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E L Ő S Z Ó . 

A művelt világ a mult évben egyhangú elismeréssel 
ünnepelte kétezeréves fordulóját az andesi parasztfiú szüle-
tésének, aki fényesen igazolta, hogy »aki hona legjobbjainak 
eleget tett, az minden idők számára élt«; aki naggyá lett 
életében, még nagyobbra növekedett holta után, s akinél 
senki se volt termékenyítőbb hatással az európai nemzetek 
költészetére. Ha nem lett volna olyan szerény s önmagával 
olyan elégedetlen, hogy halálos ágyán Aeneisét tűzbe kívánta 
vettetni, ö is elmondhatta volna nagy költőtársával, Hora-
tiusszal: 

»Tudom azt, hogy egészen nem múlok én el, 
Jobb részem a sírba se száll, hire nő, 

S megujul, valamíg csak a Vesta szüzével 
Capitóliumunkba megy a papi fő«. 

Akadémiánknak mult évi, október 7-én tartott ünnepi 
ülésén felolvasott tanulmányomban (»Vergilius a magyar 
költészetben«)*) végigkísértem azt a páratlan, termékenyítő 
hatást, melyet költészetünk Vergiliusnak, főkép az Aeneis-
nek köszönhet. Ez a hatás még Zrínyi előtt kezdődik a 
trójai monda verses feldolgozásaiban; impozáns ihlető erő-
vel jelentkezik Zrínyinél s utána csaknem minden magyar 
eposzban a Zalán fntásá-ig, sőt azon túl is. Szinte korsza-
kos módon nyilvánul ó-klasszikus vagy deákos iskolánk 
működésében, melynek munkásai épen Vergilius alakhű át-
ültetésével inaugurálták az új irányt, mely arra volt hivatva, 
hogy a nyelvünkben rejlő bámulatos energiát kiaknázza 

*) Megjelenik a Császár Elemér szerkesztette Irodalomtörténeti 
Közleményekben. 
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s lapos köznapiságon felülemelkedő költői dikciónkat meg-
teremtse. Ma már alig tudjuk elképzelni, mekkora feladat 
volt az eredetinek alakjában tolmácsolni költői nyelvünk 
akkori állapota mellett a római költészet legérettebb, nyel-
vileg szinte megközelíthetetlen alkotásait. Nem csoda, ha 
Rajnis József és Baróti-Szabó Dávid fordításai még annyira 
magukon hordják a kezdetlegesség, tapogatódzás bélyegét 
s Kazinczy »nervenlos«-nak mondja Baróti-Szabó Aeneisét. 
Még annyira nem tud együtt haladni eredetijével, hogy a 
verssorok számát 1334-gyel megszaporítja. Nem csoda, ha 
így az »erő« veszendőbe megy és a »báj« is elmosódik.*) 
Mindamellett annyira kitűnik mindenütt a lelkiismeretes 
gond, a nyelv és költészet szent ügyének átérzése, hogy 
Baróti Aeneisét a később létrejött, nem csekély számú for-
dítások sem borították homályba, sőt több tekintetben utói 
sem érték. Ezek az Aeneis-fordítók sem filologusok, sem 
költők nem voltak s így sem tartalmilag megbízható, sem 
alakilag megfelelő fordítást nem nyújthattak. 

Vergilius kétezeréves ünnepének közeledése csak élén-
kebben éreztette velem s talán másokkal is, irodalmunknak 
azt a hiányát, hogy megbízható, élvezettel olvasható 
Aeneisünk nincsen. Ügy hiszem, hogy e nagy helikoni ünnep 
alkalmával semmivel sem róhatjuk le jobban kegyeletünk 
és hálánk adóját Italia és a világirodalom örök büszkeségé-
nek, mint azzal, ha azt az örökbecsű költeményt, melyet 
Augustus parancsa megmentett a lángoktól, minden meg-
hamisítás nélkül, olyan átültetésben nyujtjuk közönségünk-
nek s a jövő zálogának, ifjúságunknak kezébe, hogy nemzet-
nevelő hivatását a maga csorbítatlan épségében — s ameny-
nyire lehetséges, szépségében is — teljesíthesse. A jó Isten 
nesztori éveimben is megadta, hogy tervemet megvalósít-
hassam. Boldognak vallom magamat, hogy a római nagy-
ságnak ezt a fennkölt próféciáját híven s amennyire erőm-
től telt. költői szempontból is elfogadhatólag tehetem le 
Vergilius magyar oltárára. 

*) Arany János azért ajánlja költőinknek az ó-klasszikusok tanul-
mányozását, mert bennük az erő és báj megtestesülését látja »annak a 
két tulajdonságnak, melyek a magyar költői nyelvből veszendőbe indultak.* 
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A közkézen forgó lexikonok fölöslegessé teszik, hogy 
itt a költő életét és müveit ismertessem, annyival inkább, 
mert az ez iránt érdeklődőknek igen jeles, kimerítő 
monográfiát ajánlhatok figyelmükbe, s ez: Némcthy Géza 
élvezetesen és alaposan megírt könyve: Vergilius élete és 
művei (Budapest, 1902. Akadémiai kiadvány.) 

Magát a fordítást azoknak jóakaró ítéletére bízom, akik 
e feladat nagyságát és nehézségeit ismerik. Minden irányban, 
minden kívánságnak, minden szempontnak eleget tenni, úgy 
hiszem, teljes lehetetlenség. Hiszen egy Schiller ünnepiesen 
tiltakozik az ellen, hogy az ő átültetését (2. és 4. ének) a 
római költő »utolérhetetlen dikciójával« mérjék össze. A 
hűség szempontja mindenesetre az első minden fordításban, 
de bizony egyes esetekben többé-kevésbbé ennek is kapi-
tulálni kell a közvetetlen hatás, szóval a költőiség szem-
pontja előtt, mert hűséggel nemcsak az eredetinek, hanem 
saját nyelvünk géniuszának is tartozunk. »Virgil fordítójában 
— mondja Arany János — kell lenni abból a szikrából, mely 
az eredeti írót lelkesíté. Nem elég azt mondani el, a mit ő; 
törekedni kell úgy mondani el, mint ő . . . Egy-két szó ha 
elmarad, nem a világ, de baj, ha az elmondott nem teszi 
azt a hatást, amit az eredeti. S költői műben nem a puszta 
értelem a fődolog, hanem a benyomás, melyet tesz az 
olvasóra.« — E szavakhoz nincs mit hozzátennem. 

Szeged, 1931 tavaszán 
Csengery János. 
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(Aeneasék a Juno támasztotta tengeri vihar után Afrika 
partjaira vetődnek s az épülő Karthago királynéjánál, Didó-

nál sziveslátásra találnak.) 

Én, aki rég' vékony nádon dalom elfurulyáztam,1 

Majd a vadont hagyván, a mezőket kényszeritettem, 
Hogy tegyenek kedvére, akármily kapzsi a gazda, 
(Kedves is annak e mű)2, most küzdelmes, riadalmas3 

egyvereket zengek s daliát, aki végzet-üzötten 
Trója alól mint első ért a lavinumi partra, 
Italiába; sokat hányták őt égi hatalmak 
Szárazon és vizeken: Juno ádáz boszuvágya; 

5 Harcot is állt eleget, hogy a várost megalapítsa 
És Latiumba vihesse be istenit: innen atyái 
Albának s a latin nemzet, meg a nagyszerű Róma! 

Mondd el, múzsa, mi sérelem érte az égi királynét. 
Aki e ritka-kegyes férfit rákényszeritetíe, 

10 Hogy neki vágjon ezernyi bajoknak, ezernyi veszélynek? 
Ekkora zord haragot forralnak az isteni keblek? 

Volt egy ős város, Karthago, tyrusi gyarmat, 
Messzire a Tiberis torkától, Italiával 
Szemben, dúsgazdag s a hadviselésben is edzett. 

15 Ezt, mondják, minden más földnek eléje helyezte 
Juno, még Samosnak is: itt tartotta fogatját, 
Itt hadi fegyvereit. Már akkor szőtte a tervét: 
Népek urává ezt teszi, hogyha a Végzet is enged. 
Mert bizony azt hallá, ered egy sarj trójai vérből, 

1 A tíz pásztori költeményben. 2 A Georgica c. didaktikus köl-
temény. 3 e n£gy verssort általában nem tartják Vergiliustól valók-
nak. 
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20 Amely a tyrusi vár falait majdan letiporja. 
Szélesen országló, félelmes fegyverü nemzet 
Vet Libyára igát: ez a sors, mit fonnak a Párkák. 
Ettől félve s a múlt harcot se feledve, hogy Argos 
Kedves népeiért ott küzdött Trója falánál; — 

25 És lelkébe' se szűnt meg a zord harag és keserűség: 
Paris ítélete ott rágódott még szive mélyén, 
Ott szépségének sérelme, a gyűlöletes faj, 
S a tiszt, melyre jutott a felragadott Ganymedes. 
Lángra gyuladt ezeken s Trójának a tengeren elszórt 

30 Népét, amelyet élni hagyott a görög s vad Achilles, 
Messze veté Latiumtól: hosszú, nagy éveken által 
Űzte a sors őket végnélküli tengerek árján. 
Ily munkába került a római honalapítás! 

Siciliábul alighogy szélnek eredt a vitorla 
55 S vígan a sós habokat csak alig szeldelte lapátjuk, 

Hogy Juno, örökös sebeit sajgatva szivében, 
így dúlt-fúlt: »Én hagyjam-e félbe kudarccal a harcot? 
Trója urát el nem gátolhatom Italiától? 
Minthogy a végzet tilt!? A görög gályát, ugy-e, Pallas 

io Felgyújthatta s egész népét a habokba temette, 
Mert az az egy őrült Aiax ő ellene vétett? 
Ö maga szórta le gyors tüzeit Jupiternek az égből, 
Szerte zilálta haduk, fölverte viharral a tengert, 
S öt, mikor átszegezett mellébül a lángot okádta, 

is Forgószél szárnyán sújtotta fokához a szirtnek; 
S istenek asszonyaként aki járdalok, én, Jupiternek 
Hitvese, húga, ez egy néppel viselek hadat immár 
Évek hosszú során!? Junót ki imádja ezentúl? 
Oltárát esedezve ki tiszteli áldozatával?« 

50 Mindezt lángba borult szive hánytorgatja magában 
S fellegek és viharok vészterhes messze-honába, 
Aeoliába megy. Aeolus itt a király; ez a küzdő 
Vad szeleket s zúgó zivatart nagy szirtüregében 
Nyomja hatalmával, megfékezi durva bilinccsel. 

55 Mérgesen ott tombolnak azok nagy zajjal a bércnek 
Zára körül. Pálcát tart Aeolus, ülve az ormon, 
Békiti vad hevüket, mérsékeli szörnyű haragjuk; 
Mert máskép a magas mennyboltot, a földet, a tengert 
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Messze ragadnák, a levegőbe sodorva magukkal. 
Ettől félve az égi király, barlangi homályba 
Zárta rajuk, leszorítva magas szirtek tömegével 
És fejedelmet adott, ki — követve megállapodásuk — 
Tudja, miképen kell meghúzni, lazítni a gyeplőt. 
Ehhez ilyen szókkal fordult Juno esed'Ave: 
»Aeolus, úgy-e, megadta az istenek, emberek atyja, 
Elsimítnod avagy felkorbácsolnod a tengert? 
Gyűlölt nép szeli épen a tyrrhén tengerek árját, 
Hontalan isteneit s Tróját viszi Italiába! 
Önts a szelekbe erőt, fordítsd gályájuk a mélybe, 
Vagy hányd szerte rajuk s vesd testük a víz fenekére. 
Van nekem ám hét pár nymphám, gyönyörű valamennyi; 
Azt, ki közöttük a leggyönyörűbbik, Déiopeiát 
Nékeo adom, legyen ő a te hitvesed, a te sajátod, 
Hogy jeles erdemidért mindig veled élje világát 
És tégven viruló ivadék boldog szülejévé.« 

Aeolus erre: »ítélj magad, úrnőm, vágyad ügyében; 
Énnekem egyetlen tisztem: megfenni parancsod. 
Hisz' csak tőled ered Jupiter kegye s e kis uralmam, 
Csak jó-voltodból van részem a mennyei torban, 
És a te müved, hogy viharok, szelek engem uralnak«. . 

Szólt s neki fordított botját beledöfte az öblös 
Szirtoldalba; tolong csapatokba verődve a résen 
A sok szél s az egész földet telebúgja fuvalmuk; 
Tengernek dőlnek s felforgatják fenekestül 
Eurus is és Notus is, velük együtt a viharontó 
Africus, és órjás habokat görgetnek a partra. 
Emberi jaj riadoz, kötelek ropogása kiséri. . 
A felhők napot és eget elragadoznak azonnal 
A szem elöl, komor éj borul a nagy tengeri síkra. 
Dörgenek a sarkok, villámok fénye cikázik 
És az enyészetnek közeledtét hirdeti minden. 
Megremeg Aeneas, testét elfutja hidegség, 
Felsóhajt és két karját az egekre kitárva 
Esdekel: »Oh jaj, boldogok ök százszor me| ezerszer, 
Kiknek a sors megadá szüleik láttára elesni 
Trójai várfal alatt! Diomedes, a danaoknak 
Dísze, virága, miért nem vesztem a trójai síkon? 
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Jobb kezed által mért nem szállt ki belőlem a lélek, 
Ott, hol a hős Hectort az achillesi dárda leverte 

100 Nagy Sarpedonnal, hol a gyors Simoisnak a habja 
Annyi vitéz tetemet, sisakot, pajzsot tovagörget!?« 

Míg így sóhajtoz, neki zúdul az északi szélvész 
S vásznát visszafuván, habokat ver a csillagos égig. 
Törnek a gyors evezők, fordúl á hajó, a habok már 

105 Oldalt csapkodják, meredek nagy vízhegy omol rá. 
A hullám tetején csügg ez, másoknak a szétvált 
Tenger nyit feneket s a fövény fölpezsdül a mélyből, 
Hármat a déliszelek rejtett szirtekre sodornak; 
Rettenetes szirthátak a víz tükrén ezek: »Ara«1 

110 A nevük italusúl; Eurus más hármat a síkról 
A zátonyra taszít, — iszonyú ezt látni a szemnek! — 
És a sekély gázlón sánc-módra köríti fövénnyel. 
Azt, hol a lyciusok voltak s hűséges Orontes, 
Egy iszonyú vízár a magasból épen előtte 

115 Éri farán: kibukik kormányosa fejjel előre, 
A hullám a hajót háromszor körbe csavarja, 
S elnyeli a ragadó örvény mély torka legottan. 
Látszanak itt és ott, ahogy úsznak a rengeteg árban, 
Fegyverek és szálfák, meg a trójai kincsek a vízben. 

120 Ilioneusnak erős gályáját és az Abásét 
S azt, mely vitte a bajnok Achatcst, éltes Aletest. 
Már leteperte a vész; az eresztékek nyiladoznak, 
Tódul az ellenséges özön laza résükön által. 

Észrevevé ezalatt Neptunus, a tengeri síkon 
125 Dúlva dühöngő vészt, mely felkavará fenekestül 

A csendes vizeket. Felháborodott s kitekintve 
Nyúgodt arculatát mindjárt felütötte a habból. 
Látja, hogy Aeneas hadait szétverte az orkán, 
S népein a hullám, meg az ég szakadása erőt vett. 

130 Jól ismerte a húga ravaszságát s a haragját. 
Eurust és Zephyrust odaintve magához ekép szól: 
»Úgy elhittétek magatok, fajotokra kevélyen? 
Már az eget, s földet, ti szelek, nem várva parancsom. 
Dúljátok s roppant habokat vertek föl a mélyből? 

1 Aia = oltár. 
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135 Majd adok!... Ám sietősb nyugalomra csitítnom a tengert. 
Máskor ilyen csínyért súlyosabb lészen lakolástok. 
Fussatok el menten hirül adni e szót uratoknak: 
Nem neki adta a sors a szigonyt, sem a tenger uralmát, 
Csak nekem: ott úr ő a hatalmas szirteken, Eurus, 

140 A ti tanyátokon! Abban a csarnokban feszelegjen, 
Ott legyen a börtönbe csukott viharok fejedelme!« 

Szól s a dagadt habokat szónál hamarabb lelohasztja, 
A felhők tömegét szétüzi s az égre derűt hoz. 
Cimothoé s Triton vállvetve taszítja le szirtről 

145 A leragadt gályát; segit ő maga is szigonyával, 
Rést nyit a torlaszokon, tenger síkját kisimítja, 
És a habok tetején tovagördül könnyű kerekkel. 
Mint ha viszály támad valamely nagy népsokaságban, 
Lázadoz a hitvány tömeg ádáz lelkületével, 

160 Röpkéd a kő, az üszök, fegyvert a düh ád a kezükbe; 
Ámde mihelyí egy tiszteletérdemlő, komoly ember 
Lép közibük, csend lesz, a fülek hegyeződve figyelnek; 
Az lelkükre beszél s hevüket mérsékli szavával: 
Ügy lelohadt a vad ár, Neptunus amint tova nézett 

155 A tenger színén s ragyogó derűjében az égnek 
Gyors paripák fogatán száguld kantármegeresztve. 

Aeneadák fáradtan, a földet elérni óhajtva, 
Ahol legközelebb, Libyának partira jutnak. 
Messze benyúlik a part, sziget is húzódik előtte 

160 És révvé alakítja falával, amelyben a síkról 
Hömpölygő hullám nagy ivekben visszaverődik. 
Jobbról és balról órjás kőszál mered égre: 
Ormuk alatt mély csendbe' pihen széltében a tenger. 
Fenn a hegyen ragyogó erdőség színfala csillog 

165 És komor árnyékát az öböl tükrére borítja. 
Szemben a sziklafalon barlangnak tátog a torka, 
Benn édes vizek és kőből vízmosta ülések, 
Lakhelye nympháknak. Sohasem köti itt le a fáradt 
Gályát semmi kötél, vasmacska se marja fogával. 

17ff Mind a hajóhadból amit összeszedett, ama héttel 
Tér ide Aeneas. Nagy vággyal lépnek a földre 
Trója vitézi s a rég' óhajtott parti fövényen 
Sós víztől senyvedt, fáradt testtel lehevernek. 
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Ott mindjárt szikrát csihol a kovakőbül Achates 
175 S hogy felfogta tüzét falevéllel, száraz anyaggal 

Szítja tovább, míg lángba borítja egészen a csóvát. 
Majd a dohos gabonát hordják kimerülten a partra 
És Ceres eszközeit;1 kezdik pörkölni a lángon 
A megmentett részt s szemeit morzsolni kövekkel. 

180 Aeneas ezalatt felhág egy bércre, körülnéz 
S kémli a nagy tengert, nem tünik-e szembe a széltől 
Messzesodort Antheus, a phrygek kétrend-evezősi 
Vagy Capys és a magas faru, cifra caicusi gálya? 
Nem lát semmi hajót, de vesz észre bolyongni a parton 

185 Három hímszarvast, megy egész nagy falka nyomukban 
S ott legelész hosszan húzódva ölében a völgynek. 
Erre megáll, íjat ragad a gyors röptű nyilakkal: 
Hordja e fegyvereket hűséges Achates utána. 
Ott legelőbb leteríti a délceg, az ágas agancsú, 

190 Három büszke vezért, azután a tömegre lövöldöz 
S mind az egész sereget bezavarja a sürü berekbe. 
Meg se pihen míg hét legtermetesebbet a földre 
Nem terített, hogy a szám a hajókkal légyen egyenlő. 
Onnan a révbe siet, hogy a zsákmányt rendre felossza, 

195 S mit csobolyókban adott nekik a jóságos Acestes 
Bajnok, amint siculus partokról útnak eredtek, 
Osztja borát s szomorú szivük' így enyhíti szavával: 
»Társaim, ó hisz' elég bajt szenvedtünk ezelőtt is, 
Volt keserűbb is a sors: kisegít ebből is az isten! 

2on MÉír ti a Scylla dühét, a belől bömbölve ijesztő 
Szirteket ismeritek, meg a Cyclops sziklaodúját. 
Éledjen szivetek s gyáván rettegni ne tudjon! 
Ügy lehet, egykor öröm leszen emlékezni ezekre. 
Annyi veszély közepett, oly sok balsorsnak a habján 

205 A célunk Latium, sorsunk oda vár nyugalomra. 
Ott virul új életre bizonnyal Trója uralma. 
Tűrjetek, élteteket fenntartva e boldog időkre!« 

így szól ajka, de benn iszonyú gond marja, emészti; 
Arca reményt színlel, búját szive mélvibe zárja. 

210 Ők meg a zsákmányhoz látnak s készülnek a torra. 

1 Pl. a kézi malmokat. 



ELSŐ ÉNEIv 17 

Fejti a bordáról ez a bőrt, s a johot csupaszítja; 
Az taglóz s remegő húsait feltűzdeli nyársra. 
Üstöket állit a parton amaz s éleszti a lángot. 
Étellel szivüket felüdítni a gyepre terülnek 

215 S töltöznek nemes ó-borral, zsiros erdei vaddal. 
Éhük amint enyhült s már ellakták lakomájuk, 
Vesztett társaikat panaszolják hosszú sirámmal, 
Aggva remény s kétség közepett: higgyék-e, hogy élnek, 
Vagy már végük van s nem hallják többet a hívást? 

£2p A kegyes Aeneast főképen a bátor Orontes 
És Amycusnak a veszte búsítja, Lycusnak a gyászos 
Végzete, bátrak bátra Gyas s legbátra, Cloanthus. 

És már vége szakadt, amikor Jupiter letekintett 
A magas aetherből a vitorlás tengeri árra, 

225 A nyugvó partokra s a sok, nagy népre: megállott 
Fenn a nagy ég ormán s szemeit Libyára szegezte. 
Nagy gondok habján ahogy ott hánykódik a szíve, 
Jő szomorún Vénus, ragyogó szeme könnybe' fürödve, 
S szól hozzá: »Óh mondd, ki örök hatalommal az ég s föld 

230 Dolgait intézed s villámmal ijesztve parancsolsz, 
Ellened Aeneas, a fiam mit véthete vájjon 
És mit a trójaiak, hogy olyan vad vészek után sem 
Érik el Itáliát s az egész föld zárva előttük? 
Egykoron ígérted, hogy majd, ha lefolynak az évek, 

235 Kelnek Teucer ujult véréből római hadfők, 
Tengeren és földön kik nagy hatalommal uralgnak. 
Mondjad, atyám, óh mért másult szívedben e szándék? 
Az volt a vigaszom, ha búsított Trója bukása, 
Hogy rossz sorsuknak latjába vetettem a jobbat: 

240 S annyi csapásuk után ugyanoly balsors veri őket! 
E nyomorúságnak hol lesz már vége, királyunk? 
Bezzeg im' Antenor, görögök hadait kikerülve, 
Illyr öbölbe futott, bizton behatolt a liburnus 
Nép földjére, felül a Timavus habfakadásán, 

245 Ahol a morgó bérc a kilenc ágat kiözönli, 
Tengerként tódul s beborítja habokkal a rónát. 
Teucrok székhelyeűl mégis Padováí1 alapítja, 

1 Régi nevén: PataviumoL 
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Népének nevet ád s az acélát szegre akasztja:1 

Most nyugton pihen ott, a béke nyugalmas ölében! 
250 S mink, a te véred, akiknek az ég várát ide szántad. 

Gályánk veszte után (iszonyú!) egy nő2 boszujából 
Tönkre jutunk és Italiát elvesztjük örökre! 
Jóságért ez a bér? Jogarunk így nyerjük-e vissza?« 

Istenek, emberek atyja, reá mosolyogva oly arccal, 
255 Mellyel a menny boltját, zivatar boruját kideríti, 

így szólott, miután csókját lányára lehellte: 
»Oh Cytherea, ne félj! nem másul a sorsa fajodnak; 
Meglátod Laviniumot, meg a végzet-ígérte 
Kőfalakat s majd felviszed őt is a csillagos égbe, 

260 A nemes Aeneast. Nem más a határzatom ebben. 
Tudd meg (mert ez a gond, látom, hogy emészti a szíved, 
S a nagy-messze jövő titkát feltárom előtted): 
Nagy hadakat visel ő vad népivel Italiának, 
És leverésük után törvényt szab, várfalat épít, 

265 Míg Latium földjén három nyár látja uralmát 
S a hódolt rútulok három telet élnek alatta. 
Ám fia, Ascanius, — másik neve mostan Iulus; 
Ilus volt amelőtt, míg állott Ilion orma; — 
Sok hosszú hónap folyamán eltölt uralomban 

270 Harminc esztendőt, s Laviniumát odahagyva 
Átteszi székhellyét az erős, a nagy albai várba. 
Itt már háromszáz kerek évig tart a hatalma 
Hector véreinek, míg Ilia, a fejedelmi 
Papnő, Marstul ikerfiakat fog hozni világra. 

275 Akkor a dajkáló farkas bőrének Örülő 
Romulus áll élére a népnek, marsi falat von 
S mondja saját neviröl népét is rómaiaknak. 
Térbe' s időbe' határt én nem jelölök meg ezeknek: 
Légyen uralmuk örök! Sőt ép' maga, zordszivü Juno, 

280 Most aki földet, eget, tengert zaklatva ijesztget, 
Jobbra cseréli szivét s együtt dédelgeti vélem 
Mind a világnak urát, a tógás római népet, 
így akarom! Majd megjön a kor folyamán az időknek, 
Amikor Assaracus faja Phthiát s büszke Mycenét 

1 Valamely templomban áldozati adományként. 2 Juno. 
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285 Szolgabilincsbe tiporja s a győzött Argoson úr lesz1. 
És e dicső vérből születik meg a trójai Caesar;2 

Elhat uralma az Óceánig, hire a magas égig: 
Julius, e nevet a nagy Iulustól örökölvén. 
Őt — terhelve Kelet zsákmányival — egykor az égben 

890 Boldogan itt fogadod; segedelmét néki is esdik. 
Akkor a harc szüntével a nyers korok is szelídülnek^. 
Ós Hűség és Vesta, Remus s testvére Quirinus 
Törvényt szabnak; a háború szörnyű kapúira súlyos 
Vas závár nehezül. A kaján Düh benn ül a zordon 

295 Fegyvereken, s keze-hátrakötözve ezernyi bilinccsel, 
Vérhabzó szájjal rettentő hangon üvöltöz«. 

Ekkép szólt és Maia fiát3 elküldi az égből, 
Nyíljék meg szívesen Karthago vára s a földje 
Teucer utódi előtt s Dido nem tudva a sorsot, 

soo Tiltva ne űzze tovább. Repül az, szárnyával evezve, 
ÁTévégőegen át s hamar ott van Libya partján. 
Végzi a megbízást: szelídül zord szíve a púnnak 
Isteni kívánságra; kivált Dido kebelébén 
Teucer népe iránt békés jóindulat ébred. 

305 A kegyes Aeneast a gond nem hagyta nyugodni; 
Ahogy az áldott fény kiderült, föltette magában, 
Hogy kimegy és kikutatja az új tájat: mi vidékre 
Verte el a szélvész, kik lakják (hisz' csupa paszta!), 
Emberek-é, vadak-é, s bajtársainak hirül adja. 

310 Gályáját a berek- s üreges szikláknak alatta 
Rejti el, árnyat adó, dús lomboktól födözötten; 
Ő maga megy, — nincs más vele, csak hű társa. Achates, — 
Két széles vasú dárda rezeg villogva kezében. 
S ím' a berek közepén szemközt jő véle az anyja: 4 

315 Szűzi az arc, az alak, fegyverzete spártai szűzé, 
Egy thrák Harpalyce, zaklatva hogy űzi fogat ját 
S a rohanó. Eurus röptét megelőzi futása. 
Könnyű tegzet akasztott volt vállára vadászként 
S hagyta haját szabadon, játékul a röpke szeleknek; 

320 Térde csupasz, lebegő ruhaleple csomóba kötözve. 
S szól hozzájuk: »Hajh, nem láttatok, ifjú vitézek, 

1 Róma leigázza Görögországot. 2 Augustus. 3 Morcuriust. 4 Vénus. 
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Testvérim közül itt, e vidéken bolygani egyet? 
— Puzdra van a vállán és tarka hiúznak a bőre — -
Vagy hajszolni habos vadkan nyomait riogatva?* 

32ó jgy Vénus, s Vénus fia ekkép válaszol erre: 
»Nem láttam s nem hallottam senkit se közülök. 

Hogy szólítsalak, óh szűz? Mert nem földi az arcod, 
És nem földi e hang! Istennő vagy te valóban! 
Phoebus húga talán vagy a nymphák egyike volnál? 

330 Bárki vagy, üdv néked! De segíts e bajunkba' mirajtunk. 
Mondd, milyen égöv alatt hányódunk itt s a világnak 
Mely részén? Semmit se tudunk e vidékről, e néprül, 
Csak bolygunk, ide vetve szelektől s vad viharoktól. 
Áldozatot gyakran térit oltárodra e jobb kéz.« 

335 Vénus szól: »Engem nem is illet e tisztelet, ifjú! 
Tyrusi szüzeknek tegzet hordozni szokásuk 
S lábukat is magasan felövezni bibor saruszíjjal. 
Tyrusi nép, pún birtok, Agenor városa itt ez; 
Ám a határ Libya, s vad harci düh ég ama népben. 

340 Dido kormányoz, ki a bátyja elől ide futva, 
Tyrusból menekült. Nagy sérelem ez, sok a szála. 
A történteknek főbb csúcsait ejtem utamba. 
Férje Sychaeus volt, gazdag Phoenicia földjén, 
Csüggött rajt' a szegény asszony forró szerelemmel; 

345 A szüzet atyja adá neki s a jelek üdvöt ígértek. 
Ah, de Tyrus földjén Didónak a bátyja uralgott; 
Pygmalion volt ez, gonoszabb a leggonoszabbnál. 
S közbe jön a kincsvágy. Nem nézte a húga szerelmét, 
Kincsszomjába' vakon, nem sejtve besurran az álnok 

350 S a szent oltárnál döfi által orozva Sychaeust. 
Gaztettét a gonosz titkolta soká s a szerelmes, 
Búba merült szívet ravaszul hitegette sokáig. 
Csakhogy a nő álmában a férj temetetlen alakja 
Megjelenik, csodamód' haloványnak látszik az arca; 

355 A szörnyű oltárt, vas-szúrta szivét bemutatja 
S fölfedi a háznak titkos gazságit egészen. 
Készteti, hogy fusson, meneküljön el a honi földről; 
Vtra segítségül nagy kincseket ás ki a földből, 
Nem sejtett halmát sok régi aranynak, ezüstnek. 

360 Enged a nő, néz társak után és készül az útra. 
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Gyűlnek, akikben a zsarnok iránt vad gyűlölet égett 
S akik rettegték; ahol egy kész gálya, arannyal 
Töltve kezükre veszik. Viszik a tengerre a kapzsi 
Pygmalion kincsét. Nő áll a vállalat élén. 

365 E helyet érve, — ahol nagy várfalak állanak immár 
S látni, az új Karthago vára mikép kel a földből, — 
Itt földet vettek, — melynek neve Bijrsa e tettről — 
Amennyit bekeríthettek volt egy bikaöó'rre/.1 

Nos, de ti kik vagytok? Mily tájról jöttetek erre? 
370 S merre iparkodtok?« — "Felel az rá néki sóhajtva 

És szive mélyéből fakadó szavakat rebeg <ojka: 
»Istennő, ha előlrül akarnám kezdeni szómat, 

S küzdelmink folyamát végigkísérni kívánnád, 
Esti homály hamarább zárná nyugovóra Olympust. 

375 Hagyva az ős Tróját, — hahogy eljuta már fületekhez 
A neve, — hányódtunk sokat a nagy tengerek árján, 
Míg a dühös zivatar Libyának partira sodrott. 
A kegyes Aeneas vagyok én, eget éri a hírem; 
Gályámon hozom istenimet, vészből kiragadva. 

380 Italiát keresem, honomat, s Jupiternek a sarját.2 

Húsz gályámmal a phryg tengerre kiszálltam, az útam 
Istenanyám mutatá, s én bízva követtem a sorsom. 
Hét is alig maradott, rongáltan a széltül, a habtül. 
Mint nyomorult idegen bolygom Libya sivatagját, 

386 Ázsia és Európa kiűzött.« — Bús panaszát már 
Nem tűrhette tovább Vénus, belevág a szavába: 
»Bárki vagy, úgy látom, nem szívsz te az ég kegye nélkül 
Életadó levegőt, hisz' elérted a tyrusi várost. 
Menj csak, amíg eljutsz a királyasszony küszöbéig. 

390 Mert tudatom veled azt, hogy társaid és a hajóid 
Visszakerültek, a megfordult szél révbe terelte, 
Hogyha szüléimnek nem volt hiu jóstanitása. 
Nézd vidám csapatát a tizenkét hattyúnak ottan, 
Nyilt égből melyeket Jupiternek a sassa lecsapva 

395 Fölvert, s úgy látszik, most hosszú sorban a földnek 
Tartanak, avvagy már oda is telepedtek a földre; 

1 Byrsa (a phoeniciai bosra) = bőr. 2 Dardanus, a trójaiak őse, 
Jupiter sarjadeka, Italiából származott. • 
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Ahogy e megtérök csattogva-repesve örülnek 
— Körbe keringtek előbb s éneire nyilott meg az ajkuk, — 
Ép' így gályahadad s tieid vagy révbe jutottak, 

400 Vagy dagadó vásznakkal a partokhoz közelednek. 
Most menj, s merre az út visz, lépteid arra irányozd.« 

Szólt s hogy megfordult, nyaka rózsás színe sugárzott, 
Ambroziás haja fürtjeiről csupa isteni illat 
Áradt, sarkig omolt könnyű meze, lépte mutatta 

404 Izről-ízre az istennőt; fel is ösmeri anyját 
A bajnok s a futót ekkép kíséri szavával: 
»Szívtelen ah te is, a fiadat mért ámitod annyi 
Csalfa jelenséggel? Jobbod mért nem szabad c'rnem? 
És himezetlen szód hallgatni, felelni reája?« 

410 Ily vád kél ajakán s a vár fele vészi az útját. 
Ámde, amint mentek, Vénus sürü köddel övezte, 
S vastag felhőnek leplét borította reájuk, 
Hogy más senki se lássa, ne érinthesse kezével 
S jöttük okát tudakolva ne késleltesse menésük. 

415 Maga Paphosba röpül s vidoran személi lakását, 
Ahol a temploma áll s száz oltár párolog édes 
Sábái tömjéntől s a sok illatozó koszorútól. 

Merre az ösvény vitt, ezalatt azok útnak eredtek, 
S már a halomra jutottak, amelynek az orma föléje 

420 Nyúlik a városnak s a varra tekint a magasból. 
Bámul a háztömegen, mely viskók helyein épült, 
Aeneas, bámúl a kapún, zajon, út kövezetjén. 
Sürög a tyrusi nép buzgón, egy rész falakat rak, 
Várat emel s köveket hemperget alája kezével, 

425 Házhellyel keres az s vonogat körülötte barázdát.1 

Itt kikötőt ásnak, míg ott színháznak alapját 
Helyezik el s vágják ki a sziklákból a temérdek 
Oszlopokat, hogy díszül nyerje a majdani színpad. 

430 Mint a verőfényes, hímes réten kikeletkor 
Dolgozik a méhraj, mikoron kieresztik a serdült 
Sarjak egész tömegét, vagy a méznek tiszta nedűjét 
Halmozzák, s édes nektártól duzzad a sejtjük, 
És a jövök terhét veszik át, vagy egész csapatokban 

• 1 A 426. verset, mint zavaró betoldást, elhagytam. 
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Űzik el a köpüből a renyhe heréknek a nyáját: 
Sürr és forr a dolog, mézfűtöl illatos a méz. 
»Boldogok óh, kiknek fala immár kél a magasba!« 
így szól Aeneas a magas vár ormira nézve, 
És felhőtül övezve bemegy — csoda hallani szinte! — 

440 A népnek tömegébe vegyül, és senkise látja. 
A város közepén árnyas, kedves liget állott; 

A punok menekülve haboktól és viharoktól 
Ott ásták ki a jósjelt — Juno adta kezükbe — 
A fejit egy hadi ménnek: ezért lesz harcba' kiváló 

446 És élelmes e nép sok századnak folyamán át. 
Sidoni Dido itt Junónak dús adománnyal 
Telt és szobrával díszes nagy templomot épit: 
Lépcsősor viszen ércküszöbéhez, az érc köti össze 
Ajtófélfáit s ércben csikorognak a sarkak. 

450 A berek új látványa először csillapította 
Félelmét: ott mert bizakodni az üdvben először 
S mostoha sorsának javulását hinni, remélni. 
Mert a királynőt várva, hogy ott szemléli a templom 
Kincseit és bámulja e város felvirulását, 

455 Annyi remekmüvét az ügyes művészi kezeknek, 
Trójai küzdelmek hosszú sora tárul eléje, 
Melyeknek hire már az egész földön tova terjedt: 
Atridák, Priamus, meg az ellenségük, Achilles. 
Sírva megáll és szól: »Van-e oly zug a földön, Achates, 

460 És van-e oly tájék, mely telve ne volna bajunkkal? 
lm' Priamus! Megkapja jutalmát itt is az érdem; 
Könny jut a bánatnak, meghatja szivünket a balsors. 
Szűnj meg félni tehát; ez a hír hasznodra lehet még.« 
Szólt s hiu képeiken mélázva legelteti lelkét, 

465 Sürü sóhajtás közt arcát könny árja füröszti. 
Mert ott látja, mikép fut Trója alól a görögség 
S ifjú trójaiak kergetve nyomulnak utánuk; 
Ott phrygek, a fogatán nyomon űzi taréjos Achilles. 
Majd könnyezve felismeri Rhesus hószinü sátrát, 

470 Mellyet az első álom amint prédára bocsátott, 
Öldöklő karral szétdúlt az erős "Diomedes 
És sátrába ragadta tüzes lovait, no"ha még nem 
Ették Trója füvét s nem is ittak a xanthosi árból. 
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Ott a szegény fiu, Troilus is, fegyvert ledobálva, 
475 Mert hisz' Achillesszel szemben hogy tudna megállni? 

Ott viszik a lovak őt, kocsiján hátára hanyatlott 
S tartja a gyeplőt még; nyaka és haja söpri a földet 
És felszántja porát belefordult lándzsahegyével. 
Arrább trójai nők a haragvó Pallas elébe 

480 Mennek szertezilált hajjal1 s visznek neki köntöst, 
Nagy-szomorún esdvén verik a keblük tenyerükkel. 
Földre szegezve szemét, elfordul tőlük az isten. 
Ott Hectort már harmadszor hurcolja Achilles 
Trója körül, majd hült tetemét aranyért odaadja.2 

485 Felzokog és keserű sóhaj fakadoz kebeléből, 
Láiván a prédát, szekeret, tetemét a barátnak 
És Priamust, aki puszta kezét könyörögve kitárja. 
Látja magát is achiv hadifök tömegébe vegyülve, 
Látja a mór hadakat s a sötét Memnont hadi díszben. 

490 Ott meg a félholdas pajzsú amazon-sereg élén 
Penthesilea dühöng, ezerek közt, harcra hevülve: 
Szép arany öv szorította nyitott keblének alatta; 
Szűz, aki harcra sovárg s daliákkal száll ki csatára. 
Trójai Aeneas mindezt míg nézi, csodálja 

495 S elmerül egy helyt állva egészen a látnivalókban, 
A templomba bejő a gyönyörű fejdelemasszony, 
Dido, ifjaknak kísérete lép a nyomában. 
Mint Eurotasnak partján vagy a cynthusi bércen 
Rendezi kartáncát Diana; körötte tolongnak 

600 Ezrivel a hegyi nymphák; ő vállán viszi tegzét 
És kiragyog, hogy lép, a sok istennő csapatából. 
Szíve Latonának titkon repes a nagy örömtől: 
Épen olyan Dido, akkép jár-kél a tömegben; 
Sürgeti a munkát meg az új országalapítást. 

305 Majd a bejárat előtt, az előcsarnoknak alatta 
Testőrök közepett felhág s trónjára leülve 
Osztja parancsit, itél, s a munkát rendre kiadja, 
Mint vagy a sorshúzás vagy a jog kívánja s igazság. 
Hirtelen Aeneas nagy csődületet veszen észre, 

510 Antheus ím' közeleg, Sergestus, a hősi Cloanthus 

1 Gyász jele. 2 Atyjának, Priamusnak (Hias 24. ének). 
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És más trójaiak, kiket ott a sötét zivatarban 
Tőle a forgószél elvert s más tájra vetett volt. 
Elbámul maga s véle Achates, gondtul, örömtől 
Megrendülve; hogy őket öleljék, égnek a vágytól, 

515 Ámde az új, váratlan esettől megzavarodnak; 
Rejtve maradnak hát s felhő-leplükbe' vigyázzák, 
Hogy milyen a sorsuk, hol hagyták révben a gályát 
És mi a céljuk? Mert egy-egy valamennyi hajóról 
Eljött kérni kegyet s most ott közelednék a zajban. 

520 Majd a beléptük után, megnyerve jogát a beszédnek, 
A koros Ilioneus így kezdett szólni nyugodtan: 
»Juppiter azt megadá néked, várost alapítni, 
S gőgös népet igazsággal fékezni, királyné! 
Kíméld Trója szegény, tenger- s viharűzte szülöttit, 

625 Gályánkat te ne hagyd, a gonosz láng hogy megeméssze; 
Szánd meg e jámbor fajts közelebbről nézd meg ügyünket. 
Nem jöttünk vassal pusztítani Libya népét 
És nem az elrablott zsákmányt felrakni hajónkra: 
Nincs a legyőzőitekben olyan gőg, nincs oly erőszak. 

630 Ámde van egy ország, neve Hesperia görög ajkon; 
Régi e föld, harcokban erős, televény az ugarja. 
Oenotrok lakták, hírlik, most Italiának 
Mondja a fiatalabb ivadék a vezére nevéről. 
Arra vevők útunk: 

535 Hirtelen egyszercsak zivatart támasztva Orion 
Vak zátonyra vetett s a dühöngő déliszelekkel 
Hányva dühös habokon, meg a szirtek zord sivatagján 
Szétszórt: csak kevesen juthattunk partjaitokra. 
Öh de mily emberfajta ez itt? hol tür meg a föld ily 

540 Barbár erkölcsöt? Ki sem enged a föld fövenyére, 
Haddal törve reánk partját elzárja előlünk! 
Emberi fajt ha ti nem féltek, s nem az emberi fegyvert, 
Tudjátok meg, a jót s a gonoszt megjegyzi az isten. 
Aeneas vala fejdelmünk: nem volt soha senki 

645 Nála igazságosb, kegyesebb, sem a harcba' kiválóbb. 
Öt ha a sors megtartja, ha szívja az ég levegőjét, 
És még nem sülyedett le az árnyak síri hónába, 
Nem kell megbánnod, hogy a jótettben megelőzted. 
Vannak városok ott, siculus földön, hadi készlet, 
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650 S ott van a trójai vérbül eredt nagyhírű Acestes. 
Engedd megrongált gályánkat a partra kivonni, 
Erdődből szálfát hasogatni, faragni lapátot; 
Társinkkal s fejedelmünkkel hahogy Italiába 
Űt nyilik, Italiát Latiummal hagyd, hogy elérjük. 

555 Vagy, ha ez üdv oda van, trószok jó atyja, ha elnyelt 
Libya tengere már s Julust sincs látni reményünk, 
Jussunk el legalább hajlékiba Sicaniának, 
Honnan e partra jövénk: szivessn fogad ottan Acestes.« 
így szólt Ilioneus, s a dardanidák helyeselve 

560 Rázúgtak. 
Földre sütött szemmel Dido röviden felel erre: 

»Bátran, trójaiak! Szivetek száműzze a gondot! 
Kényszerit a súlyos helyzet s újkeltü uralmam 
így tennem s a határra erős őrséggel ügyelnem. 

565 Óh ki ne ismerné Tróját meg az Aeneadákat, 
Bajnoki tetteiket s dúló harcuknak a lángját? 
Óh nem oly érzéketlen a szív a pún kebelekben, 
Tyrustól nem olyan távol fog a Nap kocsijába. 
Hesperiába ha vágytok, az ős saturnusi földre, 

570 Avagy Eryx völgyébe, Acestes fejedelemhez, 
Ér. eleséget adok biztos födözettel az útra. 
Vagy mivelünk szivesen telepednétek le honunkban? 
Városom: a tietek, vonjátok a partra hajótok! 
Trójai vagy tyrusi: nem lesz itt abba' különbség. 

575 S bár itt volna azon széltől idehajtva királytok, 
A hős Aeneas! Elküldöm azonnal a partra 
Emberimet, hogy jól kikutassák Libya szélét: 
Erdőn, városban nem bolyg-e a partra kivetve?« 

E szavakon neki buzdulván, a bajnok Achates 
680 S Aeneas atya rég' ki szerettek volna a ködből 

Rontani. Aeneast ekkép biztatja Achates: 
»Istennő fia, mondd, mi a szíved szándoka mostan? 
Biztosságban látsz mindent, gályád meg a néped. 
Egy csak a hijja, de azt mi magunk láttuk lemerülni 

585 A tengerbe; beválik anyád szava minden egyébben.« 
Még ki se mondta szavát, szétvált a köréjük özönlött 
Feíhő leple s a nyilt levegőben szerte eloszlott. 
Ott állt Aeneas, ragyogott a tiszta sugárban, 
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Isten mássá az arc meg a váll, maga anyja lehellte 
690 Fürtjei díszét rá, ifjúság bíbora fényét 

S méltóság derűjét ö súgározta szemére: 
Mint elefántcsontnak díszt ád a művész s az aranytól 
Még ragyogóbbá lesz az ezüst vagy a párosi márvány. 
Most a királynőhöz fordul, mindenki csodálja 

595 Hy gyors feltűntét: »Itt állok, akit ti kerestek, 
Trójai Aeneas, nem nyelt el Libya habja. 
Óh, ki magad könyörülsz Trójának gyászos elestén, 
S bennünket, kiket a danaok meghagytak, a tenger 
S szárazföld sok vésze után kik tönkre jutottunk, 

6oo Várossal, házzal kínálsz: ezekért se mitőlünk 
Nem nyerhetsz méltó hálát, Dido, sem azoktól, 
Trójai népbül akik valahol még szertebolyongnak. 
Isteneink, ha van a jámborra tekintet az égben, 
És van igazság még, s jótettnek az érzete édes, 

605 Adjanak ők méltó dijat érte! De tégedet óh mily 
Boldog kor termett? Mily ritka szülőktül eredhetsz? 
Míg folyam a tengerbe siet s árny hinti a bércek 
Boltfalait, míg csillagokat táplál a nagy égbolt: 
A te dicsőséged, híred, neved el nem enyészik, 

610 Bárhova szólit a föld engem.« — Szól s Ilioneusnak 
Jobbját nyújtja, a baljával meg fogja Serestust, 
Majdan a többit, erős Gyast, nagyerőjü Cloanthust. 

Dido a hősnek láttán is azonnal elámult, 
Majd azután sorsán, s ajakát ily szóra nyitotta: 

615 »Mily sors üldöz ilyen roppant veszedelmeken által, 
Istennő íia, óh mily erő vet e szörnyű vidékre? 
Te vagy az, Aeneas, kit a dardanus Anchisesnek 
Phryg Simois partján szült Vénus, az isteni felség? 
Emlékszem magam is Teucer jöttére Sidonba; 

620 Számkivetettként jött, hogy Belus atyám ha segíti, 
Ott új hont alapítson; a dús Cyprust leigázva, 
Belus atyám annak győztesként bírta határit. 
Ismeretes Trójának a sorsa előttem azóta, 
Ismert a te neved s a pelasgoknak fejedelmi. 

625 Ő maga, ellenség, fennen dicsérte a teucrust 
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S teucrusi ős vérből vallotta magát eredetinek,1 

Rajta, tehát, daliák, hajlékunk nyitva tinéktek! 
Engem is ily balsors hányt nagy küzdelmeken által, 
Míg engedte, hogy itt, e vidéken megtelepedjem. 

630 Bút magam is láttam, megesik másén is a szívem.« 
Szól s viszi Aeneast mindjárt fejedelmi lakába, 
Minden templomban, kívánja, hogy áldozat égjen. 
Küld bajtársainak húsz tulkot a partra eközben, 
Sörtéktől meredő hátú, húsz termetes ártányt, 

635 Száz hízott bárányt is küld anyjostul utánuk 
Dús öröméül a napnak.. . 
Ám belül a palotát fényes fejedelmi díszekkel 
Ékesítik s belső teremében torra terítnek. 
Büszkén leng a bibor kárpit sok drága remekje, 

640 Csillog az asztalokon szinezüst, belevésve arannyal 
Régi jeles tettek, hosszú sora bajnok-atyáknak 
S annyi dicső esemény a nép bölcsője korától. 

Aeneas apai szívét nem hagyta nyugodni 
A szeretet, hát küldi legott a hajókhoz Achatest, 

645 Adjon hírt és Ascaniust kísérje a várba; 
— Ascanius csak minden gondja az édes atyának — 
S hozzon ajándékúl, — amit Ilion üszkei közzül 
Megmentettek, — arany-hímes, szép, drága palástot. 
Sárga akanthusszal beszegélyzett asszonyi öltöt, 

eso Drága diszét Helenának, a Leda csodás adományát. 
Ezt, amikor Trójába, tilos nászára elindult, 
Lopva Mycenéböl maga vitte az útra magával; 
Aztán ilione jogarát, Priamus legidősebb 
Lányáét, gyönyörű gyöngyökből ritka nyakéket 

655 S drágaköves, kettős diadémot tiszta aranyból. 
Gyorsan mindezekért a hajókhoz igyekszik Achates. 

Most Cytherea megint új tervet eszel ki magában, 
Hogy fia, Ámor a drága kis Ascaniusnak alakját 
S arcát öltve ajándokival Didót szerelemnek 

cco Csontba, velőbe ható parazsával lángra gyulassza. 
Fél, hogy kétes a pún s kétszínű a tyrusi nyelve, 
Agg a dühös Junón s éjenként gondja feléled. 

1 Mert anyja, Hesione Laomedon trójai királynak volt a leánya. 
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így intézi tehát a szót a szárnyas Ámorhoz: 
»Gyermekem, én egyedüli eröm, egyedüli hatalmam, 

065 Akit a nagy Jupiter typhosusi lángja se rettent; 
Hozzád folyamodom s kérem könyörögve hatalmad. 
Jól tudod, Aeneas testvéredet a habok árján 
Partról-partra mikép veíi-hányja kemény szivü Juno; 
Oh hisz' e fájdalmam magad is fájlaltad elégszer! 

G7° Most vendége a pún Didónak; az őt sima szókkal 
Taríja, marasztja, de aggaszt a junói szivesség.1 

Tétlen nem marad ő,2 mikor eldől ekkora válság. 
Tőrbe szeretném csalni tehát és lángba borítni 
Ezt a királynét, hogy más istenségre ne hajtson, 

675 Sőt velem Aeneast szerelemmel zárja szivébe. 
És hogyan intézd ezt, hallgasd meg most, mi a tervem. 
A szívem-kedvelte királyfi3, hogy atyja kivánja, 
Készül a sidoni várba s ajándékul viszi mindazt, 
Amit megkímélt Trójának lángja s a tenger. 

680 Mély álomba merítve Cythera- vagy ídalionnak 
Bércormára viszem s elrejtem a szenthelyen őtet, 
Észre ne végye a cselt s zavarólag közbe ne lépjen. 
Vedd fel az ö képét csak ez egy éjjelre, ne többre, 
És gyerekarcát, mint gyerek, öltsd te magadra csalárdul. 

685 Majd a királyi toron, Bacchus telt serlegi melleit 
Hogyha ölébe veszen Dido, dédelget örömmé1, 
És kebelére ölel s mézédes csókjait adja, 
Titkos lángra hevítsd és lopd a szivébe varázsod.« 
Amor drága szülője szavára leoldja a szárnyat 

630 É s 

vidoran lépked fel-alá, mímelve Iulust. 
Ascaniusra szelíd álmot hint most Cytherea 
Istennő s viszi a kebelén magas Idaliának 
Szent ligetébe, hol azt édes majoránna virága 
Jószagu illatiban fürdetve ölelgeti lágyan. 

Ámor is indul már, vele a sok gazdag ajándék, 
Hogy vigye Didónak; s örvendve kiséri Achatest. 
Jöttekor a büszkén lengő kárpitnak alatta 
Föhellyen települ Dido az arany kerevetre. 
Aeneas atya is, meg a trójai ifjú leventék 

1 A sziveslátás Juno városában. 2 Juno. 3 Ascanius. 
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700 Sorban előjönnek s bíbor szőnyegre hevernek. 
Szolgák kézre vizet hintnek, kiszedik kosarakból 
A kenyeret s hoznak nyírott törlőket a kéznek. 
Benn ötven szobalány rendezgeti sorban az étket 
S a ház isteninek tüzhellyén szítja a lángot; 

705 Száz más lány s ugyanannyi legény, velük egykorú szinte 
Rakja az asztalokat tele tállal, billikomokkal. 
Jöttek a tyrusiak szintén a vidám küszöbökhöz, 
A meghívottak, s hímzett kerevetre ledőltek. 
Bámulják a király adományait, a kis Iulust, 

710 Láng-arcát a kis istennek, színlelt szavú ajkát, 
Sárga akanthusszal beszegett öltőt s a palástot; 
Főkép ö, kit a sors romlásra szemelt ki, a pún nő, 
Nem tud a nézéssel bételni, hevíti a látás, 
A szép gyermek, a dús adomány egyaránt megigézi. 

715 Az, mikor Aeneast megölelte, nyakába borulva 
Költött atyjának kielégítette szerelmét,. 
Ment a királynéhoz. Dido szeme, lelke egészen 
Rátapad, és kebelén dédelgeti; mekkora istent 
Tart az ölébe' szegény, nem sejti. De az se felejti 

-2o Anyja szavát és kezdi kiirtani benne Sychaeus 
Emlékét s eleven szerelemmel tölteni újra 
Rég' megcsillapodott szívét, a szeretni felejtőt. 

Ahogy a tor szünetelt s elhordták a maradékot, 
Állítnak nagy borvegyítőket, a bort koszorúzzák. 

725 A palotát zaj tölti be, tágas termeken által 
Árad a szó, az arany padmalyról csüngnek a lángok 
És fényével a fáklya erőt vesz az éji sötéten. 
Gyöngyös, arany kelyhét most kéri a fejdelemasszony, 
Borral tölti szinig, mint Belus szokta s a többi 

730 Belus-utód; csönd lett az egész palotában azonnal: 
»Vendégjog kegyes őre te,— így szólt — Juppiter, engedd, 
Éldeljék e napot vidáman a trósz jövevények 
Tyrus népével, s örömét fiaink se feledjék. 
Bacchus is és a kegyes Juno pártolja vigalmunk; 

735 Tyrusiak, ti e tort üljétek szíves örömmel.« 
Szólva kiloccsantott kegyes áldozatúl a borából; 
Ajkai szélével maga érintette először 
S adta tovább, Bitiast kínálva. Mohón veszi kézbe 
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Az habzó kelyhét s szaporán felhajtja fenékig; 
740 Majdan a többi nagyok. Rákezdi arany citeráján 

Fürtös lopás most, mire őt oktatta nagy Atlas. 
Zengi a Hold útját, meg a küzdő Napnak a fogytát; 
Honnan az emberi nem s a barom, villám meg a zápor; 
Zengi a Hyasokat meg az Ökrészt s Medve-ikerpárt; 

74,1 A. telelő Nap mért siet úgy az Oceanusba 
És mi okozza nyaranta az éjnek lassú beálltát. 
Sűrűn tapsol a tyrusi, majd meg a trósz is utána. 
Nyújtja szegény Dido sokféle beszéddel az éjet 
És hosszantartó szerelemnek ürítgeti kelyhét, 

750 Kérdezgetve sokat Hectorról és Priamusról; 
Majd Aurora fiát:1 mily fegyver födte a testét, 
És Diomedesnek lovait, s Peleusfi2 alakját. 
»És most, vendégem, kezdettől fogva beszéld el 
— Szólt — a görög cseleket, kedves tiednek a sorsát 

755 S a te bolyongásod; mert már hetedik nyara fordul, 
Hogy tengerhabokon s földön hányódva bolyongasz«. 

C ^ O 

Memnont. 2 Achilles, Peleus fia. 



M Á S O D I K É N E K . 

(Aeneas elbeszéli Trója feldúlását.) 

ind elnémultak, minden szem a hősre irányult, 
S Aeneas atya kezdi a szót a magas kerevetről: 
»Szívem szörnyű sebét föltépjem-e újra, 

[királynő: 
Mint dúlták fel a szánandó, dús Trója uralmát 
A görögök, mi nyomort láttam magam is szemeimmel 
S részem benne milyen nagy volt? Ki beszélhet ezekről, 
Volna dolops, vagy myrmidon, avvagy a zordon Ulixes 
Harcosa, könnytelenül? És lám, a harmatos éj is 
Már lesiet, tünedeznek a csillagok álmot ajánlva. 
Ámde ha balsorsunk meghallani annyira vágyói, 
S Trójának végső veszedelmét tudni kívánod, 
Bár iszonyú emlék, gyászától borzad a lelkem, 
Elkezdem. Harcban megtörve, leverve a sorstól 
A danaus hadifők, hogy az esztendők sora eljárt, 
Roppant nagy lovat alkotnak, mint egy hegy, Athena 
Terve szerint s fenyődeszkákkal szövik egybe a bordát. 
Hirdetik: a hazatérésért fogadalmi ajándék! 
Titkon, sors útján, kiszemelt daliák tömegével 
Rakják a vak odút tele, s a ló rengeteg öblét, 
Rettentő üregét teletöltik fegyveresekkel. 

Látszik a partokról Tenedos nagyhírű szigetje, 
Kincsben gazdag, amíg Priamusnak uralma virágzott, 
Most csak puszta öböl s nem biztos rév a hajóknak. 
Elhagyatott partján megbúnak, odáig evezve. 
Hittük, odább álltak s a gálya Mycene felé száll. 
Hát hosszú gyászát az egész város levetette. 
Tárulnak kapuink, tódulnak látni a puszta 
Dór táborhelyet és partot, mely egészen üres lett. 
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Itt a dolops, ott táborozott a kegyetlen Achilles; 
Itt állott a hajóhad, amott szálltak viadalra. 
Álmélkodnak a szűz Pallasnak gyász-adományán, 
Mekkora nagy csoda-ló! Mindjárt javasolja Thymoetes, 
Húzzák bé a kapún és helyezzék el a várban, 
Vagy cselből, vagy mert Trójának a végzete így szólt. 
Ellenben Capys, és kikben több volt a belátás, 
A danaok ravasz és gyanút ébresztő adományát 
Vagy tengerbe kivánják vetni s emészteni tűzzel, 
Vagy megfúrni hasát és rejtekeit kikutatni. 
Ingadoz a habozó népség pártokra szakadva. 

Mindeneket megelőzve, nyomán nagyszámú kiséret, 
Laoeoon fut a várbul alá, lángolva haragtól, 
S szól már messzirül: »Óh, milyen őrültség, nyomorult nép! 
Elment a görög, azt hiszitek, s lehet oly adományuk, 
Melybe ne volna csalás? így ismeritek ti Ulixest? 
Vagy görögök rejtőznek e ló üregébe bezárva, 
Vagy falaink ellen gyártották ezt hadigépül, 
Hogy kikutassa lakunk, azután Trójára lecsapjon; 
Vagy más csel lappang. Ti ne higgyetek ennek a lónak; 
Bár adománnyal jő, a görög félelmes előttem.« 
Szólt s a hatalmas dárda hegyét nagy erővel ütötte 
A szörnynek bordái közé, tág öblű hasába. 
Abba rezegve megállt; belerendült a nagy ütésbe, 
Megkondult az üreg, s visszhangzott tompa nyögéssel. 
És ha nem üldöz a balvégzet, s a bal-elme csapása, 
Rá is vesz, hogy az argosi lest karddal kikutassuk, 
S Trója, te most állnál, Priamus nagy vára, virulnál! 

Trójai pásztorok, ím', nagy lármát ütve cibálnak 
Egy ifjat Priamushoz, a két keze hátrakötözve: 
Önként adta magát idegen-létére kezükbe, 
A görögöknek hogy célt érve kinyissa kapunkat. 
Nagy-bizakodva magát végkép elszánta merészen: 
Vagy sikerül csele, vagy pedig el kell vesznie nyilván. 
Trójai ifjúság tódúl özönölve, s a foglyot 
Látni óhajtva körülveszik és versengve gúnyolják. 
Halld most a görög ármányt és bünébül ez egynek 
Ismerd meg valamennyit! 
Hogy gyámoltalanúl, zavarodva megállt a középen, 
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És a phrygek népes sorain szeme végignézett, 
»Hajh, — szólt — mely föld ád, mely tenger most menedéket? 

70 Vagy mi lehet még hátra, mi sors vár árva fejemre? 
A görög eltaszított s most még a dardanidák is 
Ellenségeim, és véres lakolásom a vágyuk.« 
Hangulatunk más lett e panaszra, lohadt a hevünk is. 
Biztatjuk, szóljon, mily vérbül eredt, mi a célja? 

75 Mint fogoly, érdemel-é részünkről némi bizalmat? 
Félelmét ekkor végtére levetkezi s így szól: 

»Én mindent igazán megvallok, jöjjön akármi, 
S nem tagadom még azt se, hogy argosi vérbül eredtem. 
Ezt legelőbb! S ha a mostoha sors nyomorulttá 

80 Tette Sinont, sohasem teszi hitvánnyá, se hazuggá. 
Hírből véletlen' tán eljuta már a füledhez 
Egy bizonyos Palamedes Belides ragyogó-nagy 
Hírneve, kit hazaárulás gaz vádja befonván, 
Bűntelenül, mivel ellene volt a hadviselésnek, 

85 Elveszített a görög, de ma már gyászolja kimultát: 
Édes atyám, a szegény, ide küldött zsenge koromban 
Oldala mellé, mint vérségi rokont, haditársul. 
Míg hatalomban erős, s a királyi tanácsba' nyomós volt 
A szava, rám is esett fényéből némi sugárka. 

90 Majd miután, az a fondor Ulixes rá fenekedvén, 
— Ismert dolgok ezek! — tova szállt eme földi világból, 
Gyászban tengettem bús éltem, félre vonultán, 
Ártatlan hivem elvesztén évődve magamban. 
És nem hallgattam, botor én, sőt, hogyha talán majd 

95 Sorsom még haza vinne az argosi honnak ölére, 
Bosszút ígérgettem s szert tettem vad gyűlöletre. 
Innen eredt minden bajom, ettől fogva Ulixes 
Üj vádakkal ijeszt folyvást, széthinti a nép közt 
Kétértelmű szavát s keres eszközt bűntudatában, 

íoo Nyugta se volt, amíg Calchast megnyerve ügyének — 
Ej, de haszontalanúl mire jó felhordani mindezt? 
Mit késleltetlek, ha egyenlő minden achív itt 
S hallani ennyit1 elég? Büntessetek, erre sovárog 
Ithaca fője2 s a két Atrida3 be megfizet érte!« 

1 Hogy valaki achiv (görög). 2 Ulixes. 3 Agamemnon és Menelaus. 
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105 Ekkor még hevesebb vággyal kérdjük, tudakoljuk, 
Ekkora gazságot nem sejtve, nem ily görög ármányt. 
Ö hazug ajkaival folytatja szepegve beszédjét: 
»Trója alól a görög már többször akart haza futni 
És a vesződséges harctól fáradtan elállni. 

110 Bár megtették volna! De majd a dühödt habok árja, 
Majd meg a déliszelek gátolták útrakelésük. 
Főleg, amint e juharfa-lovunk lábára felállott, 
Záporeső, zivatar zúgott a nagy aetheren által. 
Aggván, Eurypylust küldjük megkérdeni Phoebust,1 

116 S ő ama szenthelyről meghozza e szomorú választ: 
Szüzlány vérével2 kérleltétek meg a szélvészt 
Egykoron, óh danaok, készülve a trójai partra; 
Vér árán juttok haza most, egy argosi éltet 
Oltva ki áldozatúl! — Hogy a nép megtudta ez igét, 

120 Elképedve, fagyos remegés fut csontjukon által, 
Vájjon a sors kire vár és kit követelhet Apollo? 
Ithaca fője a nagy zajban kiragadja középre 
Calchas jóst s faggatja, vajon kit akarhat az isten. 
Megjósolták már sokan énnekem a gonosz ember 

125 Ármányát, a jövőt szó nélkül lá va előre. 
Nem szól tíz napig az s attól tettetve szabódik, 
Hogy nevet említsen, valakit kijelölve halálra. 
Végre, Ulixes amint rákényszeritette rivalva, 
Szót emel alku szerint és engem szán a halálra! 

130 Mind. belenyúgodtak, s amitől remegett valamennyi, 
Nem bánták, hogy az egy nyomorultnak a vesztire hárult. 
Megjön a gyászos nap, készül már nékem az oltár, 
A szent sósdara és a halántékomra szalagdísz. 
Nem tagadom, széttépve bilincsemet, elmenekültem 

13 0 S éjjel a káka között rejtőztem, a ronda mocsárban, 
Míglen elindulnak, hahogy útnak mernek eredni. 
Nincs is e szívbe' remény meglátnom az ősi hazámat, 
Édes magzatimat, s ki után úgy vágyom, atyámat! 
Rajtuk fognak ezek boszut állni talán e szökésért 

140 És e szegények vérével mossák le a bűnöm. 
Kérlek az égre s igazságvédö mennybelie.tre 

1 Plioebus jósszé'.iét Delphiban. 2 Iphigeaia feláldozásával. 
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És ama szeplőtlen hűségre, amely a halandó 
Szívbe' talán még él, óh szánj meg szörnyű bajomban, 
Szánd meg e lelket, amely méltatlan' tűri keservét!« 

145 Éltét megnyeri könnyeivel, megszánjuk a jámbort. 
És maga Priamus az, ki levéteti kézi bilincsét 
És a szoros hurkot s szól hozzá nyájas ajakkal: 

»Bárki vagy, elvesztett honosid már vesd ki szivedből; 
Mert a mienk leszel itt; hát kérdésemre valót mondj: 

150 Mért készült e temérdek ló, ki a mestere vájjon? 
És mi a célja? Talán szent emlék vagy hadi szerszám?« 
Szólott. Ekkor amaz, görög ármány s csel kitanultja, 
Békóból szabadult kezeit feltárva egekre 
Szólt: »Ti örök lángok, kiket ember sérteni nem mer, 

155 Ti legyetek tanúim; szent oltár, iszonyú pallos, 
Melytől megszöktem, s te, szalagköteléke fejemnek; 
Fel szabad énnekem a görögök szent jussait oldnom 
S a népet gyűlölni jogos, kibeszélni világgá 
Titkaikat, már nem kötelez törvénye hazámnak. 

160 Csak tőlem megtartva, te is tartsd meg, mit Ígértél, 
Trója, szavam ha igaz s hálám ha busás fizetés lesz. 
Bizalmát a görög mindig Pallasba vetette, 
Hogy célt ér a haduk. De azóta, hogy a kegyeletlen 
Tydídes s nagy mestere a gazságnak, Ulixes, 

les a vár őrségét, titkon feljutva, megölték 
S a végzetszerű Palladiont kiemelve helyéről 
Megragadák a szent szobrot s véres kezük a nagy 
Istennő szűzi pártáját érinteni merte: 
Attól fogva nagyon megapadt hitük a danaoknak, 

no Törve-törött erejük, Pallas megvonta kegyelmét. 
S nem volt kétes a jel, mellyel kimutatta haragját. 
A táborban alig tették le a szobrot, azonnal 
Tágrameredt szemmel szikrát szórt, sós veriték folyt 
Tagjairól s maga háromszor pattant fel a földről 

175 — Kész csoda mondani!— pajzs a kezén sremegő kelevéze. 
»Vissza a tengeren át, — Calchas jósolja legottan, — 
Argosi fegyvertől meg nem dől Pergamus, Argos 
Míg nem ad új jósjelt s míg nem hozzák meg az istent, 
Akit karcsú hajón odavittek a tengerek árján«. 

180 S most, hogy a szél szárnyán célul tűzték ki Mycenét, 
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Fegyvert s isteneket nyervén utitársakul, ismét 
Itt terem a seregük. Calchas így érti a jósjelt. 
A Palládiumért ő általa intve emelték 
E lovat ís, bünükért ekkép békítve az istent. 

186 S Calchas összerovott szálfákbul azért javasolta 
Ezt a temérdek, nagy tömeget fölemelni az égig, 
Hogy be ne húzzátok, hogy a vár kapuján be se férjen, 
Ös hite szárnya alatt nehogy oltalmazza e népet. 
Mert ha talán sértné kezetek Pallas adományát, 

190 Végromlás érné Priamust s Priamusnak a népét 
— Istenek, ezt inkább neki sújtsátok le fejére! — 
Ellenben, ha saját kezetek viszi városotokba, 
Ázsia nagy haddal maga ront a pelopsi falakra1 

És az a mostoha sors unokáink vesztire válik. 
195 Mindent elhitetett ravasz álnoksága Sinonnak; 

Ármányos csele, csalfa, kisajtolt könnye megejtett. 
Bárha se Tydides nem vert le, se bajnok Achilles, 
Nem tíz esztendő, sem ezernyi hajónak a hadja! 

Most váratlanul új esemény, sokkalta ijesztőbb, 
2ü" T árul elénk és megreszketteti árva szivünket. 

Sors útján kijelölt új papja Poseidon urunknak, 
Laocoon, bikaáldozatot mutatott be a parton. 
Hát Tenedos tájéka' felől — irtózva beszélem! — 
Szörnyű gyűrűkben két kígyó jön a víz sima tükrén, 

2üD A habnak neki dől s egyaránt tör a parti fövényre. 
Fölmeredő szügyük és vérszínű taréjuk a vízből 
Messze kiötlik, egyéb részükkel söprik a tengert 
Hátrafelé s iszonyú hátuk karikákba csavarják. 
Zúg, tajtékzik a víz; és már el is érik a partot, 

210 Szikrázó szemüket vér és tűz lángja elönti 

S a sziszegő szájat nyelvük nyaldossa rezegve. 
Elsápadva futunk mind szét; ők biztos irányban 
Laocoonnak tartva, előbb két kis fia testét 
Öleli által a kígyópár iszonyú öleléssel 

215 S a nyomorult tagokat szétmarja legelve a szájuk, 
Majd, amikor fegyvert fog az apjuk védni szülöttit, 
öt övezik roppant gyűrűikkel s rácsavarodva 

1 Trója támad haddal Myceuére. 
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Pikkelyeikkel kétszer is a derekára, nyakára, 
Fölmeredő válluk s fejük ötlik nála magasbra. 

220 Ö kifeszült karral próbálja letépni csomóit, 
— A papi fejszalagon mirigy és rút vér feketéllik, — 
S borzasztó jajokat hangoztat a csillagos égig; 
így hőg a bika, mely fut az oltártól sebesülten, 
A rá mért vak ütést ha nyakával félreütötte. 

225 Ekkor a sárkányok tova csúsznak, a várnak eredve 
S a haragos Pallas magas egyházába fölérve, 
A szűz lábainál megbúnak a pajzsnak alatta. 
Újabb döbbenet áll a megrendült kebelekbe: 
Vallják, Laocoon bűnéért méltán megadózott, 

230 Minthogy a szent bálványt úgy megsértette vasával 
Es a gonosz dárdát beledöfte a ló üregébe. 
Mindenek azt zúgják, adjunk neki helyt a falak közt, 
És a nagy istennőt kérleljük. 
Bontjuk a kőfalakat, tágítjuk előtte az útat. 

235 Mind neki gyürköznek, lábát görgő kerekekre 
Állítják, kenderköteléket vetve nyakába. 
Hág falaink közzé fegyvertől vemhesen immár 
A végzetszerű gép; fiuk és szüzek ünnepi dallal 
Környezik és kötelét érinteni vágy valamennyi. 

240 Az halad és a vár piacára begördül ijesztve. 
Ilium, isteni lak, honom és ti, a dardanidáknak 
Harcba' hires falai! Küszöbünkön négyszer akadt meg 
És négyszer csördült meg a fegyver méhüregében. 
Vakbuzgón sürgetjük azért, nem ügyelve jelekre 

245 S a gyász-szörnyeteget szentelt várunkba helyezzük. 
Jós ajakát megnyitja megint Cassandra, de most sem 
Nyert Trójába' hitelt, mint Phoebus, az isten akarta. 
Mink, boldogtalanok, kik a végső napra viradtunk. 
Ünnepi füzérrel díszítjük templomainkat. 

253 Fordul az ég ezalatt, rohan Oceanusbul az éjjel, 
Mély árnyékával födi ég sarkát meg a földet 
S myrmidonok cseleit; lenyugosznak szerte a trószok, 
Fáradt tagjaikat mély álom ölelve borítja. 
És már harcra szerelt gályáin az argosi hadnép 

25i Jött Tenedos mellől csöndes fényében a hőidnek 
Jól ismert partunkra, midőn a vezéri hajóról 
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Feltűnik a tüzjel; most, védve a mostoha égtől, 
A fenyüzárt megnyitja Sinon s kiereszti a lóból 
A belezárt csapatot. Tárái az üreg, csak ugy ontja 

260 Őket a friss levegőre; vigan szöknek ki belőle 
Thessandrus, Sthenelus hadifők, meg a szörnyű Ulixes, 
Csúszva kötélen alá, Thoas és Acamas velük együtt, 
Pyrrhus, a Pelides1 s őket megelőzve Machaon 
És Menelaus s maga is, gyártója e cselnek, Epeios. 

265 A várost, melyet eltemetett a bor meg az álom, 
Meglepik, őrségét leölik s a nyitott kapun által 
Társaikat beeresztik: a két csapat egyesül újra. 

Ép" oly idötáj volt, amikor kezdődik az álom, 
A bajos emberi nemre legédesb isten-ajándék. 

270 Hát ime, nagy-szomorún ott áll álmomban előttem 
Heetor alakja, keserves könnyeket ontva, olyankép, 
Mint amikor ragadá a fogat,2 szennyezve a véres 
Portól s feldagadott lábán szíj húzva keresztül. 
Jaj, milyen iszonyú volt! Mily egész'más, mint az a Hector, 

277 Aki mikor haza tért, az Achilles fegyvere födte3 

Vagy phrvgek üszkeivel perzselte az argosi gályát. 
Vértől csapzott volt haja, vértől ronda szakálla, 
Teste sebekkel rakva, miket hona védelmében 
Rajta ütöttenek. Én magam is könnyekre fakadva 

2s0 így szólítottam meg az én szomorú szavaimmal: 
»Dardaniának fénye, te, Trója bizalma, reménye! 
Hol késtél, óh annyira várt Hector? Mi vidékről 
Jössz hozzánk? így kell most látnunk, így, kimerülten, 
A tieid sok gyásza s a város, az emberek annyi 

2"a Nagy küzdelme után? Arcod derűjére miért szállt 
Ily méltatlan szenny? Mért vagy telerakva sebekkel?« 
Nem felel ő, hiu kérdésimre felelni nem ér rá, 
Csak szive mélyéből nehezet búg s szól szomorúan: 

»Istennő fia, fuss! Menekülj te a láng özönéből! 
290 Ellenség a falon! Csúcsáról Trója leomlik. 

Priamusért s a honért már ennyi elég. Ha honunkat 

1 Peleus unokája, Pyrrhus vagy Xeoptolemus, Achilles fia. 2 Hector 
holttestét Achilles kocsijához kötötte s meghurcolta Trója körül. a Me-
lyet az elejtett Paírocltis holttestéről leszedett 
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Mentheti emberi kéz, ez a kéz megmenti bizonnyal. 
Szentségit s honi isteneit rád bízza e város: 
Sorsosid ők legyenek, te keress nekik új honi földet 

295 S állítsd fel falait, ha bejártad a tengerek árját.« 
Szólt s a szenthelyről a kezébe' kihozza hatalmas 
Vesta örök lángját, fejdíszét s isteni szobrát. 

Zűrzavaros jajtól visszhangzik eközben a város, 
És ámbár jó-távol esett Anchises atyámnak 

300 Háza, melyet fák lombja takart, mindegyre világosb 
A csatazaj, fegyvercsörgés rémítve közelget. 
Álmomból riadok, felhágok a ház tetejére 
S legmagasabb ormán mindenre figyelve megállok. 
Mint ha vetésbe a tűz belekap, széltől tovahajtva, 

305 Avvagy a földet a bérci patak sebes árja sodorja, 
Söpri a szép termést, a barom munkája gyümölcsét, 
Tördeli, tépi a fát; csak bámul a bérc magas ormán 
Hallva zaját s nem sejtve okát a pásztor ijedten. 
Látom a szó hitelét, kiderül most a görög ármány. 

310 Déi'phobus nagy házán már Vulcanus1 erőt vett, 
Romba' hever; sőt Ucalegon, szomszédja is ég már 
És Sigeumnak az öble tüzétől messzire fénylik. 
Harsog a harsonaszó, támad nagy harci üvöltés. 
Kábultan fegyvert ragadok, nem tudva, mi haszna? 

315 Ámde lobog lelkem csapatot tömörítni csatára 
És vele védni a várt: harag és düh készteti keblem 
És az az eszme: a harc mezején elhullni dicsőség. 

Im' az achívok elöl menekül Othrys fia, Panthus, 
Phoebus várbeli papja, felém hurcolva legyőzött 

320 Isteneit szentségeivel s apró unokáját, 
Eszeveszetten futva rohan házunk küszöbéhez. 
»Panthus, a vár elesett? Most honnan védjük a várost?« 
Még ki se mondtam a szót, ő így felel arra zokogva: 
»Itt van a végső nap, melyet immár nem kerülünk el. 

325 Voltunk trójaiak, volt Ilium! Óh oda fényes 
Harci dicsőségünk! Argosba vivé a kegyetlen 
Juppiter azt; görögök birják s tüz emészti a várost. 
Ott mered a várnak piacán az a rémületes ló, 

1 A tűz istene vagyis a tűz. 
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Ontja ki harcosait, s ujjongva Sinon hajigálja 
330 Üszkeit. Ott a kitárt kapukon beözönlenek a nép 

Ezrei, mind, akiket kibocsátott harcra Mycenae; 
Mások szembe szegezve vasuk, már a szoros útak 
Járatit állják el, meredő kardjuk hegye villog 
Készen ölésre; alig próbálnak vívni az első 

335 örök a várkapunál, vakon a harcnak neki rontva.« 
Othryades1 e szavára betelve nagy égi erővel 

Láng s fegyver közzé rohanok, hova hív a vad Erinys, 
A nyüzsgő tömegek s egeket verdesve a lárma. 
Mint haditárs közeleg Ripheus s a csatába' kiváló 

340 Epytus, és jön a hold fényébe' Dymas Hypanisszal 
S hozzánk csatlakozik Mygdonnak a sarja, Coroebus. 
Ép' a napokba' hozá miközénk őt mostoha sorsa, 
Mert Cassanda iránt gyulladt őrült szerelemre, 
Hogy vőként Priamust s népét megvédni segítsen. 

345 A boldogtalan, intelmét mért nem fogadá meg 
Jós mátkájának..? 

Láttam bár, hogy kész viadalra kiszállni csapatjuk, 
Még buzdítom is: »Öh daliák, ti hiába vitézek! 
Hogyha ti elszántan végső próbára kívántok 

3ou Szállni velem, — hogyan áll az ügyünk, kiki látja szemével. 
Isteneink, akik által ez ország állt, odahagyták 
Szenthelyüket s oltáraikat; megvédni az égő 
Várost hogy tudnók? Haljunk meg a harcba rohanva! 
Ldve a győzöttnek csak ez egy: sohse bízni az üdvben«. 

355 így szítom dühre bősz lelkük. Mint sűrű köd árnyán 
Farkasok indulnak zsákmányra, ha vak dühe hajtja 
Gyötrő éhségnek, mialatt a kölykeik otthon 
Száraz gégével várják: akkép rohanunk mi 
Fegyveren, ellenen át bizonyos vesztünkbe, szivébe 

36,J A városnak: az éj bús szárnya röpösve borúi ránk. 
Ah de ki rajzolná gyászát, iszonyát amaz éjnek, 
S rémes küzdelmét ki sirathatná meg eléggé? 
Porban az ős város, mely uralgott hosszú időkön, 
Uccán, házban, a mennybeliek szentelt küszöbén is 

305 Szerte a földre terül gyámoltalanúl a sok ember. 

1 Othrys fia, Panthus. 
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S nemcsak a trójaiak bűnhődnek vérük-omolva, 
Olykor a bátor szív a legyőzőitekben is éled: 

hullanak a győztes görögök. Mindenfele csak gyász, 
Mindenhol remegés, a halálnak ezernyi alakja. 

370 Első Androgeos, aki jónagy achív csapat élén 
Vélünk szembe' közéig s mivel azt hiszi, társai volnánk, 
Megszólít, a valót nem tudva, e nyájas igékkel: 

»Gyorsan előre, fiuk! Hol tudtatok ennyire késni? 
Szélűbe' dúlják és fosztják már mások az égő 

375 Tróját; és ti csak ép' most jöttök a karcsú hajókról?« 
Szólt, de legott (nem elég biztos volt válaszadásunk) 
Látta, hogy ellenség közepébe jutott csapatával. 
Meghökkent s elfojtva szavát, hüledezve megállott. 
Mint ki bozótok közt halad, és véletlenül ottan 

38j Egy kígyóra tapos, hátrál reszketve, amíg az 
Ellene mérges főt emelint s kékes nyaka duzzad: 
Ép' úgy Androgeos láttunkra remegve odább állt. 
Rajtuk ütünk, szorosan bekerítjük fegyvereinkkel 
S a megijedt, ama helyt járatlan népet a kardunk 

385 Mind öli, vágja: szerencse kiséri először a munkánk. 
Ujjong a sikeren s neki búzdul az ifjú Coroebus: 

»Merre az üdvre utunk a szerencse mutatja, barátim, 
— Úgymond — és ahol arca reánk mosolyog, mi kövessük! 
Rajta, cseréljük el itt pajzsunk, s jeleink az övékkel. 

390 Csel vagy hősi erő, ellenségnél ki kutatja? 
Fegyvert ők maguk adnak«. — Ekép szól s Androgeosnak 
Lótarajos sisakát s remekelt, szép címerü pajzsát 
Ölti fel és derekát felövedzi az argosi karddal. 
Példáját vígan követik Ripheus, Dymas és a 

395 Többiek, a leszedett zsákmányt kiki ölti magára. 
A görögök közzé vegyülünk, de nem a mi javunkra! 
Sok véres harcot küzdünk övélük az éji homályban 
És számos görögöt küldünk le az orcusi honba. 
Szétfutnak sokan, a gályákhoz véve az útjuk, 

400 Biztos révbe; de van, ki csúfos pulyasággal az órjás 
Lóba rohan s meghúzza magát ismert üregében. 

Hajh, bizakodni mit ér kegye nélkül a mennybelieknek? 
Imc, Minervának szent házából Priamusnak 
Lányát, Cassandrát hurcolják fürtje-ziláltan; 
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405 Lángba borult szemeit fölemelte az égre hiába; 
Csak szemeit, mert gyönge kezét gátolta bilincse. 
El nem nézheti ezt a dühödt elméjű Coroebus; 
Ront a csapat közzé, elszánva magát a halálra. 
Mind a nyomába'vagyunk s rohanunk síirü fegyvereinkkel. 

410 Itt legelőször is a mieink nyilzápora hull a 
Templom-oromról ránk és gyászosan omlik a sok vér: 
Hajh, s ezt a kicserélt tarajok meg pajzsok okozták! 
Ekkor az elragadott szüzet fájlalva, haraggal 
Mindünnen ránk ront az achív, Aias, a kemény hős, 

415 Atreus két fia és a dolopsok egész sokasága: 
Mint forgószélben, mikor összecsap innen-amonnan 
A Zephyrus, Notus és a keleírül előparipázó 
Eurus; zúg bele a vadon és habzó szigonyával 
Nereus a tenger vizeit feldúlja fenékig. 

423 Még azok is, kiket a borús éji sötétbe' cselünkkel 
Szétugrasztva egész városban szertezavartunk, 
Megjönnek s legelőbb veszik észre hazug mezeinket, 
Pajzsunkat s nyelvünk idegen hangzású beszédjét. 
Nagy sokaságuk erőt vesz nyomba; Coroebus az első, 

425 Kit Peneleusnak a jobbja lesújt a harcos Athena 
Oltáránál; és elesik Ripheus, ki a trószok 
Közt legigazb ember, legméltányosb vala mindig; 
- Isteninek máskép tetszett! — Hypanis, Dymas elhull 
Társai íegyveritöl; Panthus, téged sem ovott meg 

4o° A te kegyes lelked, sem Apollónak papidísze! 
Hamvai Trójának s enyimek lángsírja, ti vagytok 
A tanuk, én, amidőn elhulltatok, a veszedelmet 
Nem kerülém, s ha a sors úgy hozza, görög kezek által 
Méltó voltam elesni! Hamar széjjelszakadunk most, 

135 Iphitus és Pelias marad; Iphitus, akit a kor nyom, 
S elnehezült Pelias is Ulixes-ütötte sebétől. 
A csatazaj Priamus házához szólit azonnal. 
Ott iszonyú viadalra találunk: mintha egyébütt 
Harc sem volna s egész városban senkise veszne, 

440 Akként tombol a vész, az achív úgy ront a tetőkre 
S a háznak küszöbét megszállják pajzsfödelekkel. 
Létrák csüggnek a kőfalon, ajtók szárnya tövében 
Másznak a lábtóknak fokain, baljukkal a pajzsot 
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Tartják védelemül, fogdossák jobbal a párkányt. 
445 Küzdnek a dardanidák, mind döntögetik le a házak 

Tornyait és ormát; hogy látják végüket, illyen 
Fegyverrel védik magukat révén a halálnak. 
Eldödink aranyos díszét, sok drága gerendát 
Döntnek alá, más rész vont karddal a ház folyosóját 

450 Szállta meg, a palotát megvédeni sürü csapatban. 
Mink neki buzdúlunk, hogy védjük urunk palotáját 
S adjunk lankadozó feleinknek erős segedelmet. 
Egy küszöbön s ajtón át titkos közlekedés volt 
A fejedelmi lakások közt, elrejtve szemektől 

455 Hátul: azon, míg állt Priamusnak uralma, gyakorta 
Járt a szegény nő, Andromache, egyedül az ipához, 
És a nagyapjához viszegette kis Astyanaxát. 
Ormira itt hágok fel a ház tetejének, ahonnan 
Hasztalanul hajigálta szegény trósz a lövedéket. 

460 Egy torony állt az orom szélérül az égnek emelten, 
Onnan egész Tróját lehetett szemlélni, Achaja 
Gályahadát, e szokott látványt és tábora hellyét. 
Néki feszítve vasunk, hol a legfelső emeletnek 
Kapcsai engedtek, magas ormáról leszakítva 

465 Döntjük a mélybe alá; zuhan az rémes ropogással 
És szakad a danaok széles csapatára borulva. 
Űj sorok állnak elő pótlásul s nem szűnik a kö 
S más lövedékek zápora sem. . . 

Ép a bejáratnak küszöbén Pyrrhus tör előre, ragyogva 
470 Fegyvere s érc-meze fényében, diadalmas örömmel. 

Ép' ilyen a kígyó, mérges füveket ha legelve 
Duzzadtan kitelelt a fagyos hantoknak alatta; 
Most vedlett bőrrel megujult s ragyog ifjú díszében, 
Fényes hátát úgy hempergeti, keblet emelve 

475 Úgy mered a napnak, rezegő hármashegyü nyelvvel. 
Véle a nagy Periphas és Automedon is, Achilles 
Lóhajtó csatlósa, meg ifjú népe Scyrusnak 
Törtet elő; tüzes üszkeiket hányják a tetőkre. 
Ö maga jő legelői, kettős csatabárdot emelve, 

480 Áttöri a küszöböt, sarkából tépi az érces 
Ajtót s félfáit szétvagdalván, beszakítja 
A tölgy szárnyakat és tátongó rést üt a bárddal. 
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Nyílik a belső ház, termek hosszú sora tárul, 
Feltárul Priamus s a nagy ősök dús palotája 

485 És küszöbén ott látja hadát a fegyvereseknek. 
Hangos a belső ház keserű jajtól, zokogástól, 
Asszonyi sírástól visszhangzik az oszlopos udvar, 
Felhat zűrzavaros lármájuk a csillagos égig. 
Tágas termeken át nők serge futos riadozva, 

490 Ajtófélre borúi és csókjaival tele hinti. 
Apja hatalmával tör Pyrrhus előre, nem állhat 
Ellent néki se zár, sem az őrség; enged az ajtó 
A kosütéseknek,1 sarkukból dőlnek a szárnyak. 
Útat bont az erő, betör a görög és kaszabolja, 

495 Akit szembe' talál, s elözönli a házat egészen. 
Nem rohan így a folyam, ha kiöntve a régi mederből 
Arjaival tova zúg s az erős töltésen erőt vesz; 
Törtet a síkra dühöngve, ragadja magával a nyájat 
Aklostúl a mezőn. Vérben gázolni szememmel 

500 Láttam Neoptolemust küszöbünkön az Atrídákkal, 
És láttam Heeubát a száz menyivel, Priamust is, 
Ahogy a szent oltári tüzet szennyezte be vére. 
Ötven hálóház, unokáknak büszke reménye, 
Drága sok ajtószárny, tele prédált barbar arannyal 

505 Porba' hever; hol a tűz nem dúl, az achívok uralgnak. 
Kívánod netalán Priamusnak hallani sorsát? 

Látván városa elvesztét, palotája kidöntött 
Ajtait és sok terme során pusztítni az ellent, 
A koros agg remegő vállára csatolta szokatlan 

öio Vértjét hasztalanúl, felövezte hiában a kardot 
És elszánva halálra, beront a görög sokaságba. 
A háznak küszöbén, szabad égnek alatta nagy oltár 
Állott és fölibé hajlott egy régi babérfa, 
A ház isteneit lombárnyékával ölelve. 

513 Ott ül az oltárnál Hekabe1 s a leányi, mi haszna? 
— Ilyenek a lecsapó, zord fergeteg-üzte galambok — 
S mennybeliek szobrát ott sűrű csoportban ölelték. 
Ifjúi fegyveriben Priamust hogy látja, kiáltoz: 
»Öh te, szegény férjem, milyen őrült gondolat az, mely 

1 A faltörő kosok dön getéseinck. 2 »Hecuba« görögös alakja. 
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520 Fegyverkezned késztet ekép? hova, merre rohannál? 
Óh nem ilyen védőt kíván, nem ilyen segedelmet 
Most az idő; nem, bár maga voln' is Hectorom itten. 
Jöj j ide csak te hamar! Megvéd mindőnket az oltár, 
Vagy halj meg mivelünk!« így szált és nyomba' magához 

525 Vonja az agg embert s a szenthelyen ád neki ülést, 
íme, de Pyrrhus kardja elől Priamusfi Polites 

Fut sebesülten a fegyver, az ellenség közepette 
Hosszú csarnokokon s kiürített termeken által. 
Üldözi nagy hévvel Pyrrhus, fenyegetve halállal, 

630 És már-már keze éri, beléüti fegyvere élét. 

Végre midőn odaért a szülői szemeknek elébe, 
Összerogy és bő vére omolva lehelli ki lelkét. 
Most Priamus, noha már a halálnak karja ölelte, 
Nem fékezte szavát, nem türtőztet:e haragját: 

535 »óh ha e gazságot meglátni van égben igazság, 
Akkor e rettenetes bűnödért — nagy hangon üvölti — 
Adjanak isteneink hálát méltó jutalommal 
Néked, amért a fiam vesztét láttattad e szemmel 
S rút öldökléssel szennyezted az atyai arcot. 

540 Bezzeg Achilles, akit hazugúl mondasz te atyádnak, 
Nem bánt így Priamusszal, az ellennel, de pirulva 
Megtisztelte az esdekelőt, tetemét a kimultnak1 

Sírjának megadá s engem váramba bocsátott«. 
Szólt az öreg s kivetette a kopját gyönge kezével; 

545 Bágyadt sujtását a rekedt érc visszaütötte, 
S ott függött meddőn a paizs púpjába fúródva. 
Szólt Pyrrhus: »Csak eredj és vidd meg a hírt az apámnak, 
A Peleusfinak és ne feledd elmondani neki 
Ádáz tetteimet, sem Pyrrhusa elfajulását. 

550 Most halj meg!« — Szólt s a remegöt odahúzza az oltár 
Lábához, s hogy megcsúszik vérébe' fiának, 
Balja hajába ragad, jobbjával rántja ki kardja 
Fényes pengéjét és markolatig belemártja. 
Ez Priamusnak sorsa, ekép ragadá el a végzet 

555 öt, miután Tróját lángokban látta, ledőlve 

1 Ilectornak, akinek holttestét Prianus Achillestől kiváltotta. (Ilias 
24. ének.) 

3 • 
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Várfalait, hajdan sok nép s föld büszke királya, 
Ázsia főura. Ott fekszik nagy törzse a parton, 
A leszakított fö név nélküli csonka tetemmel!... 
Csak most szállt meg egész iszonyával a borzalom engem. 

560 Megrémültem, az édes atyám ötlött az eszembe, 
Látván szörnyű sebében az egykorú ősz fejedelmet, 
Lelkét hogy kilehellte; s eszembe az elhagyott nő, 
Árva Creusa s a feldúlt ház, meg a kisded Iulus. 
Hátratekintek, vajh mily erő van még körülöttem? 

563 Mind odahagytak már, kimerült testük levetették 
Földre avagy kétségbeesetten a tűzbe rohantak. 

Már egyedül vagyok ott s meglátom Vesta lakának 
Csendes rejtekiben hogyan ül lappangva Helena: 
A tűzvésznek lángja elég fényt hint az utanra, 
Két szememet míg mindeneken jártatva bolyongok. 
Pergamus este miatt rettegve a trójai népet, 
A görögök boszuját és megcsalt férje haragját, 
ú, egyaránt önnön hona s Trója gyűlölt furiája, 
A templomba szökött s ott ült oltára tövében. 

:>75 Lelkem lángba borult; megszállt a düh, hogy boszut álljak 
Porba tiport honomért s bűnösen büntessem a bűnét. 

»Ez láthassa megint Spartát, ez az ősi Mycenét 
Büntetlen, s mint egy diadalmas büszke királynő, 
Lássa urát, házát, szüleit, meg a gyermekit újra? 

d8° Trójai rablányok, phryg szolgák népe kövesse? 
És Priamust hadd ölje acél, Tróját tüz eméssze? 
Annyiszor izzadjon vért Dardaniának a partja? 
Nem, soha! Bár asszonyt büntetni nem oly híres érdem, 
És az eképen nyert diadalban semmi dicsőség, 

5'5 Mégis dicsérnek, hogy elöltem a gazt, aki méltó 
Ily lakolásra s öröm, ha szivem bétölti a bosszú 
Lángja s envéimnek porait megbékíti kardom«. 

így háborgottam s őrjöngve rohantam előre, 
Amikor oly fényben, mint még soha, megjelen édes 

dJ0 Drága szülém ragyogón, szép-tiszta sugárral az éjben, 
Istennőnek vallva magát, oly szép alak, oly nagy, 
Mint az egekbe' lakók látják, s érintve a jobbom 
Feltartóztat, s így szólít rózsás ajakával: 
»Mekkora fájdalom az, fiam, amely e vad dühre késztet? 
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5í6 Mért őrjöngsz? Szerető gondod hova tünt el irántunk? 
Nem nézed meg előbb, hol hagytad atyádat, a kortól 
Hajlott Anehisest? Hogy hitvesed él-e, Creusa? 
S gyermeked Ascanius? Körülöttük achív csapatoknak 
Népe tolong, s ha nekem nincs rájuk gondom, ezóta 

6oo Már vagy a láng vagy a kardnak acéla ragadja el őket. 
Óh nem e gyűlölt arc, a lakón1 Helenának az arca, 
És a bűnös Páris, hanem ádáz isteni bosszú 
Dúlja honod kincsét, az dönti le Trója tetőit. 
Nézz körül, — a ködöt, amely most bénítja halandó 

605 Látásod s nedves fátylát kiteríti körülted, 
Szétoszlatja kezem; — te ne félj, hallgasd meg anyádnak 
Intelmét és el ne mulaszd megtenni parancsát: 
Itt, hol e szertezilált falakat látod s a kövekről 
Földre tepert köveket, meg a port füsttel kavarogva, 

610 Neptunus rendíti falát iszonyú szigonyával 
Fundámentomiból s az egész várost fenekestül 
Felforgatja. Im' ott Juno, a kegyetlen, a skaii 
Nagykapu őre gyanánt hadi mezben hívja vitézlő 
Társcsapatát a hajókról. 

615 Nézd, Pallas Tritonia mint ül a várhegyi ormon, 
Hogy ragyog ott fényes felhőben a gorgoni fővel. 
És az Atyánk maga ád diadalmas erőt a görögnek, 
Dardanok ellen az isteneket maga kelti csatára. 
Fuss mielőbb, fiam, és vess véget a harci tusának. 

620 Nem hagylak sehol el, küszöbéhez viszlek atyádnak.« 
Ekkép szól s elrejti magát árnyában az éjnek. 
Feltűnik a sok szörnyű alak, Trójára haragvó 
Isteni nagy hatalom. 
Ekkor látszott csak, hogy' omol hamvába egészen 

625 Ilium és hogy' dől nepíunusi Trója tövéből; 
Földmivesek mint sürü szekercecsapással akarnak 
Egy ős gyertyánfát versengve kidönteni a hegy 
Legmagasabb ormán; dacol az fenyegetve sokáig, 
A sok ütéstől míg meginog, hajló koronája 

63o végre utolsót nyög meggyőzve a sürü sebektől 
S a bércről leszakadva tövestül a mélybe hanyatlik. 

1 Lakóu = laconiai, spártai. 



M "vSODIK ÉNEK 49 

Most lemegyek, s isten vezetése alatt menekülök 
Lángokon, ellenen át: engednek a lángok, a kopják. 
Amikor édes atyám küszöbéhez elértem, az ősi 

635 Házhoz, atyám, kit először akartam vinni magammal 
A bércek magasára, s akit legelőbb keresék föl, 
Élni tovább nem akar s eltűrni a számkivetést is 
Trója ledőlte után. »Ti, akikben az ifjúi vérnek 
Élte pezseg — szólt — s nincs csorbátok az ősi erőben, 

640 Fussatok ám ti tovább. 
Nékem a mennybeliek, ha kivánták volna, hogy éljek, 
Megtartották voln' e helyet. Nekem úntig elég volt 
Látnom ez egy romlást s túlélnem a város elestét, 
így, óh így kiterítve — búcsúzzatok el tetememtől. 

646 Meglelem én a halált egyedül; lesz ott, aki megszán 
S fölszedi a zsákmányt. Én megleszek úgy temetetlen. 
Ügy is gyűlöl az Ég s tengek, föld terhe, azóta. 
Hogy villáma szelét fúvallta reám s a tüzével 
Érintett1 a föld fejedelme, az istenek atyja.« 

650 Ilyeneket mondott és állt földhöz cövekelve. 
Ámde mi, könnyeket ontva, magam s éltemnek a társa, 
Creusa meg Ascanius s az egész ház kéri, ne döntsön 
Mindent romba magával, a balvégzetre sietve. 
Nem hajol, egy helyben marad, egy akaratba' fogózva. 

6*> Ismét harcra kelek, nyomorult, s meghalni kívánok. 
Micsoda más bölcs terv, mi szerencse mutatkozik itt már? 
Hogy vélhetted, atyám, hogy nélküled útnak eredjek? 
Atyai szádon ilyen bűnös ige hogy' is jöhetett ki? 
E nagy városból ha az Ég semmit se hagy épen, 

6co végső szándokod ez, s örömöd, ha magad s a tiéid 
Trójával pusztulnak: a végnek ez ajtaja nyitva! 
Itt lesz majd Pyrrhus Priamusnak vérpatakából, 
Ki fiút apja előtt s oltárnál vágja le apját. 
Óh jaj, istenanyám, csak azért ragadál ki a tűzből, 

665 A nyilzáporból, hogy az ellent a mi lakunkban, 
Ascaniust és édes atyám s velük egybe' Creusát 
Egymás vérében holtan fetrengeni lássam? 
Rajta, fiuk, fegyvert! Győzöttek, szólit a végnap! 

1 Anchises szélütött volt. 2 Baróii-Szabó verssora. 
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Hadd török a danaokra, had' újítsam meg a harcot! 
670 Nem mindnyájunk pusztul el itt e napon boszulatlan'.« 

Erre megint fegyvert ragadok, balkézre felöltöm 
Pajzsomat és rohanok kifelé indulva lakomból. 
Hát ime, a küszöbön jő szembe velem feleségem 
S térdem ölelve a kis Iulust atyjához emelte. 

679 »Óh ha te veszni rohansz, vigy minket a bajba magaddal; 
És hadat értve, ha még van fegyverben bizodalmad, 
Házunkat védd meg legelőbb! Kire jusson e gyermek, 
Édes atyád, s a tiednek mondott egykori hitves?« 
Így rebeg, és az egész ház visszhangozza siralmát, 

^^Amikor egyszeriben hallatlan' nagy csoda támad: 
Mert kezeink közepett, a bús szülők szeme-láttán 
A kis Iulusnak feje búbjáról ragyogólag 
Tűznyelv hint sugarat, nyalogatja selyem haja fürtit, 
Nyalja halántékát s ártalmatlan' simogatja. 

685 Rémülten futosunk s majd rázzuk a lángot a hajból, 
Majd meg a szent tüzeket vízzel próbáljuk eloltni. 
De Anchises atyánk, a csillagos égre tekintve, 
Szólt és két karját az egekhez emelte vidáman: 

»Juppiter, óh mindentehető, ha imánkra megindulsz, 
690 Csak most nézz le reánk, s ha kegyesség érdemes arra, 

Adj segedelmet, Atyánk s eme jósjelt tedd bizonyossá!« 
Még ki se mondta szavát 'az öreg, megdördül a 

[mennybolt 
Hirtelenül balról s egy csillag fut le az égről 
Hosszú, nagy üstökivei, nagy fénnyel az éji homályban. 

695 Házunk orma fölött miután lefutott a magasból, 
Ida-hegy erdeiben láttuk fényét tovatűnni 
S láttuk az útvonalát; mert hosszú barázda jelölte 
Fényesen, és kéntől füstölgtek a tájak utána. 
Most meggyőzve atyám s fölemelve fejét, az egeknek 

700 Istenihez fordul s szent csillagukat megimádja: 
»Nem, nem késlekedem, megyek ím', valamerre vezettek. 

Isteneink, védjétek a házamat és unokámat. 
Ti adtátok e jelt, oltalmatok őrizi Tróját. 
Engedek, íme, fiam, s bármerre kisérlek utadban.« 

705 jgy szólt, s a falon át már hallik a tüz ropogása, 
Lángjait a tűzvész közelebb hömpölygeti hozzánk. 
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»Rajta csak, édes atyám, jöj j hát ide s ülj a nyakamba: 
Fölveszem e terhet szivesen, nem lankad a vállam. 
Bárhogy üt is ki a sors, egy lesz s közös a veszedelmünk, 

710 És közös üdvünk is. Mellettem jöjjön Iulus 
És nőm messzebbről nyomomat vigyázva kövesse. 
Most azután ti, cselédek, ügyeljetek a szavaimra! 
Trójából kimenet halom áll s Ceres elhagyatott, ős 
Temploma és egy vén ciprusfa közelben, amellyet 

715 Megkíméltek olyan nagy időn át jámbor apáink. 
Eltérő utakon mindnyájan e helyre törekszünk. 
Szentséginket vedd te, apám, honi isteneinkkel; 
Énnekem, akit a harci tusának szennyez a vére, 
Nem szabad érintnem, míg tiszta pataknak a habja 

720 Meg nem tisztított.« 
Szólva, ruhát boritok széles vállamra legottan, 
Sárga oroszlánbört a nyakamba kerítve lehajlok 
S fölveszem a terhet. Jobbomba fogódzik Iulus, 

^__Apja után pici lábainak léptét szaporázza, 
725 És hátrább jön a nőm. Haladunk árnyán az utaknak; 

S engemet, akit előbb a nyilzápor sem ijesztett, 
Sem pedig a szemközt rohanó görögök hadi rendje, 
Most minden szellő rémít, minden nesz ijesztget, 
Féltve kíséretemet, valamint vállamnak a terhét. 

730 És már a kapuhoz közeledtem, hittem, a baj már 
Elhárult: egyszerre fülem nagy lábdobogásnak 
Csapja meg a zaja, s édes atyám a homályba' kutatva, 
»Rajta — kiáltja — fiam, fuss, óh fuss; már közelednek. 
Látom a fényes acélt meg a pajzsoknak ragyogását.« 

736 Nem tudom, itt valamely haragos mennybéli eszemtől 
Megfosztotta zavart fejemet. Mert míg menekülve 
Gyorsan félrecsapok s járatlan utakra vetődöm, 
Jaj nekem, elragadá a végzet drága Creusám. 
Hátramaradt-e vagy eltévedt, kimerülve leült-e, 

740 Nem tudom; öt azután a szemem többé sohse látta. 
Hátra se néztem előbb s nem is ötlött addig eszembe, 
Míg csak ősi Ceres-templom dombjára nem értünk. 
Ott ahogy egybegyűlünk, ö volt egyedül, ki hiányzott, 
Társait és férjét s a szülöttét búba borítva. 

745 Esztelenül kit nem vádoltam az égben, a földön? 
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Hol van a porba tiport városba' nagyobb keserűség? 
Ascaniust, Anchises atyát honi isteneinkkel 
Bajtársimra bizom s elrejtem a völgynek ölében; 
Én magam a városba futok fegyverrel övezve, 

750 Elszántan megujítni veszélyt, Tróját kikutatni 
S újólag életemet minden kockára kitenni. 
A falakig hatolok mindjárt, a sötét kapuszárnyhoz, 
Ahol jöttem imént, s vizsgálom visszamenőleg 
A megtett nyomokat szemeimmel az éji sötétben. 

755 Borzalom itt és ott, borzalmas a csend maga szintén. 
Majd haza nézek, hátha talán megtért oda, hátha? 
Ellepték már a danaok, s az övék az egész ház. 
Már az emésztő tűz, hömpölygve a szélbe', lakomfíafT 
Ormira hág, már felcsap a láng, égig hat a tűz-ár. 

76o Mégyek s fölkeresem Priamus házát meg a várat. 
Hát az üres csarnokban, a Juno szenthelyin immár 
A kiszemelt őrök, Phoenix s a kegyetlen Ulixes 
Ott őrizgették, oda hordták templomainknak 
Lángok elől kiragadt kincsét, a sok isteni asztalt, 

765 Sok színarany vödröt, zsákmányolt drága ruhákat 
Össze-halomba. Fiúk s remegő nők hosszú sorokban 
Állanak ott körülötte. 
Sőt szavam is mertem hallatni az éji homályban: 
Uccákat telezeng lármám, keseregve kiáltom 

770 Újra meg újra nevén hívogatva hiába Creusát. 
Míg keresem s az egész várost tombolva bejárom, 
Hát a szemembe tűnik boldogtalan árnya szegénynek, 
Drága Creusámnak, de magasb, mint máskor, alakja. 
Elhűlök, hajam égre mered, szó ajkamon elhal. 

775 Megszólít és így enyhíti szavával a búmat: 
»Óh én drága uram, mért engeded át magad így a 
Bánatnak? Nem esett ez az isteni végezet ellen. 
Társadul e földről el nem viheted te Creusád: 
Ezt nem tűri a sors, sem Olympus nagy fejedelme. 

7b0 Hosszú számkivetés vár rád, nagy tengerek árja, 
Míglen Hesperiát éred, hol a lyd Tiberisnek 
Árja szelíden foly termékeny földeken által. 
Ott vidám jóllét, uralom vár és fejedelmi 
Hitves; azért ne sirasd szíved kedvelte Creusád. 



M "vSODIK ÉNEK 53 

785 Nem lát gőgös myrmidonok, dolopok hona engem, 
Nem fogom a görög asszonyokat, mint szolga, uralni 
Én, a dardani nő, Vénus menye. 
Engem e tájon tart akaratja nagy istenanyánknak.1 

Boldogul élj s mindenha szeresd a mi drága fiúnkat^: 
790 Szólt, s míg én sírtam s vele több szót váltani vágytam, 

Ö eltűnt, tova szállt s a híg levegőben eloszlott. 
Háromszor próbálta nyakát karom általölelni, 
Háromszor kisuhant kezeimből szellemalakja 
Könnyű szellőként, röpülő álomnak a mássá. 

795 Most, hogy az éj elmúlt, bajtársaimat keresem meg. 
Üj uti-társakból ott nem kis bámulatomra 

Nagy tömeget lát a szemem: emberek, asszonyok együtt, 
Számkivetésbe menő ifjak, sajnálni való nép! 
Körbe' tolongtak, egész leikükből futni óhajtva 

800 S kis vagyonukkal a nagy tengerre kiszállani vélem. 
Ida magas csúcsán most tünt fel a hajnali csillag 
És meghozta napunk; görögök megszállva elállták 
Már a kapuk küszöbét: nincs semmi segélyre kilátás. 
Engedtem s fölvéve atyámat, a hegynek eredtem. 

Cybele, a phrvgiai istenanya. 
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(Aeneas, elbeszélését folytatva, elmondja eddigi 
bolyongásait.) 

ár miután Asiát, s Priamus bün nélküli népét 
Elveszték az Egek s a dicső, nagy Trója 

[leomlott, 
S földön füstölgött neptunusi várfala1 romban, 

Intenek istenigék, induljunk számkivetésbe, 
5 Távoli puszta határba; legott ácsoljuk a gályát 

Ott, Antandrus alatt, a tövébe' phryg Ida hegyének, 
Nem tudván, hova visz sorsunk, mikor állapodunk meg, 
És gyüjtjük seregünk. Mindjárt nyiltán a tavasznak 
Készt Anchises atyám, a vitorlát bízzuk a sorsra. 

10 Könnyek közt hagyom ott révpartját a honi földnek 
És a mezőt, ahol Ilium állt. Száműzve kiszállok, 
Társaim és a fiam velem és a nagy istenségek. 

Messze van egy Marsnak szentelt, széles mezejü föld, 
Thrák nép szántja, Lycurgus volt rég' zord fejedelme. 

16 Ősi barátság volt köztünk s közös isteni kultusz, 
Míg jóllétbe' valánk. Ide juttat mostoha sorsom: 
Kőfalakat rakok ott mindjárt a parti szegélyen 
És a saját nevemen hivom Aeneadáknak a népem. 

Megkezdett munkám sikeréért Vénus anyámnak 
23 Áldoztam s több más istennek; az égi királynak 

Egy hószínű bikát vágtam le a parti fövényen. 
Volt közel egy halom ott, sombokrokkal tele nőve, 
A tetejét sűrűn meredő mirtusz borította. 
Fölmentem, de a földbül amint tépném ki a cserjét, 

25 Hogy leveles, zöld gallyaival koszorúzzam az oltárt, 

1 Trója falát Neptunus és Apollo építette. 2 Juppiternek. 
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Ritka csodát, rémes tüneményt kell látni szememnek. 
Mert ahogy a cserjét gyökerestül tépem a földből, 
Fekete csöppekben fakadó vér hull a gyökérből 
S szennyezi a földet. Hideg irtózat fut a testem 

30 Tagjain át s az ijedtségtől fagy a vér ereimben. 
Folytatom és egy más hajtást tépek ki a földből, 
Hogy megtudjam titkos okát e csodás tüneménynek: 
Annak a kérge alól épúgy vércseppek omolnak. 
Lelkem háborog, és a mezők nympháihoz esdek, 

35 És a geták földjét védő Gradivus atyához, 
Enyhítsék s kegyesen fordítsák jóra e jósjelt. 
Majd hogy a harmadikat húznám nagy erőfeszitéssel, 
Térdem jól nekivetve a föld homokos talajának, 
— Mondjam-e vagy ne? — siralmas jaj hallatszik a 

[dombnak 
40 Mélyéből s panaszos szó hangja hatol füleimbe: 

»Mért tépsz, Aeneas? Kímélj nyomorultat a sírban, 
Óvd meg a bűntől tiszta kezed. Nem szült idegennek 
Néked a trójai föld s nem a fából serkedez a vér. 
Fuss, menekülj e kegyetlen földrül, e kapzsi vidékről: 

45 Én Polydor' vagyok. Itt boritott el a dárda vetése 
És e bozót itt ép' a hegyes lándzsák növedéke.« 
Kétszeres aggodalom szállotta meg erre a lelkem, 
Elhűltem, hajam égre meredt, szavam ajkamon elhalt. 
Öt a szerencsétlen Priamus nagy súlyú arannyal 

50 Küldte titokban a thrákok urához fölnevelésre, 
Hogy már tünedezett a trójai harcba' reménye 
S látta, hogy a várost ostromnak zára köríti. 
Az, hogy Trója hatalma letört és sorsa hanyatlott, 
Átpártolt Agamemnonnak diadalmas ügyéhez, 

05 Földre tiport minden jogot, elveszité Polydorust 
S elrablá aranyát. Mire nem vetemíted az embert, 
Átkos aranyszomj!? Testemnek hogy szűnt remegése, 
Válogatott népfőimnek s főképen atyámnak 
Mondom el a csodajelt s kérdem, mi a vélekedésük. 

60 Arra szavaznak mind, menjünk e gonosz területről, 
Hagyjuk e bünfertös szállást, tengernek eredve. 
Részeltetjük előbb Polydorust új temetésben, 
Hányjuk a nagy földhantot; az oltárok körülötte 
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Fekete ciprusok és szalagok temetői díszében, 
65 S trójai nősereg áll, mint szoktak, hajleeresztve; 

Habzó kannáknak langyos tejit öntjük a hantra, 
Csészékből szent vért hintünk s lelkének a sírral 
Nyugalmat nyújtván, fennszóval mondjuk a búcsúnk.1 

A tengerbe' mihelyt bíznunk lehetett, nyugalomra 
70 Tértek a hullámok s lágy szél fútt hívogatőlag, 

Társim vízre viszik gályánk s megtöltik a partot. 
Kievezünk, a föld meg a városok elmaradoznak. 
A tenger közepén gyönyörű sziget áll a habok közt,2 

Szenthelye Borisnak s aegaeusi Neptunusnak. 
76 Bolygott volt azelőtt a vizén, míg a kegyes íjász3 

Meg nem erősítette magas Mykonos- s Gyároshoz, 
Hogy legyen állandó lakhely, dacoló a szelekkel. 
Ide jutunk fáradtan, e békés révnek ölébe. 
Partra kilépve megyünk tisztelni a phoebusi várost. 

80 Ott Anius, ki Apollo papja s a nép fejedelme, 
Jő ki elénk, szalagos pártába', babérkoszorúsan. 
És Anchisesben ráismer a régi barátra. 

^Jobbot ráz jobbunk, s bemegyünk a baráti lakokba. 
Esdek az ódon szent templomban: »Oh Thymbra 

[királya, 
85 Adj te saját otthont minekünk és tartsd meg az újabb 

Pergamumot s kiket élni hagyott a görög s vad Achilles. 
Kit követünk? hova küld a szavad? hol rakjuk a fészkünk? 
Adj jósjelt, oh atyánk s lelkeddel töltsd be a lelkünk.« 

90 Még ki se mondtam a szót: megrendült minden e percben, 
A templom s a babérfaberek, vele mozdul a bérc is, 
Tárul a szentek szentje, kiharsog a mélybül a jóslat. 
Földre borúlunk ájtatosan s felhangzik a szózat: 

»Edzett dardanidák, amely föld szült vala hajdan 
95 Ős vérből, ugyanaz fog dús keblére fogadni 

Visszamenet. Ti keressétek fel régi anyátok. 
Ott nyer a föld kerekén Aeneas háza uralmat, 
S magzati magzatinak s kik e fajból fognak eredni.« 

így Phoebus. Nagy öröm s nagy lárma keletkezik erre; 
100 Mind azt kérdi, vajon mely város az, ahova Phoebus 

1 A háromszori »Vale«-t. 2 Delos. 3 Phoebus Apolló. 
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Szózata hív s hova meg kell térnünk vándorutunkból. 
Ekkor atyám, jártatva eszét multak hagyományin: 
»Halljátok, ti, nagyok — szólott — miben áll e reménység. 
A tenger közepén van Creta, szigetje Zeusnak, 

105 S ott van az idai bérc: az az ős bölcsője fajunknak. 
Száz nagy városa van, termékeny a rétje, mezője; 
Onnan jött ki, ha jól emlékezem a hagyományra, 
Teucer ükünk legelébb, rhoetéumi partra hajózott 
S ott keresett új hont. Az időben Trója nem állt még, 

110 Vára se, Pergamus; ott laktak mély völgyek ölében. 
Onnan eredt Cybele anya s a Cures-papok érce, 
Onnan az Ida-berek s szentsége a néma titoknak,1 

És az oroszlánpár, a Dicső2 kocsijába befogva. 
Rajta, kövessük az isteni szót, valamerre vezérel; 

115 A szeleket kérlelve, siessünk gnossusi partra. 
Nem lesz hosszú az út; ha velünk Jupiter segedelme, 
Harmadnapra beér gályánk a cretai révbe.« 
Szólt s a nagy oltáron méltó bikaáldozatával 
Tiszteli Neptunust és tégedet, ékes Apollo; 

120_Hószinü bárányt kap Zephyrus, feketét a Zimankó. 
Fáma regéli, hogy Idomeneus fejedelmet az ősi 

Honbul elűzte a nép, kiürült Cretának a partja, 
Nincs sehol ellenség, hajlékai elhagyatottak. 
Elhagyjuk Delost, szállván tova tengerek árján, 

125 Bacchusi bércét3 Naxosnak, zöldlombu Donysát, 
Olearost, hószínű Párost, meg a tengeren elszórt 
Cycladokat, nyüzsgő szigetek tajtékos özönjét. 
Vidám lármával társim vetekedve buzognak 
S biztatják egymást: »Cretába csak, ősi hónukba!« 

130 Jó szél is kíséri utunk, támadva mögöttünk, 
S végre a Curesek ős partját el is éri a gályánk. 
Nagy-buzgón kezdek várost alapítani, egy új 
Pergamumot, s mely e névnek örült, buzdítom a népem, 
Zárja szivébe az új otthont s építse a várat. 

135 Már a hajók mind ott álltak szárazra kihúzva; 
Nászt köt az ifjú nép, elkezdi művelni a földet; 

1 A Cybele mysleriumába beavatottaknak nem volt szabad kibeszélni 
a szent titkokat. 2 Cybele. 3 M e r t r a j t a bacchusi ünnepeket tartottak. 
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Én törvényt s hajlékot adok, s ím1 dögleletessé 
Válván a levegő, sorvasztó, pestises évszak 
Támad a fákra, vetésre s emészti az emberi testet. 

140 Életüket vesztik vagy kórban senyved a testük, 
A Kutya csillagzat meddővé perzseli földünk, 
Füve kisül, a vetés sinylik s nem hajtja kalászát. 
Késztet atyám, hogy a tengeren át megin' Ortygiába 
Szálljunk Phoebusnak jós székihez, ott esedezzünk: 

145 Hol nyer ez Ínségünk véget, segedelmet a bajban 
Merre, kitől kérjünk s útunk hova, merre vehetjük? 

Éj volt és nyugodott már minden földi teremtmény; 
Ekkor a szent képek, honi istenei Phrygiának, 
Akiket elhoztam, kiragadtam Trója tüzéből, 

150 Álmomban mikor ott fekszem, feltűnnek előttem 
Tiszta ezüstfényben, melyet a teli Hold ragyogása 
Ablakaim rácsán hintett el, szerte szobámban, 
És így kezdik a szót vigaszául szívbeli búmnak: 

/»Ortygiában amit mondott vón néked Apollo, 
155 Azt elmondani most minket küldött küszöbödhöz. 

Mink, kik fegyveridet követők a trójai vészből, 
És vezetésed alatt jártuk meg a tengerek árját, 
Mink fogjuk késő ivadékidat égig emelni 
S városodat hatalomra. Te készíts nagyszerű várat 

160 A nagy utódoknak s ne merülj ki a hosszú futásban. 
Hagyd el e lakhelyeket, nem e partvonalat javasolja 
S nem Cretába kiván telepítni a delosi Phoebus. 
Hesperiának hív valahol egy tájat a hellén: 
Régi a föld, harcokban erős, termékeny a hantja. . 

166 Oenotrus törzs lakta, de — úgy hírlik — mai népe 
Italiának hívja derék fejedelme nevéről: 
Ott a valódi honunk, mert Dardanus onnan eredt volt 
— S Iasius atya is, — ki legelső őse fajunknak. 
Rajta, jelentsd eme nem kétséges igénket örömmel 

170 Agg nemződnek, hogy Corithus földjét tudakolja 
S Ausoniát: Jupiter tilt laknod Dikte mezőin.«1 

Megdöbbent ez az isteni szó, meg az éjjeli látás, 
— Mert nem is álom volt, hanem úgy tetszett, hogy előttem 

1 Cretában. 
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Állanak ők nyilván, hajukat szent párta borítja, 
175 És minden tagomon fagyosan kiütött a verejték; — 

Felszököm ágyamból és föltárt kézzel az Éghez 
Esdekelek buzgón, színbornak tiszta nedűjét 
Hintem a tűzhelyen el s tisztem befejezve, vidáman 
Mondom el a dolgok rendjét Anchises atyámnak. 

180 Nyomba' fölismeri a két ős kettős ivadékit 
őshaza dolgában mint tévedt újra, belátja. 

Aztán mondja: »Fiam, Trójának vésziben edzett! 
Nékem ilyen sorsról egyedül Cassandra jövendölt. 
Most emlékszem: ilyen hivatást tűzött ki fajunknak, 

1fNItalus országról gyakran szólt s Hesperiáról. 
Jaj de ki hitte, hogy egykor a trósz nép Hesperiának 
Partira jut? Ki ügyelt a jós Cassandra szavára? 
Most, hogy Apollo int, csak rajta, kövessük a jobbat.« 
így szól s intelmét mindőnk örvendve fogadja. 

190 Hagyjuk e lakhelyet is most már s ott hagyva néhányunk, 
Útra kelünk s a nagy ári ismét szeli, szántja naszádunk. 
Ahogy a sík tengerre jutunk s tovatűnnek a partok, 
Mindenhol csupa ég és mindenhol csupa tenger, 

^Vastag, esős felhőt látok kerekedni fölöttem, 
195 Hozva sötét zivatart, s a vizet fodorúlni sötéten. 

Fölverik a szelek a tengert, hegyeket vet a hullám, 
S mink ott hányódunk szétszórtan a rengeteg árban. 
A nap esőbe borúi, éj leple takarja egünket, 
Meghasad a felhő, villám villámra cikázik 

20,) És mi a vak vizeken bolygunk elvétve utunkat. 
Éj van-e vagy nappal, Palinurus maga se tudja, 
És a habok közepett, megvallja, feledte az útat. 
A vak ködbe" bizonytalanúl hányódik a gálya 

' Három egész napon át s három csillagtalan éjjel. 
205 Végre csak is negyedik nap tűnik föld a szemünkbe, 

Távoli hegységek sora, s füst száll a levegőbe. 
Bévonjuk vásznunk, evezőkhöz ülünk, s a legénység 
Verdesi a habokat tüstént és söpri a tengert. 
Ahogy megmenekültem, először is a Strophadoknak 

210 Partja fogad. Görög ajkon ekép nevezett szigeteknek 
Ketteje áll az ión tengerben; a szörnyű Celaeno 
Harpya-társaival lakik ott, amióta előttük 
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Zárva van a Phineus-ház s asztala dús lakomája. 
Nincsen szörny iszonyúbb, nem kelt ki a styxi habokból, 

215 Mint ezek, oly csodalény, oly szertelen isteni átok. 
Lányarcú madarak, karom a kezükön, haloványak 
Mindig az éhségtől s rettentő, undok ürülék 
Jelzi nyomuk. 
Ahogy a révbe jutott gályánk, ime, a legelökön 

220 Széltibe nagy nyájat látunk vígan legelészni, 
Tulkokat és kecskét, nem ügyelt ott senki reájuk. 
Rajtuk ütünk karddal s meghívjuk az isteni kart is, 
Még Jupitert is a torra; s a parti fövényen a gyepből 

_Pamlagokat rakván, lakjuk pompás lakománkat. 
225 Rémes zúgással ránk törtet a hegybül azonnal 

A bősz harpya-had; szárnycsattogtatva ragadják 
Széjjel a tort, mindent megfertőztetve, mit érnek. 
S dögleletes bűz közt borzalmas hangon üvöltnek. 

229 Üj asztalt teritünk ismét a völgynek ölében,1 

Boltos szirtek alatt oltáron szítjuk a lángot: 
fiát más égtájék vak rejtekiből kiröpülve 
Horgas körmeivel lecsap a zsákmányra csapatjuk 
S szennyezi szájuk a tort. Társimnak meghagyom erre, 

235 Fegyvert fogva legott támadjanak a fene-fajra. 
Ügy cselekesznek, amint mondottam: a fűbe lerakják 
Titkon a kardokat és ugyanott dugják el a pajzsuk. 
Most, hogy a parti fövényre megint nagy-zúgva lecsapnak, 
Jelt ad az őrhelyről Misenus trombitaszóval. 

240 Támadnak társim s a szokatlan harcra kiszállnak, 
Hogy vasuk a víznek rút szárnyasait legyalázza. 
Jaj , de nem árt tollúknak ütés, nem sebheti hátuk 
Semmi csapás; gyorsan szárnyalva repülnek a légbe, 
Félig evett prédát hagyván ott ronda nyomokkal. 

245 Egyikük egy meredek szirtfokra leszállva, Celaeno, 
A gyászjós, ezek a szók törnek elő kebeléből: 
»Még hadat is kezdtek leütött marhák- meg üszőkért, 
Laomedon-sarjak, hadat? És vétlen csapatunkat 
Még el is űznétek vasatokkal ez ősi hónukból? 

250 Hát halljátok a szóm s véssétek jói szivetekbe: 

1 A 230. verset, mely az 1, 311. ismétlése, de ide nem illik, elhagytam. 
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Amit Apollóval Jupiter s énvélem Apollo 
Közlött, azt közlöm veletek, fúriák fejedelme. 
Italiába iparkodtok jó széllel elérni: 
Hát oda eljuttok, révébe hajózni szabad lesz; 

255 Ám az igért várost tilos ott kőfallal övezni, 
Míg kinos éhségtek s gyilkos szándékotok átka 
Rá nem bír, hogy a megrágott asztalt megegyétek.« 
Szólt és visszarepült, a vadonba megint tova szárnyalt. 

Bajtársimban megfagy a vér a nagy ijjedelemtől, 
260 Lelkük is elcsügged s már nem fegyverrel akarják, 

\~Hogy békét esdjek, de csak is fogadalmas imával, 
Istennők legyenek bár, vagy csak szörnyű madárfaj. 
És Anchises atyám kezeit fölemelve a parton 
Kéri az isteneket s hálás adományokat ígér: 

265 »Hárítsátok el, isteneink, a baj t veszedelmet, 
Tartsátok meg a jámborokat!« — s elrendeli, vágják 

-—Át kötelünk s az alattságnak bontsák ki csomóját. 
Déliszelek feszitik vásznunk, haladunk a habok közt, 
Merre a szél s a hajó kormányosa vitte naszádunk. 

2"J Látszik a víz közepén a lombárnyalta Zacynthos, 
Same, Dulichion meg a bérces Neritos orma. 

; Laertes sziklás Ithacáját messze kerüljük 
És átkozzuk a zordon Ulixesnsk honi földjét. 
Leucates is látszik felhős csúcsával a szemnek 

2 , 5 És a hajósoknak félelmes phoebusi templom. 
Fáradtan kikötünk s a kicsiny városba betérünk; 
Horgony a mélybe merül s a hajótatok állnak a parton. 

Végre reménytelenül ekképen szárazat érve, 
Kérleljük Jupitert meggyújtott áldozatinkkal 
S partidon, Actium, ünnepet ül a trójai játék.1 

Meztelenül, olajos testtel birkóznak a társak; 
Hagyni mögöttünk jól esik annyi sok argosi várost 
És csupa ellenség közepett épen menekülni. 

28- É V Í k Ö F é t 3 N a p m e g f u t Í a eközben az égen, 
S a tengert a jeges tél fölveri északi széllel. 
Domború ércpajzsot, mely volt a hatalmas Abásé, 

sem-1] A k ° U Ő C V V e l Ú ? y l ú n t e t i f e l a z Augustus alapitolta actiumi ver-
e»Je et, m i n t őse, Aeneas intézkedésének felújitását. 
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Tűzök az ajtó félfájára ilyen felirattal: 
,AENEAS A GÖRÖG GYŐZŐKTŐL E HADI ZSÁKMÁNYT.1 

Rendelem, üljenek, a révből kievezni, lapáthoz. 
290 ők a habot vetekedve verik, szelik a vizek árját. 

Eltűnik szem elől a feákok felleges orma,2 

Epirus partján haladunk s a chaoni révbe 
Jutván, Buth-o'.um fellegvárához elérünk. 

Itt hihetetlen hírt hallunk: Helenus Priamides 
295 Hellén városokat kormányoz, mint fejedelmük, 

Aeacides Pyrrhus jogarát bírván s feleségét:3 

Andromache ismét egy földit4 mondhat urának. 
Bámulok és keblembe' heves vágy lángja lobog fel, 
Hogy vele szót váltsak s meghalljam a ritka szerencsét. 

300 Távozom a révből, partot, gályát odahagyva; 
Hát a város alatti berekben, az ál-Simoisnál5 

Andromache tart ünnepi tort és gyászadományát 
Jáyujt ja halottjának s a szellemeket felidézi 

Hector üres sírjához,6 amit zöld gyepbül emelt volt 
309 S két oltárt szentelt, hogy azoknál sírja ki búját. 

Jönni amint látott és rajtam a trójai fegyvert, 
_Szinte magánkívül s rémülten a ritka csodától, 

Megdermed látása között és elhűl a vére. 
Összerogy és nagy idő multával szólal eképen: 

310 »Igazi alkatod ez? S igazaknak jössz-e hírével? 
Istennő fia, élsz? De ha fénye letűnt a napodnak, 
Hol késik Hector?«1 — Szólt könnyeket ontva, jajával 
Töltve a környéket. Csak alig hebegek valamicskét 
A búsongónak s ajkam zavarodva dadogja: 

sis »Élek s rettentő próbákban vonszolom éltem; 
Mért kétled, hisz igaz, mit látsz. 
Hajh, nagy férjedtől elesett, te. mi sorsra jutottál? 
Vagy hozzád mily elég méltó sors látogat újra, 
Hector Andromachéja? Te Pyrrhus hitvese vagy még?« 

1 T. i. felajánlja, dedikálja. 2 Corcyra (Korfu) szigetén. 3 Helenus 
Pyrrhus rabságába került volt épúgy, mint Andromache, Hector neje. 
4 Trójait. 5 Helenus az ottani folyót a trójai Simois emlékére Simoisnak 
nevezte. 6 Kenotaphium. 7 Ha Aeneas m i r puszta szellem, akkor miért 
nem inkább Hector szelleme jelent meg a neki szánt áldozatnál? 
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320 Ö lesütötte szemét s halk hangon mondta e szókat: 
»Óh Priamus szűzlánya,1 szerencsésb sorsú te mindnél! 
Néked az ellenség sírján, a magasfalu Trója tövében 
Kellett meghalnod, nem sorsolták ki a tested, 
S nem láttad, mint rabnő, győztes urad nyoszolyáját! 

^ H o g y honom elhamvadt, bolygtam nagy tengerek árján, 
Tűrtem zord gőgjét az Achilles büszke fiának2 

S rabnöként szültem fiakat; de a spártai hölgyet, 
Hermionét nyervén meg arául, a lédai sarjat, 
Engemet, a rabnöt rabjának adott, Helenusnak. 

330 Ámde a bűneiért furiák-üldözte Orestes 
A kéziről elütött feleségért bosszúra gyúlva, 
Rajta üt óvatlan s oltára előtt leteríti. 
Pyrrhus után részben Helenusra jutott az uralma 
S ő e mezőt, ez egész országot a trójai Chaon 

335 Emlékére nevezte el aztán Chaoniának 
S llium új várát, új Pergamumot rak e bércen. 
Hát téged mily szél hajtott, mily sors e vidékre? 
Vagy ¡melyik istenség hoz e partra, melyet nem is ösmersz? 
Hát íiad, Ascanius? Megvan? Virul ifjúi élte, 

3 jMíit még boldog Trójában szült a te Creusád?3 

Elvesztett anyjára vajon még gondol a gyermek? 
Ösi erényt, hős lelkületet kelt benne a példa, 
Amelyet atyja mutat neki s Hector, a néhai bátya?« 
Ilyeneket zokogott ö, hosszura nyújtva siralmát 

343 Hasztalanúl, átfiidőn Helenus, bajnok Priamides. 
Érkezik a várból s vele még nagyszámú ktééret; 
Ránk ismerve, szerettire, vidáman visz a házba 
És minden szava közt hullatja szemébül a könnyet. 
Menve felismerem ott Tróját, nagy Pergamusunknak. 

350 Kisded másolatát, Xanthus nevü gyér patakával, 
Látom a Skaia-kaput s ölelem kedves kapufáját. 
Jól érzik maguk" a testvér-városba' vitézim. 
Fényes csarnokiban fogadá a király valamennyit; 
Pompás étkek arany tálban, közepén a teremnek 

1 Polyxena, kit Achilles sirhalraáu feláldoztak a görögök. 2 Pyrrhus-
nak vagy Neoptolemusnak. 3 E csonkán hagyományozott verssort 
kiegészítettem 
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355 Tartják serlegüket s borukat Bacchusra köszöntik. 
így telik egy nap a másik után; és már a fuvalmak 

Csábítják vásznunk, Auster duzzasztja vitorlánk; 
Én ily kéréssel fordulok a jós Helenushoz: 
»Trójai sarj, isten tolmácsa, ki érted Apollót 

360 Csillagokat, tripust,1 s mit zúg a babérfa Clarusban, 
A madarak nyelvét és jóslatit a röpülésnek, 
Mondd — hisz egész utamat sikeresnek igérte az isten 
És az egek valamennyi hatalma csak azt javasolta, 
Italiába" keressem az üdvöm, messze vidéken; 

363 Rémes jóslatival csak is a harpyia Celaeno 
Rettentett, szomorú boszuállással fenyegetve, 
Szörnyű nagy éhséggel; — mi csapást védjek ki először? 
Mit tegyek, ily bajokat mily uton tudjak kikerülni?« 
Most Helenus tulkot vágott le, követve szokásunk 

370 S kéri az égi kegyet, — feje szent pártája megoldva2 — 
S engemet ő maga visz, Phoebus, házad küszöbéhez 
— Elfogul ott lelkem közelében az égi erőnek — 
S isteni szájából, mint papnak, e, jósige hangzik: 

»Istennő fia, — látnivaló, hogy a tengerek árján 
375 Isteni gond vezetőd, így szabta ki sorsod Olympus 

Főura, így fordúl a kerék rendjén az időknek; — 
A sokból keveset fejthet ki csupán neked ajkam, 
Hogy bizalommal szállj vendégszerető vizek árján_^ 
S ausoni révbe1 pihenj, minthogy Helenusnak a Párka 

380 Többet tudnia tilt s Saturnia szólni nem enged. 

( Mindjárt Italiát, melyet itt véltél közeledben 
Balgatagon s már-már készültél révibe szállni, 
Úttalan út és hosszú határ választja el innen; 
Trinacriának a habja előbb hajlítja lapátod, 

335 Ausoni tengeren át kell szállani gályahadaddal, 
Át az avernusi tón s megjárnod Circe szigetjét, 
Mint biztos talajon várost alapítani kezdhetsz. 
Megmondom neked a jeleket, vésd mélyen eszedbe. 
Gondba merülve midőn a folyamnak távoli partján 

390 Tölgyek alatt órjás emsére találsz, amely épen 

1 Apollo jóspapja vagy papnője a tripuson (háromlábú széken) ülve 
jövendölt. 2 Hogy akadálytalanul befogadhassa az isteni jós ihletet. 
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Harmincat fiazott s heverész árnyában a lombnak, 
Szőkeszinü s emlője körűi szőkék a szülötti: 
Városod ott lészen, sok fáradalomnak a réve. 
És ne ijesszen az asztalotok jósolt megevése: 

3C(J Majd útat lel a sors; ott lesz, csak hívjad, Apollo. 
Csakhogy a földet amott, italus föld parti szegélyét,1 

Mellyet legközelebb eme tengernek mos a habja, 
Messze kerüldr ^falait fondor görögök faja lakja. 
Ott rakták le falát Naryx várának a locrok, 

400 Ott Sallentinum mezeit megszállta hadával 
Cretai Idomeneus;/arrább Meliboea vezére 

<r__Rakta, Philoctetes, a Petelia kis hegyi fészkét. 
Sőt amikor gályád megjárta e tengeri útat 
És te beváltod a part oltárainál fogadalmad, 

405 Fürijeidet bíbor fátyolnak leple borítsa, 
Hogy szent lángod előtt, míg áldozol isteneidnek, 
Rosszindúlatu arc a te jósjeleid ne zavarja.2 

Ezt a szokást tartsd meg szentül, s társid veled együtt, 
Jámbor utódidnak legyen ez mindenha szabálya. 

410 Majd hogy elindultál, siculus parthoz közelítesz, 
És a pelorumi fok szorosát tágítja előtted, 
Akkor a balra eső földet vedd célba, kerülve 
Balfele szeld a vizet, habok és part jobbra — maradjon! 
Mondják, egykor e két part nem volt még különálló: 

4j ' Rettenetes nagy erő, földrengés szétszakította 
——n.-Annyi dolog megváltozik a nagy idő folyamában! — 

A szakadékba tolult nagy erővel a tengerek árja, 
Hesperiától elmetszette Sicilia földjét 
S habja e két part közt pezseg és zúg összeszorítva. 

420 Jobbról Scvlla tanyáz, balról a nagy éhü Charybdis. 
Háromszor nyeli ez meredek mélyébe a tenger 
Órjás hullámit s háromszor okádja ki őket 
A levegőbe megint, a csillagokat veri habjuk. 

4o5 S c y l l á t a barlang ott tartja sötét üregében, 
- J Onnan nyújtja fejét s a hajókat a szirtre sodorja. 

Ember a felső test, szép mellű leány derekáig, 

lan 1' I l a l i a k e l e t i P a r t v onalá t . 2 Római felfogás szerint valamely hivat-
r U P'oHnus) közbejötte megzavarta a szent cselekvényt 
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Ámde az alsó rész iszonyú-nagy tengeri cethal, 
Mely delphin farkát köti össze a fóka hasával. 
Célravivőbb a pachynumi hegyfok megkerülése, 

430 S bárha tovább tart is, inkább hosszabb legyen útad, 
Semhogy a rettenetes Scyllát üregébe' csak egyszer 
Meglásd s zengeni halld szirtjét iszonyú ugatástól. 
És azután, ha ugyan van még Helenusban okosság, 
Jósszava még hiteles, s lelkét csak igazzal tölti be Phoebus, 

435 Istennő fia, én egyet, csak ez egyet ajánlom 
És a szivedre kötöm szavam újra meg újra erősen: 
Hogy csak a nagy Juno fenségit imádd te leginkább, 
Őneki tégy szivesen fogadalmakat és adománnyal 
Nyerd meg az ö kegyeit. így jutsz végtére sikerhez, 

440 Italiába csak így vihet a sors Siciliából. 
És amidőn oda jutsz, Cumae várába elindulsz, 
S zúgó lombjaihoz közelegsz az avernusi tónak, 
Ihlett papnőt látsz, ott jósol a sziklaüregben 
Úgy, hogy a jós jeleket s neveket falevélre felírja. 

445 S amely jóslatokat felrótt falevélre a papnő, 
Rendbe sorozza s a szirt üregében hagyja bezárva; 
Mozdúlatlanok ott és nem bontják meg a rendet, 
Ámde kicsiny szellőiül az ajtó sarka ha fordul 
S a könnvü levelek — nyiltával — megzavarodnak, 

450 Már nem bánja, hogy ott röpködnek a sziklaodúban, 
Nem teszi helyre megint és nem köti össze a verset. 

"JóíTige nélkül távoznak,1 gyűlölve Sibyllát. 
Itt bár hosszú időt kell vesztened, azt te ne sajnáld. 
Bár zúgolódik a nép, s bármint csalogatja vitorlád 

455 A kedves fuvalom, s öblét duzzasztja előre: 
Menj csak a papnőhöz s kérd jóslatait könyörögve: 
ő maga zengje neked s készséggel nyissa meg ajkát. 
Majd elmondja neked népségeit Italiának, 
Mily harcok várnak, mely munkát kell befejezned, 

^ Mellyik elől térj ki s jó útat is ád, ha könyörgesz. 
Mondanom ím' ennyit hagy a sors és intenem ennyit. 
Indulj Trója hirét tettekkel az égig emelni!« 

1 A jóslalkérők, mivel csak egyes leveleket kaphatnak el össze-
függéstelen szókkal. 
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így szólott a jós szeretettel teljes ajakkal; 
Súlyos arany- s elefántcsontból gályánkra vitet sok 

465 Drága remekművet s dúsan megrakja hajóink 
Számos ezüstnemüvel s dódónai drága pohárral; 
^Vértet is ád, amelynek a pikkelye hármas aranydrót 
fis ragyogó kúpos sisakot lobogó-tarajostul, 
Pyrrhus harci mezét. Szintén jut atyámnak ajándék. 

470 Ád lovakat s ád lóvezetőt, pótolja hajósim, 
És ellátja vitézeimet hadi fölszereléssel. 

Útra szerelteti már ezalatt a mi gályahadunkat 
_Anchises, hogy az alkalmas szelet el ne mulassza. 

Phoebus papja ilyen szavakat mond tiszteletére: 
475 »Anchises, te kiérdemléd, hogy Vénus öleljen, 

S téged az Ég kétszer megmentett Trója tüzéből. 
_Imhol az ausoni föld: a vitorlád erre röpüljön. 

S mégis e tengeren itt mellőznöd kell e vidéket:1 

Messze van innen a part, amelyet majd megnyit Apollo. 
SJ Menj, szerető fiúnak boldog nemzője! Miért is 

Mondjak még többet s várassam a déli fuvalmat?« 
Andromache szintén, kit a válás búba merített, 
sok aranyhímes, szép képekkel tele öltönyt, 

Ascaniusnak phryg köntöst, vetekedve urával. 
4&J Elhalmozza remek szőttessel s mondja szelíden: 

»Vedd ezt emlékül, kedves gyermek, kezeimből: 
Ez tanúsítsa, mikép szeretett Hector neje téged, 
Andromache. Nosza vedd tieid végső adományát, 
Egyetlen te, szakasztott mássá kis Astyanaxnak! 

439 Ily 
szeme volt, ép így jártatta kezét, ilyen arca. 

Ekkora volna, ha élne, veled serdülne, virulna.« 
Váláskor szóltam hozzájuk könnyeket ontva: 

»Boldogan éljetek itt, célt ért a ti sorsotok immár; 
Minket a Végzet hív új fordulatokra szünetlen'. 
Hl ti pihenhetlek, nem kell szeldelni a tengert, 
És, mely előlünk fut, nem kell Ausonia földjét 
Egyre kutatni. Ti látjátok Xanthus vize mássát 
S új Tróját képzett kezetek: bár lenne szerencsésb, 
Mint az a hajdani volt, nem szúrva szemét a görögnek! 

1 Ilalia keleli partját. 
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500 Egykor a Thybrist és Thybris mezeit ha elérem, 
És a fajomnak igért falakat meglátom e szemmel, 
A sok régi rokon várost és népet Epirus-
S Hesperiában, akiknek szintén Dardanus ősük, 
És a sorsuk is egy: lélekben is egy Iliummá 

505 Tesszük; szálljon e gond örökül késő unokákra!« 
Szállunk a tengerre, haladva Ceraunia mellett, 

Honnan legrövidebb a hajóút Italiába. 
A nap már lesiet, s árnyékba borulnak a bércek. 

: A várt föld kebelén, evezőt sorsolva,1 ledőlünk 
510 Ott a habok mellett és szerte a parti fövényen 

Nyugszunk fáradtan, ránk hull a harmatos álom. 
Nem vitték még útja feléig az éjet a Hórák, 
Már is kél a serény Palinurus, kémli a szélnek 
Járását s felfogja fülével a lég zizegését. 

615 Nézi a csillagokat, mik az ég boltján tünedeznek, 
Arcturust, az iker Medvét az erős Hyasokkal 
S Oriont, kit arany fegyverzete fénye ragyogtat. 
Hogy nyugalomban lát fenn mindeneket derűs égen, 
Jelt ad a kormányról, mire szedjük a sátorfánkat 

520 S útra merészkedvén, a vitorlát szárnyra bocsátjuk. 
Pirkad a Hajnal már, eltűntek a csillagok, és ím' 
Messze ködös halmok sora s Italiának a síkja! 
Italia! ujjongva kiált legelőször Achates, 
Italia! zeng bajtársim riadója utána. 

523 Most Anchises a nagy vödröt koszorúzza füzérrel, 
Színig tölt bele bort s a hajó tatjára felállva 
Kéri az isteneket: 
»Isteni ég- s földnek, s ti, hatalmi viharnak, időnek! 
Könnyű utat kérünk és enyhe fuvalmat utunkra.« 

630 S ím' szaporább az óhajtott szél és már közelebbről 
Nyílik a rév s Pallas szent temploma látszik a várban. 
Vásznaikat vonják s a hajóorr partnak irányul. 
Keleti hullámtól, mint egy íj, görbe a révpart 
És az előrenyúló két szirt tajtékzik a habtól. 

635 Rejtve a rév, ama két tornyos szirtfalnak a karja 
Zárja körül, s a magas parttól nem látszik a templom. 

1 Már esle kisorsolják az evezősök a reggel elfoglalandó helyeket 
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Első jósjel, amit láttam, négy hószinü csödör; 
Ott a füves, tágas réten kényükre legeltek. 
Szól Anchises: »Földgazdánk, hadat adsz te minékünk, 

540 Mert hadi állat a ló: ezek itt harccal fenyegetnek. 
Mégis azért máskor befogatja magát az igába 
S fékét béketűrőn hordozza: ezért lehet is még 
A békére remény.« — Most mind könyörögve imádjuk 
Harckeverő Pallast, első gazdánk' ez örömben, 

545 És oltára előtt phryg leplet vetve fejünkre, 
Szentül, amint Helenus megszabta nyomósán a módját, 
Argosi Junónak bemutatjuk hódolatunkat. 
Majd fogadalminkat hogy rendje szerint befejeztük, 
Víznek fordítjuk szarvát a vitorlarudaknak 

550 És a gyanús lakokat, görögök mezejét odahagyjuk. 
Ott a tarentumi rév, úgy mondják: dór telepítmény, 
Szembe' Lacinia áll, Juno hegyi temploma, vára, 
Caulon városa és a hajót vesztő1 Scylaceum. 
Látszik a távolban Trinacria bérce, az Aetna, 

5&5 Messzirül a tenger tombolva morajlik, a sziklát 
Csapkodják a habok s a fövényt pezsdíti a hullám. 
Szól Anchises atyám: »Nyilván ez a szörnyű Charybdis, 
S mikről szólt Helenus, iszonyú, vésszel teli szirtek. 

d6° Most egyszerre, fiúk, neki állva, evezni előre!« 
Készséggel hallgatnak a szóra, legott a hajóorrt 
Balra csavarja — csak úgy harsog bele — jó Palinurus: 
S a népség evezővel, széllel balra igyekszik. 
Egyszer az égig emel meredek csúcsával a hullám, 
Majd meg az árnyakhoz lesülyeszt torkában az örvény. 
Háromszor bömbölt a kivájt szirteknek odúja, 
Háromszor csap a permetező hab a csillagos égig. 

Míg így bajlakodunk, megszűnik a szél, jön az alkony 
8 mink, nem tudva utunk, a Cyclops-partra2 vetődünk. 

roppant-nagy a rév, mentes széltől, viharoktól. 
Csakhogy az Aetna morog közelében szörnyű morajjal, 
Éjszinü fellegeit sűrűn eregetve az égre: 
Szurkos füstbe' gomolygnak azok, szikrázik a pernye, 
Felcsap a lángok nyelve s a csillagokat nyalogatja. 

570 

1 Mert nincs kikötésre alkalmas rév. 2 Sicilia partjára. 
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675 Olykor a bérc kiszakítva saját belrészit okádja 
És a folyékony kő tömegét kilövelli hörögve 
A magas égre, belül pezseg és forr mély fenekéből. 
Mondják, Enceladus villámtól félig elégett 
Testét nyomja e súly s a szörnyü-nagy Aetna fölötte 

680 A szirtnek repedésein át kilövellgeti lángját; 
És mihelyest fáradt tetemével fordul az órjás, 
Reng az egész sziget és füst fellege omlik az égre. 
Védve az erdőben töltöttük az éjt, ijedezve 
Rémes hangjaitól s nem jöttünk rá az okára, 

585 Mert sehol egy ragyogó csillag, nem fénylik az égnek 
Boltján semmi derű, vastag felhő borította, 
És a Hold fényét a sötét éj árnya takarta. 

Hajnali csillaggal már feltűnt fénye a napnak 
S a ködös éjt Aurora elűzte a harmatos égről: 

690 Éhségtől elaszott, szánalmas külsejü ember 
Vánszorog ott elibénk váratlan' a sűrű vadonból 
S tenger partja felé karját esedezve kitárja. 
Rá nézünk: csupa szenny, mellére lecsüng a szakálla, 
Cafrangját tövisek tartják; görög ember egyébként, 

595 Akit Trója alá küldtek harcolni hónából. 
Ahogy a trójai mezt, fegyvert meglátta mirajtunk, 
Egy kissé habozott s ennek láttára ijedten 
Helybe' megáll, de hanyatt-homlok ront rögtön a partra, 
Sírva könyörgi felénk: »Őh kérlek a csillagos égre, 

600 Mennybeliekre s a mennybolt életadó sugarára: 
Óh vigyetek, trószok, bármely részére a földnek! 
Ennyi elég. Tudom én, a görög had harcosa voltam, 
Ilium isteneit mentem támadni, bevallom. 
Hát ha olyan szörnyűt vétettem néktek e bűnnel, 

605 Vessetek a tenger hullámiba, vessetek engem. 
Vesszek el ott! Vigaszom leszen: emberi kéz veszített el.« 
Szólt és térdünket térden fetrengve ölelte. 
Biztatjuk, szóljon: kicsoda s mely vérnek a sarja, 
Vallja be és azután, mily balsors hányta-vetette. 

610 Jó Anchises atyám maga nyújt neki jobbot azonnal 
S ezzel a záloggal bizodalmat kelt a szivében. 

Ekkor a félelmét végtére levetkezi s így szól: 
»Ithaca szült, követém sok balsorsában Ulixest; 
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Nevem Achaemenides, a szegény Adamastus a nemzőm 
615 __ Mért is nem maradott meg e sors? — Trójába vonultam. 

Társaim itt futkosva midőn menekültek a vészből, 
Engem a vad Cyclops órjás odújába' feledtek: 
Szörnyű, sötét üreg ez, rohadó, véres maradékok 
Nagy tárháza. Lakója fejével a csillagot éri: 

620 Istenek! ily szörnytől már mentsétek meg a földet! 
Látni merő iszonyat, szót váltani véle ki tudna? 
A nyomorultaknak husa, fekete vére az étke. 
Én magam is láttam, mikor órjás marka közülünk 
Kettőt felragadott és hátra hajolva odúja 

625 Szirtjeihez vágott, küszöbét fecskendte be vérük; 
Láttam, amint a sötét vértől csöpögő daraboknak 
Falta meleg húsát, mely még remegett foga közt is. 
Csakhogy büntetlen' nem tűrte a dolgot Ulixes: 
Ekkora válságban se feledte a cselt az okos hős. 

630 Nyomban, amint a szörny eltelt étellel, itallal 
S félrekonyult nyakkal végignyúlt a nagy üregben, 
Borral elegy húsokat s vért ökröndözve magából, 
Míg aludott: mi fohászkodván a mennybeliekhez 
ÉS szerepünk sorssal kijelölve, köréje özönlünk 

635 Mindnyájan s amaz egy szemet, amely homloka mélyén 
Rejtőzött, oly nagy, mint argosi pajzs karimája, 
Avvagy a naptányér, hegyezett rúddal kicsavarjuk 
És örülünk, hiveink holtáért hogy boszut álltunk. 
Jaj, de ti fussatok, óh ti, szegények, fussatok innen, 

010 És a gályakötélt vágjátok el. 

Mert oly szörnyetegek, mint ő, Polyphemus, a gyapjas 
Nyájat szirtodujába' ki tartja s a tőgyük apasztja, 
Százával lakják e kanyargós tengeri partot, 
Rémes Cyclopsok s járják a bérci tetőket. 

645 Háromszor telt meg már fénnyel a holdnak a szarva, 
Életemet hogy puszta tanyái között a vadonnak 
Tengetem és lesem itt, mint jönnek a bérc tetejéről 
A vad Cyclopsok, szavukat rettegve s a léptük. 
Hitvány éleimül a kemény somot adja, bogyóját 
A bokorág s gyökerét a kitépett erdei dudva. 
Szerte kutatgattam s legelőször, láttam, e gálya 
Közeleg a parthoz. Magam elszántam, hogy az éltem 
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Rá bízom. Csakhogy kikerültem a szörnyű kezekből! 
Bármi halálnemmel ti vegyétek el éltemet inkább.« 

665 „ Még ki se mondta szavát, már látjuk, fenn a hegy ormán. 
Nyája között órjás testével amint Polyphemus 
Ott vánszorg a jól ismert partok fele tartva. 
Borzasztó nagy szörny, formátlan, megvakitott rém. 
Léptei gyámolaul hántott fenyütörzs a kezében; 

600 Gyapjas nyája kiséri; csupán ez az egy gyönyörűség 
Vigasza néki a bajban. 
Ahogy a tengerhez lejutott s a magas habot érte, 
A szeme gödréből csepegő vért mosta le benne, 
S fogcsikorítva nyögött; hogy elért a víz közepére, 

665 Oldala még kimered, még nem lett nedves a habtól. 
Mink megijedve, hamar sietünk tova szállni, bevesszük 
Méltán a görögöt s elvágjuk csendben a hurkot, 
Majd nekidőlve hasítjuk a tengert gyors evezőkkel. 
Meghallotta zaját, és arra irányul a lépte. 

670 Ámde mikor nincs mód jobbjával elérni a gályát, 
És az ión habokat nem képes előzni a lába, 
Rettenetest ordít, úgyhogy bele rendül a tenger 
Minden hullámával, a földje nagy Italiának, 
S minden odújából belebödül a rengeteg Aetna. 

675 Erre az erdőkből s a hegyek közzül felijesztve 
Cyclopsok hada törtet elő s megtölti a partot. 
Látjuk, az Aetnafiak mint állanak ott tehetetlen', 
Vérszemeket vetvén s az eget verdesve fejükkel: 
Rémes gyülekezet, valamint az egekbe felötlő 

680 Nagy koronás tölgyek, Jupiter magas erdeje, állnak 
Vagy tobozos ciprusfa Diana sötét ligetében. 
Sarkal a félsz bármerre röpülni kötél-kibogozva 
És a vitorlákat kifeszítni a jó fuvalomnak. 
Ellenben Helenus szava int, hogy Scylla, Charybdis 

685 Közt mindkét uton át a halál torkába kerülünk, 
Ahogy irányt vétünk: jobb lesz hát visszaevezni, 
íme, Pelorumnak szorosából ránk Boreasnak 
Küldi fuvalmit az ég; tova szállok Pantagiasnak 
Sziklás torkánál, Megaránál, thapsusi partnál. 

690 Jó, hogy Achaemenides, az Ulixes társa, mutatta 
Útunkat, melyet ő behajózott egyszer urával. 
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A syrakusi öbölnek előtte, viharzó Plemyriummal 
Szembe' sziget terül el hosszan, melyet Ortygiának 
Hívtak a régiek. Ügy mondják, Elis vize, Alpheus 

695 Egykor a tenger alatt útját ide lopta s tevéled 
Szép Arethusa, vegyülve szakad bele siculus árba. 
Int az atyám szava, és e hely istenségihez esdünk; 
Túlhaladok zsíros mezején a helorusi lápnak, 
Majd a pachynumi hegyfoknak horzsoljuk a szirtjét, 
És Camerina tűnik fel a távolban, melyen a sors 

700 Változtatni sohsem hagy senkit,1 a gelai róna 
S a roppant-nagy Gela folyóval azonnevü város. 
Messzebb Acragas, a hegyi város kőfala látszik, 
Egykoron ez derekas paripáknak volt a hazája. 
Elhagylak, — visz a szél, — pálmáknak honja. Selinus 

705 S járom a zátonyival vészes lilybaeumi gázlót. 
Majd Drepanum kikötője, kietlen partja fogad be. 
Itt, miután annyit hányódtam a tengerek árján, 
Hajh, bizony elvesztem szeretett Anchises atyámat, 
Minden bú és baj vigaszát. Óh jó apa, elhagysz: 

710 Hasztalanul kerüléd ki utunknak sok veszedelmét! 
Nem mondá meg e gyászt nékem Helenus, mikor annyi 
Borzasztó bajokat jósolt, sem a szörnyű Celaeno. 
Ez volt vége a sok küzdésnek, a hosszas utaknak. 
Innen szállva tovább, vete isten a partjaitokra.« 

Aeneas atya így mondotta el istenek-adta 
Sorsát és útját a reá figyelők seregének. 
Elhallgat, hogy a végire jut s indul nyugalomra. 

c v a o 

1 Camerina mellett volt egy tó, melyet ártalmas kigőzölgése miatt 
i akartak száritani. A jósszék ezt ellenezte. Mégis megtették s ezzel 

utat nyüottak az ellenségnek. 
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(Dido szerelme és halála.) 

ár a királynő rég' súlyos gondtól sebesülten 
Szítja szivében a kórt s titkos tűz lángja 

[emészti. 
Váltig előtte a hősi derékség, nemzete fénye, 

És belevésődött minden szava s arca szivébe; 
Nyúgalmas pihenést nem ad a gond árva fejének. 
Phoebusi fénnyel már új Hajnal hinti a földet 
S a ködös éj árnyát szétüzi a csillagos égen, 
Amikor a bódult szerető — nénjéhez emígy szól: 
»Búba merült szivem, Anna, mily álomképek ijesztik! 
Micsoda új vendég jött most ide, a mi lakunkba! 
Mily nemes arc, mily hősi kebel, harcokba' megedzett! 
Azt hiszem én, s nem balga e hit, hogy az ég ivadéka. 
Korcsot elárúl a pulyaság. Hogy' hányta-vetette 
Végzete! Hány vészes viadalt állott ki, beszélte. 
Hogyha e lélek már rég' el nem volna tökélve, " 
Hogy házas kötelék ne csatoljon senkihez engem, 
Régi szerelmemmel hogy a sír megcsalta reményem; 
Hogyha nem útálnám örömét a násznyoszolyának, 
Ennek az egy bűnnek tán volna hatalma fölöttem. 
Anna, bevallom, azóta, hogy ő, a drága Sychaeus 
Sírba' pihen s testvéri gyilok fertőzte az oltárt, 
Lelkemet ö ingatta meg, ő tud hatni e szívre. 
Első lángomnak most ismerek újra nyomára. 
Mégis — előbb nyíljon meg alattam mélye a földnek, 
Vessen az árnyakhoz villámmal az ég fejedelme, 
Halvány árnyaihoz Erebusnak az éji homályba, 
Mintsem törvényid megsértsem, tiszta Szemérem! 
Az, ki először bírt, elvitte szerelmem a sírba; 
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Ö hadd bírja tovább, az övé hadd légyen örökre!« 
30 így szól és kebelét fakadó könny árja füröszti. 

Anna felel: »Húgom, drágább, mint a magam élte, 
Hát egyedül, ifjan, vég nélkül epesszen a bánat? 
Vénus ajándokit, édes gyermekeket sohse ismerj? 
Azt hiszed, eltemetett hamvak gondolnak ilyennel? 

85 Jól van, bús szivedet kérő nem nyerte meg eddig, 
Sem Libyába', se rég' Tyrusba'; lenézted Iarbast 
S Afrika győzelmes földjének más fejedelmit: 
Most a neked tetsző szerelemmel akarsz-e csatázni? 
Hol telepedtél meg, mi vidéken, nem jut eszedbe? 

40 Gaetulusok környeznek emitt, a csatába' legelsők; 
Arrul a szörnyű, puszta vidék s portyázva dühöngő 
Barcaiak. S azután említsem a tyrusi harccal 
Rémítő testvért?1 

45 Azt hiszem én, Juno kegye s isteni végzet akarta 
Azt, hogy e révbe vehesse a trójai gálya futását. 
Mily várost látsz kelni, húgom, mily nagy birodalmat 
Ily házasfrigyből! Ha segíti a trójai fegyver, 
Púnok uralmát itt mily hírnév fogja követni! 

50 Kérleld csak te az isteneket kegyes áldozatokkal 
És lásd szívesen őt; ürügyökkel is egyre marasztald, 
Míg kidühöngi magát a vihar, zivatart hoz Orion, 
Míg rongált a hajóhad, az ég nem kedvez az útnak.« 

Lelke hevét csak még jobban felszítja szavával, 
,J A habozóba reményt önt és oszlatja szemérmét. 

Templomok oltárit járják legelőbb s könyörögnek 
Mennybeliek kegyeért kiszemelt másodfü-juhokkal 
Bacchus atyához, Apollóhoz, Ceres istenanyához. 
Főkép Junóhoz, ki a hitvesiN frigynek az őre. 

co Jobbjában maga tart csészét a gyönyörű Dido, 
Hinti borát két szarva közé hószínű tehénnek, 
S isteni arcok előtt közelíti meg a zsiros oltárt; 
Újra megüli a szent napot, és les az állati szügybe, 
Párolgó johokat vizsgálva, kikéri tanácsuk. 

6 j Hajh, ti tudatlan jós elmék! Fogadalmak, imádság 
Mit használ, hol a szív őrjöng? A velőket emészti 

1 Pygmaliont, Dido testvérét, aki Sychaeust megölte. 
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Közben a láng s szerelem sebe él némán a kebelben. 
Ég a szegény Dido, a várost szerte bolyongja 
Őrülten, mint szarvasünő nyiltól sebesülve, 

70 Mellyet véletlen' meglőtt a cretai erdőn 
Messzirül a pásztor, s nem tudja, hogy a röpülő nyil 
Benne maradt; fut az és Dicté vadonát bebolyongja, 
Míg a halálos nyílvessző ott csügg a szügyében. 
Elviszi Aeneast a falak közzé, bemutatja 

75 Sidoni kincseit és a várost, a neki szántat; 
Mondani vágyik is ezt s megakad közepén a beszédnek. 
Majd hogy hajlik a nap, készül megin uj lakomához, 
Esztelenül ismét vágy hallani Trója bukását 
És a beszélőnek csügg ajkain újra szemével. 

80 Majd mikor elválnak s halavány képe a holdnak, 
És már a letűnő csillagzatok álmot ajánlnak, 
Egymaga búsul üres termében, a helyre borulva, 
Ahol az ült; távolban is öt hiszi hallani, látni. 
Vagy pedig atyjának mássát veszi ölbe, íulust, 

85 Hátha elámítná vele végnélküli szerelmét. 
A kezdett tornyok nem emelkednek, fiatalság 
Nem folytat viadalt; kikötőt, bástyát sem emelnek 
Védelmül, a müvek mind félbemaradnak: ijesztő 
Roppant kőfalak és egekig nyúló hadi gépek. 

Látván nagy Jupiter kedves felesége, miképen 
Süllyed a vészbe s a jó hírnév sem gátja dühének, 
ő, Saturnus lánya, Venushoz fordul e szókkal: 
»Öh be dicső diadalt s dús prédát nyertetek együtt, 
Tenmagad és a fiad! Be nagy érdem s büszke dicsőség, 

95 Két istenségnek csele egy asszonyt ha megejtett! 
Jól tudom én, mint rettegtél a mi kőfalainktól 
S a nagy Karthago lakait gyanakodva tekintéd. 
Nos, de ml lészen a vég? Ily visszavonásra mi szükség? 
Nem jobb lesz örökös békét kötnünk Hymen isten 

100 Láncaival? Bírod, mire vágytál minden erődből: 
Ég a szerelmes nő, velejébe hatolt a dühöngés. 
Kormányozzuk e két népet mi közös hatalommal; 
Szíve szerint ő hadd hódoljon a trójai férjnek 
S bízza reád, jobbodra Tyrus népét hozományul.« 

105 Sejtve csalárd célját, hogy uralmát Italiának 
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Libya partira át szándékoznék telepítni, 
Válaszol erre Venus: »Nem-mel ki felelne tenéked 
Józanul, óh ki akarna tevéled kelni tusára? 
Csak jó vége legyen s, ügyüket kísérje szerencse! 

130 Csakhogy kétes a sors s mily szándoka van Jupiternek: 
Trójai s tyrusi nép vajon egy várost alapítson 
S összevegyüljenek-é, egy nemzetté frigyesülve? 
Hitvese vagy, hozzád illik megnyerni a szívét. 
Menj elül, én meg utánad.« — Szól Juno, a királyné: 

115 Ez csak az én dolgom. Most hallgass rám figyelemmel: 
Elmondom röviden, mint hajtsuk végre a tervünk. 
Holnap, amint Titán1 első sugarát kilövelli 
S fénye a földre terül, Dido, boldogtalan asszony 
S Aeneas indul vadat űzni a sűrű vadonban. 

120 Míg futos a két szárny s hálója keríti a berket, 
Jéggel elegy zivatart zuditok le reájuk az égből 
S mennydörgésemmel boltját megrázom az égnek. 
Szétfut a kíséret s a sötét éj árnya borítja: 
Egy barlangba kerül Dido me,g a trójai bajnok. 

125 Ott leszek én, s akkor, ha te szándékodba' kitartasz, 
Megkötöm ott frigyüket s hitesül neki szentelem a nőt: 
Ott üljék meg a nászt.« — Nincs Vénusnak kifogása, 
Bólint s a kitalált fondor cselt megmosolyogja. 

Oceanusból már ezalatt fölkelt Aurora. 
130 Mén a kapun kora fényben a válogatott fiatalság; 

Ritka vadászhálók, sürüek, széles vasú kopják. 
Törtetnek massyl lovasok s szimatos kutyafalka. 
Termében késik Dido, várják a küszöbnél 
A förendü nagyok; bíborral födve s arannyal 

l o 5 Ott dobog a paripája, harapva habos zaboláját. 
Végre kilép, fényes kíséret van körülötte, 
Tarka szegélyű köpeny födi vállát, sidoni bíbor. 
Tegze aranyból van, haja fürtje aranyba befonva 
S a bíbor köntöst színarany csat tartja csomóban. 

u o Jönnek elő a phryg bajtársak, a vidor Iulus, 
Majd maga Aeneas, deliségével kiragyogva, 
Csatlakozik társul, s csapatát besorozza közéjük. 

1 A Napisten. 
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Mint Phoebus, ha fagyos Lyciát, Xanthust odahagyja 
És oda látogat el Delosba, hogy anyja szigetjén 

145 Rendezzen karokat, s oltára körül nyüzsög a sok 
Crétai és a dryops meg a tarkaszinű agathyrsus; 
Ö maga Cynthusnak bércén lépked s puha lombba 
Fonja be szép, lobogó fürtjét, átkötve arannyal 
S zörren a nyil vállán: nem volt őnála csekélyebb 

150 Aeneas szépsége, sem arcának ragyogása. 
Ahogy a bérci tetőkre jutottak, az úttalan útra, 
Vadkecskék levetődve legottan a sziklaoromról 
Futnak a bércen alá; más részen, a rónamezökön 
Sűrű tömegben verve a port száguldanak által 

165 Vad szarvascsapatok s odahagyják bérci tanyájuk. 
Gyors paripának örül a völgynek ölében a gyermek 
Ascanius, hol emezt, hol amazt megelőzi futása; 
Gyáva vadat már ún, tajtékzó vadkan a vágya, 
Vagy hogy a hegyről jönne le már a sörényes oroszlán, 

leo Nagy dörgéstöl kezd ezalatt rendülni az égbolt, 
Jéggel elegy zivatar zuhog a felhőkből utána. 
Trója vitézei és Vénus dárdán unokája, 
A pún bajlársak mind szerte, ki erre, ki arra, 
Néz menedékhely után, a hegyekről ömlik az árvíz. 

165 Egy barlangba kerül Dido meg a trójai bajnok. 
Jelt ad először a Föld s nyoszolyók föasszonya, Juno. 
Fáklya helyett villám fénylik s tanuképen az aether 
Tündököl és a hegyek tetején ujjongnak a nymphák. 
E nap volt a halál forrása, ez annyi nyomornak 

170 Kezdete. Nem gondol már jóhírrel, becsülettel 
Dido, s nem titkos szerelem már vágya szivének: 
Házasságnak hívja, e névvel hímezi bűnét. 

Libya városait beröpüli a Fáma legottan, 
Fáma, kinél sebesebb, gonoszabb vész nincs a világon: 

175 Mozgás élteti őt, erejét mozgás gyarapítja. 
Fél eleinte, kicsiny, de magát feltolja magasra. 
És, noha földön jár, feje a felhőkbe felötlik. 
Mondják, őtet. a Föld, boszujában az istenek ellen.1 

Szülte meg Enceladus s Coeus hugaképen utolszor 

1 Amért fiait, a gigászokat leverték. 
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180 jiy rohanó járásra, ilyen viharos röpülésre. 
Borzalmas, nagy szörny, valahány toll csak van a testén, 
Annyi alattuk a vizsga szem is, (csoda mondani szinte!) 
Annyi a nyelv, csacsogó száj, annyi fül áll hegyezetten. 
Éjjel az ég meg a földi homály közein sivitozva 

185 Szállong és édes szenderre szemét sose hunyja; 
Nappal a ház ormán vagy a tornyoknak tetején ül 
őrszemként, onnan rémíti a városi népet, 
S ami koholt, és rossz vagy igaz, mindazt kibeszéli. 
Tölti ez a népek füleit sokféle beszéddel 

190 És ami lett, ami nem, nagy örömmel hirdeti fennen: 
Bizonyos Aeneas jött, trójai vér ivadéka, 
S ezt az a szép Dido méltónak tartja magához; 
Most az egész telet, országukkal mitse törődve, 
Atmulaíozzák rút szerelemnek rabjaiképen. 

195 A csúf isten ilyen híreket hord szét a világban, 
larbashoz veszi leghamarább útját, a királyhoz, 
Lángra gyulasztja szivét, szava szítja haragját. 

Ezt Hammonnak szülte az elragadott Garamantis; 
Nagy birodalmában száz házat emelt Jupiternek, 

200 Száz oltárt rakatott, éber tüzet éget azokban 
Isteni örségül; barmoknak vére itatja 
Ott a kövér földet s koszorúktól ékes az ajtó. 
ö — mondják - eszevesztves a rossz híreken dühre gyúlva, 
Ott a nagy isten előtt, oltára kövére borulva 

20° S égnek tárva kezét, Jupiterhez küldte fohászát: 
»Óh mindentehető, kinek a mór nép, lakomázva 
Hímes vánkosokon, Bacchusnak nedvibül áldoz, 
Látod-e ezt? Vagy, atyám, amidőn villámidat ontod. 
Oktalanul félünk, felhődben vak tüzek égnek 
S rémitik a lelkünk, csak üres morgás a haragjuk? 
Egy asszony, ki bolyongva kicsiny várost alapított 
Pénzért vett talajon, s ki a partnak szántja szegélyét, 
Tőlünk nyerve hatalmi jogát: a mi nászi frigyünket 
Megveti s Aeneast uraképen vette magához! 

215 S most az a Páris1 az ő félférfi-legényivel együtt, 
Phryg mitrával2 övezve kikent fürtjét meg az állát, 
1 Azaz: elpuhult kisázsiai. 2 Csúcsos süveg, melynek lappantyúit az 

a11 alatt megkötötték. 

210 
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Éldeli zsákmányát; mi pedig csak hordjuk adónkat 
Templomaidba, hiú hírednek hódol a lelkünk.« 

Ekkép esdekel ott, illetve kezével az oltárt; 
220 Meghallgatta szavát s a királyi falakra, hírükkel 

Mitse törődő párra tekint le pz ég fejedelme, 
Aztán Mercuriust szólítva, kiadja parancsát: 
»Rajta, fiam, szaporán, szállj a Zephyrek csapatával 
És ama trójai hőst, aki Karthagóban időzve 

225 Elfeledé gondját a sorstul igért uralomnak, 
_J>zóIítsd meg. s vidd meg neki szómat a gyors szelek árján: 

Őt gyönyörű szülője nekem nem ilyennek Ígérte, 
A danaok kéziből nem azért mentette ki kétszer, 

'"Ám, hogy uralmaktól viselős, hadi zajba zsibongó 
230 Itáliát rendezve, tovább plántálja az ősi 

Teucer-fajt s törvénye alá szegi mind a világot. 
Hogyha e nagy hivatás se tüzelné fel szive vágyát 
S önnön-hírneveért el nem vállalja e küzdést, 
Mint atya, lulustól irigyelheti Róma uralmát? 

235 Mit tervez? Mi reménnyel időzik a marcona nép közt? 
,__Ausoniát s Latium földjét szem elől veszitette? 

Fusson el! Eddig van: s ennek légy hírnöke tőlünk.«1 

Szólt. Siet az megtenni szavát a hatalmas atyának; 
Felköti két aranyos szárnyát lábára legottan, 

2 i rAmelyek őt magasan viszik által a tengerek árján 
S a föld színe fölött együtt a sebes fuvalommal. 

" 'És veszi a vesszőt: azzal felidézi a halvány 
Lelkeket Orcusból, míg másokat ép' oda indít; 
Álmot ad és el is űz s felnyitja szemét a halottnak. 

245 A szeleket vele hajtja tovább s átúszik a zordon 
Fellegeken. Már látja hegyét a magasba felötlő 

^eredek Atlasnak, ki a mennyet tartja fejével, 
Atlasét, akinek felhőkkel ölelt, fenyütermő 

jprmának tetejét szél s zápor verdesi folyvást. 
250 Hó födi vállait és patakok szakadoznak a vénnek 

Álláról, jégtől meredez borzasztva szakálla. 
Szárnyait ott egyaránt teregetve, megállt a szülötte 
Cyllenének, majd lecsapott testével a habra, 

1 E sor Arany János fordítása. 
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Mint a madár, mely a part közelében röpdös, a víznek 
2 5 5 Színe fölött, a mohos sziklákat körbe' keringve. 

Ekképen repül ő, Cyllene sarja, nagyapja 
Szirtjéről, közepette a földszínnek meg az égnek, 
Szeldeli a szeleket, Libyának partira tartva. 
Röpke bokáival a város kalyibáit elérve, 

260 Aeneast ott látja: tetőt rak, várfalat épít. 
Sárga iaszpisszal volt őneki kardja kirakva, 
Tyrusi bíbortól ragyogó köpenyeg födi vállát; 
Fényes ajándokul azt Dido maga szőtte kezével 
S finom aranyszálból leplét tele rakta virággal. 

^"Tíyomba reátámad: »Te alapköveit rakod a nagy 
Karthagónak, ez egy nőnek robotolva emelgetsz 
Szép várost és elfeleded ten-ügyed s hivatásod? 
Most maga küld hozzád az Olympus erős fejedelme, 

eget s földet megforgat nagy hatalommal; 
"70 A gyors szellőknek szárnyán maga küldi parancsát: 

Mit tervelsz? Mi reménnyel töltöd időd Libyában? 
Hogyha nem indít nagy tettekre dicső hivatásod, 
S tennen-hírnevedért nem vállalsz ekkora küzdést, 
Nézd a növekvő Ascaniust s mit Iulus-utódtól 

275 Vár a jövő. Öt illeti Italiának uralma 

S birtoka Rómának.« — így szólt Cyllene szülötte, 
S félbeszakítva szavát, a halandó szemnek előle 
Egyszeriben tovatűnt s a híg levegőben eloszlott. 

Elnémult kábultan a hős a csodás tüneménytől, 
280 És haja felborzadt, torkán megakadt a beszédje. 

Megrendülve az intelmen s a nagy égi parancson, 
Futni szeretne hamar s elhagyni a drága vidéket. 
Mit tegyen, ah, és mily szóval merjen közeledni 
Most a rajongóhoz? Legelöl hol kezdje beszédjét? 

2So Egyik gondolatát tovakergeti nyomban a másik, 
Megfontol mindent, mindenfele röpdös a gondja. 
Nagy habozás közepett legjobbnak látja, ha így tesz: 
Sergestust, Mnestheust szólítja s a hősi Serestust, 
Hívják partra haduk, rendezzék titkon a gályát, 

" Folyjon a fölszerelés, de az új események okáról 
Szó se legyen! Maga meg, mikor a jólelkű királyné 
El sem képzeli ekkora nagy szerelem szakadását, 
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Majd keres alkalmat, melyben hozzá közelíthet 
És lel időt, módot, mely kedvez a szónak, örömmel 

295 Hallják társai ezt s a parancsot végzik azonnal. 
Ámde a cselt Dido — szeretőt rászedni ki tudna? — 

Érzi s a készületet megsejteni ő a legelső, 
Félve az üdv közepette is. Ép' az a Fáma tudatta 
Szívtelenül, hogy gályahaduk már készül az ú ra. 

300 Esztelenül őrjöng s tombolja keresztül a várost, 
Mint egy bacchansnő Bacchus szentségei láttán, 
Amikor Évoe-szó felidézi az ünnepi lázat 
S éjjeli vad zajjal hiveit felgyüjti Cithaeron. 
Végre is Aeneast ekkép szólítja szavával: 

305 »Még el is óhajtád, hűtlen, titkolni e szörnyű 
Tetted s földemről így, szó nélkül elosonni? 
Nem tart vissza e nagy szerelem, nem az egykor adott jobb, 
Sem Dido, a halálba menő, a halálba taszított? 
Sőt már most, télvíz idején szereled föl a gályát, 

310 Északi szélbe' sietsz tengerre kiszállni, kegyetlen? 
Vájjon, hogyha nem oly idegen földekre, nem ismert 
Honba iparkodnál, ha ma is fennállana Trója, 
Ily viharos habokon vinnéd Trójába hajóid? 
Vagy tőlem menekülsz? Kérlek könnyemre, hitedre 

315 — Óh mert már egyebem semmim sincs árva fejemnek! — 
Megkezdett boldog viszonyunkra s a hitvesi frigyre, 
Ha valamit tettem kedvedre, ha bármim előtted 
Kedves volt, szánd meg lehanyatló házamat, esdek, 
S kérésem ha reád még hat, másítsd meg a terved. 

320 Csak te miattad gyűlölnek nomádok fejedelmi, 
Libya népei, tyrusiak; te miattad aludt ki 
Tiszta szemérmem s jó hírem, mely az égig emelt volt. 
Most a halál küszöbén kire hagysz itt engem, oh vendég? 
Hajh csak e név maradott meg nékem az egykori férjből! 

323 Most mire várjak? Amíg falait feldúlja e várnak 
Pygmalion? Vagy foglya gyanánt elhurcol Iarbas? 
Bár legalább elmented előtt itt volna szerelmünk 
Záloga szívem alatti Itt játszhatnék palotámban 
A kicsiny Aeneas, aki arcod tükrözi vissza: 

330 Nem hinném magam' oly megcsaltnak, oly elhagyatottnak.« 
Szólt. Annak szeme sem rebben, Jupiter van eszében, 
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S lázadozó búját nagy erővel fojtja szivébe. 
Végre felel röviden: »Soha érdemid én, oh királynő, 
Nem tagadom, bármennyi, mivel méltó dicsekedned; 

335 Szívesen is fogok én rád emlékezni, Elissa, 
Míg magamat tudom és lélegzetem élteti testem. 
Csak pár szót ügyemért! Sohse hidd, hogy szökve akartam 
Én innen távozni! Sohsem követeltem a férjnek 
Semminemű jogait, sohasem törekedtem e frigyre. 

340 Hogyha megengedné sorsom, kényemre hogy éljek, 
S lelkem vágya szerint nyugtathassam meg a gondom, 
Ügy legelőbb is a trójai várost, drága szerettim 
Hamvait ápolnám, Priamus magas orma is állna 
És új Pergamumot raknék letiport feleimnek. 

345 Most a nagy Italiába meneszt gryneioni Phoebus, 
A Lyciába' kapott jóslat csak is Italiába; 
Ott a hazám, oda vonz vágyam! Lám, téged, a pún nőt 
Karthago látása leköthet Libya földjén; 
Ausoniának á földjét hát mit irígyled a trósztól? 

350 Mért ne lehetne hazát idegenbe' keresni nekünk is? 
Hisz" valahányszor az éj földünk födi harmatos árnnyal, 
S csillag az égen kél ragyogón, Anchises atyámnak 
Feltűnik álmomban komor arca ijesztve, megintve; 
S int fiam, Ascanius s nagy kára e drága fiúnak, 

3 7 Ha, mit a sors neki szánt, megfosztom Hesperiától. 
Most maga Juppiter is — tanúm a magam és fiam élte! — 
Elküldé követét s a szelek szárnyán a parancsát; 
Láttam az istent én magam, amint tiszta világban 
Jött a falak közzé, s hallám e fülekkel a hangját. 
Szűnj meg hát magad és engem kínozni panasszal: 
Italiát nem is önként kergetem én.« 

Már e beszédje alatt rég' elfordulva tekint rá 
És forgatja szemét; majd némán méri tetőtől 
Talpig a hőst Dido s ekkép szól lángra gyuladva: 

365 »Hát nem is istennő az anyád, s nem Dardanus ősöd, 
Hitlen! A zordon Caucasus öbl^hozott a világra 
És emlőt teneked Hyrcania t ig j te nyújtott. 
Mért is színleljek? Haragom mi nagyobbra kíméljem? 
Szánta-e könnyeimet? Szeme csak rebbente jajomra? 

3 , 0 Sírt-e megindultan? Megesett e szerelmen a szíve? 
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S ennél van keserűbb? Óh már sem az égi királyné, 
Sem Kronion1 nyúgodt szemmel nem nézheti tetted. 
Nincs hűség, becsület! Befogadtam a partra vetettet, 
ínségest s őrülten uralmam véle megosztám, 

375 Gályahadát s népét a romlásból kiragadtam. 
Hajh, de megőrjit a düh! Most a jós isten, Apollo, 
Most Lyciába' kapott jóslat, most még Jupiternek 
Isteni hírnöke is jön a légben szörnyű paranccsal! 
Nincs is az égben egyéb gondjuk, mi zavarja nyugalmuk! 

380 Nem tartóztatlak, szavaid sem cáfolom immár. 
Italiába szaladj habon át, szelen át, uralomra! 
Én hiszem azt, hogy a szirtek közt, ha van égben igazság, 
Végképen megbűnhödől és Dido neve gyakran 
Hangozik ajkaidon. Megyek én üszkimmel utánad, 

385 S testemből a halál fagya hogyha kivette a lelket, 
Mindenüvé követ árnyam. Bűnhödöl, óh gonosz ember! 
Meghallom hírét, lejön az hozzánk is a mélybe.« 
Félbeszakítva szavát, menekül bújában a fénytől, 
Elfordul szem elöl, tovafut s ott hagyja magára 

390 őt, aki félve haboz s még mondani annyit akarna. 
Roskadozó testét felfogni sietnek a lányok 
S márvány házában párnáira fekteti karjuk. 

A kegyes Aeneas, bár vigasztalni szeretné 
Szíve keservét és búját enyhítni szavával, 

39^Sűrü sóhajtás közt, rendülten e nagy szerelemtől, 
Isten rendeletét teszi és megnézi a gályát. 
Ekkor a trójaiak nekilátnak, a karcsú hajókat 
A partról tologatni. Lebeg szurkolt tekenöjük, 
Futni sietve sokan lombostul hordanak ágat 

400 A közel erdőből evezőnek. 
Látni, mikép tódulnak egész városból a partra: 
Mint mikor a hangyák nekiesnek a gabnarakásnak 
És a telelni-való élést házukba begyűjtik; 
Sürg a mezőn a barna sereg s fű közt, a szük úton 

405 Cipeli prédáját; egy rész vállal nekidőlve5 

Nagy szemeket görget, más részük rendezi mentük, 
Feddi a késlekedőt, nyüzsög a munkáiul az ösvény. 

1 Kronos (Saturnus) fia, Juppiter. 
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Ezt látnod, Dido, milyen érzés volt a szivednek? 
Mily jajokat nyögtél, hogy láttad a várbul a hosszan 

410 Pezsgő parti fövényt s látnod kellett szemeiddel, 
Mekkora hü-hótól kavarog, hogy zajlik a tenger!? 
Zsarnok Amor, mire nem vetemíted az emberi szívet!? 
Könnyhöz kénytelen újra, könyörgéshez folyamodni 
S büszke szivét, esedezve szerelméért, megalázni. 

4 1 5 Hogy, mielőtt elveszne, akármit is el ne mulasszon. 
»Anna, te látod, egész parton hogy sürgenek, egybe 
Gyűlt az egész népség; már hívja szelét a vitorla 
S a tatokat koszorúzza vidáman a fürge legénység. 
Ekkora fájdalmat sejdítni ha tudtam előre, 

4?u Majd csak el is viselem, néném. Csak tedd meg az egyet, 
Annám, árva fejemnek; a hűtelen ép' csak irántad 
Érzett tiszteletet, rád bízta csupán szive titkát; 
Csak te tudod módját s idejét, hogy' férj közelébe. 
Menj, néném s a kevély ellenhez szólj esedezve. 

42u Én Aulisban Achaja hadával nem frigyesültem 
Tróját dúlni, hajót nem küldtem Pergamus ellen, 

' S meg nem háboritám hamvát Anchises atyának: 
Mérthogy az én szavamat be nem engedi mégse fülébe? 
Mért fut el? Egy adományt kér árva szerelmese tőle: 

431 Várja be, míg az idő s a szelek szelídülnek az útra. 
Már nem is esdem a régi frigyet többé, mit elárult, 
Sem, hogy uralmát hagyva lemondjon a szép Latiumről; 
Csak hitvány kis időt, mig ez őrültség lecsilapszik 
S megtanít a balsors leveretten tűrnöm a kínom. 

0 Ezt kérem végső kegyül (óh, húgodon könyörülj meg!) : 
Ezt ha megadja nekem, viszonozza tetézve halálom.« 
így esedez; testvére, szegény, megy a bús siralommal 
S esdekel újra meg újra. Hiában omolnak a könnyek, 
Nem hat a hősre sirás, nem hajlik semmi panaszra. 

^Végzete tiltja, szelíd füleit maga zárta el isten. 
Mintha hatalmas, vén tölgyet ki akarva tövéből 
Tépni, az észak vad fúvalmai mind nekiesnek, 
Versent rengetik, a koronája recsegve-ropogva 
Ingadoz és a levert lombok beterítik a földet; 
ü tapad a szirthez s csúcsával akép' mered égbe, 
Mint le a Tartarusig gyökerét lebocsátni törekszik: 
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Úgy vívják mindenfelül a kérő szavak a hőst. 
Ö nagy lelkében fájó gyötrelmeket érez, 
Am akaratja szilárd, csak üres könny hull a szeméből. 

450 Most a szerencsétlen Dido, sorsán elijedve, 
Halni kiván; az egek boltját sem látja örömmel. 
Hogy mielőbb befejezze müvét s megváljon a fénytől, 
Tömjénillatozó oltárán — mondani szörnyű! — 
Kezd feketedni a szent folyadék, épen, mikor áldoz, 

455 S ronda, sötét vérré változni a szertelocsolt bor. 
Senkivel e látványt, még nénjével se közölte. 

""Volt palotájában szentelve a néhai férjnek 
Egy márvány szentély, nagy tiszteletének a tárgya, 
Hószínű gyapjúval koszorúzva, meg ünnepi lombbal; 

460 Innen, amint a sötét éj árnya borult a vidékre, 
Szók hallatszottak, hívó férjének a hangja 
És a tetőn gyakran gyászos huhogása bagolynak, 
Mely panaszos hangon hosszan vontatja siralmát; 
És ezeken kivül is sok jámbor jósnak ijesztő 

485 Jóslata is rémíti szivét. Álmában is őrjöng; 
Aeneas maga űzi vadul; majd mintha magában 
Járna örökké, úgy rémlik, kísérete nélkül 
Róva kopár utakat, hogy a tyrusi népre találjon: 
Mint a dühödt Pentheus furiáknak látja csoportját, 

470 Két napfényt az egen s Thébaet is kétszer a földön; 
"Vagy mikor a szinen át Agamemnon sarja, Orestes 

Anyja sötét kígyói- s szövétnekitöl menekülne 
S ott ülnek küszöbén bűne bosszúló furiái. 

így amikor düh-fogant lelkén a bánat erőt vett 
475 S halni akart, idejét s módját elrendezi sorban 

És így szól szomorú testvéréhez közeledve; 
— Tervét leplezi arca, reményt tükröztet a homlok —: 

»Jó testvérem, örülj, mert már megleltem az útat, 
Mely vagy visszavezesse vagy a szivemet szabadítsa. 

480 Oceanus szélén, a lenyugvó nap közelében 
Messze van a mór föld, ahol Atlas nagy hatalommal 
Vállaival fordít sarkán a csillagos égnek: 
Onnan ajánlta magát massylus törzsbeli papnő, 
Hesperisek házöre, a sárkányt aki etette 

485 Álomadó mákot mézes folyadékba keverve, 
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És az arany termést a szent fán éberen őrzé. 
Azt ígéri, varázslatival szivet old, csak akarja, 

~Míg másokba viszont gyötrelmes kínokat ültet; 
Csillagokat fordít vagy megköti a folyam árját; 

430 Éjtszaka lelket idéz, és hallod a földet alattad 
Nyögni s a bércekről, látod, hogy száll le a gyertyán. 
Istenek a tanúim, drágám, magad és szeretett főd : 

Én a varázslat fegyvereit nem szívesen öltöm. 
Titkon a belházban rakj a szabad égnek alatta 

495 "Máglyát, s fegyvereit, miket ő a szobámba' hagyott volt, 
jA gonosz, és a mezét meg a násznyoszolyát is, amellyen 
Elvesztem, rakd rá: el kell pusztítnom az ádáz 
Férfinak emlékét, ahogy a papnő javasolta.« 
így szól s elnémul, halaványság szállja meg arcát. 

500 Nem hiszi Anna halál ürügyének a húga szokatlan 
Áldozatát, ilyen őrültség dehogy is jut eszébe; 
Férje halálánál nem véli sulyosbnak a dolgot: 
Megteszi hát a parancsot. ; 

Ott állott immár a hatalmas máglya fényűből 
5o?> S tölgybül az udvarház közepén, szabad égnek alatta: 

Cipruslombokkal koszorúzza körül a királynő; 
Ott maradott kardját és testi mezét meg a képét 
Ráteszi a nyoszolyára, nagyon jól tudva jövőjét. 
Oltárok körülötte; zilált fürtökkel a papnő 

Jl° Száz istent háromszor idéz, Erebust a Chaosszal, 
A hármas Hecatét meg a háromképü Dianát. 
Hint forrásvizet is, mint hogyha avernusi volna, 
S dúsnedvű füveket kever össze, amellyeket érccel 
Vágtak a holdfénynél méregtől barna tejükkel; 

" ' És kell néki csikóhomlok csimbókja, mit anyja 
Szája elöl lemetéltek.1 

ö maga árpadarát hint tiszta kezekkel az oltár-
Tüzbe, sarútlan féllábbal, meze rajt' övezetlen, 
Hívja halála előtt az eget meg sorsa tudóit, 

5"° A menny csillagait s amaz istent, aki talán még 
Bünteti a hűtlen szeretőt méltó boszujával. 

1 Az újszülött csikó homlokának húsos kinövéséből, melyet külön-
13213 a csikó anyja falt be, szerelmi varázsitalt készítettek. 
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Éj volt, és csendes nyugalomba merültek a földön 
A fáradt testek, vad tengerek árja s az erdők; 
Csillagok amikor ép' a felén gördülnek az útnak, 

525 Hallgat a messze-mező, meg a barmok, a tarka madárkák, 
S szerte tavak tükrét lakozók meg a tüskebozótot 
Árnyas leple alatt nyúgodtak a hallgatag éjnek 
S fáradozásaikat gondtól szabadulva feledték. 
Csak a szerencsétlen pún nőnek nincs nyugodalma, 

530 Álmot néki nem enged a gondja szivére, szemére 
Szállani, kétszereződik a kín, őrjöngve föléled 
A szerelem s a vad indulatok bősz tengere hányja. 
Most beleéli magát s ezt hánytorgatja szivében: 
»Mit tegyek? Én, kigúnyolt, ide hívjam-e tán az előbbi 

535 Kérőket s kérjek nomádoktól nászt, akiket már 
Annyiszor elküldtem, mint nem méltókat e kézre? 
Trója hajói után menjek hát s légyek utolsó ' 
Rabszolgálójuk? Hisz' örülnek a régi segélynek 
És jótetteimért ma is él szívükben a hála!? 

540 úgyde ki engedné, ha akarnám s büszke hajóján 
Ki ad a gyűlöltnek helyet? Öh nyomorult, te máig sem 
Ismered-é hitlen népségét Laomedonnak? 
És azután? Egyedül fussak tova víg csapatukkal? 
Avvagy a tyrusi népet, enyéim egész seregét is « 

545 Feltoljam, s akiket csak most hoztam ki Sidonból, 
Újra vizekre vigyem, hogy bontsanak újra vitorlát? 
Halj inkább, ahogy érdemled, kard oltsa ki búdat! 
Könnyeimen megesett szíveddel e kinba íe döntél 
Óh Annám, legelőbb, és vetsz oda rosszakarómnak. 

550 Nem lehetett nász nélkül bűntelen életet élnem, 
Mint a vadállatnak s ily gyötrelmet sohse látnom; 
Megszegtem hitemet, poraid megcsalva, Sychaeus!« 
Ily keserű panaszok fakadoztak bús kebeléből. 

Aeneas elszántan az útra, nyugodtan aludt már 
555 Fenn a hajó ormán, amikor rendben vala minden. 

S álmában feltűnt, olyan arccal térve meg újra, 
Ép' az az istenalak s intelmei hangzanak újra, 
Mercuriusnak mássá, szakasztott, hangra, színére. 
Szőke hajára s a rajta elömlö ifjúi bájra: 

560 »istennő fia, tudsz-e ilyen válságban aludni? 



NEGYEDIK ÉNEK 89 

Mely környez s fenyeget, nem látod a nagy veszedelmet? 
Mily kedvezve fuvall Zephyrus, nem hallod-e, balga? 
Ö cseleket forral s iszonyú bosszút kebelében, 
Halni akar s a dühnek rémes hullámai hányják. 

565 Míg menekülni lehet, nem fogsz menekülni azonnal? 
Majd meglátod, amint kavarog szálfáktul a tenger, 
Lángban fürdik a part, iszonyún villognak az üszkök, 
Hogyha e földön időzve talál Aurora sugára. 
Rajta, ne késs! Tudod, ingatag a nő s változik egyre.« 

570 így szólott s bevegyült a sötét éjféli homályba. 
Aeneas, megijesztve a váratlan tüneménytől, 

Felszökik ágyából s ébresztve sietteti társit: 
»Rajta, fiúk, most talpra hamar s evezőt a kezekbe! 
Vásznat bontani most! Isten jött a magas égből, 

575 Sürgeti újra, siessünk és tartó kötelünket 
Vágjuk el a parttól. Követünk, szent isten, akárki 
Vagy s ujjongva megint megtesszük, amit te parancsolsz. 
Jöszte, segíts kegyesen rajtunk és hozz fel az égre 
Jó csillagzatokat.« — Szólt és kiragadva hüvelyből 

580 Villámló kardját, kötelét átszelte vasával. 
Felbuzdul valamennyi, ragadva, rohanva sürögnek. 
Elmarad a part már; ellepve hajókkal a tengert 
Verdesik a habokat, szelik a vizeket nekidőlve. 

Már első sugarát elhinti a Hajnal a földön, 
585 Hagyva Tithonusnak sáfrányszinü, szép nyoszolyáját. 

Várfokról Dido hogy a fényt pitymallani látta, 
És egyaránt duzzadt vásznakkal a rajt tovaszállni, 
Partokat és kikötőt evezős néptől kiürültén, 
Szép kebelét verdesve vadúl és szőke hajának 

590 Tépve a fürtjeit: »Ah, Jupiter — szólt — útnak ered hát 
E jövevény csakugyan s kigúnyolja királyi hatalmam? 
Nem ragad-é fegyvert az egész nép, nem tör utána? 
Nem szállnak tengerre hajóim? Rajta, előre! 
Üszköt elő, fegyvert! Evezőket a fürge kezekbe! 

595 Mit mondok vagy hol vagyok? Őrültség a beszédem. 
Óh te, szegény Dido, csak most lázít föl e gaztett? 
Tetted volna, mikor jogarad nyujtád! Ez a hűség!? 
És honi istenit ím' ez az ember hordja magával?! 
Élemedett atyját ily férfiú menti ki vállán? 
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6oo Mért nem téptem szét testét, s nem szórtam a vízbe? 
Társait, Aseaniust mérthogy nem vágta le kardom 
S mért nem tálaltam fel az atyjának lakomául? 
Kétes a harci szerencse? Sebaj! Küszöbén a halálnak 
Félhetek-é bárkit? Tele szórtam volna tüzekkel 

605 Gályahadát, a hajók fedelét; az atyát a fiúval 
Magvastúl elölöm s lángjukba vetem bele testem. 
Nap, ki a föld müveit vizsgálod lángszemeiddel, 
Óh Juno, e kinos gondok tolmácsa, tudója; 
Hecate, éjjeli hármasuton kit üvölt a lakosság, 

610 Bosszúló Fúriák s ti, Elissa halála tanúi, 
Halljátok ti meg ezt, szemetek fordítva kínomra, 
És hallgassátok meg imánk! Kikötőbe ha el kell 
Érnie és szárazra kijutni az elvetemültnek, 
így végezte Zeus s ez a cél van eléje kitűzve: 

615 Akkor is egy bátor nép fegyvere űzze világgá, 
Iulusa karjaiból kiragadva segélyt könyörögjön, 
Lássa barátainak méltatlan tönkrejutását, 
S bár rákényszerül is megalázó békekötésre, 
Édes létben, a várt uralomban része ne légyen: 

620 Vesszen időnap előtt, temetetlen a parti fövényen! 
Ezt esdem, véremmel e szót öntöm ki utolszor. 
És ti, oh tyrusiak, üldözzétek gyűlölettel 
Ezt a leendő fajt: ezt adjátok poraimnak 
Mint adományt. N? legyen szeretet, se frigy evvel a néppel. 

625 Támadj fel, te nem ismert bosszúló,1 poraimból! 
Trójai gyarmatosok népét vasad és tüzed irtsa, 
Most, a jövőbe', mihelyt az idő alkalmat ad erre. 
Part partnak legyen ellene, hullámoknak a hullám, 
Fegyver a fegyvernek: harcoljanak ők s unokáik.« 

630 Szól és nyugtalanul hányódik lelke, a gyűlölt 
Élettől hogy' tudna minél hamarább szabadulni. 
Barce anyót odahívja, Sychaeusa régi dadáját, 
Mert az övét sír hantja födözte az ősi hazában: 
»Hívd ide, drága dadám, nékem testvéremet, Annát. 

635 Mondd neki, tiszta folyóvízzel hogy mossa le testét, 
Hozza el a juhokat, miket áldozatul kijelöltek. 

1 Hannibal. 
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így jöjjön, s a fejedre te is köss szent köteléket. 
Kezdett áldozatom szándékozom itt befejezni 
Styx fejedelmének, lelkem szabadítni a kíntól, 

610 És a trójainak képét rábízni a lángra.« 
így szólott. Siet az buzgón, öreges tipegéssel. 

A remegő Didót szörnyű szándéka vadítja: 
Vérbe borult szemmel, foltokkal reszketeg arcán, 
Melyre fakó színt vont a közelgő gyászos enyészet, 

645 A belső udvarba rohan, felszáll eszevesztve 
A meredő máglyára, kirántja a trójai kardot, 
Mellyet ajándékul kért el, nem e célra bizonnyal. 
Ottan a trójai mezt, a jól ismert nyoszolyával 
Látva, kevés ideig még méláz s omlik a könnye, 

650 Majdan az ágyra borul s végső szava hangozik ajkán: 
»Drága maradványok, mig a sors engedte s az isten, 
Kínoknak kötelékibül oldva vegyétek a lelkem! 
Éltem, s amit adott sorsom, befutottam a pályát. 
Árnyam alászáll most a földi homályba dicsőén. 

655 Várost építék, hireset, falaimmal öveztem. 
Megbüntettem a rossz testvért, uramért boszut álltam; 
Boldog, hajh nagyon is boldog, csak partvonalunkra 
Sohase szállott volna hajóhada Dardaniának!« 

Szólt s ágyára borult. »Hát meghalok így, boszulatlan, 
660 Csak haljunk meg azért; így, így megyek én le a mélybe. 

Lángom a tengerről hadd lássa szemével a zordon 
Trójai, és e halál gyászjóslata légyen a társa!« 

Szólott és szava közben a vastól összeomolni 
Látják őt a cselédi, s a vértől habzani kardját, 

665 Vérbe fürödni kezét. A tetőkig felcsap a lárma, 
Tombol a hír is az uccán s megrendíti a várost. 
Jajtól, sírástól és asszonyi, bús zokogástól 
Hangzanak a házak, panaszuktól zeng a nagy aether, 
Mintha csak ellenség özönétől hullana porba 

70 Karthago vagy a régi Tyrus s tűz lángja dühöngve 
Dúlna tetőin az isteni, emberi épületeknek^ 
Hallva e zajt, rohan a testvér is holtra ijedten, 
Verdesi mellét és körmével tépdesi arcát, 
Úgy töri át tömegük s a halót szólítja nevével: 
»Ez volt az búgom? Engem vettél célba cseleddel? 

670 

67 5 
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Ezt szerzette nekem máglyádnak lángja s az oltár? 
Árván hol kezdjem panaszom? Nénéd' a halálban 
Megveted-é társul? Nem hívsz osztozni e sorsban? 
Egy perc és egy kard ragadott vón véled a sírba. 

680 Sőt ez a kéz emelé s honi isteneinket ez ajkak 
Hívták, szívtelenül sirod ágyától hogy elessem! 
Elvittél engem te magaddal, a népet, atyákat 
S sidoni városodat. Hamar, engedjétek a sebről 
Mosnom a vért, s ha talán még lengne fölötte lehellet, 

6S5 Ajkam fogja fel azt!« így ért föl a máglyatetőre, 
Haldokló húgát lágyan keblére ölelte 
S vére sötét foltját meze leplével letörölte. 
Elnehezült pilláit emelné az, de megint csak 
Visszacsukódnak, a seb sípol keblének alatta. 

690 Háromszor próbált könyökét támasztva felülni, 
Háromszor lerogyott ágyára; kereste a napfényt 
Révedező szemmel s meglelve sóhajt egy utolsót. 
Hosszú vívódását s kínját megszánta hatalmas 
Juno és elküldte Olympusról hamar Irist, 

695 Vergődő lelkét hogy a test kötelekibül oldja. 
Mert nem a sors akará vesztét, nem is elkövetett bűn, 
Nem, de szegény időnap előtt halt háborodottan: 
Még nem vágta le szőke haját Proserpina néki 
És nem Ítélte fejét oda még a styxi világnak. 

700 Sáfrányszárnyaival leröpül hát harmatos Iris, 
Szemben a nappal száll sok ezerszínű tarka mezében 
És fejtől oda áll: »Plútónak szentelem én ezt, 
Elviszem — így a parancs — s testedtül a lelked eloldom.« 
Szólt és jobbja lemetszi haját. Most nyomban eloszlott 

705 Testéből a meleg s levegőbe röpült el a lé'ek. 

C ^ O 
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(Versenyjátékok Anchises halála évfordulóján. Tűzvész a 
hajókon. Acesta város alapítása. Ütrakelés.) 

eneas ezalatt tovaszállt elszántan az útra 
És a sötét habokat szeldelte az északi széllel, 
Visszatekintve a várra, mely a boldogtalan 

[asszony 

fénylett. Mi a nagy tűzvész oka, el sem 
Képzeli bár, de a nagy szerelem szakadása okozta 
Fájdalom és a tudat, mire képes az asszonyi téboly, 
A trószok kebelébe' borús sejtelmeket ébreszt. 
Sík tengert érvén, amikor nem látszik a földből 
Semmi, csupán mindenfele ég, mindenfele tenger: 

10 Szörnyű viharfelhő gyűlt össze fölötte, magával 
Hozván éjt s zivatart; borzong a sötét habok árja. 
A kormánypadról maga szól Palinurus ijedten: 
»Hajh, be sötét felhő támadt egyszerre fölöttünk! 
Oh Neptunus atyánk, mit akarsz?« így szól s leszereltet;1 

Dőljön azonnal erős evezésnek — rendeli — minden, 
Rézsut fordítsák a vitorlát,2 s szól ilyenténkép: 
»Hösszivü Aeneas, Jupiter maga volna kezes bár, 
Italiát, én nem hinném, hogy e vészben elérjük. 
Rézsut tombolnak, kerekedve nagy éji homályból, 

"J A szelek; a levegő sürü felhővé tolul össze. 
Hasztalanul küzdünk, nem győzzük erővel a harcot. 
Bízzuk a sorsra magunk, mely nálunk úgyis erösebb 
És vegyük arra utunk, hova hív. Nincs messze, gyanítom, 
A testvéri Eryx hü partja, Sicania réve, 

Lángjaitól 

1 T. i. a vitorlák ogy részét bevonatja. 2 Hogy a szél kevésbbé 
feszítse. 
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25 Hogyha eszem még jól emlékszik az égi jegyekre.« 
Szól kegyes Aeneas: »Rég' látom a szél akaratját, 
S ellene hogy semmit se tehetsz, bármint is erőlködj. 
Fordítsd hát a rudat. Nekem édesb más mi lehetne, 
S hol vágynám inkább pihenőre bocsátani gályám, 

30 Mint ama földön, amelynek ölén él dardan Acestes 
S melyben a hamva pihen szeretett Anchises atyámnak?« 
így szól és ama rév fele szállnak, jó Zephyrustól 
Duzzad a vásznuk, a hab sebesen viszi gályahajójuk 
S végre az ismert part fövényét vidáman elérik. 

35 Messziről egy hegynek tetejéről látja baráti 
Gályáját közeledni Acestes: eléjük iramlik, 
Lándzsa mered keze közt, vállát födi medve-subája; 
Crinisus folyamistentől őt trójai asszony 
Hozta világra: nem is feledé el régi szülőit —; 

40 Megtértüknek örül, szivesen vendégli barátit 
Parlagi készletiböl s kimerült szívükbe vigaszt önt. 

Másnapon a hasadó Hajnal hogy elűzte az égnek 
Csillagit, Aeneas az egész partról odahívja 
Társait és így szól hozzájuk a domb tetejéről: 

45 Bajnok dardanidák, ős isteni vér ivadéki! 
Hónapok elteltén egy év köre járt le, mióta 
Sírba temettük e helyt a dicsőült, jó atya csontját, 
Földi maradványát, oltárt szentelve a holtnak. 
Úgy hiszem, eljött ép az a nap, mely nékem örökké 

50 Tiszteletes, gyászos; hajh, istenek, így akarátok! 
Én ezt, volnék bár gaetul Syrtisre kivetve, 
Argos tengere hányna, Mycenae tartana fogva, 
Gyászmenetekkel e bús napot én mindenha megülném, 
Oltárt állítanék s halmoznám dús adománnyal. 

65 Most akaratlan' az itt nyugvó hamvak közelébe 
Érkeztünk, hiszem azt, nem az Égnek szándoka ellen; 
Ép' e barátságos kikötőbe hozott akaratjuk. 
Rajta, ez ünnepet itt üljük mindnyájan örömmel: 
Kérjünk jó szeleket s engedje1 az új haza földjén 

60 Évenként e napot neki szánt szentélybe' megülnöm. 
Most két tulkot is ád gályánként nektek Acestes, 

1 Anchises. 
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Trója szülötte; ti meg honi isteneinket a torra 
Hívjátok, s akiket gazdátok tisztel, Acestes. 
Majd ha kilencedszer fölhozza reánk Aurora 

65 Áldásos napját, sugarát széthinti a földön, 
Trójai gályáknak lesz versenye akkor először: 
S aki futásban ügyes vagy testi erőre kiváló, 
Dárdát vetni jelesb vagy röpke nyilat kilövellni; 
Durva ökölszijjal bizakodva ki küzdeni bátor, 

70 Jöjjön s a kitűzött pálmáért szálljon a síkra. 
És most szó ne legyen,1 fejetek koszorúzza íalombja.« 

Szólt és anyja, Venus myrtusszát tűzi fejére. 
Ekkép tesz Helymus s ekképen az éltes Acestes, 
A gyerek Ascanius: követik példájuk az ifjak. 

75 Ekkor a gyűlésből sok ezernyi csapattal elindul 
A sírhoz, közepén a kísérők nagy seregének. 
Két kupa színbort ott széthintvén régi szokásként, 
Két kupa friss tejet is, meg szent vérrel tele kettőt, 
Szórja virág ragyogó szirmát, és ajkai szólnak: 

80 »Szent atya, üdvöz légy! Üdvöz legyetek ti, hiába2 

Visszakapott hamvak s te, atyámnak szelleme, árnya! 
Italiát, az igért földet föllelni tevéled 
Nem lehetett, sem, amint hívják, amaz ausoni Thvbrist.« 
Ezt mondotta, midőn egy hét karikába gyűrűző 

sr' Nagy kígyó siklott ki a szent sírnak fenekéről; 
Atölelé szelíden halmát, átkúszta az oltárt. 
Hátán kék csíkok, s aranyos foltok ragyogása 
Lángolt pikkelyein, valamint a tarka szivárvány 
Szemben a nappal ezer színben tündöklik a felhőn. 

90 Elhűlt Aeneas e csodán. Hosszan tovacsúszva 
Végre a csészék és ragyogó poharak közepette 
A szent torbul eszik, majd ártalmatlanul ismét 
Sírba leszáll, ott hagyva, mihelyt ízlelte, az oltárt. 
Áldozatát annál buzgóbban végezi mostan, 

95 Nem tudván, helyi géniusz-é3 vagy az atyja cselédje.4 

!gy egy pár másodfü-juhot vág ősi szokásként, 

1 Mert valamely baljóslatú szó megzavarhatná az ünnepet. 2 Mert újra 
e l kell hagynia. 3 Minden helynek megvolt a maga géniusza (»genius-
loeic). 4 A k i j e l z i^ h o g y A n c h i s e s srf.esen fogadta az áldozatot. 
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Süldőt ép' annyit, meg fekete hátú üszőket; 
Csészéből bort önt s fennszóval hívja dicsőült 
Anchises lelkét Acheron mellől fel a földre. 

100 Társai szinte, kitől hogy telt, örömest adakoznak, 
Terhelik oltárát, sorban vágják le a tulkot; 
Üstöket állítanak mások s leheverve a fűbe, 
Nyársak alá parazsat raknak pörkölni a jonhót. 

Megjött a várt nap, s immár a kilencedik ízben 
105 Hozták Aurorát Phaéthon1 ragyogó paripái; 

Fényes Acestesnek nagy hírneve mind odavonzza 
A szomszédokat is; vígan gyülekeznek a parton 
Látni a trószokat, és egy részük küzdeni készen. 
Tér közepén szem elé rakják mindjárt a kitűzött 

110 Versenydíjakat is: pálmákat zöld koszorúkkal, 
Háromlábasokat meg fegyvereket, csupa drága 
Bíborszín mezeket s a kimért aranyat meg ezüstöt. 
Most versenyre hivő kürt harsan a domb tetejéről. 

Négy, az egész számból kiszemelt nagy gálya, egyenlő 
115 Súlyú lapátokkal, száll leghamarabb viadalra. 

Hozza sebes Cet]ét2 Mnestheus evezősi javával, 
(Majd italus Mnestheus, aki őse a Memmiusoknak); 
Hozza Gyas is a nagy bálványt, a Chimaera-kolosszust: 
Mint egy város, olyan; háromsoros ifjú legénység 

120 Hajíja tovább, evezők hármas sora vág a habokba; 
Sergestus, ki nevét a Sergiusokra ruházza, 
A nagy Centaurust, kék Scijllát hozza Cloanthus: 
Róma, Cluentiusid majd ebbül a vérből erednek! 

Szemben a hullámzó parttal van a tengeri árban 
125 Egy kőszál, sokszor viz alatt veri a dagadó hab, 

Mikor az északi szél az eget felhőbe takarta; 
Szélcsendben nyúgodt, kiemelkedik a sima vízből, 
Sütkérző búvármadarak kedves pihenője. 
Aeneas atya itt a hajósoknak leveles tölgy-

130 Lombot tűz ki jelül, melynél fordulni lehessen 
És megtérni, a szikla körül nagyokat kanyarogva. 
Sorssal döntik el a helyüket; bíborban, aranyban 

1 Itt = Helios, a napisten. 2 A hajó Cet (Pri.tis) nevet viselt s 
Cet volt rajta a címer. 
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Fénylenek a vezetők kormánypadján a hajóknak; 
Nyárlombbal koszorúzza magát a többi legénység, 

130 Meztelenül fénylik megkenve olajjal a válluk. 
Padjukon ülnek már, minden kar a rúdra feszülve, 
Ügy lesik a jeladást, dobogó szivüket leigázza 
Izgalmas remegés, meg a nagyravivó diadalvágy. 
Harsány kürt szava hogy riadott, mindannyi kitörtet 

140 Késedelem nélkül, a hajós-zaj felhat az égig, 
És fölpezsdül a víz földúlva kemény karok által. 
Egyenlőn vonják a barázdát, tátog a mélység, 
A háromfogu orr1 s evezők sora hogy belemélyed. 
Kétfogatú kocsi sem röpül így versengve, s a pálya 

145 Sík mezején nem törtet ekép', ha kinyílt a sorompó; 
Nem veri így a kocsis sem a száguldó paripákat 
Hullámzó gyeplővel, egészen előre hajolva. 
Tapstól, lármától, sok hangos bátorítástól 
Zengenek a berkek, tova hömpölyög a zaj a parton, 

l0° Szomszédos halmok falain míg viszaverödik. 
Most legelőire kerül nagy tapsa között a tömegnek 
Többieket megelőzve Gyas; a nyomába' Cloanthus 
Jobb evezőkkel ugyan, de nehézkes, lomha naszáddal. 
Majd meg utánuk a Cet s Centaurus törtet egyenlő 

105 Távolságba', hogy egyik a mást valahogy megelőzze; 
Egyszer a Cet van elől, máskor meg előbbre az órjás 
Centaurus rúgtat, majd újra haladnak egyenlőn 
S hosszú barázdát vág a sós vízárba' gerincük. 
És már a szirthez közelednek, a célt el is érik, 

lb0 Amikor a győztes Gyas a hullám közepette 
Inti a kormányost fennen riadozva, Menoetest: 
»Merre csapongasz jobbra nekem? Vedd erre az útad, 
Part fele tarts, hogy a célt balról horzsolja lapátod; 
Tartson a sík fele más!« — De a vak szirttől ijedezve 

1" > Az bizony épen a sík tengerre csavarja hajóját. 
Hé, hova térsz te megint? Mondom, csak a szirtre, 

[Menoetes!« 
így kiabál, így hívja Gyas; s egyszerre Cloanthust 
Látja hajójának sarkában, a cél közelében. 

1 A hajók orra három részből állott 
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Az Gyas és a haboktól vert szirtnek közepette 
170 Balra ezek fele tart, nyomban megelőzi az elsőt, 

S túlhalad a célon, biztos tengerre kijutva. 
Szörnyű kín lángol fel az ifjú csontiban erre, 
Két szemiböl könny árja fakadt s a lomha Menoetest, 
Nem gondolva sem illemmel, sem társa javával, 

175 Kormányárul a mély tengerbe taszítja legottan; 
A kormányrúdhoz maga áll s kormányosa hellyett 
ö, biztatva hajósit, a kormányt balra csavarja. 
Nagy-nehezen hogy amaz kikerült a habok fenekéről, 
— Nem volt már fiatal s a vizes ruha szinte lehúzta, — 

180 Kúszik a sziklafalon s száraz tetejére telepszik. 
Ahogy a vízbe bukott s ahogy úszott, hajh de nevették! 
És nevetik, hogy a sós habokat kebelébül okádja. 
A két hátramaradt, Sergestus s Mnestheus ekkor 
Abba' reménykedtek, hogy a lassú Gyast megelőzik. 

185 .Sergestus jut előbbre s a szirtet megközelíti, 
Csakhogy még nem egész hosszával előzi a többit, 
Csak részben, mer' a Cet orrával nyomja középütt. 
Társai közt a hajón fel-alá jár Mnestheus és így 
Szól nekik: »Óh csak most, csak most neki dőlni, evezni, 

190 Hectori bajtársak, kiket én Trójának utolsó 
Napján választék; most szedje a lelketek össze 
Azt az erőt, amelyet Gaetulia Syrtise látott 
És az ión vizek és Maleának rengeteg árja. 
Nem győzelmet óhajt Mnestheus, a babért nem ahítja, 

195 (Bár szép lenne! — de győzzön, akit te akarsz, Neptunus!), 
Óh csak utolsónak szégyeljünk lenni, ne érjen 
Ily csúfság, fiaim!« — Neki dőlnek teljes erővel, 
Sürü csapásoktól remeg ércboritotta naszádjuk, 
Hátraröpül a talaj, lihegés szárítja ki torkuk, 

200 S rengeti tagjaikat, patakokban foly verítékük. 
Végre a véletlen maga is meghozta babérjuk. 
Mert Sergestus amint dühösen neki törtet a szirtnek, 
Hozzá sodródik s veszedelmes közre szorulva 
A boldogtalan, ott akadott nyúlványin a szirtnek. 

205 Megrendült bele az s hegyes élén mind darabokra 
Tört evezőrúdjuk s a hajóorr rája feneklett. 
Sorba' felugrálnak s az időt lármázva fogyasztják, 
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Vasveretü rudakat meg sok hegyes orrú dorongot 
Szednek elő kihalászni a tört evezőket a vízből. 

210 Mnestheus ám vígan s a sikertől még hevesebben 
Bontja vitorláit s meggyorsított evezőkkel 
Sík tengerre röpül s tova nyargal a nyilt habok árján. 
Mint amidőn a galamb felijesztve kiröppen a kedves 
Fészekből, amely ott van a rejtett sziklaodúban, 

215 És a mezők fele száll, és házából kizavarva 
Csattog a szárnyaival, majd csöndes légbe lecsapván, 
Szeldeli híg útját, teregetve nyugodtan a szárnyát: 
Úgy szeli Mnestheus is meg a Cet is a tengeri pálya 
Legvégét, akkép viszi ezt tova röpte hatalma. 

220 És elhagyja először Sergestust, ki a zátony 
Hátán vergődött, segedelmet híva hiába 
S tört evezőivel is készült tova szállni hajóján; 
Majd meg eléri Gyast, meg az órjás testű Chimaerát: 
Enged az is, minthogy nincs kormányosa rajta. 

225 Már egyedül, csak az út végén, van előtte Cloanthus. 
Rúgtat utána tehát s nyomon üldözi teljes erővel. 
Kétszereződik a zaj, kiki őt pártolja, lovalja; 
Lármától, tapstól mindenfele csattog a környék. 
Ott a kebel lázong, hogy a már kivívott diadalmat 

230 El ne szalasszák, bár egy életet adnak is érte; 
Itt a siker biztat, s megnyer mindent, aki bízik. 
S úgy lehet, egyenlő jutalom koronázza e kettőt, 
Hogyha Cloanthus a két karját tenger fele tárva, 
Istenségeinek nem tesz fogadást e fohásszal: 

35 »Tenger-uraita dicsők, futván birodalmatok árját, 
Hogyha segélyt adtok, nagy örömmel néktek a parton 
Egy hószínű bikát oltárotokon felajánlok, 
Sós vizetekbe vetem johait s bort öntök utánuk.« 
Meghallotta szavát a mélyben a Nereiseknek 

~i{) És Phorcusnak egész kara, és meg a szűz Panopéa, 
És Portunus atyánk maga lódította hatalmas 
Kézzel odább; repül az szélnél, nyílnál sebesebben, 
Partra fut és megvonja magát a magas kikötőben. 
Anchises fia most gyűlést hivat egybe szokásként, 

21 ' Harsány hírnöke szájával kijelenti Cloanthust 
Győztesnek s koszorút illeszt a fejére babérból; 
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Bort s nagy súlyú ezüstöt is ád valamennyi hajóra: 
Mindegyik három tulkot választhat egyenként. 
Gályavezéreknek külön is jár díszes ajándék: 

250 a győztesnek arany köpenyeg; meliboeai bíbor 
Szegte be szélesen azt, kettős maeanderi dísszel; 
És a királyi fiú1 volt szőve beléje, a lombos 
Ida hegyén a sebes szarvast ahogy űzi gerellyel; 
Hévvel, szinte liheg; s szárnyas fegyvernöke Zeusnak2 

255 Horgas körmeivel Idárul az égbe ragadja: 
Hasztalanul nyújtják kezük a vén őrök utána, 
És a dühös kutyafalka hiában üvöltöz az égre. 
Most aki másodikúl ért célhoz bátor erővel, 
Hármas aranyfonatú, szép, gyűrűs vértet ad annak: 

260 ő maga vonta le rég', mint győztes, Demoleosról 
A magas Ilium alatt, Simois hullámai mellett; 
Ezt neki adja viselni díszül s védelmül a harcban. 
A súlyos páncélt nehezen, vállvetve cipelte 
Két csatlós, Phegeus, Sagaris; pedig egykoron abban 

265 Egymaga Demoleos kergette a trójai népet. 
Harmadikúl egy pár rézből vert üst az ajándék 
S domború müvekkel díszes, szép serleg ezüstből. 
Díjukat átvették, s mentek kincsükre kevélyen, 
Homlokukat bíbor szalagok fonadéka övezte: 

270 Hát ím' a zord szirtről üggyel-bajjal szabadulva 
Szégyenszemre szegény Sergestus hozza hajóját, 
Szinte lapát nélkül, nyomorék oldallal a partra. 
Mint kígyó, amelyet közepén letapostak az útnak, 
Hogyha keresztülment a kerékvas rajta, vagy útas 

275 Sújtva nehéz kővel félholtan hagyta feküdni; 
Hasztalanul tekereg hosszú csavarokban előre 
Mérges mellével, szeme tűzben, szája-sziszegve 
Fölmeredez, de a fark, mely megbénult a sebétől, 
Meggátolja, mikor tápászkodik öszegyürüzve: 

260 Akkép vánszorog ép' a hajó rongált evezőkkel; 
Duzzadt vásznaival mégis bejut a kikötőbe. 
Aeneas az ígért díjt Sergestusnak od'adja, 
Úgy örvend a hajó s a legénység visszakerültén. 

1 Ganymedes, Tros fia. 2 A sas. 
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Ad neki egy rabnöt, ki Minerva művészetit érti: 
285 Cretai nö, Pholoé, csecsemő két ikre a mellén. 

A kegyes Aeneas siet, e versenyt befejezvén, 
A pázsitra, melyet hullámos halmok öveztek 
Lombkoszorújokkal; közepén színtér van a völgynek 
Versenypályával; sok ezer népség közepette 

290 Érkezik a bajnok s magas ülésére telepszik. 
Ott mindazt, aki kész a futó versenyre kiszállni, 
Felszólítja, kitűzve a díjt, sok drága jutalmat. 
Jönnek trójaiak s vélük seregelve sicánok, 
Nisus s Euryalus legelöl. 

295 Euryalus viruló, deli ifjú; tiszta szivével 
Csügg a hivén Nisus; azután fejedelmi Diores 
Lép a nyomukba', dicső Priamusnak törzsökebéli; 
Ezt ketten követik, Salius s Patron, az akarnán,1 

Míg amaz arkas vér, Tegeának vérbeli sarja. 
300 Aztán a siculus Helymus közeleg Panopesszel: 

Éltes Acestesszel szokták ők járni az erdőt; 
S még sok más, akiket nem emelt ki a hír a homályból. 
Ekkoron Aeneas ekképen szólt közepettük: 
»Rajta, fogadjátok szavaim figyelemmel, örömmel. 

303 Senki jutalmatlan nem távozik énnekem innen. 
A jutalom két-két fényes vasú cretai lándzsa 
S egy kettős csatabárd, szinezüst dísszel telerakva; 
Elnyeri mindenik ezt. De az elsők, hárman, ezenkül 
Más díjt is kapnak s olajág díszét a fejükre. 

310 Csótáros paripát kap ajándékúl a legelső; 
Egy amazon-tegzet tele thrák vesszővel a másik: 
Széles arany lemezekkel van hevederje borítva, 
Harmadik érje be majd amaz argosi préda-sisakkal.« 

°15 így végezte, felállnak azok, jeladásra kiszállnak 
A pályára legott s a sorompót hagyva omolnak 
Záporesöképen s a kitűzött célra tekintnek. 
Minden társa közül Nisus villan ki előre, 
A szeleket s villám szárnyát megelőzi futása. 

20 Hozzá legközelebb, bár jókora közzel, utána 
Fut Salius. Azután bizonyos távolba' mögötte 

1 Acarnaniából való. 
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Harmadik Eurvalus. 
Euryalus nyomain Helymus, s ím' ennek a sarkát 
Verve a sarkával röpül ép' a nyomába1 Diores, 

325 Rajt' feküszik vállán, s ha továbbra kinyúlik a pálya, 
Még megelőzhetné vagy kétes lenne a verseny. 
Útjuk vége felé, amikor fáradtan a célt már 
Megközelítették, Nisus megcsúszik a síkos 
Vérben, amely a leölt tulkokból földre csorogva 

330 Átáztatta egészen a pályának gyepes útját. 
Ekkor az ifjú, ki már mint győztes, örült, meginogván, 
Nem tarthatta magát talaján, hanem arcra borulva 
Vágódott bele a szent vérbe s a ronda ganajba. 
Euryalust, szeretett hívét, akkor se feledte: 

333 Felszökik a csatakon s ugrik Saliusnak eléje; 
Elterül és hemperg az hátrafelé sikos útján. 
Euryalus jut előbbre, mivel segítette barátja 
És bejön elsőnek: tetszés zaja, tapsa köszönti. 
Másodikul Helymus, s mint harmadik ér be Diores. 

340 Ekkor a nagy színtér tömegét s legelői az atyáknak 
Széksorait Salius hangos lármája betölti, 
Amit csel ragadott el tőle, a díjt követelve. 
Euryalust a rokonszenv s kedves könnyei védik 
S bájos alakjának vonzó szépsége ajánlja. 

345 Pártul fogja ügyét s nagy hangon védi Diores, 
Féltve utolsó pályadiját, mint legközelebbi, 
Hogyha talán Salius, mint első, nyerne jutalmat. 
Aeneas atya szól: »Marad a ti jutalmatok, ifjak, 
Amint volt, a dijak sorrendjén senki se másit: 

350 Ám könyörülni nekem szabad ártatlan hivem estén.« 
Szól és egy gaetúlus oroszlánbőrt adományul 
Nyújt Saliusnak, arany körmökkel, hosszú sörénnyel. 
Mondja reá Nisus: »Ha ilyen díjt nyerhet a vesztes, 
És elesetteken így könyörülsz, mily ajándokot adhatsz 

355 Nisusnak méltót, ki megérdemlém a legelsőt, 
Hogyha, miként Saliust, el nem kap mostoha sorsom.« 
És e szavak-közben képét mutogatja s a szennytől 
Elborított tagokat. Nevetett a derék atya rája 
S egy pajzsot kihozat, mellyet remekelt Didymaon 

360 S a görög elrablá Neptunus szent kapujáról. 
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Ily nagy ajándékkal tisztelte meg a jeles ifjat. 
Ahogy a pályafutás megvolt s díjak kiadása, 
»Most, ki erőt érez s bátorságot kebelében, 
Lépjen elő s karját érckeztyüs ököllel emelje.« 

S65 Szól s kettős díját az ökölviadalra kitűzi: 
Tulkot a győztesnek, szarván aranyos szalagokkal, 
Kardot s érc sisakot meg a vesztesnek vigaszára. 
Késedelem nélkül félelmes alakja Daresnek 
Lép ki a nézőknek hangos zaja közt a porondra, 

370 Az, ki csupán maga mert Párissal kelni birokra, 
És a halom mellett, hol a hős Hector pora nyugszik, 
A roppant testű Butest, aki Bebryciából 
Jött s Amycus-vérből vallotta magát eredeítnek, 
Sárga homokba terítve halálba taszítá. 

375 lllyen a szörnyű Dares, ki fejét fennhordva kilépett 
És széles vállát mutogatta s hányta-vetette 
Két karját és a levegőt csapkodta kezével. 
Várják, párja ki lesz, de kiállni a nagy sokaságból 
Ővele senki se mer, sem az öklét szíjjal övezni. 

380 Azt hiszi hát, hogy a pálmáról mindenki lemondott, 
Bátran lép Aeneas elé és tétova nélkül, 
— Balkeze szarvánál fogván a bikát, — neki mondja: 
»Istennő fia, senki ha nem mer ökölre kiszállni, 
Meddig vesztegelünk? Mire kell még várnom ezentúl? 

385 Hagyd elvinnem a díjt.« — Rázúgtak mind helyeselve, 
A megigért jutalom hogy a férfiúnak kiadassék. 
Ekkoron Entellust korholja keményen Acestes, 
Hozzá legközelebb ülvén zöld gyepnek a halmán: 
»Entellus, hajdan hősöknek a hőse, mi haszna? 

90 Engedsz harc nekül ily adományt elvinni előled? 
Hol van most tanitód, az az isten, a hasztalan annyit 
Emlegetett nagy Eryx? És hol Trinacria-szerte 
Elterjedt hired és lakodon prédák sokasága?« 
Szól az: »A dicsvágytól nem tántorít engem a gyáva 

9 ' Félelem, ámde az aggkortól bénítva hideg már 
A vérem s a fagyos testben bágyadt az erő is. 
Oh ha az ifjúság, amely egykor megvala bennem, 
S melyben ez arcátlan bízik dicsekedve, ma élne, 
Mennék én s nem is a gyönyörű bika díja hevítne; 
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400 Mit nekem a jutalom?« — Miután ezt mondta, kidobja 
A két szörnyü-sulyos bőrkesztyűt a tér közepére, 
Mellyel a bajnok Eryx egykor viadalra kiszállott 
S ökleit és karját kérges bőrükkel övezte. 
Hüledezett minden, látván hét nagy bika hátát 

403 A belevarrt vastól s ólomtól megmerevülten. 
És hüledez főkép Dares és hátrál vonakodva, 
Míg Anchisesnek kedves fia fogva szíjánál 
A bonyolult súlyos tömeget forgatja kezében. 
Most megnyitja szivét az öreg s folytatja beszédét: 

410 »Hátha Heraklesnek láttátok volna kezére 
Húzva ökölbőrét s szomorú harcát eme parton! 
Ép' ezeket viselé testvéred, Eryx az időben 
(Most is látni a vért, mely rátapadott a velővel); 
így szállt szembe Heraklesszel, magam is felöveztem, 

415 Míg jobb vér szította erőm s nem szórta irigyen 
Dérrel a fürteimet jobbról s balról az öregség. 
Ámde ha megveti trósz Dares itt a mi fegyvereinket, 
S a kegyes Aeneas is akarja s Acestes, a késztö, 
Víjjunk egyenlő harcot; nem vészem Eryxnek 

420 Szerszámát, te ne félj és oldd le a trójai caestust.« 
így szólt és levetette legott kétrétű palástját, 
Roppant tagjait és csontját, karját kimutatva 
S órjás teste kiáll a porond kellős közepére. 
Anchises fia két azonos kesztyűt hozat ekkor 

425 S a két bajnokot egyenlő fegyverrel övedzi. 
Nyomba' felállt mindkét bajnok lábujja hegyére 
És félelmetlen' karját a magasba emelte. 
Míg peckes fejüket jól hátravonák az ütéstől, 
Egybeszövik kezüket s egymást ingerlik a harcra; 

430 Fürgébb lábbal amaz s fiatalságába' merészebb, 
Ez vaskosb és termetesebb; de remegnek elaggott 
Térdei, nagy testét nehezült lélegzete rázza. 
Sok sikereden ütést mér egyik a másra először; 
A bordákon ütésre ütés, kebelük nagyokat döng, 

435 A fülek és vakszem táján mind röpköd a gyors kéz, 
A nagy ütésektől álkapcsuk megrecseg olykor. 
Helyt áll Entellus, súlyosan megvetve a lábát, 
Teste csupán s éber szeme védi a sürü csapástól. 
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Az, mint aki magas várost megszáll hadigéppel, 
440 Avvagy harcosival bekerített egy hegyi várat; 

Kémleli itt és ott, ravaszul hol jutna be rajta 
És nem lelve sehol rést, mind' támadja hiába. 
Entellus neki tör, jobbját fölemelve magasra: 
Az hamar észrevevén, a fejét mi veszély fenyegette, 

445 Tagjaival fürgén hátrálva kivédte csapását; 
így levegőbe veszett az ütés, s Entellus amellett 
Súlyos testének teljes súlyával a földre 
Omlott, mint egy vén, odvas fenyü, mely Erymanthus 
Avvagy az Ida hegyén töviből kiszakítva leomlik. 

450 Buzgón ugrándoz fel a trósz s siculus fiatalság; 
A zaj eget verdes; maga fut legelőször Acestes 
S egyívású hivét részvéttel talpra segíti. 
Nem gátolja esése a hőst, cseppet sem ijeszti, 
Még hevesebben száll ki a síkra, haragja erőt ad, 

455 Szégyene szítja tüzét, és átérzése becsének. 
üzi hanyatthomlok lángolva Darest az egész nagy 
Pályateren, hol jobb, hol bal keze osztja ütésit; 
Nincs pihenés, se szünet; valamint a jégnek esője 
Pattog a ház tetején, oly sűrűn csapkod a hősnek 

460 Két keze szüntelenül s szaporázza Daresre csapásit. 
Aeneas atya már nem tűri tovább a dühöngést, 
Entellust nem hagyja tovább tombolni haragban, 
És a tusát befejezve Darest kiragadja, baráti 
Nyájas vigaszként hozzá intézi e szókat: 

465 »Óh te szerencsétlen, hogy kábult így el a lelked? 
Nem látod, mily más az erő ott, s istene védi? 
Istennel ne dacolj.« — Szólt és véget vet a harcnak. 
Öt, aki félrekonyult fővel lábán alig állott, 
És megaludt vért hányt s fogakat vérébe keverve, 

4,0 A hü bajtársak mindjárt viszik a kikötőbe; 
Majd pedig a kardot, sisakot veszik át a hívásra, 
A koszorút s a bikát Entellus részire hagyják. 
Győztes önérzettel szól ez, büszkén a bikára: 
»Istennő fia, lásd s lássátok, Trója vitézi. 

17' Milyen erő lakozott rég a fiatalkori testben, 
És Dares általatok mily csúf végtől szabadult meg.« 
Szólott és oda állt szemközt a bikával, amely mint 
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Pályadíj ott állt, s hátrahúzott jobbjával az érdes 
Caestust megcsóválva magasról sújtja közéje 

480 Szarvainak s homlokcsontját beszakítja velőkig; 
Megremeg a bika rá s élettelenül rogy a földre. 
Ö így önti ki most szívét, ott állva fölötte: 
»Jobb, ha Dares hellyett eme párát nyújtom, Eryxem, 
S győztes caestusom és tudományom örökre letészem.« 

483 Aeneas mindazt, aki nyíllal akar vetekedni, 
Felszólítja legott s a jutalmakat erre kitűzi; 
Árbocot állít erős karjával a Centaurusról, 
A csúcsán zsineget húz át és röpke galambot 
Annak végire köt célpontjául a nyilazóknak. 

i9o Egybesereglettek s egy érc sisak öble fogadja 
A sorsnak jeleit; tetszés zaja közt legelőször 
Hippocoon neve jő ki belőle, a Hyrtacidésé. 
Mnesíheus jő azután, ki előbb a tengeri síkon 
Volt győztes, Mnestheus, a fején még zöld olajága. 

495 Harmadik Eurytion, testvéred néked, oh híres 
Pandarus, aki frigyet bontottál égi parancsra 
S mint első mertél görögök seregére nyilazni.1 

Lenn a sisak mélyén maradott végsőnek Acestes, 
ifjakkal bátor vala még fölvenni a versenyt. 

500 Horgas iját kiki most hajlítva hatalmas erővel, 
Mint kiki bírja, kihúz egy nyílvesszőt a tegezből. 
Ifjú Hyrtacides nyila szállt legelőször az égnek 
Zengő húrjáról; a röpke szelet hasította, 
S szemben az árbocnak közepébe fúródva megállott. 

505 Megrendült bele az, repesett a madár megijedve, 
Szárnya csapásaitól visszhangzott messze a környék. 
Vont idegével most a kemény hős, Mnestheus állt ki, 
Felcélzott, a szemét s a nyilát egy pontra szegezte. 
Mégsem bírta szegény meglőni vasával a szárnyast, 

510 Csak kenderzsinegén a csomót szakította keresztül, 
Melly a madár lábát a magas póznára kötötte: 
Elszabadulva röpül a sötét felhőkbe, szelekbe. 
Hirtelen Eurytion, — íján aki rég1 kifeszítve 
Tartá már a nyilat, — bátyjához2 küldi fohászát 

1 Ilias 4. éník. 2 Pandarushoz. 
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515 És a galambot, amely vidáman csattog az égnek 
Tág mezején, átfúrja sötét felhőnek alatta. 
Holtan hull az alá, éltét a csillagi honba 
Hagyta s a gyilkos nyílvesszőt testébe' lehozta, 
így egyedül maradott pálmát vesztetten Acestes; 

52o Mégis a nyílvesszőt ő is kilövelli a légbe, 
Hogy süvitő ívével ügyességét bemutassa. 
Hirtelen a szem előtt, a jövőt hirdetve csodásan,1 

Nagyszerű jel támad, valamint a vég igazolta 
S rettenetet keltő jósok szava megmagyarázta. 

525 Mert röptében a nád meggyúlt a híg levegőben, 
Lángja jelezte nyomát, amint tovaszállt s a szelekbe 
Tűnt elenyészve, miként a lehulló csillagok olykor 
Futnak az ég ívén s üstökkel jelzik az útjuk. 
Trójai és siculus megdöbben rá s az egekhez 

530 Fordul imádsággal; a nagy Aeneas se kicsinybe 
Nézi a jós tüneményt, s megölelve a vidor Acestest 
Sok nagy ajándékkal halmozza el és neki möndja: 
»Vegyed, atyám; mert téged akart az egek fejedelme 
Megtisztelni soron kivül is bizonyára e jellel. 

535 Vegyed e borvegyitöt, amely ép' öreg édesatyámé, 
Domború müvekkel tele, a thrák Cisseus adta 
Fényes ajándékul jórég' Anchises atyámnak, 
Mint örök emléket, szeretetnek zálogaképen.« 
Szólva babérlombbal koszorúzza fejét az öregnek 

540 s győztesnek valamennyi között kijelenti Acestest. 
Tiszteletét a derék, jó Eurytion sem irigyli, 
Bárha csak ö nyilazá le az égi magasbul a szárnyast. 
Legközelebbi dijat nyert a zsineg elszakitója; 
Végső lett, ki a fát szegzé át röpke nyilával. 

Aeneas atya még most nem fejezé be a versenyt: 
Epytidest, társát s őrét a kis Astyanaxnak, 
Hívja magához s így suttog meghittje fülébe: 
»Ascaniusnak szólj szaporán: ha az ifjú lovasság 
Készenlétben van s a lovak versenyre szereltek, 

1 Mire Céloz a költő, nem tudjuk. Ribbeck szerint Sicilia fényes 
jövőjére, melyet Rómának köszönhetett. 
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550 Hozza nagyaíyja elé1 csapatát s fegyverbe' mutassa 
Néki magát.« Azután szétküldi a térre betódult 
Néptömeget s az egész nagy pályasikot kiüríti. 
Lépdel az ifjú sereg zabolás paripán, a szülőknek 
Arca előtt, egyaránt ragyogón; tapsolja csodálva 

555 Trója, Trinacria népe, amint büszkén közelednek. 
Fürijeiket nyírott lombfűzér nyomja szokásként; 
Egy pár somfanyelű és vashegyü kopja kezükben, 
Némelyikük ragyogó tegzet hord és a nyakukra 
Fényes aranyfonadék hajlós abroncsa fűződik. 

560 Három a dandáruk három-három kapitánnyal; 
Kétszer hat fiu megy ragyogó, két rendben utánuk, 
És minden rendnek külön a maga mestere megvan. 
Egy vidor ifjú csapatnak a kis Priamus vezetője, 
Hordja nagyatyja nevét, hős véred sarja, Polites. 

565 Italusok növelője;2 fehérfoltos paripája 
Thrák telivér, első két lába bokái fehérek 
És magasan hordott szép, délceg homloka holdas. 
Másik Atys, latin Atiusok törzsének az őse, 
A kis Atys gyerek, a gyerek Ascanius szeretettje. 

570 Végre jön a legszebb valamennyi között: kis lulus 
Sidoni szép paripán, ragyogó Dido adományán; 
Attól kapta szives szeretetnek zálogaképen. 
Éltes Acestesnek siculus lovait lovagolták 
Más ifjú csapatok. 

375 A félénk fiukat trószok nagy tapsa fogadja, 
Bennük atyáiknak látják arcát megujulni. 
Ahogy övéiknek szeme láttán átlovagolták 
Vidor örömmel a tért, a nagyon várt jelt kikiáltja 
Messziről Epytides, cserdít nagyot ostora hozzá; 

580 Futnak egyenlően széjjel még zárt csapatokban, 
Kétfele válnak utóbb, azután a vezéri parancsra 
Visszakanyargva megint törtetnek dárdarohamra. 
Később más futamot vesznek, majd meg kanyarodva 
Egymás elleniben, köröket képeznek váltogatólag, 

1 T. i. nagyatyja, Anchises tiszteletére. Vergilius itt Ascaniustól 
származtatja a Sulla által szervezett s a császároktól is folytatott tró-
jai harcjátékot (»ludictum Troiaev. vagy csak »Troia«.) 2 Mivel ő ala-
pította később Latiumban Politoriumot. 
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585 S fegyveres ütközetek képét tárják föl a szemnek; 
Hátat fordítanak, majd kopját vetnek előre, 
Majd békésen utóbb együtt lovagolnak a rendek. 
Azt mondják, a magas Cretában is a labyrinthust 
Vak falak és ezer út szövevénye futotta keresztül, 

590 Úgyhogy a benne levő, aki bolygott úttalan útján, 
Elvétvén az irányt, már vissza se juthata többé: 
így bonyolítja nyomát a gyerekhad a játszi futásnak, 
És szövi egybe a harc dolgát színlelt szaladással, 
Játszadozó delphinrajként, mely a Carpathi tengert 

595 v agy Libyának sós vizeit szökdelve hasítja. 
Ezt a futást s e lovastornát legelőször Iulus 
Hozta be újra, midőn Albát kőfallal övezte 
S a latin ősöket ő tanította reá, amiképen 
Gyermekül ö gyakorolta e harcot a trósz gyerekekkel; 

600 Alba tovább is adá, s a dicső nagy Róma idővel 
Onnan vette s az ősi szokást megtartja maiglan; 
»Trójá«-nak nevezik s a fiúkat »trójai hadnak«. 
Ily versenyt tartottak a szent atya tiszteletére. 

Itt vált hűtlenné hozzánk legelőbb a Szerencse. 
605 Míg játékaik így ünneplik a drága halottai, 

Irist küldi le a mennyből saturnusi Juno 
Trója hajóihoz és útját gyorsítja szelekkel; 
Hánytorog egyre, sajog még régi keserve szivében. 
Száll sebesen le a szűz az ezerszínű íven1 az égből, 

610 Senkise látja, mikor gyors ösvényé földre lehozza. 
Lát roppant tömeget, vizsgálva tekinti a partot, 
És lát elhagyatott gályát, megürülten a révet. 
Távol a félreeső parton meg Trója leányi 
Siratják a halott Anchisest, sírva tekintik 

815 A mély tengeri árt. »Hát hasztalan annyi vesződség! 
Mekkora tenger van még hátra!« — kiált valamennyi. 
Város után vágynak, tenger küzdelmit elúnva. 
Ártani tudva közéje vegyült a női seregnek, 
Isteni arculatát és öltözetét levetette 

629 S lett Beroé, thrákföldi Doryclus vén felesége: 
Nagynevű, híres faj hajdan, gyerekekkel is áldott. 

1 A szivárványon. 
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Hlyen alakba' vegyül közzé a dardan anyáknak. 
»Óh ti, szegények, — szólt — mért nem hurcolt el Achaja 
Népe halálba honunk bástyái alól!? Nyomorult faj, 

625 Hajh, mily végre kiván még tartani mostoha sorsod? 
Trója ledőlte után hetedik nyár fordul azóta, 
Hogy vizeket s földet, zord szirteket egyre bolyongunk, 
Annyi sok évszakon Italiát nem tudjuk elérni, 
Amely előlünk fut s hány-vet bennünket a hullám. 

630 Itt van Eryx testvér országa, s Acestes a gazdánk: 
Mérthogy e helyt falakat s várost nem kaphat a polgár? 
Óh honi isteneink, híjába hozánk ki a vészből? 
Trója nevét többé város ne viselje? Seholsem 
Látom-e már Hector vizeit, Simoist s a Scamandert? 

635 Rajta, szerencsétlen gályánkat lángba borítni! 
Mert álmomban a jós Cassandra kezembe az éjjel 
Égö üszköt adott s szólt: »Tróját itt lelitek föl, 
Itt lesz lakhelyetek.« Most itt az idő cselekedni, 
Késni nem enged e nagy jóslat. Neptunusi oltár 

640 Itt áll négy: isten maga ád bátor szivet, üszköt.« 
Szólt és pusztító tüzet ö ra^ad onnan először, 
Megcsóválja, magasra emelvén lángra gyulasztja 
S dobja. Elámul a sok némber hüledezve szivében. 
Ekkoron egy közülök, Pyrgo nevü, a legidősebb. 

465 Ki Priamusnak sok gyerekét mint dajka nevelte: 
»Nem Beroé, nem trójai, asszonyok, ez, se Doryclus 
Hitvese, én mondom: nézzétek az isteni szépség 
Annyi nyomát, ragyogó szemeit; mily mennyei szellem, 
Mily remek arc, járása milyen, hogy' csendül a hangja! 

630 Én magam ép' az imént hagytam Berőét betegágyban, 
És sajnálta nagyon, hogy az ünnepen ő maga nem vesz 
Részt s Anchises atyát meg nem tisztelheti méltón.« 
Ezt mondotta. 
Hát eleinte a nők kétkednek, sanda szemekkel 

655 Nézik a gályahadat, nyomorult szivüket csalogatja 
Ott az a föld, valamint a végzet-igért haza vágya. 
Szárnyra kel ott ezalatt Iris, föllendül a légbe, 
Szárnyaival nagy ivet hasit a felhőknek alatta. 
Elhűlvén e csodán, erült-dühösen rivalogva 

660 Szomszéd házakból égő tüzeket ragadoznak; 
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Oltárt foszt más rész, rőzsét, galyat. üszköket egybe 
Halmoznak. Tombol Vulcanus féke-veszetten 
Tarka hajófarokon, padokon s evezőknek a rendjén. 
Anchises sírjához, a nézőtérre sietve 

665 Eumelus adja hirül, hogy a gályák égnek; a pernyét 
Már maguk is látják a gomolygó füstbe' mögöttük. 
Aseanius, dandárcsapatok vidám vezetője, 
Ahogy volt, legelőbb fut a tábor zűrzavarába 
Gyors paripán, rémült vezetői hiába marasztják. 

070 »Micsoda hallatlan düh ez itt? — így szól — mire törtök, 
Óh nyomorult nök? Nem, nem az ellen s argosi tábor 
Hamvadoz itt, hanem a ti reményetek. Itt vagyok, a ti 
Iulusotok!« — S ezzel lábukhoz dobja sisakját, 
Melyben játékát rendezte imént a csatának. 

675 Aeneas is elősiet ekkor s Trója vitézi. 
Félelmükben a nök mind szerteszaladnak a parton, 
Erdők rejtekeit bújják, s bérceknek odúját; 
Bánják tettük, a fényt szégyenlik s józanodottan 
Látják kedveseik, Juno dühe nincs kebelükben. 

880 Csakhogy azért nem szűnik a féktelenül lobogó láng 
Vak dühe, a nedves deszkák közin a csepü senyved 
S lassú füstöt ereszt, halkan harapózva kikezdi 
Gőze az oldalakat s a törzset emészti a tűzvész: 
Nem használ sem a hősi erő, se nagy árja vizeknek. 

GSj A kegyes Aeneas válláról tépi ruháját 
S kéri a menny urait, kezeit föltárva feléjük: 
»Ég ura, nagy Jupiter! Ha nem útáltál meg eleddig 
Minden trójait és könyörülsz, mint régen, az ember 
Küzdelmén, óh add, hogy a láng lelohadjon a gályán 

090 S Trója silány sorsára ne zúdíts végveszedelmet; 
Vagy, ha megérdemlem, sújtsd villámmal, mi belőlünk 
Megmaradóit és itt zúzzon szét jobbod e helyben.« 
Még ki se mondta szavát, mikor ömlő záporesővel 
Nagy zivatar támad, mennydörgéstől remeg a föld 

0,95 És a magaslatok; omlik egész égből szakadatlan 
A zavaros zuhatag feketéllve a sürü szelektől. 
Megtelik a sok gályafedél, a félig elégett 
Szálfák átáznak, senyvesztő gőzük elalszik 
S négy híjári valamennyi hajó kikerüli a romlást. 
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700 Aeneast a keserves eset megrendíti mélyen. 
Szörnyen hányódik gondok hullámin a lelke: 
Ott telepedjen-e meg siculus földön, nem ügyelve 
Sorsakaratra, vagy Italiát próbálja elérni? 
Most az öreg Nautes, akit Tritonia Pallas 

705 Képzett elsővé s tanított ki a jóstudományra, 
(Arrul adott választ,1 hogy az isten szörnyű haragja 
Mily bajokat szülhet s mit rendel a sors akaratja): 
Ez most Aeneast így vigasztalja szavával: 
»Isteni sarj, sorsunk hív bár, vagy tilt, mi kövessük; 

710 Bárhogy lesz, türelem győzhet mindennemű sorson. 
Itt van az isteni vér, ki atyádfia, dardan Acestes. 
Véle tanácskozzál, szivesen jár ő a kezedre. 
Add neki a vesztett gályáknak népit azokkal, 
Kik nagy vállalatod s küzdelmes terveid unják; 

7i5 Aggok, anyók, akik kimerültek a tengeri úton. 
És akiről látod, hogy erőtlen s fél a veszélytől. 
Hagyd, hogy rakjanak ők falakat, pihenőhelyet itten, 
És neve légyen Acesta, jogodról2 hogyha lemondasz.« 

Agg hívének amint szívére vevé e tanácsát, 
720 Csak most kezdi a gond mindenfele hányni a lelkét. 

Már kettős fogatán a sötét Éj útja felén volt; 
Hirtelen ekkor alakja leszállt Anchises atyának 
A mennyből s ajakán ilyenténkép árad a szózat: 
»Óh fiam, énnékem drágább, mint egykor az élet, 

725 Míg tartott; fiam, aki megálltad a trójai sorsot, 
Hozzád küld Jupiter, ki megóvta hajóid a tűztől 
És a magas mennyben könyörült végtére terajtad. 
Jót javasolt az öreg Nautes, te fogadd a tanácsát: 
Csak kiszemelt ifjak bátor szivü népe kövessen 

730 Italiába. Kemény, vad népet kell megigáznod 
Ott Latium földjén. Csakhogy Pluto birodalmát 
Kell megjárnod előbb s az Avernus mélyein által 
Hozzám jönni, fiam. Nem a zordon Tartarus éje 
Rejt komor árnyai közt, hanem a kies Elysiumban 

735 Jámbor lelkek közt lakom. Elhoz a szűzi Sibylla, 

1 T, i, Nautes azoknak, akik jóslatot kértek tőle. 2 A saját nevéről 
való elnevezés jogáról. 
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Áldozatul ha sötét barmok bő vére kiömlik. 
Megtudod ottan egész fajodat, s hol lesz a te várad. 
Isten véled, a harmatos Éj lefelé halad immár, 
Es a kegyetlen Nap rámfú lihegő paripákkal.« 

740 Szólt és könnyű pára gyanánt a légben eloszlott. 
Aeneas: »Hova futsz — úgymond — hova tűnsz el előlem? 
Tőlem is elmenekülsz? Ki nem enged téged ölelnem? 
Szól és felszítván hamvadt parazsát a hamúnak, 
Ilium isteneit s ős Vesta lakában az oltárt 

745 Szent liszt lángjával s tömjén füstjével imádja. 
Társit hívja elő tüstént s főképen Acestest; 

Juppiter intelmét s szeretett nemzője parancsát 
Közli velük, valamint, hogy lelke magát mire szánta. 
Nem tanakodva soká, mindent helybenhagy Acestes. 

750 Átadják az anyákat a városnak, meg a népből 
Aki akar, kit a nagy hírnévnek vágya nem éltet. 
Ök evezöpadot újitnak s lángmarta gerendát 
Pótolnak, kötelet s evezőket is újra szerelnek, 
Számra kevés népség, de a harc heve tölti be keblük. 

755 Aeneas ezalatt városnak kört von ekével, 
Telkeket is sorsol s meghagyja: legyen neve Trója 
S Ilium. Örvendez neki trójai bajnok Acestes; 
Rendezi a forumot, törvényt szab, rendel atyákat. 
Majd az eryxi tetőn, közelében a csillagos égnek 

760 Szenthelyet ád Venus Idaliának, messze terülő 
Szent ligetet s papot ád Anchises tiszteletére. 

Már tort ülve kilenc napon át áldoztak az Égnek 
Oltárin; kisimult csöndes szellöktül a tenger, 
Sürün támad a dél szele hívogatólag a síkra. 

" J ' Rettenetes zokogás támad most végig a parton; 
Éjjelen és napon át egymás karjában időznek. 
Már az anyák maguk is, meg azok, kik rémületesnek 
Látták a tengert s borzadtak puszta nevétől, 
Menni kívánnak s tűrni az út minden veszedelmét. 
A jó Aeneas enyhíti szavával a bújok 
s atyjafiának, Acestesnek könnyezve ajánlja. 
Három borját Ervxnek vág, bárányt a Viharnak; 
Rendeli, oldják el sorjában a gálya hajóit, 
ő a fejét olajág nyírott lombjával övezve 
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775 Áll a hajó orrán már messze, kezében a csésze, 
S a sós vízbe johot vetvén, beleönti a színbort. 
Társai a tengert vetekedve verik, szelik árját: 
Jó fuvalom támad hátul s kíséri az útjok. 

Neptunus ezalatt súlyos gondokba merülve 
78o Megszólítja Venus, s panaszát így önti ki szíve: 

*Juno vad dühe és végnélküli bosszúja késztet 
Engem, Neptunus, hozzád folyamodnom esengve. 
Sem kegyelet,1 sem a hosszú idő meg nem szelídíti; 
Sőt Jupiterre se hajt, meg nem töri őtet a Végzet. 

785 Nem volt néki a phryg várost2 vad gyűlöletével 
Elpusztítni elég s büntetni, kínozni kegyetlen' 
Trója maradványát: pihenő hamvát a kimultnak 
Üldözi! Szörnyű dühének okát tán csak maga tudja. 
Hirtelen a minap is, láttad, vizein Libyának 

790 Mekkora vészt keltett, egekig fölverte a tengert, 
Hasztalanul bízván a fergetegeknek urában.3 

És birodalmadban mert tenni ilyet! 
Lám, mily bűnre lovalta megint most Trója anyáit! 
Fölperzselte a gályánkat s elvesztve hajóik, 

795 Népét kényszerítő idegenben megtelepedni. 
Kérlek, a többit hagyd, hogy bizton szelje a tengert, 
Hagyd, hogy elérhessék immár laurentumi Thybrist, 
Hogyha jogost kérek s hónuk ott jelölé ki a Végzet.« 
Szólt Neptunus, a mély vizek áradatát zabolázó: 

800 »Hogy birodalmamban bízol, Cytherea, helyeslem. 
Hisz' te is onnan eredsz. Meg is érdemlem, ki gyakorta 
Megfékeztem az ég s tenger dühe vad kitörését; 
S Aeneasra nekem, — Xanthus, Simoeis a tanúim. — 
Szárazon is volt gondom. Amint üldözte Achilles 

805 Holtra ijedt trószok szaladó seregét a falakhoz, 
Ezreket öldöklött, megtelve nyögött a folyóknak 
Medre s utat nem lelt Xanthus, hogy a tenger ölébe 
Jusson el: Aeneast, ki erőben s isteni kegyben 
Hátrább állva merész volt vívni a hős Achilesszel, 

1 Aeneasnak az istenek iránti kegyelete. 2 Tróját. 3 Aeolusban (1. 
ének). 
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810 Felhőkben kihozám, bármint kívántam a hitlen1 

Trója falát, e kezek müvét, feldúlni tövéből. 
Érzületem még most is a régi, szived ne szorongjon. 
Mint óhajtod, elér az avernusi révbe bizonnyal. 
Egy társát vészit ott el a mély örvénybe bukottan: 

815 Egy esik áldozatul sokakért.«2 

Ahogy az istennőt ily szókkal örömre deríté, 
Vad paripáit aranyba befogja, habos zabolával 
Fékezi, majd minden gyeplőt megereszt a kezében. 
Könnyen száll a vizek síkján kéklő fogatával; 

820 Elsimul a duzzadt tenger, kiderül a nagy égbolt. 
És jön a tarka kiséret, a mélység sok csodalénye, 
Glaucus idős kara és Inónak sarja, Palaemon, 
A gyors Tritonok Phorcusnak egész seregével. 

825 Balkézről Thetis és Melite meg a szűz Panopea, 
Spio, Cymodoce s vélük Nisaea, Thalia.3 

Aeneas aggó kebelét átjárja az édes, 
Hízelgő öröm, árbocait fölemelteti mindjárt 
És a vitorlarudon kifeszítteti gyorsan a vásznat. 

830 Mind egyaránt dagadoz, mivel egyszer balra lazítják, 
Máskor jobbra megint, szarvuk vagy előre csavarják 
Fenn vagy hátra, ha kell; halad a had a jó fuvalomban. 
Sürü rajukban elöl megy a fővezető, Palinurus, 
És sorakozva parancsa szerint megy a többi utána. 

836 És már útja felére jutott el a harmatos Éjjel, 
Már evezőik alatt a kemény lócákra heverve 
Édes szenderben nyugodott a többi hajósnép: 
Hogy leröpülve a könnyű Álom a csillagi honból 
Szállt a sötét levegőn, árnyát szétüzve az éjnek 

840 S néked vitt szomorú álmot, vétlen Palinurus! 
Phorbas alakját öltve az isten,4 a gálya farának 
Ormán ül le s ilyen szókat fakadoztat az ajkán: 
»Iasides Palinurus, a víz maga röpteti gályád; 
Egyenlők a szelek: jó alkalom a pihenésre. 

845 Tedd le fejed, fáradt szemeidtől lopd el a dolgot. 

1 Mert Laomedon király szavát szegve megtagadta tőle a falak 
fölépítéséért igért bér t 2 Palinurus (5. ének, 859.) 3 Nereus leányai. 

Az álom istene. 
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Én magam egy kicsinyég végzem tiszted te helyetted.« 
Néki, szemét is alig nyitván, így szól Palinurus: 
»Azt akarod, sima képével ne törődjem a víznek 
S csöndes habjaival? Magamat rábízzam e szörnyre? 

850 Micsoda? Aeneast ráhagyjam a csalfa szelekre 
Én, akit oly sokszor megcsalt már a derűs égbolt?« 
így rebeg és rajt' csügg és el nem ereszti a kormányt, 
Nem soha, és szemeit rászegzi a csillagos égre. 
Hát egy ágat, amely nedves volt Lethe vizétől, 

855 S bűvös a styxi varázstul, az isten a két szeme táján 
Megráz: hasztalanul küzd az, pillája lezárul. 
A nem várt nyugalom csak alighogy erőt vesz a testén 
Rája borulva, midőn leszakadt részével a tatnak 
Kormányrűdastúl a habokba vetette le fővel; 

860 Társaihoz híjába kiált, nem kap segedelmet. 
Szárnyán az tovaszáll s elröppen a röpke szelekkel. 
Mégis a biztos uton csak olyan vígan fut előre 
Gályarajuk, valamint Neptunus atyánk megígérte. 
S a Szírének szirtjeinek közelébe jutott már; 

865 Vésszel teljes partja fehérlik az emberi csonttól,1 

(Már a rekedt szirtek harsogtak is a habütéstől); 
Aeneas veszi észre, miként hányódik a gálya 
Mestere-vesztve, sötét habokon maga kapja kezébe 
A kormányt, szívből keseregve barátja kimultán: 

879 »Ég s tenger derűjébe' nagyon bíztál, Palinurus! 
Most azután idegenbe' hever mez nélküli tested.« 

CNSO 

1 A Szírének bűvös éneke által odacsalt és tönkrejutott hajósok por-
ladozó csontjaitól. 
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(Aeneas az alvilágban.) 

zól könnyezve s a gályának fékét megereszti 
És odaér Cumae euboeai partira végre. 
Víznek fordítják a hajóorrt: vasfogu horgony 
Megköti a gályát s a karcsú tatok sora végig 

5 Bészegi a révet. Nosza partira Hesperiának 
Vágyva szökell ki az ifjú nép: egy része csiholja 
A kovaköbül a tűz magvát, más részük az erdőt 
Tépi, vadak fészkét s a talált patakot mutogatja. 
A kegyes Aeneas pedig indul a hegyre, Apollo 

10 Szent várába s a roppant nagy barlangba, Sibylla 
Titkos hajlékába, kinek Delosnak a jósa1 

Ihleti nagy lelkét s a jövőt feltárja előtte. 
Már Hecate ligetét s az arany szentházat elérik. 

Daedalus, úgy mondják, menekült Minős szigetéről: 
15 Szárnyakat öltött és rábízta magát a nagy égre; 

így e szokatlan u'ton fagyos északi tájig elúszott 
S Chalcis vára fölött végtére lebegve megállott. 
Visszakerülve a földre, Apollo, néked ájánlja 
A pár szárnyevezőt és nagyszerű templomot épít. 

20 Ajtain Androgeos megölése s a nagy lakolásra 
ítélt Cecropidák. Szomorú: hét ifjat2 adózni 
Évenként! Ott áll a vödör már sorsa-kihúzva. 
Szemben a gnosusi föld meredez fel a víz közepéből: 
Itt a szilaj szerelem s a bikával titkon enyelgő 

25 Pasiphaé, a kevert ivadék, a kétalakú lény, 
Minotaurus, e rút emléke bűnös bujaságnak. 
Ott van az útvesztő csoda-épület, a labyrinthus. 

1 Apollo. 2 A költő nem említi, hogy ugyanannyi leányt is kel-
c t t alniok az athénieknek ( = Cecropidák). 
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Ám a királylánynak megszánva sóvár epedését1 

Daedalus oldá fel maga házának bonyodalmát, 
80 Adva fonált vak lépteinek. Neked, Icarus, ebben 

Szinte kijut szereped, ha atyád fájdalmin erőt vesz.3 

Kétszer tett próbát, hogy sorsod aranyba' kivésse, 
Kétszer hullt le az apai kéz. Sőt sorba' szemügyre 
Vennének mindent, ha Achates — előre kiküldve — 
Nem jő s véle a nő, Phoebus- s Triviának a papja, 
Déiphobe, Glaucusnak lánya, ki szól a királyhoz; 
»Nincs a jelen percben helye itt ily nézegetésnek: 
Most hét tulkot a szűz nyájból áldozni tanácsosb 
S hét másodfü-juhot, mint ősi szokás, kiszemelve.« 

40 Aeneashoz ekép szólott — nem késnek a trószok 
Tenni szavát — s a magas templomhoz hívja fel őket. 
Barlanggá van a cumei szirt órjás fala vájva; 
Visz bele száz nyílás, tárul száz torkolat onnan 
S szó ugyanannyi ömöl, mit válaszul ád a Sibylla. 

45 Már a küszöbhöz elért a csoport, s a szűz ajak így szól: 
»Sorsot kérdeni itt az idő, im' az isten, az isten!« 
Nyomban, amint így szólt, elváltozik arca s a színe, 
És haja fürtje kuszált, nehezen hullámzik a keble, 
Duzzad a dühtől vad szive, nőttön-nö az alakja, 

50 Hangja sem emberi hang, mihelyest megszállta közelgő 
Istenerő. »Késel fogadalmakkal könyörögni, 
Trójai Aeneas? nem nyílik szóra különben 
Szája e megrendült háznak.« Szól s ajka bezárul. 
Edzett csontjukon a trószoknak a borzalom átfut, 

55 S most szive mélyéből a király így ontja fohászát: 
»Phoebus, Trója baján aki mindenkor könyörültél; 
Aki nyilát s kezeit Párisnak rája irányzád 
Aeacidára;2 kinek vezetése alatt bebolyongtuk 
A sok földövező tengert, massylusi törzsek 
Tájait és a mezőt, amelyet mos a Syrtisek árja; 
Végre futó partját, íme, Italiának elértük. 
Add, ne kisérje tovább útunkat a trójai balsors. 

1 Ariadnénak Theseus iránt. 2 Daetlalusnak nem volt ereje, hogy 
tengerbe zuhant fiának esetét is ábrázolja. 3 Achiilesre, Aeneas iva-
dékára. 
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És ti is, illő már, hogy pártoljátok e népet, 
Istenek, istennők, kik irigyeltétek e város 

65 Büszke dicsőségéi. S te, ki bölcsen látsz a jövőbe, 
Szent jósnő, engedj, — nem jogtalan' esdem a Végzet 
Által igért földet — Latiumban megtelepednünk, 
Trója bolyongó isteninek legyen új hona itten. 
Templomot építek majd Phoebusnak s Triviának 

70 Márványból s Phoebust remek ünnep1 fogja dicsérni. 
Országunk neked is nagy hírnevű szenthelyet állít,2 

S jóslatidat, népemnek mondott titkos igéid, 
Óh te dicső jósnő, kiszemelt papok őrizetére 
Bízom. Csak, kérlek, falevélre ne ródd az igéket, 

r" Mert a sebes fuvalom tovafúná összekavarva; 
Élő szóval zengd magad.« — így végezte fohászát. 

Ámde a jósnő, még Phoebust3 nem tűrve, ijesztőn 
Tombol a barlangban, kebeléről hátha le tudná 
Rázni az istent; az még jobban fékezi habzó 

80 Száját, fékezi vad szívét s idomítja, szorítja. i 
Ajtai most önként megnyíltak a nagyszerű háznak 
S hozzák a levegőn a tudós papnő feleietjét: 
»Végre a tengernek veszedelmeitől menekültél, 
— Szárazon ám súlyosabb sors vár, — a lavíni határba 

8d Eljut a trójai nép, te szivedből vesd ki e gondot; 
Hajh, de meg is bánják! Már látom a háborút, a vad 
Háborút, a Thybrist vér árjától pirosulni. 
Ott is lesz Simois, lesz Xanthus, dór sereg is lesz, 
És Latiumban is él immár egy másik Achilles,4 

90 Istennő fia ő is; a trószokat üldözi ott is 
Juno, és te a végső Ínségben, könyörögve 
Hány italus néphez, városhoz fogsz folyamodni! 
Trószok iránt ismét szíves nő5 lesz a bajoknak 
Kútfeje ott, ismét idegen nász. 

1 A »/utfí Apollinares^t, melyet a 2-ik pún háborúban rendeztek 

először, Augustus felújította. 2 A sibyllai jóskönyveket a Capitolium-
b a » őrizték; annak leégésekor Kr. e. 83 ban elpusztultak. Augustus 
ismét összegyűjtette a jóslatokat s az általa épített Apollo-templomban 
helyezte el. 3 Az őt megszálló isten. 4 Turnus, Venilia nympha fia. 
5 Lavinia, Latinus király leánya, kit, mint a háború okát, Helenával 
hasonlít össze a költő. 
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95 Csak te ne csüggedj el, szállj szembe merészben a bajjal, 
Mint ahogy enged a sors. Hisz' az üdv útját legelőször 
— Tán alig is hinnéd — a görögnek városa1 nyitja.« 

Szentélyéből ekép zeng a cumaei Sibylla 
Borzalmas rejtélyt, — tompán zúg tőle a barlang — 

100 Béburkolva homályba valót. Gyeplőit eképen 
Rázza s a sarkantyút így vágja szivébe Apollo. 
Amint tébolya szűnt s dühös ajkai megszelídültek, 
Szól hős Aeneas: »A bajoknak semmi alakja, 
Óh szűz, nem lehet új immár s váratlan előttem. 

103 Mindent elgondolt, megfontolt lelkem előre. 
Egyért esdekelek: mondják, Plútóhoz az ajtó 
Itt viszen, itt a sötét, Acheron-táplálta mocsár is; 
Hadd jussak le az édes atyám szine, arca elébe, 
Nyisd meg a szent kaput és te vezérelj a helyes útra. 

110 Öt én lángokon át, sok ezer lövedék özönéből 
Vállaimon vittem ki az ellenség közepéből; 
ö útitársamként velem együtt türíe a tenger 
Minden vad viharát, az egek minden veszedelmét 
Agg sorsán s erején felül, ő, az a roskatag ember. 

115 Sőt maga kért, intett, járuljak szent küszöbödhöz 
És kérjem kegyedet. Könyörülj, esdeklek, oh áldott. 
A fiún és az apán; (képes mindenre hatalmad, 
Nem tett ok nélkül Hecate úrrá e berekben;) 
Hogyha nejét Orpheus fölidézte a síri homályból, 

129 Thrák lantjában, a szép szavú húrokban bizakodva; 
Ha fele éltet adott Pollux testvére javára, 
S járja halál útját oda-vissza. Nevezzem-e a nagy 
Theseust, Alc-idest?2 Én is Jupitertül eredtem.« 

Ily szókkal könyörög s mind' fogja kezével az oltárt. 
123 Szól a tudós papnő: »Óh isteni vér ivadéka, 

Trósz Anchisiades! Plútóhoz könnyű leszállni, 
Éjjelen és napon át a sötét Dis ajtaja tárva; 
Ám, hogy visszakerülj ide, a felső levegőre, 
Küzdelmes feladat. Kevesen bírták, Jupiternek 

130 Megnyervén a kegyét, s istenfiak, akiket égig 
Hős lánglelkük emelt. Vadon erdőség van odáig 

1 Pallanteum, Evander városa. 2 Herculest. 
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S lomha, sötét árját Cócytos vonja körülte. 
Ámde ha oly forró szívednek a vágya, megúszni 
Kétszer a Styx folyamát, kétszer meglátni a Hades 

135 Naptalan éjét, és vonz téged e balga merészség, 
Halld, mit kell megtenned előbb. Lombos fa homályán 
Rejtezik egy hajlós aranyág színarany levelekkel, 
Hadesi Junónak1 szentelt; mélyén a bereknek 
Elfödi ott szem elől a sötét völgynek komor árnya. 

u o Senkise szállhat a föld elrejtett mélyibe addig, 
Míg ez aranyhajú galyt nem tépte le onnan a fáról. 
Szép Proserpina ezt kívánja, vigyék adományul 
Néki; azonnal más aranyág nő a leszakított 
Hellyibe és ugyanoly ércből hajt lombokat újra. 

U 5 Mélyre hatolva kutasd, s mihelyest föllelted, azonnal 
Tépd le kezeddel. Mert önként megy a jobbod után, ha 
Téged a végzet hív: másképen semmi erővel, 
Bármi kemény vassal se birod kiszakítni helyéből. 
Hajh, de nem is tudod azt, hogy míg küszöbünkön időzöl 

150 S jőslatimat kéred, bajtársaid egyike holtan 
Fekszik, egész gályád fertözet sújtja miatta.2 

Végső tiszteletét add meg neki, sírba temetve. 
Vágj le sötét juhokat, kérleld Plútót legelőször. 
Ügy látod meg a Styx ligetét, s a sötét birodalmat, 

1 ,0 Ahova élő nem léphet.« Szólt s ajka bezárult. 
Aeneas szomorú arccal, szeme földre szegezve, 

Lépdel a barlangból s mind hánytorgatja homályos 
Sorsát lelkében. Vele megy hűséges Achates 
Kísérő társul, s ugyanoly gond késteti léptét. 

1Go Egymás közt üzték-fűzték fonalát a beszédnek, 
Hogy mely társuk a holt, kit kell sírjába temetni. 
Hát lenn, a száraz fövenyen, hogy a partra leértek. 
Misenust látják méltatlan halva heverni, 
A jeles Aeolidát, akinél nem tudta különbül 

iG:> Senki a harc lángját felszítani kürtje szavával. 
Hectornak volt ö haditársa: követte csatákban, 
Kürttel, lándzsával jelesen végezte a dolgát. 

1 Az alvilág királynéjának, Proserpinának. 2 Az el nem takarított 
halolt megfertőzi a hozzá tartozó élőket. 
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Azt hogy Achillesnek diadalmas karja leverte, 
Dardanus Aeneast követé haditársul a bajnok 

170 S hitványabb nem volt bizony ez sem előbbi uránál, 
öblös kagylójával a tengert zúgta be épen 
S a vizek isteneit dőrén versenyre kihívta. 
Rajta ütött — ha való ez a hír — Triton nagy-irigyen 
S a part szirtjei közt habzó hullámba temette. 

175 A holttest körül ott jajgattak mind keseregve, 
Főkép a kegyes Aeneas. De Sibylla parancsát 
Végzik sírva legott, gyászoltárt hordanak össze 
Fáknak törzseiből s emelik vetekedve az égnek. 
Mennek az ős erdőbe, sötét fészkébe vadaknak; 

180 Dőlnek a fenyvek, a tölgy is döng a szekercecsapástól, 
A kőris meg a cser hasadékony törzse az éktől 
Megreped, a hegyről nagy gyertyánok sora hömpölyg. 
Aeneas, ilyetén munkáknak mindig az élén, 
Ö maga is neki lát s buzgón ösztönzi vitézit. 

185 Ott szomorú szívvel hogy nézi a végtelen erdőt, 
Benne homályos vágy támad s e fohász ered ajkán: 
«Vajha nekünk valahol feltűnne a rengeteg erdő 
Fáján a mondott aranyág! Hiszen annyira bevált, 
Misenus, minden, mit a papnő monda felőled.« 

190 Még ki se mondta szavát, amidőn egy röpke galambpár 
Tűnik eléje legott, s leröpülve az égi derűből 
A zöld gyepre leszáll. Egyszerre fölismeri hősünk 
Anyja madárpárját és szól könyörögve vidáman^ 
»Óh ha van út, legyetek vezetőim a sűrű berekben, 

195 Merre kövér földjét árnyával hinti a dús ág! 
Istenanyám, te se hagyj el e nagy, válságos ügyemben!« 
így szólott, azután léptét szüntetve figyelte, 
Röptük mily jelet ád s hova tart szálltuknak iránya. 
Ók szedegetve tovább, csak is annyira szálltak előbbre, 

200 Mennyire a követő szemmel tarthatta menésük. 
Majd a nehéz páráju Avernus torkolatánál 
Gyorsan emelkedtek, de lecsaptak a híg levegőből 
S ép' a kívánt hellyen szálltak le a kétszínű fára, 
Melynek lombjain át az aranynak fénye sugárzott. 

205 Mint a fagyöngy a vadon fáján zord, téli hidegben 
Friss lombbal zöldell, noha nem maga fája fakasztja, 
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És a kerek törzset sárgálló gyöngye borítja: 
Ollyan volt a sötét tölgyfán az arany ragyogása, 
Akképen zörgött lemezével a lágy fuvalomban. 

210 Aeneas odakap rögtön, leszakítja sóváran 
A neki késlekedőt s megy véle Sibylla lakába. 

Siratták ezalatt Misenust társi a parton 
S végső tiszteletét megadák köszönetlen' a hamvnak.1 

Tölgyfahasábokból s gyantás fényűből legelőször 
215 Nagy máglyát raknak, beszövik mindenfelül oldalt 

Gyászos lombokkal, — bús ciprusok állnak előtte, — 
S fényes fegyverüket rárakják gyászadományul. 
Forralnak vizet is, lángokra helyezve nagy üstöt, 
Megmossák a kihűlt tetemet, kenik édes olajjal. 

225 Van zokogás. Majd elsiratott testét kiterítik, 
Rá bibor takarót s a szokásos lepleket adják. 
Mások váilaikat vetik a gyászpadnak alája, 
— Gyászos tiszt! — s fejük elfordítván ősi szokásként 
Tartják a lobogó fáklyát. Ég rakva halomba 

22 J Élelem és tömjén, az olaj s kiürültén a kannák. 
Borral hintik a szomjas port, mi maradt a halottból, 
S összeszedett csontját urnába tevé Corynaeus, 
Tisza folyóvízzel béjárta baráti sorát is 

2ű0 S rájuk harmatozá a gyümölcsös olajfa galyával 
Tiszíúlás jeleként az utolsó búcsúszavak közt. 
A kegyes Aeneas nagy halmot emelve föléje, 
Ráteszi fegyverit a holtnak, kürtjét, evezőjét 
A meredek hegy alatt, melynek neve róla «Misenus«, 

' És fenntartja nevét azután is örökkön-örökké. 
Ezt cselekedve siet megtenni Sibylla parancsát. 

Mély barlang nyilik ott, tátongó, rengeteg öblű, 
Védi sötét tó és a bereknek sűrű homálya; 
Át soha semmi madár nem szárnyalhatna fölötte, 

"l0 Ollyan pára ömöl ki sötétlő torkolatából 
S fölcsap a gőze magas boltjáig a csillagos égnek, 
[Amért a görög így nevezé el e hellyet: »Aornos«].2 

Ott négy barna tinót állít oltárhoz a papnő, 

1 A hanivak nem viszonozzák a szolgálatot 2 Aornos = madár-
b a n . Ez a sor hiányzik a legjobb kéziratokban. 
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Borral telt kelyhébül a homlokukat belocsolja 
245 S szarvuk közt a magas szőrszálakat egybe' kitépve, 

Első áldozatúl a szent lángokba vetette, 
Szólítván Hecatét, ki az égben uralg s Erebusban. 
Mások a kést mártják a nyakukba s a vérnek alája 
Tartják tálaikat. Aeneas kardja vasával 

200 Bárányt vág, feketét, Fúriák anyjának, az Éjnek 
S Tellusnak, meddő tehenet, Próserpina. néked. 
Éjfélén oltárral tisztelte a Styx fejedelmét 
Tűzre tevén a bikák teljes húsát s a kövérét 
S a lobogó johokat meg is öntözi zsíros olajjal. 

255 Hát ime, hogy szürkül s a kelő nap fénye közelget, 
Lábuk alatt nyög a föld, hegyeken megrendül az erdő 
És a homályban ebek vonitását hallani, minthogy 
Már közeleg Hecaté. »Avatatlanok, el, csak el innen!« 
— Harsog a jós papnő, — »kiüríteni nyomban a berket! 

260 Kezdd utad Aeneas, hüvelyéből vond ki acélod, 
Most szükséges erős lélek, most férfidsrékség!« 
Ennyit szólt s a nyitott barlangba dühöngve berontott, 
ő pedig a vezetőt ijedetlen' lépve követte. 

Istenek, óh, lelkek fejedelmei, hallgatag árnyak. 
263 És Chaos és Phlegethon, örök éjnek néma vidéki, 

Engedjétek, amit hallék, elmondva kitárnom, 
Mit sürü köddel a föld mélységes mélye takargat. 

Mentek az éji magány árnyától elboritottan 
Át Plútónak üres, test nélküli, zord birodalmán: 

270 Illyen az erdei út a fukar hold gyér sugaránál, 
Mikor a menny boltját Jupiter felhője borítja, 
S a tárgyakrul a színt a sötét éjjel leragadta. 
Ott a bejárat előtt, Orcusnak torkolatánál 
A Gyász és Gondok bánkódó nyája tanyázik^ 

275 És halovány kórok hada, s a gyötrelmes Öregség; 
Rosszra biró Éhség meg a Félsz, és rút Nyomorúság, 
Rémes szörnyalakok s a Halál,, bajjal tele Küzdés; 
Majd a Halál testvére, Aléltság, és bűnös Élvek. 
Szemközt a küszöbön vad Háború réme tanyázik, 

280 Vaslaku Fúria-had, meg az őrült Visszavonás is, 
Mely kígyófürtjét véres szalagokba csavarta. 
Benn az előtérben roppant nagy szilfa teríti 
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Szét vén karjait; úgy mondják, hogy üres, hiu Álmok 
Lappangnak minden levelének alája tapadva. 

285 És van ezenkívül mindenfaju szörnyeteg-állat, 
Kétalakú Scyllák, Centaurusok a kapu mellett, 
Százkaru Briareus, rémes sziszegéssel ijesztő 
Lernai sárkány és lángfegyverü, szörnyű Chimaera, 
Görgők, Harpyiák s Géryonnak hármas alakja. 

290 Hirtelen Aeneas kardját ijedezve kirántja 
S villogtatva vasát ráfogja közelgő rémalakokra; 
És ha tudós útitársa nem inti, hogy amiket ott iát, 
Csak hiu vázak azok s test nélküli lengeteg árnyak, 
Rájuk ront és hasztalanul vagdalja vasával. 

innen nyílik az út a Tartarus Acheronához. 
Roppant mélységből buzog ennek zavaros árja 
ÉS minden fövényét Cócytos ölébe okádja. 
L vizek és folyamok borzasztó őre a rémes 
Szennyboritotta Charon, kinek állát elhanyagoltan 

300 t l i a szürke szakáll, torzonborz, két szeme lángol, 
Összecsomózva lelóg válláról ronda gúnyája. 
Rúdjával szab irányt, vásznát kifeszíti a szélnek, 
Ügy viszi át a sok árnyalakot vasszínü dereglyén; 
Agg, de azért viruló és friss ez az isteni aggság. 

3o° Mind az egész sokaság özönölve a part fele tódul, 
Férjek, anyák és höslelkű daliák, kik az éltet 
Immár megjárták, fiuk és szűz lánysereg, ifjak. 
Máglyán hamvadtak szomorú szüleik szeme láttán. 
Hullva ekép hullong a levél, megcsípve a dértől, 

010 A vadon erdőben, s így gyűlnek a tengeri síkról 
Partra madárseregek, mikor őket a hűvös időszak 
Üzi a tengeren át s naposabb földekre bocsátja. 
Ott álltak s kérték, hogy először keljenek által 
S karjaikat tárták, ama túlsó partra sovárogva. 

315 Ám a mogorva hajós helyet úgy ad, áhogy neki tetszik, 
Másokat elgátol s tova tilt a 'folyó 'fövényétől. 
Aeneas bámul, meghatja szivét e tolongás: 
»Öh szűz, mondd —így szól —mily csődület itt ez a vízhez? 
Mit kívánnak a lelkek? Avagy mért van, hogy a parton 

32ű Itt marad egy rész, más tova száll a sötét habok árján? 
Szól röviden neki rá a hosszúéletü papnő: 
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»óh Anchises-sarj, kétségtelen isteni magzat, 
Cocytos mocsarát látod, meg a Styx folyamát itt, 
Melyre ha esküdtek, megszegni remegnek az égben. 

325 Mind ez a néptömeg itt gyámoltalan és tehetetlen; 
A révész Charon, és akiket visz, az eltemetettek. 
Mert tilos ám átkelni vizén eme szörnyű folyamnak, 
Akiknek porait nem tették sírba pihenni. 
Száz esztendeig is bolygnak s szállongnak e parton, 

330 Míg oda juthatnak s az ohajtott vízre kiszállnak.« 
Anchisesfi megállt és gondolatokba merülve 
Méltatlan sorsuk mélyen sajnálta szívében. 
Leucaspisí ott látja, hogyan búsong temetetlen; 
Látja Orontest is, Lyciának gályavezérét; 

335 ővele indultak Trójábul, a tengeri vészben, 
S bullámsírba temette hajóstul a dél szele őket. 

Hát im' a kormányos, Palinurus jő vele szembe: 
Múltkor a csillagokat vizsgálva, jövet Libyából, 
A kormány mellől lebukott a habok közepébe. 

340 Aeneas csak alig ismerte meg öt a homályban, 
Majd így szólt hozzá: »Palinurus, mondd, melyik isten 
Volt, aki elragadott tőlünk s a habokba merített? 
Szólj csak, mert Phoebus, kiben eddig sohse csalódtam. 
Engemet, úgy látszik, megcsalt emez egy felelettel; 

345 Azt jósolta, kijutsz sértetlen' az ausoni partra 
A tengerhabon át. így tartja szavát meg az isten?« 
Az felel: »Anchisesfi vezér, nem csalt meg Apollo, 
És engem sem az isteni kéz taszított le a mélybe. 
Én hiven a kormányt fogtam s a hajómat irányzám: 

350 Hirtelen az leszakadt véletlen' szörnyű erővel, 
S én vele buktam alá. Tanúm a zord tengerek árja, 
Hogy nem is annyira enmagamért ijedeztem e bajban, 
Mint a te gályádért: kormány s kormányosa nélkül 
Meg tud-e küzdeni majd a habok roppant erejével? 

355 Dúló déliszelek három napon, éjjelen által 
Hánytak a vad vizeken; csak nagy-nehezen, negyedik nap' 
Láthattam meg a hab tetejérül Italia partját. 
Hát oda tartottam s magamat már mentve hihettem; 
Ám görcsös kézzel hogy az érdes szirtbe fogóztam, 

365 És vizes öltözetem lenyomott, nekem esve vasával 
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Egy vad nép ver agyon, jó préda fejében, a balga. 
Hány-vet a hullám most, s a szelek forgatnak a parton. 
Kérlek az ég kedves fényére, az édes atyádra, 
És a reményre, melyet serdülő Iulusod éleszt, 

565 Ments ki e nagy bajból, óh bajnok, vagy tetememre 
Hints földet: könnyű Veliának révibe szállnod; 
Vagy ha van út, melyet istenanyád mutatott vala néked, 
— Mert az nem hihető, hogy az isteni kegy ne segítne, 
Amikor a Slyx nagy mocsarán átkelni törekszel, — 

370 Nyújtsd kezedet nekem és te vigy át a vizén, nyomorultat, 
Hogy legalább holtan nyughassam a béke honában.« 
Ilyeneket szólott; neki válaszol erre a jósnő: 
»Ah milyen esztelen egy kívánság az, Palinurus, 
Hogy temetetlenül is meglássad az Eumenidáknak 

375 Zord folyamát s partját hívatlan' megközelíthesd? 
Azt ne reméld, hogy imád másíthat az isteni sorson! 
Ámde fogadd e kemény sorsnak vigaszául e szókat. 
Mert szomszédaid és ama föld sok városa szerte 
Kérleli hamvaidat; rábírva nagy égi csodáktól 

380 Halmot is állítnak s áldoznak néked a parton: 
Ennek a helynek azért Palinurus lesz neve mindig.« 
Gondját oszlatták e szavak s szívében a bánat 
Csillapodott kicsinyég: örül a föld puszta nevének. 

Folytatják útjok s közelednek már a folyamhoz. 
385 A vízről a hajós mihelyest meglátta, miképen 

Jönnek a néma berekben a Styx partjának iránta, 
Rátámadva kemény szóval korholja legottan: 
»Bárki vagy ott, aki fegyveresen közelegsz folyamunkhoz, 
Állj meg azonnal, szólj, mért jössz s szüntesd meg a lépted. 

399 Árnyaknak hona ez, meg az álomnak s örök éjnek; 
Élő testet nem vihetek Styxnek ladikában. 
Abba se volt örömöm, mikor Alcidest befogadtam, 
Nem bizony akkor sem, hogy Theseust Pirithousszal, 
Isteni sarjak bár s nem győzte le senki hatalmuk. 

13' Tartarus őrét az1 megfogta, bilincsbe vetette 
S a remegőt a király trónjától vonta magával; 

1 Alcides; Hercules. 
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És ezek úrnőnktől vágytak megrablai őtet.«1 

Erre felelt röviden Phoebusnak jósszüze néki: 
»Nincs efféle csel itt, ne is induljon fel a szíved, 

400 Nem bánt senkit e kard; csak ugasson a vértelen árnyak 
Rémületére a szörnyeteg őr odújában örökké 
S bátyja lakát csak lakja tovább Proserpina tisztán. 
Trójai Aeneas, a kegyes hős, nagyhírű bajnok. 
Atyjához készül Erebus mélyébe leszállni, 

ioó Hogyha reád nem hat látása e nagy kegyeletnek, 
Ezt a galvat (s a ruhája alól a galyat kimutatja) 
Ismerd meg.« — Lohadott mindjárt duzzadt szive mérge. 
Nincs is több szavuk, ö, bámulva e végzetes ágnak 
Tisztes ajándékát — hiszen oly rég látta utolszor — 

410 Megfordítja sötét ladikát s közelít a fövényhez. 
Lelkeit ekkor a hosszú padokról mind kizavarva 
Tágit a járatokon s a nagy Aeneast befogadja. 
Terhe alatt recsegett a ladik tákolt fonadéka 
És repedésein át sok víz behatolt a mocsárból, 

nő Végre a bajnokot és jósnőt sértetlen' a túlsó 
Part zöld szittyójába kitette, a ronda iszapba. 

Végignyúlva hever nagy barlangjának előtte 
Cerberus és hármas torkával a tájt beugatja. 
A papnő, hogy látja nyakán meredezni kígyóit, 

420 Mézből s álomadó íüböl falatot dob eléje. 
Éhségtől dühödött hármas torkát nekitátva 
Kapja be azt s iszonyú hátát lomhán leeresztve 
Elterül a földön s az egész barlangba' kinyúlik. 
Ott aludott holtként; benyomúl Aeneas azonnal 

425 Partirul a víznek, melyen át soha senkise tér meg. 
Mindjárt a küszöbön hallatszik a szörnyű rivásnak 

Hangja; szegény csecsemők sírnak-rínak, kik az édes 
Életet oly kicsit élvezték, kora sírba ragadta 
Őket a gyászos nap kebelérül az édes anyának. 

430 És ott a hamisan vádolva — halálra Ítéltek. 
S nem kapják helyüket sors és bíró szava nélkül. 
Minős a vizsgáló, sorsot ráz,2 hívja gyűlésbe 

1 El akarták rabolni Proserpinát, aki Plútónak unokahúga ós 
hitvese volt. 2 Kisorsolja a bírákat. 
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Hallgatag árnyseregét s éltük bűneit tudakolja. 
Legközelebb van a bús népség, kik bűntelenek bár, 

435 Önmaguk ölték meg magukat s a napot megutálva 
Éltüket eldobták, örömest tűrnének ezek most 
Bármi kemény munkát, sanyarú Ínséget a földön. 
Törvény tiltja s a gyász mocsarának szívtelen árja 
Útjokat állja, kilenc ágával a Styx nem ereszti. 

440 Innen nem távol láthatni a messze terülő 
,Gyászmezejét': e neven hívják ők ezt a vidéket. 
Itt, kiket a szerelem sorvasztó láza emésztett, 
Titkos völgyek ölén myrtus lomberdeje rejti: 
Még a halálban sem szűnnek meg epedni, busulni. 

445 Phaedrát és Procrist ott látja s a bús Eriphylét, 
Hogy' mutogatja sebét, amelyet keblén fia vágott; 
Euadnét meg Pásiphaét, hozzájuk Láodamia 
Csatlakozik s Caeneus, régebben férfi, de most nő, 
Mert már visszanyeré a sorstól régi alakját. 

450 Köztük az erdőben bolygott a tyrusi Dido, 
Friss seb a keblében. Közeledve a trójai bajnok 
Hogy közelébe' megállt és ráismert a homályos 
Árnyékban, — valamint aki felleges égen a holdat 
Látja, vagy úgy hiszi: látja, mikor kezdődik a hónap, — 

405 Sírva fakadt és így szólott édes szerelemmel: 
»Óh te, szegény Dido, igazat mondott nekem a hír, 
Élted hogy kialudt s tennen-vasad adta halálod? 
Hajh, és vesztedet én okozám? Óh esküszöm Égre, 
Mennybeliekre, ha eskü hitelt nyer e földi homályban: 

400 Partidat elhagynom nem volt kedvemre, királynő. 
Isteni nagy hatalom volt kényszeritöm, ugyanaz, mely 
Most is hajt a halál útján, e dohos birodalmon 
ÉS mély éjjelen át. Azt meg képzelni se tudtam, 
Hogy válásommal neked ily fájdalmat okozzak. 

465 Óh de maradj, ne kerüld a tekintetemet. Kitüi is futsz? 
Hisz' most enged a sors legutolszor szólani véled!« 
Aeneas ekkép kérlelte szavával a dactól 
Háborgó, haragos lelket, bús könnye-peregve. 
Földre szegezve szemét elfordult tőle az árnyék 

470 S ép' úgy nem mozdult meg az arca e szókra, mikéntha 
Párosi márványból, gránitból volna faragva. 



130 HF.TF.DIK ÉNEK 

Aztán fogja magát és ellenségesen elfut 
Árnyas berkibe, hol neki hajdani férje, Sychaeus 
Gondjaiban részt vesz s híven viszonozza szerelmét. 

475 Aeneas mélyen megrendül a mostoha sorson 
S útját szánakozó könnyel kíséri sokáig. 

Innen adott útján megy; elérnek az elkülönített 
Szélső rétre, lakóhellyére a harcba' dicsőknek. 
Szembe jön ott Tydeus, jő szembe a nagyhírű harcos 
parthenopaeus is, és Adrastus vértelen arca; 
Ott a sokat siratott s a harc mezején elesett hős 
Dardanidák: hosszú soraik láttára sohajtoz; 
Ott Medori és Glaucus, meg Thersilochus, meg a három 
Hős Antenorides;1 Polybotes, papja Ceresnek, 

435 Idaeus, most is fogatán, most is fegyverben egészen. 
Nyüzsgve körülfogják, jobbról-balról özönölve; 
Látniok őt egyszer nem elég, örömest elidőznek 
És közelebb mennek s jöttének okát tudakolják. 
A danaus hadifök s agamemnoni hadsorok amint 

490 Megpillantják fegyveriben csillogni az árnyban, 
Szörnyű félelem áll a szivükbe: futásnak erednek 
Némelyek úgy, mint rég', a hajókra; kiáltani próbál 
Más részük, de alig hallik, noha tátog a szájuk. 

Déiphobust, Priamus sarját, ott látja merőben 
495 Elcsufitott testtel: foszlánnyá tépve az arca, 

Arca s a két keze is, füle párja kivágva tövéből, 
S rettenetes seb-üreg lemetélt orrának a hellyén. 
Csak alig ismeri föl, — míg az reszketve takarná 
Borzasztó sebeit, — s szólítja baráti szavakkal: 

500 »Bajnok Déiphobus, nagy Teucer apánk ivadéka, 
Ily szörnyen ki akart vájjon boszut állani rajtad? 
Ily gonoszat ki müveit teveled? Hozzám az utolsó 
Éjtszaka jött hire, hogy kimerülve a harci tusában 
Összevegyült tetemek nagy halmán holtan elestél. 

505 Akkor üres hantot hánytam rhoeteumi parton 
S háromszor hívtam hangos búcsúval2 a lelked. 
Név és fegyver jelzi sirod; nem lelve, barátom, 
Eljövet a tetemed, honi földbe temetni se tudtam.« 

1 Polybus, Agenor és Acaraas. 2 »Vale!« (Élj boldogúl.) 
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Szólt az: »Drága barát, nem terhel semmi mulasztás; 
510 Mindent megtettél lelkéért Déiphobusnak. 

Engem az én sorsom döntött ily bajba s az átkos 
Spártai asszony:1 ez emlékek mind tőle maradtak. 
Jól tudod, a végső éjjelt mily csalfa örömben 
Töltöttük, nagyon is kell emlékezni ez éjre! 

315 A végzetszerű ló felrugtat a trójai várba, 
Fegyveresek terhes tömegét vonszolva hasában. 
Bacchusi ünnepet ül ő színleg s táncba vezérli 
Phrygia némbereit; közepett fáklyát maga csóvál 
A fellegvárban, danaok hadait hívogatva. 

520 Nékem a gondok közt álom nehezült a szememre, 
S rajtam eröt is vett, míg gyászkamarámban időztem, 
Édes, mély nyugalom, mely az enyhe halálnak a mássá. 
A kitűnő feleség ezalatt elhordja lakomból 
Fegyverimet, (hü kardomat elcseni főmnek alóla): 

325 És oda hívja legott Menelaust, és bebocsátja; 
Hogy szeretőjének kedvét leli véle, reméli, 
S hajdani bűneinek hírét ez a tette lemossa. 
Mért keritek fenekét? Bérontanak, a gaz Ulixes 
Véle, a bujtogató. Ah, istenek, a görögökre 

330 Ontsatok ily romlást, ha jogos boszut esdekel ajkam! 
Téged azonba', ki élsz, mi hozott ide, adj, nosza, választ! 
Jössz, miután annyit hányódtál a habok árján? 
Isteni szó küldött? Vagy mily balcsillagod űzött, 
Míg eme zordon, e bús, nap nélküli helyre lejöttél?« 

035 Ily szóváltás közt már meghaladá Aurora 
Aetheri útja felét rózsás fogatával az égen. 
S ók eltöltik egész idejük tán ily csevegéssel, 
Hogyha nem inti rövid szóval hű társa, Sibylla: 
»Aeneas, jön az éj s mi panasszal töltjük időnket. 

540 Itt van, imé, az a hely. ahol útunk kétfele válik: 
Jobbra dicső Pluto palotájához visz az ösvény, 
S onnan az Élvsiumba jutunk; a bal a gonoszoknak 
Tarlarusába vezet, lakolásuk szörnyű helyére.« 
Déiphobus szól most: »Ne neheztelj, isteni papnő! 

546 Indulok, ím", a homályba, kitöltőm benne a számot. 

1 Helena 
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Menj, menj, drága dicsőnk, légyen jobb sors a te részed!« 
Ö csak is ennyit szólt és elfordult szava-közben. 

Hátratekint a hős: balról, a szirtnek alatta 
Tágas várat lát hármas kőfallal övezve; 

550 Ezt aszaló lánggal ragadó folyam árja köríti, 
Tartarusi Phlegethon, köveit harsogva gurítja. 
Órjás nagy kapu szemben, acélból kétfelül oszlop: 
Földi erő nem dönti ki azt, nem az isteneké sem 
Haddal törve reá; egy vastorony áll tetejében, 

sós S ott űl Tisiphone, véres köpenyeggel övezve, 
És éjjel-nappal küszöbét álmatlanul őrzi. 
Hallani onnan sok hörgést, korbácsok ütése 
Hangozik és vonszolt vaslánc csörgése kiséri. 
Aeneas megijedt s a zajra figyelve megállott: 

56o »Vájjon mily bűnösök, szólj szűz, s miben áll lakolásuk? 
Ekkora zaj vájjon honnan hatol itt füleinkbe?« 
Ekkor a jósnő kezdte a szót: »Hős trójai bajnok! 
A bűnök küszöbét nem lépheti által a tiszta; 
Ámde hogy úrrá tett Hecaté az avernusi berken, 

065 Mindenen átvezetett s mutatá a bűnök lakolását. 
Creta királya uralg, Rhadamanthus a kín birodalmán, 
Feddi a bűnt, vizsgálja, bevallani készti erővel 
Azt, aki vétkeiért, — hiu cselnek örülve, — a földön 
Nem tett volt eleget, hanem ezt a halálra halasztá. 

570 Tisiphoné boszuló korbácsával nekiesve 
Ott veri a bűnöst s baljában szörnyű kígyókat 
Tart fenyegetve, hiván ádáz testvéri csapatját. 
Akkor nyílik meg csak a kárhozat ajtaja végre 
S rémítőn csikorog. Látod, milyen őrizet űl ott 

573 A benyílójában? Küszöbét mily rémalak őrzi? 
Bent egy más dühösebb rém űl és tátogat ötven 
Fekete torkot, a hydra. S a Tartarus onnan 
Két oly mélyre sülyed s tátong a homálynak alatta,1 

Mennyire látja szemünk az Olympust égbe ötölni. 
580 Itt a Titán-faj, a Föld ősrégi szülötti a mélyben 

Lenn hempergenek, ott, ahová levetette a villám. 
És itt láttam a két roppant testű Aloidát,2 

1 E másiél vers Arany János fordítása. 2 Olust és EphiaUest. 
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Akik az ég boltját le akarták tépni kezükkel 
S mennyei trónjáról Jupitert letaszítani törtek. 

585 Láttam Salmoneust szintén bűnhődni kegyetlen', 
Mert Jupiter lángját s az egek dörgésit utánzá; 
Ez négyesfogatán, csóválva kezében a fáklyát, 
Hellas népein át, Elis közepén diadallal 
Hajtott, tiszteletet, mint egy isten, követelve. 

590 Balgatag, a zivarat és embernek lehetetlen 
Mennykövezést érccel mímelte s patás paripákkal. 
A mindentehetö atya rá sürü fellegi közzül 
Mennykövit elsujtá, nem fáklyát, nem fenyü füstjét. 
És tüze forgatagán Orcus fenekére sodorta. 

595 És láttam Tityost, a mindenek-anyja szülöttét, 
A Földét, elnyúlva kilenc hold földön a teste, 
Egy roppant keselyű horgas csőrével emészti 
Üjra növő máját s a johát örökös lakolásul: 
Erre a torra les, ott fészkel mélyen kebelében 

600 És a kiburjánzó zsigereknek nincs pihenésük^ 
C01 Mondjam-e Ixiont, s lapithákat Pirithousszal? 
016 Nagy sziklát görgetnek amott,1 kerekekre feszítve 

Függ sok más bűnös.2 Ott ül s fog is ülni örökké 
Theseus, a boldogtalan, és Phlegyas, valamennyi 
Közt legszánandóbb s fennszóval hirdeti köztük: 

620 »Légy igaz, óh ember s féld istent, rajtam okulva!«3 

602 Egy már-már leeső gránit-kőszikla fölöttük 
Nagy-fenyegetve lebeg; dagadó sok párna díszíti 
Szín-arany állványát, fejedelmi tor ünnepi dísze 

605 Tündököl ajkuk előtt: — legidösbike a Furiáknak 
Ott ül az asztalnál, — s a kezük nem nyúlhat a torhoz:4 

Felszökik az, fáklyát emelint és menydörög ajka. 
Itt, kik gyűlölték, míg éltek a földön, a testvért, 
Bántották szüleik vagy megcsalták a kliensük;5 

610 Szerzett kincseiken maguk ültek s nem segítették 

1 Mini Sisyphus. 2 Mint Ixion. 3 Ezt az 5 verset Havtt (s nálunk 
Némethy) ide helyezte, mivel a 602. versben említett, leeséssel fenyegető 
kőszikláról Pirithousszal kapcsolatban nincs semmi tudomásunk. 4 Ezt 
különben Tantalus büntetéseként emlegetik. 5 A patrónus, ha megkáro-
sította kliensét, oly bünt követett el, mintha saját fiát kárositolta 
volna meg. 
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önnön-véreiket (legszámosb ép' ez a fajta); 
Csábító, kit a férj ölt meg, s hite-szegve ki bűnös 
Harcokat indított, jobbját megcsalva urának, 
Börtönben várnak lakolásra. De tudni ne kívánd, 

615 Hogy milyen az, mely bűn, mily sors veti őket a vészbe. 
Ez pénzért a hónát zsarnoknak játszta kezére 
S pénzért a törvényt kiszögezte,1 meg újra levette; 
Lánya virágát tépte le az tilos egyesüléssel: 
Szörnyű gonoszságot mertek, sikerült a merénylet. 

625 Hogyha nekem száz nyelv, száz ajk s érc szózat adódnék, 
Nem győzném a bün nemeit szóval kifejezni, 
Nem lakolásuk puszta nevét említni f u t ó l a g . « 

így ejtette szavát a nagyéletü phoebusi papnő, 
S szól: »No de rajta, haladj, hogy végire juss a müvednek. 

630 Rajta, siessünk! Ott van a Cyclopsok műhelyében 
Készült vár fala és szemközt a kapú kerek íve, 
Hol, mint szói a parancs, adományunk elhelyezendő.« 
Szól és lépést tartva haladnak az úti homályban, 
A térnek közepén s közelednek már a kapúhoz. 

635 Aeneas tüstént besiet, meghinti a testét 
Friss vízzel s ágát a szemöldökfára kitűzi. 

Csak, mikor ez megvolt s az ajándékot felajánlta, 
Jutnak el a vidám, gyönyörű ligeteknek örökzöld, 
Kedves ölére, holott a boldogok árnyai élnek.2 

310 Tágabb itt a mezők ragyogó-bíbor levegője, 
És más csillagokat, napot is mást látni az égen. 
Egy rész ott a gyepen tornázik s tagjait edzi, 
Játszva vetélkednek s birkóznak a sárga fövényen; 
Lábát lendíti az dobogó ütemére a dalnak. 

645 Thracia papja3 is ott van hosszú talárban, a lantnak 
Hét húrját zendíti az ének, a tánc ütemére, 
Pengeti ujjal, majd elefántcsont pálcika-véggel. 
Itt van az ös Teucer szép sarja, dicső ivadéka, 
Lelkes nagy hősök, akik egy jobb korba' születtek: 

650 Ilus s Assaracus meg Dardanus, Ilium atyja. 
Messzebb fegyverüket bámulja üres kocsijukkal. 

1 A Capitolium falára. így tett a törvényekkel Antonius. 2 Az 
Elysiumban. 3 Orpheus. 
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Ott áll földbe szegezve a sok gerely, ott legelésznek 
A kifogott paripák. Amilyen kedvük nekik egykor 
Telt fegyverbe', szekérbe", amíg gondjuk vala fényes 

655 Lónevelésre, az él szívükben a földnek alatta. 
Ott lát másokat is, jobbról s balról kik a fűben 
Víg lakomát laknak, s fölzendül az ünnepi ének 
Illatozó berkén a babérnak, az Éridanusnak, 
Ahol az erdőn át a magasból hömpölyög árja. 

660 Itt van a hősi csapat, hónukért kik a harcban elestek, 
És ama tiszta papok, kik bűntelen életet éltek; 
Majd a kegyes költők, Phoebus méltó szavú népe, 
Bölcsek, művészek, kik a műveltséget emelték 
S másoktól hálát vívtak ki nagy érdemeikkel: 

665 Hószinü párta köríti fejét valamennyi dicsőnek. 
Mind oda tódulnak, s őket szólítja Sibylla, 
Főkép Musaeust (mert ő körülötte tolongtak 
Legtöbben, fölnézve reá, a legmagasabbra): 
»Szóljatok, óh boldog lelkek s te derék dalos, óh mondd, 

670 Mely tájon vagyon Anchises? Mert érte jövénk mi 
S keltünk át a vizén Erebus széles folyamának.« 
A hős erre rövid szókkal neki válaszol ekkép: 
»Nincs kijelölve tanyánk: lakozunk árnyán a bereknek, 
Partok pázsitján, üde rétjén friss patakoknak. 

675 Ámde ha oly nagy a vágy szivetekben, keljetek által 
Vélem e domb tetején: könnyű út nyílik azontúl.« 
Mondta s előre haladva mutatta a dombrul a fényes 
Rónamezőt; a tetőrül azok lesietnek azonnal. 

Anchises atya ott zöldellő völgynek ölében, 
680 Nagy-buzgón, odazárt lelkek sorait veszi számba, 

Akiket új életre jelölt ki a Sors akaratja; 
Édes sarjainak számát, késő unokáit, 
Sorsukat, életüket meg jellemük és hadi hírük. 
Amikor Aeneast meglátta közelgni a réten, 

685 Nyomban a két karját nagy hévvel tárja feléje, 
Hull a szemébül a könny s ajkán ily szók fakadoznak: 
»Itt vagy végre s atyád szive vágya szerint kegyelettel 
Győztél zord utadon?! Fiam, így hát láthatom arcod, 
Hallom jól ismert szavadat s tudok arra felelni. 

690 Így gondoltam el ezt magam is, számláltam a percet, 
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Míg megjő ez a nap, s nem csalt meg várakozásom. 
Földeket és vizeket, hallom, mennyit bebolyongtál. 
Drága fiam, s élted hogy mennyi veszély fenyegette! 
Mennyire féltem, hogy kárt vallasz Libya földjén!« 

695 Szólt az: »Atyám, a te bús arcod tűnt gyakran előmbe, 
Engem az ösztönzött, hogy jöjjek szent küszöbödhöz; 
Gályám a tyrrhén vizén áll. Nyújtsd jobbod, atyám, nyújtsd! 
Esdeklek, s ölelő karját ne kerüld ki fiadnak!« 
Ekkép szói s arcát fakadó könny árja füröszti. 

700 Háromszor próbálta nyakát megölelni kezével: 
Háromszor siklott ki az árny, nem tudta elérni, 
Könnyű fuvallatként, mint álom, mely tovaröppen. 

Aeneas ezalatt lenn, elkülönítve a völgyben, 
Berket pillant meg, zizegő lombját a ligetnek, 

705 S Lethének folyamát, mely a béke hónát szeli által. 
Sok-sok ezer népség szállong körülötte rajokban: 
Nyári derűbe' miként méhek raja szálldos a réten 
A sokféle virágra, körülzsongják a fehérlő 
Liliomot, s az egész rétség zúg-búg a zajuktól. 

710 Borzadoz Aeneas ezt látva s okát tudakolja 
Mindennek: hogy mily folyam az, mely amott tova 

[hömpölvg, 
S vájjon mily seregen lepték el olyannyira partját? 
Szól öreg Anchises: »Oly lelkek, akiknek a Végzet 
Újabb testet szánt, isszák a Léthe vizéből 

715 Gondtól megváltó italát az örök feledésnek. 
Régen vágyakozom már ismertetni tevéled 
Mindezeket s késő ivadékaimat bemutatni: 
Örvendj még jobban velem, Italiát hogy elérted.« 
»Édes atyám, hihetö-e tehát, hogy lelkek a földre 

720 Innen följutnak s tunya testüket újra felöltik? 
Hogy' vágyhatnak olyan szörnyen még élni, szegények?!« 
»Elmondom s kétségbe', fiam, nem tartalak immár«, 
Válaszol Anchises, s ekkép fejt rendre ki mindent: 

»lm' legelőször: eget, földet meg a tengeri síkot, 
725 A holdnak ragyogó gömbjét s a titáni korongot1 

Lélegzet táplálja belül s a tagokba beömlött 

1 A napot. 
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Ész1 mozgatja egész tömegük, vele összevegyülve. 
Innen az emberi nem s a barom meg a szárnyasok ezre 
S a márvány szin alatt csodalények a tengeri mélyben. 

730 Égi tüz élteti magvaikat, — mivel égbül eredtek, — 
Meddig a gyarló test meg nem gátolja e lángot, 
S földi, halandó rész meg nem bénítja erőjük, 
így; félnek, vágynak, búsulnak, örülnek, az égbe 
Nem hathat szemük a vak börtön zárai közzül. 

735 Sőt mikor elszállott végső sugarával az élet, 
El nem hagyja legott minden baj s kór gyökerestül 
A nyomorult lelket, mert hosszú időn bizonyára 
Mélyre hatolt s beleette magát csodamódon a métely; 
Hát kínosan bűnhődnek ezért s a régi bűnöknek 

740 Árát megfizetik. Hiu szélbe lebeg kifeszítve 
Egy rész, másoknak bűne foltját rengeteg örvény 
Mossa ki árjával, vagy a tűznek perzseli lángja: 
Szenvedi bűnét mindenikünk. A nagy Élysiumba 
Küldenek aztán; ám kevesen maradunk örömében,2 

745 Míglen a hosszú idő, körforgását befejezvén, 
A bűn szennyfoltját eltörli s az aetheri szellem 
Már tisztán marad ott s amaz egyszerű, égi lehellet. 
őket, idők kerekén ezer esztendő ha lepergett, 
Nagy rajban Léthé folyamához idézi az isten, 

750 Hogy feledést mervén, ismét lássák meg a napfényt, 
S kedvük támadjon megtérni a testi hüvelybe.« 

Szólott Anchises, és a fiát s véle Sibyllát 
A nyüzsgő sokaság közepett egy dombra ragadja, 
'Szembejövök hosszú sorait hogy szemre vehesse 

755 És a közelgő arcoknak szemlélje vonásit. 
»Most a dicsőséget, mely vár a dardanidákra, 

És italus vérből hogy mily unokáim erednek, 
A mi nevünket mily kitűnő, nagy lelkek öröklik, 
Azt fejtem ki s egész sorsod feltárom előtted. 

760 Látod az ifjat amott? Ráhajlik a lándzsa nyelére: 
Legközelebb van a léthez, elöször is éri az élet 
Aetheri fénysugarát, italus vérrel keveredve, 

1 A stoikusok mindent átható világszelleme. 2 Mint Anchises s a 
660—5. versekben említettek. 
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Silvius, albai név, legutolsó sarjad, akit majd 
Vénségedbe' neked Lavinia hitves az erdőn 

765 Alba királyává nevel és a királyok ükévé, 
Akik uralkodnak vérünkből albai trónon. 
Hozzá legközelebb Procas áll, trósz törzsnek a dísze, 
És Capys és Numitor, s akiben neved újra föléled, 
Silvius Aeneas, akin a kegyelet s hadi hírnév 

770 Fénye ragyog, csak a sors Albát neki adja sajátul.1 

Micsoda ifjak! Nézd, mily erőt tanúsít az a tartás! 
És fejükei polgárkoszorú cserlombja köríti.2 

Nómentum, Gabii s a fidenai város3 alapját 
Ök rakják s hegyen építik Collatia várát, 

775 Pometiit s Inuusnak erődjét Bóla,—Corával. 
Puszta helyek most név nélkül, de hires nevek ogykor! 

Sőt akit Assaracus-vérböl nevel ilosi anyja,1 

Mars fia, Romulus is, mint társa segiti nagyatyját.5 

Nézd a fején fényes sisakát kettős tarajával: 
785 Öndíszét teszi, mint istenre, az atyja reája. 

Ö vezet, és a hires Rómának uralma kiterjed 
A föld végéig s eget éri a hősi derékség; 
És hét halmot fog körül egymaga falgyürüjével, 
Boldog a hősi fiakba': hasonló nagy Cybeléhez, 

785 phrygia városain tornyos fővel mikor áthajt,G 

Isteni magzatinak, sok száz unokának örülve, 
Kik mind égi lakók, a magas menny trónjain ülők. 

Most ide fordítsd két szemedet, s itt lásd a te néped, 
Római sarjaidat, Caesart7 meg Iulus utódit: 

790 Mind, akik egykor az ég fényes várába kerülnek. 
Itt van a férfiú, itt, ki neked rég' meg van ígérve, 
Augustus Caesar, Divus fia:8 másik aranykort 
Hoz Latium földjére, melyet régente Saturnus 
Kormányzott s viszi túl a határt indus, garamantis 

795 Népeknek földjén (messzebb a nap állatövénél, 
Kívül az ég- meg a nap-pályán, hol a csillagos égnek 

1 Gyámja sokáig gátolta trónraléptét. 2 A Corona ciuicál az kapta 
kitüntetésül, aki a harcban honfitársa életét megmentette. 3 Fidenae. 
4 Rea Silvia. 5 Numitort Amulius ellen. 6 Cybele, mint városalapító 
toronykoszorúval van ékesítve. 7 Julius Caesar. 8 Az istenült (Divus) 
Julius Caesar fogadott fia. 
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Boltozatát vállán forgatja szünetlenül Atlas.) 
Jöttét várva remegnek előre a Caspi-vidékek 
Isten jóslatitól,1 a Meotis-tó kerületje 

800 S a hét torkolatú Nilusnak reszket a habja. 
Herakles sem járt be ilyen nagy földeket, ámbár 
íja elérte az érclábú gímet2 s Erymanthus 
Vadkanját megölé s a nyilától reszkete Lerna;3 

Sőt Bacchus se, mikor tigrisfogatát venyigével 
803 Hajtá Nysa magas bércéről nagy diadallal. 

S még habozunk tettel tanúsítani hősi erőnket? 
Félhet-e még lelkünk megszállani Ausoniában? 

Im ki az ott, kit olajkoszorú díszít s a kezében 
Szent adomány? Ősz álla, hajának fürtje mutatja 

810 Róma királyát,4 azt, ki az új városnak alapját 
Megveti törvénnyel s kit e nagy hatalomra Curesnek 
Kisded városa küld. Neki Tullus3 lészen utódja; 
Ez hona békéjét megtörve csatákba ragadja 
Nyugvó harcosait viadalfeledett seregének. 

813 Ancus6 jő a nyomán, ki fölöttébb büszke fajára 
És már is hajhássza kegyét a népsokaságnak. 
A két Tarquiniust is látni kívánod? A gőgöst? 
S a fascest, boszuló Brutus melyet újra kiküzdött?7 

Consuli főhatalom s a kegyetlen bárd legelőször 
820 Őneki jut, s önnön-fiait, mert pártot ütö.tek. 

Drága szabadságunk javaért maga sújtja halállal, 
Szánandó! De akárhogy itél tettén az utókor, 
Győztes a honszerelem lészen, s végnélküli dicsvágy. 
Ott meg a két Decius, Drusus, meg a bárdja-kegyetlen 

823 Torquatus, s aki zászlóink haza hozza: Camillus. 
Ott két lelket látsz azonos fegyverbe' ragyogni: 

Most egyetértők, míg ez az éji homály födi őket, 
Hajh, de elérve a fényt, hogyan indítnak hadat egymás 
Ellen, mily iszonyú csata fog lángolni közöttük! 

830 Alpesi sánca közül, Monaco várábul a síkra 

3 Melyek a római fegyverek győzelmét hirdetik. 2 A keryneiai 
szarvast. 3 Mikor a lernai hydrát megölte. 4 Numa Pompiliust, Róma 
második királyát. 5 Tullus Ilostilius. 6 Ancus Martius. 7 Rmtus űzte 
el a Tarquiniusokat s alapította meg a köztársaságot. 
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Száll az após,1 a kelet hadait viszi ellene vője.'2 

Ah, fiaim, szivetek ne sovárgjon e szörnyű tusákra 
És kezetek ne szegezzen acélt honotok keheiének! 
És te, ki vérem vagy3 s bölcsője fajodnak Olympus, 

835 Vesd el előbb te a fegyveredet! 
Győzve Corinthuson az1 diadallal járja fogatján 
A Capitoliumot, görög elleneit ha levágta. 
Argost dúlja fel az~> s agamemnoni büszke Mycenaet; 
Leveri Aeacidát, az achillesi vért, boszut állva 

840 Trójai őseiért s mert bántalom érte Minervát.6 

Nagy Cato, Cossus, titeket vájjon ki feledne? 
Két Gracchus, s ti, Scipiadák, villámi a hadnak, 
Libya ostorai,7 s te, szegénységedbe' hatalmas 
Fabrieius, vagy Serranus, te barázda-vetője? 

845 Lankadok, óh Fabius-faj. merre ragadsz? Te magad vagy, 
Maximus8 az, ki honunk megmented a »késlekedéssel«. 

Vésse ki ércét más, bele életet öntve, puhábbra, 
Nem bánom; keze közt elevenné váljon a már vám/; 
Szóljanak ékesben s írják le a csillagok útját 

85o Mérövesszövel, mondják meg percre kelésük; 
Római, el ne jel edd: te uralkodjál a világon 
(Ebbe' leszel te művész/), te teremts békét, te szabályozd; 
Kíméld, aki neked hódol, de tipord le a gőgöst/« 

Míg álmélkodnak, szavait még fűzi tovább is: 
865 »Nézd, mint lépdel amott fényes prédával a győztes 

Marcellus s valamennyi között tündöklik alakja. 
Nagy zavarok közepett Rómát megmenti a vésztől, 
Es paripán a púnt s pártos gallust letiporván,9 

Harmadikul szentel prédát Quirinus atyának.« 
860 Aeneas, (mivel együtt látott véle haladni 

Fényes fegyveriben ragyogó, deli termetű ifjút, 
Homloka jaj, de borús, szeme fénye lesütve a földre!): 
»Ah ki az, édes atyám, aki úgy halad ott ama hőssel? 
Gyermeke vagy valamely csemetéje a nagynevű törzsnek? 

1 Július Caesar. 2 Pompeius. 3 Caesar. 4 Mummius (Kr. e. 116) 
5 L. Aemilius Paullus, Perseus király (== Aeacida) legyőzője (Kr. e. 168.) 
c Mert templomából Oileusfi Aiax elhurcolta Cassandrát. 7 Karthago 
feldúlói. 8 Fabius Maximus Cunctator. 9 Nola mellett Kr. e. 216-ban 
Haunibalt győzte le, Clastidiumnál pedig a gallusokat. 
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863 Mily zaj környezi öt, mily méltóságos a lénye! 
Jaj, de sötét éj árnya repes körülötte fejének!« 

Szól Anchises atya s megered könnyárja szemének: 
»Gyermekem, óh ne kutasd keserű gyászát tieidnek! 
Csak kis időre mutatja meg öt1 a világnak a Végzet. 

870 Hajh, nagyon is nagynak láttátok Róma hatalmát, 
Mennybeliek, ha sajátja maradna ez égi ajándék! 
Nagy várossá felé Marsnak, jaj, mily zokogástól 
Hangzik majd a Mező!2 Óh mily gyászt látsz, Tiberinus, 
Ahogy az új sírnál3 tovahömpölyög árja vizednek! 

875 Ennyi reményt nem kelt egy sarja se Trója fajának 
A latin ősökben; Rómának több fia nem lesz, 
Akivel oly büszkén dicsekedhetnék ez a nemzet. 
Mily kegyelet, milyen ős hűség, óh mily diadalmas 
Ifjúi kar! Vele nem mérhetné össze a fegyvert 

680 Senkise büntetlen', ha gyalog csapnának is egybe, 
Vagy sarkantyúját belevágva szügyébe lovának.1 

Szánandó fiu, bár győznél a mostoha sorson! 
»Marcellus« leszel! Adjatok, énnékem teli kézzel 
Liliomot, hadd hintsem el azt sírján unokámnaK, 

885 És e hiú adomány tisztelje utolszor e lelket!« 
Ütjokat így járják, mindenre figyelve, vigyázva 
S a levegős tájék tágas mezeit bebolyongják. 

Aeneast mindenfele így kíséri el atyja 
És lelkét a jövő hírnév vágyára tüzelve 

893 Szól ama harcokról, mik rá várnak; Laurentum 
Városa népeiről, fejedelmi Latinus urukról 
És hogy' tűrje a bajt, vagy hogy' térjen ki előle. 

Két Alomkapu van; mondják, szaruból van az egyik, 
És azon át a való árnyaknak könnyű kijárni;6 

893 A másik remekül faragott, ragyogó elefántcsont, 
Ámde csalárd álmot küldnek fel ezen csak az árnyak. 
Erre vezette fiát Anchises, fűzve beszédjét, 

1 A korán elhunyt Marcellust, Augustus fogadott fiát, aki annyi 
reményt vitt sírba magával. (Kr. e. 23.). 2 Mars mezeje, ahol temetése 
végbement. 3 Augustusnak a Tiberis partján épült Mausolleuma mellett. 
1 Az ifjú Marcellus kitüntette magát a cantabriai háborúban. (Kr. 
e. 27—6.). 5 Az elhaltak árnyainak, akik szeretteiknek álmukban, 
megjelennek. 
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És a Sibyllával kiereszti a csontkapun által. 
Aeneas egyenest megy társaihoz s a hajókhoz; 

900 p a r t mentén tovaszáll caietai révbe a gálya. 
Megvetik a horgonyt, s a hajótatok állnak a 

ONO 
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(Követség Latinus királynál. Juno akaratára Allecto háborút 
támaszt. Sereglajstrom.) 

eneas dajkája, te is, Caieta. kimúlván 
Híressé tetted partunk holtoddal örökre; 
Sírod' tisztelet őrzi ma is: nagy Hesperiában 
(Ez ha dicsőség) egy város neve jelzi a hamvad. 

5 A kegyes Aeneas őt díszesen eltakarítja, 
S nagy sírhalmot emel; hogy a tenger síkja kisimult, 
Útra feszíti vitorláit s kihajózik a révből. 
Kedvez az éjjeli szél, az ezüst hold szinte segíti 
Útját, rezgedezö fényétől csillog a tenger. 

10 Parti szegélyt horzsolnak a circei föld közelében, 
Ahol a Nap dús lánya1 bezengi dalával örökké 
Megközelítni-tilos ligetét, és éji világul 
Illatozó cédrusfát éget büszke lakában, 
Hangos bordával finom fonalát odaverve. 

15 Mérges oroszlánok, hallik, hogy' bőgnek az éjben 
Rettenetes hangon: nem akarják tűrni bilincsük; 
Sörtés vadkanok és medvék tombolnak az ólban, 
Termetes ordasok is rémítő módon üvöltnek. 
Emberek ök, de az isteni Circe varázsfüve által 

20 Állati testekké és arcokká alakultak. 
Ily sorstól hogy mentse a jámbor trójai népet, 
Hogyha e rémséges partokra kiszállva kikötne, 
Tölti vitorláik Neptunus jó fuvalommal 
S habzó zátonyitól messzebb téríti a gályát. 

25 Már sugaraktul a víz pirosul, sáfrányszinü Hajnal 
Rózsaszínű kettősfogatán tündöklik az égen; 
A szél egyszeriben lecsitul s a fuvalmak elállnak, 

1 Az Odysseiából ismert Circe. 
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Márvány víztükrön nehezen küszködnek a rúdak. 
Aeneas egy nagy ligetet pillant meg a vízről. 

30 Kedvesen áramló Tiberinus rajta keresztül 
Gyors örvényeivel, sárgállva fövénytömegétől, 
A tengerbe szakad. Körülötte, fölötte keringve 
Vízpartot meg a víz medrét szerető madaraknak 
Éneke a levegőt simogatja, röpösve a berken. 

35 Rendeli, fordítsák orrával partnak a gályát 
És vidáman evez be a lombárnyalta folyamba. 

Dolgait, óh Erato, hadd mondom a hajdani kornak, 
Latium állapotát, s hogy kik voltak fejedelmi, 
A jövevény had amint kikötött Ausonia partján; 

40 S hogy lobbant ki először a harc szikrája, kifejtem. 
Múzsa, te intsd költöd. Éneklek szörnyű csatákat, 
Össze hogyan csapnak vért ontani bősz fejedelmek; 
A tyrrhén sereget s az egész, fegyverre szorított 
Hesperiát. Derekabb tettek sora tárul elömbe, 
Művem célja nagyobb. 

45 Fejedelme Latinus e földnek: 
Csendes városiban rég' béke virult az öregnek. 
Halljuk, Faunusnak laurentumi nympha, Marica 
Szülte, amazt Picus nemzette, ki tégedet állít 
Atyjának, Saturnus: e törzs ősapja te volnál. 

50 Isteni végzésből nem volt neki férfiszülötte; 
Egy lett volna, de zsenge korában elérte halála. 
Lánya1 viselte csupán gondját trónnak, palotának, 
Már felnőtt hajadon, férjhez-menetelre megérett. 
Kérték is sokan öt Latiumból s Ausoniából; 

55 Kérte kivált Turnus, mind közt ez a legdaliásabb, 
Híres sarja nagy ősöknek, kit a fejdelemasszony 
Annyira vágyódott vőül megnyerni magának; 
Csakhogy ijesztő égi csodák akadályai ennek. 
Régi babérfa virult a magas csarnoknak alatta, 

60 Évek hosszú során crzik kegyelettel a lombját. 
Vára falát hogy rakta, s e fát ott látta Latinus, 
Mondják, Phoebusnak szentelte legott s ,laurus-ról 
Ö nevezé telepes népét luurentumiaknak. 

1 Lavinia. 
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Ennek a legtetejét — csoda mondani is — sürii méhraj 
05 Lepte el és iszonyú dongással rá leröpülve 

A magas aeterből s pici lábaik összeakasztva 
Hirtelen ott függött le a zöld ágról a gerezdjük. 
Szólott nyomban a jós: »Férfit látok közeledni 
Külső országból, seregével e célra törekszik 

70 És ez irányból jő, hogy urává légyen e várnak.« 
Máskor az oltárán a király hogy szent tüzet éleszt, 
És ott áll mellette a szűz, Lavinia lánya, 
Borzalom! úgy látszik, hogy hosszú fürtje tüzet fog, 
S minden fejdíszét ropogó lángjával elönti; 

75 Majd fejedelmi hajába s a drágaköves diadémba 
Kap bele sárgás lángja, tovább hömpölygve a füstben 
És az egész házat Vulcanus kényire hagyja. 
Borzalmas tünemény, nem győzte csodálni, ki látta; 
Jósolták: fényes hírnév jut a lánynak a sorstól, 

80 Jaj, de nehéz harcok küzdelmei várnak a népre. 
Most a király, aki agg a csodán, megkérdezi atyja, 
Faunus jósligetét magas Albuneának alatta, 
Mely szent habjaival harsog le a sűrű berekből 
S árnyas mélyéből a nehéz párát kilehelli. 

85 Innen kér italus népség s Oenotria földje 
Nagy válságban igét; a kapott adományt ha behordta, 
S éj csendjében a pap lefeküdt bőrére levágott 
Gyapjas birkáknak, míg álom hullt a szemére: 
Látja, csodás alakok mint röpködnek körülötte 

90 És hall sok különös hangot, sőt isteni szónak 
Részese lesz s Acheront szólítja szavával a mélyben.1 

Itt kér most maga is választ fejedelmi Latinus; 
Száz gyapjas másodfü-juhot maga vág le szokásként: 
Hátukon ott könyökölt s kiterített gyapjúkon elnyúlt. 

95 Rögtön ilyen szót hall mélységeiből a bereknek: 
»Nászt a latinok közt ne keress, fiam. annak a lánynak, 
És a kötésbe, melyet terveztél,2 már te ne bízzál; 
Külföldről jön a vő, ivadékival aki nevünket 
Égig fogja emelni, s az ő unokái megérik, 

1 A jóslásnak ezt a nemét incubatió.nak hívták. 2 Turnusszal. 
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xoo Merre a két Óceánt1 sugarával Helios éri, 
Lábuk előtt a világ hódol s lesi-várja parancsuk.« 
Ez volt válasza Faunus atyának a hallgatag éjben, 
így intette fiát; maga sem titkolta Latinus. 
Ausoni városokat már rég' beröpülte a Fáma 

105 S terjesztette hirét, hogy Laomedonnak a népe 
Már a folyópart pázsitján kikötött a hajókkal. 

Aeneas meg a főbb vezetők s szépséges Iulus 
Fáradt testükkel terebély fa alá telepednek 
S készítnek lakomát, tönkölyből alája terítnek 

110 Hosszú lepényt a gyepen (súgalma szerint Jupiternek) 
És a Ceres talaját a mező termése tetézi. 
Minden egyéb fogytán étel szűke rászorította 
Arra is, azt a csekély tésztát megrágni merészen 
És belevájni mohó foguk és kezük a kerekébe 

115 A sorsadta lepénynek, a szétterített teritőnek: 
»Hajh, biz' az asztalt is fölemésztjük!« — mondja Iulus, 
S nem folytatja tovább. Ez a szó jelzette először 
Küzdelmük végét; elkapta legott ajakáról 
Atyja e szót bizton s bámult a nagy égi hatalmon.2 

120 Tüstén szólt: »Légy üdvöz, oh föld, te a Végzet-ígérte. 
És üdvöz legyetek, hü isteni Trója-honunknak: 
Itt a hazánk s házunk! Hiszen épen most jut eszembe 
A sors titka, melyet hallék Anchises atyámtól: 
Majd idegen parton, hol az éhség étel után is 

125 Rászorit asztalotok fölemészteni, óh fiam, akkor 
Fáradtan te reméld, honod ott lesz; jusson eszedbe 
Rakni legott falakat, sáncokkal övezni a várost. 
Lám, ez az éhség az, legutolsó próba, mi várt még. 
És bajaink végét meghozza. 

130 Rajta, vidáman hát, a nap első fénysugaránál 
Vizsgáljuk, mily hellyek ezek, milyen emberek itten; 
Hol van a városuk és beljebb nézzük meg a földet. 
Most Jupiternek italt öntvén, Anchises atyámat 
Hívjátok könyörögve s a bort asztalra tegyétek.« 

135 Szól s a halántékát zöld lombbal övezve, a helynek 

1 A keletit és nyugotit. 2 Most értettj meg Celaono jóslatát 
(3, 256.). 
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Kérleli géniuszát, azután Tellust valamennyi 
Isten közt legelőbb, nymphákat, a még nem is ösmert 
Folyamokat, meg az Éjt, csillagseregét a nagy Égnek, 
Ida-hegyén Jupitert sorjában a phryg Cybelével, 

140 S két szülejét: egy mennybe' lakó, Erebusban a másik.1 

Most a derült égnek háromszor mennydörög atyja 
S a felhőt, mely arany sugarakban fürdik az égen, 
Ö maga megláttatja velük, maga rázza kezében. 
Elterjed hire rögtön a trójai nép seregében: 

145 Itt az idő az igért falakat már rakni kezükkel. 
A nagy jóslat után vigan újítják lakomájuk, 
Állítanak sok borvegyitöt s a kupát koszorúzzák. 

Reggel, amint első sugarát széthintve a földön 
Fölkel a nap, mennek mind szerte kutatni a várost, 

150 Partokat és tájat: lám, itt e mocsár a Numicus, 
Thybris e víz s a vidék bátor népsége: latinok. 
Anchises fia most az egész rendből kiszemelve 
Száz szószólót küld a királynak büszke lakába, 
-- Pallas szent olajága kezükbe szalaggal övezve — 

155 Számos ajándékkal kérvén békés települést. 
Mint meghagyta, sebes léptekkel előre sietnek. 
Alacsony árokkal maga jelzi a falnak irányát 
S parton emelt első telepük táborszerű módon 
Fallal rakja körül és fölhányt sánccal övedzi. 

160 Útjuk megjárván, közelednek az ifjak a falhoz 
És látják, a latin házak- s tornyoknak az ormát: 
Ottan a város alatt fiuk és viruló fiatalság 
Nyargal lóháton vagy a porban hajtja fogatját, 
Ajzza kemény íját, veti a hajlós nyelű kopját 

165 S egyik a mást, neki futva, dobálva, csatára lovalja. 
Most kiszökellve lován egyikük vágtat hirül adni 
Agg fejedelmüknek, különös mezben milyen órjás 
Férfiak érkeztek. Várába vezetteti őket 
És kísérete közt leül ős trónjára középen. 

170 A felvárosban száz oszlop tartja magasra 
A laurentumi Picusnak fényes palotáját; 
Szent borzalmu berek s az atyák áhítata őrzi. 

1 Vénus a mennyben, Anchises az alvilágban. 
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Itt átvenni jogart s fascest fölemelni először1 

Volt fejedelmi szokás; ez a szenthely volt a tanácsház, 
175 Ünnepi tor helye, hol kost vágva le régi szokásként, 

Hosszú sor asztalhoz telepednek a népnek atyái. 
Sőt vén cédrusból faragott ősöknek a szobra 
És Italus s a borág első müvelője, Sabinus, 
(Most is a görbe kacort ott tartja kezében a képmás) 

180 És Saturnus, az agg. s Janus kéthomloku képe 
Állnak a tornácban s más őskorbéli királyok, 
A hónukért vívott harcokban rakva sebekkel. 
Csüng azulán a szent ajtókon sok hadi szerszám, 
Prédául ejtett harci kocsik, kampós csatabárdok, 

185 Főt diszitő tarajok, roppant závári kapuknak, 
Dárdák meg paizsok, lenyesett sok cifra hajóorr. 
Ott ül a lóhajtó Picus kicsi, kurta zekében, 
Jobbjában quirinusi pásztorbotja2 s a balban 
Kézi paizs; Circé — szerelemben epedve utána — 

190 Érintette arany vesszővel, s büvitalával 
Tarkán pettyegetett szárnyú harkályra cserélte. 
Ebben a templomban trónolván ősei székén, 
Trójaiak követit hívatja királyi Latinus, 
És a belépőkhöz szól mindjárt nyájas ajakkal: 

193 »Dardanidák, utatok kik a tengeren erre vevétek, 
Városotok, fajotok jól ismert régen előttünk. 
Nos, mit kívántok? Gályátok a kék vizek árján 
Mily ok vagy szükség hajtá ide, ausoni partra? 
Ütat vétve talán vagy verve dühös viharoktól 

200 Léptetek-é folyamunk partjára s a révbe' pihentek? 
Tengeren ily bajokat gyakran kell tűrni hajósnak. 
Im' vendégjobbunk! Tudjátok meg, hogy a népem 
Saturnus faja: ezt nem a kényszer tészi igazzá, 
Önként az, valamint kívánja nagy, isteni őse. 

205 Aztán emlékszem, — bár régi, homályos a híre, 
Ausoni vének amint mondják, — hogy e földrül eredt volt 
Dardanus, innen szállt ki az Ida alá, Phrygiába. 

1 Vagyis: trónra lépni. 2 Az Etruriából való pásztorbotlal (lituus) 
jelölték az augnrok az égtájékokat és a szent kerületet (templum). 
Romulus is azt használta hasonló célra; ezért »quirinusi« ( = romulusi). 
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S thrák Samosba, amely Samothracia mostani néven, 
őt, aki a tyrrhén Corythus földjérül elindult, 

210 Trónusa csillagos ég aranyos várába' fogadja 
S isteneink számát oltáraival szaporítja.« 

Szólt, és Ilioneus e szavakban adott neki választ: 
»Hősi király, Faunus-sarj, hogy révedbe' kikössünk, 
Minket nem hajtott ádáz viharával a tenger, 

215 És útirányunkban nem csalt meg part, sem a csillag: 
Városodat mink szánt-szándékkal, akarva kerestük, 
Mint kiüzöttek az országból, melynél, ha keletről 
Száll kocsiján a Nap, nem lát hatalomra különbet. 
E fajnak kútfője Zeus, vele kérkedik a trósz 

220 Mint ősatyjával, s a király maga Zeus ivadéka: 
Trójai Aeneas küldött minket küszöbödhöz. 
Hogy mily vad zivatart ontott a szörnyű Myeenae 
Ida-hegyünk síkjára, milyen sors kényszeritette 
Európát s Asiát, két földrészt, összecsapásra. 

225 Azt hallotta az is, kit az északi föld a kerengő 
Oceanusszal választ el, s négy zóna között kit 
A legforróbb nap1 szakított el örökre mitőlünk. 
Abbul az árvízből nagy tengereken menekültünk 
Isteneinknek kérni csekély helyet, egy kicsi partot, 

233 Békéset, vizet és levegőt, mi megillet akárkit. 
Szégyene nem lészünk honotoknak; nem kicsi hírnév 
Lesz a jutalmatok, és hálánk nem enyészik e tettért. 
Meg nem bánja e föld, hogy a tröszt keblére ölelte. 
Esküszöm Aeneas sorsára, hitére kezének, 

235 Frigyben avagy harcban meg nem csalt az soha 
[senkit — 

Sok nép kért minket,— le ne nézz, hogy most mi magunktól 
Hozzuk eléd a zöld ágat s kérő szavainkat, — 
Már sok nemzet akart minket kebelére fogadni; 
Épen az isteni sors hajtott rá, hogy kikutassuk 

240 Ezt a ti földeteket. Hisz Dardanus innen eredt volt: 
Most ide megtérnünk serkent a hatalmas Apollo, 
Tyrrhén Thvbrishez s a Numicus szent mocsarához. 
Némi ajándékot küld néked régi javából 

1 A forró égöv (zóna). 
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Emlékül, amiket megmentett Trója tüzéből. 
245 Isteninek boritalt Anchises adott ez aranyból; 

Ezt viselé Priamus, mikor a népgyülekezetben 
Oszta igazságot; s vedd, itt a jogar s a tiára,1 

S trójai nők keze műve: palástja.« 
Míg szólt Ilioneus, mereven tartotta Latinus 

250 Arcát földre szegezve; nem is mozdul meg a trónján, 
Csak forgatja meredt szemeit. Nem hatja meg akkép 
Őt a királyi jogar, Priamus fejedelmi palástja, 
Mennyire lányának nászán mélázva tűnődik; 
Mind' csak a vén Faunus jós-szózata jár az eszében: 

255 Ez hát ím' az a vő, kit a sors neki szánt idegenből 
S arra hivott, hogy a trónt vele együtt bírja egyenlőn; 
Hősi derékségben ragyogó faja hát neki lészen, 
Amely a föld kerekét nagy erővel fogja igába. 
Végre vidáman szól: »A menny vigye jóra e tervet 

260 S a maga jóslatait. Megadom, trósz, amire kértél; 
És adományodat elfogadom. Termékeny ugarnak, 
Trójai jóllétnek szükiben nem lesztek alattam. 
Csak maga Aeneas, ha utánunk annyira vágyik. 
És ha baráti viszonyban óhajt vélünk frigyesülni, 

265 Jöjjön el ő hozzánk s ne ijessze baráti tekintet; 
Záloga békénknek: jobbját érintnem e jobbal. 
Válaszként ti viszont a királynak mondjatok ennyit: 
Van nekem egy lányom, kit atyám jós-széke nem enged 
És az egek sok jósjele tilt feleségül od'adnom 

270 Törzsbeli férfiúnak: idegen part küldi a vőnket, 
— E sors vár Latiumra, — ki vériben a mi nevünket 
Csillagos égig emelje. Hiszem, hogy a sors kiszemeltje 
Ö leszen, és ha igaz, mit a lelkem sejdit: óhajtóm.« 
így szólott az öreg, s lovakat választ ki alájuk; 

275 Pompás ólaiban háromszáz állt ragyogóan. 
Minden trójainak kivezettet sorban azokból 
Egy paripát, bíborszín, aranyhímes takaróval 
És a szügyökrül arany csótárok csüggnek, arannyal 
Födve, s fényes arany zablát rág mind a fogával. 

280 Aeneasnak küld kocsit, egy pár mént belefogva, 
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Orruk lángot fú, mert aetheri magbul eredtek, 
Abbul a fél vérből, amelyet — rászedve az atyját1 

S kancáját odacsenve a ménhez, — Circe teremtett. 
Ily adományokkal s a királynak ily üzenetével 

285 Térnek vissza lovon s hozzák meg a trószok a békét. 
Hát ime Argosból ádáz neje nagy Jupiternek 

Épen most tér meg, szeli a levegőt kocsijával 
S a magas aetherből siculus pachynumi fokról 
Aeneasszal a trósz gályát ott látja örülni. 

290 Házakat épít már a vezér, már bízik a földben, 
Gályájuk kiürült: kínok nyila érte, megállott, 
Megcsóválja fejét s panaszát így önti ki keble: 
»Ah te gyűlölt fajzat, milyen ellensége a sorsod 
Népem sorsának! Elhulltak a trójai síkon? 

295 Foglyaik ott igazán rabul estek? Elégtek az égő 
Város lángjaiban? Tűzön, ellenségeken át is 
Leltek utat! Vagy tán kimerült végtére hatalmam 
S abbahagyom, bár gyűlöletem még meg nem elégült? 
Söt biz' a hontalanok seregét üldöztem a tenger 

300 Habjain ádázul s nagy erőmet szembe szegeztem! 
Ellenük ég s tenger pazarolta hiába hatalmát. 
Syrtis mit használt, mit a Scylla s a szörnyű Charybdis? 
Thybris ohajtott medrében már biztosan ülnek, 
Nem gondolva velem, sem a tengerrel. Lapitháknak 

305 Vad népét el tudta veszíteni Mars. Egek atyja 
Ös Calydont prédául od adta Diana dühének. 
Bűne olyan nagy volt Calydonnák s a lapitháknak?! 
S én, Jupiter nagy nője, szegény, semmit se mulasztva 
Bár fűhöz-fához kapkodtam, mégis im" engem 

3 le Földre ver Aeneas! Nem elég nagy tán a hatalmam? 
Akkor nem habozom segedelmet kérni akárhol. 
Fölverem a poklot, ha az Ég nem hajlik a szómra. 
A latin országtól — legyen úgy! — nem tilthatom őt el, 
És Lavinia hitvese lesz, mint sorsa kívánja; 

315 Mégis a teljesedést gátolnom húza-vonával 
És azalatt mindkét népet pusztítni szabad lesz: 
A vő és az após ha frigyet köt, népe lakoljon. 

1 Heliost, a napistent. 
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Trójai és rutulus vér lesz jegyajándokod, óh szűz, 
És nyoszolyód Bellona legyen. Nemcsak Hecabé volt 

320 Fáklyával viselős és szült tüzes üszköt urának;1 

Ily tüz lesz Vénus fia2 szintén, mássá Parisnak, 
Gyászos fáklya, mitől elhamvad a trójai újvár.« 

Ily szörnyű szavakat szólván, a földre leszállott, 
És a sötét mélyből, fúriák házábul idézi 

325 Allectót, a gyászokozót, bús harcra sovárgót, 
Ármányt és bosszút s a kaján rágalmat ahítót. 
Gyűlöli Pluto is, testvérei szinte utálják 
E rút szörnyeteget, ki alakját váltja örökké, 
Arcai rettentők, s a fején viperák raja hemzseg. 

330 Szól hozzá Juno s mérgét így szítja szavával: 
»Éj szűz lánya, te tedd meg e jó szolgálatot értem 
És te segíts, becsem és hírem hátrálni ne légyen 
Kénytelen: Aeneas be ne hálózhassa Latinust 
Házas terveivel s földjén települni ne tudjon! 

335 Te egyetértő véreket is felbujtasz a harcra, 
Házakat is forgatsz te gyűlölséggel s a tetőkre 
Gyászt és üszköt szórsz, ártásra ezer neved is van 
És van ezer módod. Burjánzó kebledet öntsd ki, 
Bontsd meg a békekötést, bünmagvát hintsd el a harcnak; 

340 Fegyvert kívánjon, követeljen, fogjon az ifjú.« 
Gorgo-mérgétöl áthatva siet Latiumba 

Tüstént Allecto, a magas laurentumi várba 
S ottan Amátának csöndes küszöbére telepszik. 
Asszonyi gondban fő annak szive s ég a haragtól 

345 Trójaiak jöttén s Turnusnak násza miatt is. 
Kék haja szálaiból egy kígyót vet kebelébe 
Allecto s mérgét mélyen beitatja szivébe, 
Hogy dühre gerjedjen s fölverje a házat egészen. 
A ruha fodra között sima keblén kúszva gyűrűzik 

350 Érintés nekül az s a dühöngő szívbe lehelli 
Lopva kigyó-mérgét; majd lánccá válik, arannyá 
És úgy csügg a nyakán, majd hosszú hajszoritóvá 
És belefonja hajába magát, majd csúszik a testén. 
Míg a legelső vész mérges nedűjével a testnek 

1 Álmában, melynek e jóslata Parisra vonatkozott. 2 Aeneas. 
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356 Áthatol érzékin s a tüzet csontjába belopja, 
— Csak kebelében a láng még nem terjedt el egészen, — 
Siránkozva leánya frigyén a phryg idegennel, 
Még az anyáknak módja szerint panaszolja szelíden: 
»Trójai számkivetettnek adod Lavinia lányod, 

360 Óh apa! Nem szánod magadat, sem drága szülötted, 
S engem, az édes anyát, kit az első északi széllel 
Itt hagy majd e kalóz és hitlenül elviszi lányom? 
Tán Spártába nem így surrant be a trójai pásztor, 
Hogy Helenát elvitte magával, a Léda szülöttét? 

865 A te adott szavad ily szent? így gondolsz tieiddel? 
Annyiszor ezt fogadá Turnus rokonodnak1 a jobbod? 
Ha idegen földről kell várnia vöt a latinnak, 
Nincs máskép, s a parancsa szorít rá Faunus atyádnak: 
Azt hiszem én, idegen minden föld, mely jogarunknak 

370 Nincsen alatta, szabad, s ezt ekkép érti az isten. 
S Turnusnak, ha kutatjuk a törzs első eredetjét, 
Ósei Inachus, Acrisius, bölcsője Mycenae. 

Látva, hogy ily szókkal híjába kisérti Latinust, 
Nem rendítheti meg; amidőn a fúria-méreg 

375 Már elevenbe hatolt s átjárta egészen a testét, 
Nékivadulva, szegény, a csodás tünemény erejétől, 
Járja egész várost illetlen', megdühödötten. 
Ostorütések alatt amikép pereg a csiga, hogyha 
Tág csarnok közepén nagy körben hajtja gyerekhad 

380 Játszó kedvében; s az a szíjtól hajtva ivekben 
Végezi forgását; ott áll körülötte az apró 
Gyerköc-raj s bámulja ügyes puszpángfa-csigáját, 
Melynek ütés ad erőt: neki sem lanyhább a futása 
Végig a városokon s a szilaj népnek közepette. 

385 Sőt még többet mer, szörnyebb dühre gerjed a keble: 
Színleli, hogy Bacchus megszállta, röpül a vadonba 
És erdők szakadékos ölén elrejti leányát, 
Aeneast hogy a násztul elüsse, torát halogassa. 
Évoe, Bacchus! üvölt: méltó te magad vagy e szűzhöz, 

390 A puha thyrsust2 csak teneked veszi ő a kezébe, 

1 Turnus anyja, Venilia, testvére volt Amatának. 2 A bacchansnők 
csóválta thyrsusbot borostyánnal és zsenge szőlővenyigével volt körülfonva. 
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Tánca neked szolgál, szent fürtöket érted eresztget. 
Szétfut a hír, s az anyák kebelükben vad dühre gyúlva, 
Egy tűztől hajszolva sietnek az új tanyahelyre: 
Otthonuk elhagyják, hajukat szél szertezilálja; 

395 Mások üvöltéssel reszkettetik a magas aethert, 
Szőlős thyrsusokat csóválnak, bőröket öltve.1 

S ő a sereg közepén, — lobogó fenyüfáklya kezében, — 
Zengi a nászi dalát Turnus s a leánya frigyének 
És véres szemeket forgatva kiáltja rekedten: 

400 »Huj, valamennyi anyák, halljátok a szóm, ti latin nők! 
Árva Amáta iránt szivetekbe' ha van rokonérzés 
És az anyák jogait féltő gondban ti is aggtok, 
Eontsátok hajatok velem ünnepi orgia-ülni.«2 

Allecto erdőkbe', vadaknak puszta tanyáin 
ösztökivel Bacchusnak Amátát így veri-hajtja. 

Látván lelke dühét már jó-élesre kifenve, 
És a király tervét palotástul felforgatva, 
A komor istennő kél onnan szárnyra sötéten 
A bátor rutulus várába, melyet — rege mondja 

410 Acrisius népével emelt Danaé, kit e partra 
Vertek a déli szelek. Neve Ardea volt neki régen 
S Ardea még most is nagy név, noha fénye a múlté.-
Itt a magas palotába', sötét éjnek fele-útján 
Már aludott Turnus csöndes nyugalomnak ölében. 

413 Allecto zord arculatát és fúria-testét 
Leveti s élemedett némberre cseréli az arcát, 
Homloka rút bőrét beredőzi, befonja szalaggal 
ősz haja fürtjeit és olajágával koszorúzza, 
Lesz Chalybé, Juno öregasszonya, .templomi őre, 

420 S ily szóval jelenik meg az alvó ifjú szemének: 
»Turnus, tűröd-e azt, hogy kárba vesz annyi vesződség 
És jogarod dardan telepes bitorolja jövőre? 
Im' a király hitesed s vérrel szerzett hozományod 
Tőled megtagadá, idegent hoz a trón örökébe! 

423 Menj csak most, kigúnyolt, köszönet nélkül a veszélybe; 
Győzz tyrrhén hadakon, a latint hogy béke takarja. 

1 A bccchansnők szarvas- vagy kecskebőrt vetettek a vállukra. 
2 Orgia a tomboló Bccchus-kultusz. 
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A mindentehető Saturnia rendeletére, 
Míg álomba' pihensz, neked én mindezt kijelentem. 
Rajta tehát, vígan, szólítsd fegyverbe a népet, 

430 Síkra vezéreld a kapun át s a phryg hadifőket 
Tarka hajóikkal perzseld a szép folyamárnál. 
Im' ez az égi parancs! S maga is, fejedelmi Latinus, 
Hogyha szavát szegi és nászod gátolni törekszik, 
Bánja meg és Turnust ismerje meg a csata síkján.« 

435 Erre a papnőnek gúnyos nevetéssel az ifjú 
így felel: »A hire, hogy Thybris folyamába hajóhad 
Szállott, nem kerülé ki "figyelmem, mint te alítod. 
Csak ns ijessz, ne nagyítsd a veszélyt! Juno, a királynő, 
Nem feled el minket. 

440 Téged, anyó, híjába gyötör gondokkal a korhadt 
Vénség, mert a válót nem látja; királyi tusákban 
Félrevezetve hiú remegéssel tölti meg elméd. 
Templomait, képét te csak őrizd isteneinknek: 
Háborút és békét a csatázó férfiú intéz.« 

445 Fellobog Alleeto szívében a méreg e szókra. 
Annak, szóltában, remegés áll minden inába. 
Két szeme megmerevül: úgy megnőtt rémes alakja, 
Ügy sziszeg a kigyók raja; s őt, aki nagy zavarában 
Szólani kíván még, szeme villámló tüze tiltja; 

450 Fürtjei közzül két kígyót vele szembemeresztve, 
Cserdit e korbáccsal s így szól habzó ajakával: 
»íme, a korhadt agg, akit a fejedelmi tusákban 
— Nem tudván, mi való — hiu félsszel tölt el a vénség! 
Nézz ide: én vagyok itt, a rémes fúria-nénék 

405 Házából, a kezembe halál és harc.« 
Ekkép szól, fáklyát vet az ifjúra és feketéllő 
Füstje között lobogó lángját keblébe fuvallja. 
Álmát vad remegés veri el, veriték foly a testén 
S csontjait és minden tagját árjával elönti. 

460 Fegyver után riadoz, fegyvert kutat ágyban, a házban; 
Tombol a vágy vas után, gonosz őrültsége a harcnak, 
S vad harag is: mint rözsehalomnak a lángja kigyúlva 
A buzogó üst oldalait csapkodja ropogva; 
Forr és habzik a víz, és párolgó folyamával 

465 Benn az edénybe' dühöng, habját mind hányja magasra, 
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Nem fér már a helyén s feketén száll gőze a légbe, 
így hát békét bont és hadra idézi Latinus 
Ellen az ifjúság elejét, készüljön azonnal 
Italiát megvédni, határrul elűzni az ellent: 

470 ők maguk elbánnak latinokkal s trójaiakkal. 
Amikor így szólott s fogadalmat tett az Egeknek, 
Egymást a rutulus versent biztatja csatára. 
Ezt ösztönzi a szép, ifjonti alak delisége, 
Azt a királyi ükök, mást tettei hősi karának. 

475 A rutulust míg Turnus ekép serkenti a harcra, 
Trószokhoz viszik Allectót a pokolbeli szárnyak. 
Ott új csellel a parton a szép Iulust kikutatja, 
Amikor ép' lesből vagy futvást a vadat űzte. 
Most ez a hádesi szűz dühre készti azonnal a falkát 

480 S ismeretes szaggal csiklandja meg orruk, azért, hogy 
Nagy hévvel hajtsák fel a szarvast: annyi bajoknak 
Ez vala kezdete, amely a pórt is harcba ragadta. 
Egy gyönyörű, szép szál szarvas vala ott, nagy agancsú: 
Tyrrhus gyermeki elragadák még anyja tejétől 

485 S táplálták, valamint atyjuk, ki Latinus urának ' 
Nyájait és széles mezeit gondozta, vigyázta. 
A kis Silvia volt úrnője a szófogadónak: 
Ékesité gyakran puha lombfűzérrel agancsát, 
Fésülgette s a tiszta patakba meg is mosogatta. 

490 Simogató kezet és asztalt megszokva, bolyongott 
Szerte az erdőben s onnét öreg éjjel is önként 
Visszatalált a jól ismert háznak küszöbéhez. 
Amint messze bolyong, a vadászó Ascaniusnak 
Ebhada fölveri ép', amidőn árján a folyamnak 

495 Úszkált és hűsölt a lombos part közelében. 
Hát maga Ascanius dicsvágy-feszitette kebellel 
Görbe szarújából kibocsátva nyilát odalőtte; 
Tévedező jobbját segítette az Ég: a süvöltő 
Nyílvessző kirepült s a vad véknyába fúródott. 

500 Az sebesülten a jól ismert hajlékba menekszik, 
Nyögve az ólba búvik s vérét hullatva, panasszal 
Tölti be a házat, mint egy oltalmat esengő. 
Kézzel verve karát legelőször Silvia jajgat, 
S híva segélyt a kemény pórnépet felkiabálja. 
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505 Jönnek azok tüstént, (hiszen ott lappang az az ádáz 
Vész1 a vadon csendjén); egynek keze fog tüzes üszköt, 
Jó-görcsös fahusángot amaz, ki amit közelében 
Lel, dühe fegyverré teszi. Tyrrhus csőditi őket; 
Ép' egy csert belevert ékkel négy részre hasított 

510 És nagyokat lihegett roppant fejszét emelintve. 
A gonosz istennő, látván, hogy az alkalom itt van 
Ártani, felkúszott a ház tetejére s a csúcsról 
Pásztori jelt küld szét, a görbe szarúba fuvallva 
Hadesi szózatját; ettől megrendül azonnal 

515 Mind a berek s harsog mélysége a sűrű vadonnak. 
Meghallotta Diana tava2 s kénes vizű, kékes 
Nar-nak habjai, meghallá a velinusi tő is, 
S magzatját a szülő reszketve szorítja szivéhez. 
Erre a hangra legott, valamerre csak elhat a rémes 

520 Kürt jele, mindünnen fut a pórnép nyers hada, kapva 
Fegyvereit. Szintúgy özönölnek a trójai ifjak 
A nyílt táborból segedelműl Ascaniushoz. 
Ott áll a hadi rend. Már nem pórharc folyik itten, 
Nem perzselt fadorong s a husáng már a hadi szerszám: 

525 Kétélű csatabárd dönt itt és számos acélnak 
Borzadoz itt a vetése sötéten; a nap sugarától 
Fénylik az érc fegyver s felhőkig hat ragyogása: 
Tengeren ahogy először a víznek fodra fehérlik, 
Lassanként dagadoz, habját magasabbra emelve, 

530 Égig tornyosodik fel végül mély fenekéről. 
Hadsorok élén ott a süvöltő nyil hegye által 
Tyrrhusnak legidösb fia, Almo, halt meg először; 
Torkát fúrta keresztül a nyíl, elzárta kiömlő 
Vére a hang útját, s vékony lélegzete megszűnt. 

535 sok hulla hevert körülötte Galaesus öreggel; 
Béke-szerezni ajánlta magát, maga volt az igazság, 
S egykor dúsgazdag földbirtokos Ausoniában; 
Öt gulya s öt juhnyáj tért meg házába naponként, 
Száz ekevas hasogatta rögét termő ugarának. 

Míg ekkép foly a síkon a harc és ing a szerencse, 540 

1 Allecto. 2 A Némi-tó (lacus Xemorensis) Diana berkével és 
templomával. 



158 HF.TF.DIK ÉNEK 

Allecto, béváltva szavát, a mezőt hogy vérbe keverte 
S fölszentelte a harcot az első áldozatokkal, 
Hesperiát odahagyva s az aetheren át tovaszállva 
így szól Junóhoz diadalmas, büszke szavakkal: 
»A zord háborúval, lám, megszületett a viszály is: 
Most próbáld a baráti frigyet megkötni közöttük, 
Most, hogy a trószokat én megfestém ausoni vérrel. 
Megteszem ezt is még, csak tudjam, hogy te kívánod: 
A szomszédokat is mind harcra lovallom a hírrel, 

mo őrületes vérszomj lángját szítom kebelükben, 
Hozzanak erre segélyt; bevetem fegyverrel a földet.« 
Szól Juno: »Ármány és rettenet untig elég volt; 
Megvan a háborús ok; mérik már össze a fegyvert; 
Mit véletlen adott, vasuk új vér festi pirosra. 

555 Ily lakodalmat, ilyen pompás nászünnepet üljön 
Vénusnak kitűnő fia s a fejedelmi Latinus. 
A levegő-égnek magasában bolygani nem tűr 
Téged atyánk se tovább, az Olympus erős fejedelme. 
Most lódulj! Ha a sors netalán még dolgot okozna, 

560 Elvégzem magam is.« — Többet Saturnia nem szólt. 
Szárnyra kap Allecto, — körülötte sziszegnem a kígyók, — 
S Cócytos partjára repui a nagy égi magasból. 
Nagy hegyek aljában, közepette van Italiának 
Egy gyönyörű és messze-vidéken is emlegetett völgy: 

555 A neve Ampsanctus; lombos bére árnya sötéten 
Hull rá két oldalt, középütt zúgó patak árja 
Harsog a sziklákon, kígyózva, tekergve a mélybe. 
Rettenetes barlang, Orcus szelelő-lyuka tátong 
E helyen és Acheron mély torkolatábul okádja 

670 Dögleletes gőzét; itt rejtőzött el a gyűlölt 
Fúria: ég és föld megkönnyebbültek utána. 

Most Saturnia is halad útján, hogy befejezze 
Megkezdett müvét. Rohan a sok pásztor a harcból 
S a városba hirül viszi gyászesetét a csatának: 

575 Almo elhullott s ott fekszik vérbe' Galaesus. 
Kérik az ég boszuját és kérik esengve Latinust. 
Ott van Turnus is, és a heves vádak közepette 
Megkettőzteti rémületük: trószt hívnak a trónra, 
Vérük phrygekkel keverik s őt visszavetették! 
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580 Mostan akiknek anyái vadul tombolnak az erdőn 
Bacchusi tébolyban — mert súlyos név az »Amata« — 
Összeverődnek mind, hadat és harcot követelnek. 
Isteni jósjeleket s intelmet semmibe véve, 
Végzettel se törődve csak átkos harcra sovárgnak. 

585 Tódul a várhoz mind fejedelmi Latinus urához. 
Rendületlenül áll az, mint egy tengeri szikla, 
Mint egy tengeri szikla, ha jő bömbölve a hullám, 
És tömegével tartja magát a körülte üvöltő 
Ár közepett; habütött hegye, szirtfala áll a viharban, 

690 S a hozzája csapott hínárt a hab újra lesöpri. 
Majd, hogy a vak tervet nem volt fékezni hatalma, 
S kénye szerint a szilaj Juno intézte a dolgot, 
Égnek emelte kezét az öreg s hiu légre fölesdve 
»Megtör a sors, hajh, — szól — és vésze lesújt a viharnak! 

503 Óh nyomorultak, majd magatok bűnhődtök e bűnért, 
Véretek ontva. De jaj, Turnus, te a legsúlyosabban 
Bűnhödöl egykor ezért: későn könyörögsz az Egekhez. 
Kész nekem a nyugalom, már révpartomra jutottam, 
Csak boldog temetést veszitek.« — Megszűnve beszélni 

600 Termibe visszavonul s kiereszti kezébül a gyeplöt. 
Volt egy régi szokás Latiumban, Hesperiában; 

Albai városok is bevevék, s a világ ura. Róma 
Órzi ma is, mihelyest Marsot felidézi csatára, 
Bárha geták ellen viszi gyászos, harci hatalmát, 

603 Hyrcánok népére, arabsra, vagy India ellen. 
Parthustól haza vívni a zászlónk, messze-keletre:1 

Van két »Harci-kapunk«,2 — nevük ez, — szentté teszi őket 
A szentelt hagyomány s a kegyetlen harc ijedelme; 
Száz érc zára van és vasas ajtószárnyai tölgyből, 

Cl& Sohase távozik el küszöbéről Janus, az őre. 
E kapukat, ha a harc mellett döntöttek Atyáink, 
A consul maga nyitja ki, rajta quirinusi köntös, 
Gabii-módon3 övezve, s az ércküszöbök csikorognak: 
Harcriadót maga zeng, azután az egész fiatalság, 

3 Célzás a Crassustól elvesztett, aztán visszanyert zászlókra. 2 Janus 
templomának elülső és hátulsó kapuja. 3 A tógát ilyenkor a vállon 
hátravetették s a karjuk alatt ismét előre csavartik, úgyhogy a felső-
testük egészen be volt burkolva. 
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6 : 5 És recsegő kürtök harsognak helybehagyólag. 
Akkor is a trósznak hogy eképen harcot üzenjen 
S nyissa meg a kapukat, sürgette a népe Latinust. 
Atallá érintni az agg, és elhárítja magától 
E rút tisztséget s elzárja magát a világtól. 

623 Ekkor alászállott Saturnia, égi királynő, 
S ő maga lökte ki a kaput; az csikorogva kifordul 
S a nagy harci kapú vas zárai szétnyiladoznak. 
Ég Ausonia, mely máskor békés vala, csöndes; 
Egy részük gyalog indul a harcra, lovon megy a többi 

625 Büszkén verve a port; fegyvert hajszol valamennyi. 
Ez fényes paizsát, ragyogó íját keni hájjal, 
És feni a fenkőn élesre a harci szekercét; 
Másnak öröm, hogy visz zászlót, hall harsonahangot. 
Öt nagy, erős város üllőt állítva kovácsol 

030 Új hadi fegyvereket: Átína s Tíbur, a büszke, 
Ardea, Crustumium, végül Antemna, a tornyos. 
Védni a főt sisakot homorít vagy füzfonadékból 
Készíti ez púpos paizsát; ércvértet a másik, 
S fényes lábvértet formál hajlékony ezüstből. 

CS5 Nincs becse sarlónak, sem szántóvasnak előttük, 
Eldődök kardját a kohók újjá alakítják. 
Harsog a kürt szava már; megy a jelsző a hadi sorban. 
Ez hevesen sisakot ragad, az nyerítő paripáit 
Fogja igába hamar, paizsát és hármas aranyból 

C4° Sodrott vértjét ölti fel az hívével, a karddal. 
Most, múzsák, Helicont feltárva, daloljatok arról, 

Mely fejedelmek szálltak a síkra, milyen hadi néppel 
Töltötték a mezőt, italus föld akkoron is mily 
Férfiakat termett s mily hőstettek ragyogák be. 

645 Mert emlékeztek s el tudtok mondani mindent, 
Míg hozzánk alig ér el a hírnek gyönge fuvalma. 

Tyrrhén partokról legelőször szállva csatára 
Istent fitymáló Mézentius indul a haddal. 
Jő Lausus fia véle, kinél nincs szebb, daliásabb, 

65o Hogyha kivesszük a hős, laurentumi Turnus alakját; 
Lausus, a hős vadölő, a szilaj paripát zabolázó, 
Aki Agyi Iából hoz, — hasztalanúl! — ezer ifjat; 
Méltó, atyja parancsainál hogy jobbnak örüljön 
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S más légyen neki, nem Mézentius, életadója. 
C5f> Pálmával diszitett, fényes kocsival, diadalmas 

Ménpárral jelenik meg a szép Herakles utódja, 
Délceg Aventinus, paizsán van az apai címer: 
Száz kígyó hemzseg körülötte a hydra fejének. 
Öt az Aventinus ligetében szülte titokban 

660 Rhea, ki papnőként szerelemmel ölelte az istent, 
Tirynsnek hősét,1 aki Geryonest letiporván 
És Laurentumnak diadallal elérve határát 
Megfürdette a tyrrhén vízbe' hiberusi nyáját. 
Lándzsával megy a harcba e nép s vaskos buzogánnyal 

665 És sima kardokkal harcol s a sabell kópiával. 
Maga2 gyalog, nagy oroszlánbört csavarintva nyakába 
Szörnyű sörényével, s a fején fogait vicsorító 
Tátongó szájjal közeleg s lép a palotába 
Borzasztón, vállát hérakleszi mezbe takarva. 

670 Két iker egytestvér jön a tiburi várbul, a népbül, 
Melynek Tiburtus testvérük adá nevezetjét: 
Catillus s a kemény Coras, argosi föld ivadéki. 
Ök csatarendek előtt törtetnek a dárdaviharba: 
Mint ha magas bércről sebesen nyargalva szaladna 

675 Két, felhötül eredt Centaurus a hóboritotta 
Othrys- vagy Homolé-esúcsról; helyet ád a nagy erdő 
A szaladőknak, az ág recseg, a bokrok leterülnek. 

Eljött a praenestei vár fejedelmi rakója, 
Caeculus is, kirül azt hitték, Vulcanus az atyja; 

880 Barmok közt született, tűzhelynek lángiba' lelték. 
Öt a földmivelök széles légiója követte: 
Kik Praeneste hegyét lakták, meg a gabii Juno 
Földjét és Aniót, a fagyost, meg a hernicusoknak 
Bövizü szikláit; s kit a gazdag Anagnia táplál 

685 És amasenusi part. Soknak nincs fegyvere köztük, 
Nem zörget kocsit és pajzsot: legtöbbje parittyáz 
Ólomgömbökkel, mások két-két kópiával 
Terhelik a kezüket s rőt farkas böribül egy nagy 
Kucsma van a fejükön; ballábuk nem födi semmi, 

000 Meztelenül lépked, nyers bőrbocskor van a jobbon. 

1 Hercules (Herakles\ ki Tirvnsben nevelkedett. 2 Aventinus. 
10 
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Messápus, neptunusi sarj, a lózabolázó, 
Akin a tűz nem fog, kit a fegyverek éle le nem ver, 
Immár rég' nyugovó, viadalfeledett seregével 
Harcba rohan tüstént és újra előveszi kardját. 

695 Itt a faliscai aequusok és Fescennia népe, 
S akik Sóractét lakják s flavinai rónát, 
A Ciminus-hegyet és tavat, és a capenai berket. 
Mennek rendben előre ütemben, zengve királyuk: 
Ekkép szállnak a híg felhőben a hószinü hattyúk, 

700 A legelőről hogy megtérnek s dallamos ének 
Száll fel a hosszú nyakon, zeng a folyam árja 
S Asia rétje belé. 
Senkise hinné azt, hogy e nagy rajból csatarendben 
Kél ki a sok harcos, hanem inkább tengeri síkról 

705 p a r í f e j e s zán felhője dalos vándormadaraknak, 
ösi sabin vérből eredő Clausus közeleg most 
Nagy hadinépével, ki hadat pótolna magában; 
Tőle való az egész Latiumban a Claudia-fr/öws1 

S gens, amióta sabinusokat Rómába fogadtak. 
710 Jő Amiternum nagy hada véle s a régi quirisek; 

Küld hadat Érétum s az olajfa hazája, Mutusca; 
Kik Nómentumot és a velinusi Rosea-völgyet, 
A vad Tetrica szikláit s a severusi bércet, 
Casperiát lakják, Forulit s a Himella folyóját, 

715 Isszák a Tiberist, Fabarist, s kiket a hűvös árú 
Nursia küld, a latin népek, meg Horta lakói; 
És akik a gyászosnevü Allia partjain élnek: 
Amily sok hullám Libyának tengerin árad, 
A zord Órion ha lesüllyed a téli habokba;2 

720 S nyár elején a kalász amilyen sürün aszalódik 
Hermusnak mezején s Lyciának sárga vetésén. 
Zeng a paizs, föld döng dobogó lábuknak alatta. 

Ott Agamemnon sarja, Halaesus, a trójai névnek 
Ellene, fogja szekérbe lovát s viszi Turnus elébe 

726 Népinek ezreit, akik a szőlős Massicus ormán 

1 A Claudia-tribust abból az 3000 sabinusból alkották, akik a 
ki-ályok elütése után, A'.ta Clausus vezetése alatt mentek climsekként 
Rómába. Vezérük, ki Appius Claudius néven patrícius lett, alpítotla a 
híres gens Claudiát. 2 Orion leszállta heves viharokat jelent. 
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Forgatják a talajt, s kiket Auruncusnak atyái 
S a sidicinumi sík küldött a hegyek magasáról; 
És a Calesbe' lakók s a sekély volturnusi gázló 
Partjain aki honos, meg a durva saticulus együtt 

730 Oscus népséggel. Kicsi kopja kezükben a fegyver, 
Amelyet önáluk hosszú szíjakra kötöznek; 
Bőrpajzs baljukban s szablyájuk a kézi tusára. 

Téged sem fog az énekből kifelejteni múzsám,1 

Oebalus. Úgy mondják, Sébéthis nympha Telontól 
735 Szülte, midőn ez Caprit,2 a télebous birodalmat 

Bírta koros fővel; de fiának3 több vala vágya, 
És már akkor uralma alá hajtotta lakóit 
A Sarnusnak, amerre a földeket öntözi árja; 
És akiké Rufrae, Batulum s a Celemna-mezöség 

740 S kikre magasból néz a gyümölcsös Bella erődje, 
Kik teuton módon szokták csóválni a kopját, 
Fájáról lenyesett parakéreg a fejtakarójuk, 
Tündököl érc pajzsuk, csillámlik kardjuk acélja. 

Téged is elküldött Nersaenek a bérce csatázni, 
745 Ufens, óh te hires. te szerencsés fegyverü bajnok! 

Néped, az aequicolák, nyers faj. vadat űzni gyakorlott 
A ligeteknek ölén, mert durva, göröngyös a földjük. 
Fegyveresen müvelik; halmozva tetézni a zsákmányt 
S élni ragadmányból legfőbb öröm ennek a népnek. 

700 Sőt marsus népből egy főpap is eljőve, Umbro. 
Gazdag olajfának friss lombja köríti sisakját; 
Archippus küldötte, királya, vitézi személyét. 
A mérget lehelő hydrára s a viperafajra 
Almot hintett a keze érintése s igéje; 

755 Csillapította dühük s meg is enyhítette marásuk. 
Csak nem forraszthatta be ő sem a trójai dárda 
Szúrását, a sebét nem gyógyíthatta varázslat, 
Sem pedig a marsus hegyen összeszedett füvek írja. 
Angvitiának berke be megsiratott, meg a kristály 

760 Fucinus is, valamint más tiszta tavak! 
Harcba vonult kitűnő, szép magzata Hippolytusnak, 

Virbius is, kit az anyja: Aricia városa küldött. 

1 Baróti sora. 2 Regi neve: Caprea. 3 Oebalusnak. 
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Égeriának berke nevelte a tó vize mellett, 
Ott, a Diana kövér, kegyes oltárának alatta. 

765 Mondják, Hippolytus, — hogy mostohaanyja csalárdul 
Elvesztő, véres boszujábul az édes atyának 
Hajszolt ménjei széttépték, — meglátta az égnek 
Csillagit ismét és szívhatta megint levegőjét: 
Létre idézte a paeoni1 fű s a Diana szerelme. 

770 A Mindentehető3 boszusan, hogy földi halandó 
Árnyországbul is újra kikelt fényére a létnek, 
Phoebus magzatját, a csodás ír fölfedezőjét, 
Villámával a Styx hullámaihoz taszította. 
Hippolyíust szem elöl elrejtve kegyes Triviája3 

775 Égeriának, a nymphának berkébe helyezte, 
Italus erdőkben hogy titkosan egymaga éljen 
Isméretlenül és neve légyen Virbius ottan. 
Épen ezért a patás paripát eltiltja maiglan 
Trivia temploma, berke, mivel megijedve a tenger 

780 Szörnyétől, kivetették volt kocsijábul az ifjat. 
Magzata ám a tüzes paripákat azért a mezőkön 
Ép' úgy hajtja tovább s fogatán úgy indul a harcba. 

Ő maga elsők közt forog a deli termetű Turnus 
Talpig fegyverben, s fejjel kimagaslik a hadból. 

785 Hármas-lótarajos sisakán a szörnyű Chimaerát 
Kordia, mely Aetna tüzét fúvallja ki torkán: 
És annál dühösebb s lángját iszonyúbban okádja, 
Mennél inkább ömlik a vér s ádázbak a harcok. 
Tündökölő paizsát Io díszíti aranyból 

790 Szarvas címerivel, szőrrel bélepve, ünöként, 
— Nagyszerű műremek ez — s ott Árgus is, őre a szűznek. 
S Inachus atyja kivert urnából a vizet önti. 
A gyalogok felhője nyomában, szerte a síkon 
Pajzsos nagy csapatok tömörülnek, az argosi ifjak, 

795 Auruncus hadinép, rutulus, meg a régi sicanus, 
Sacranus csapatok, meg a festett pajzsu labicus; 
És akik a Tiberis s a Numicius isteni partján 
Szántanak és rutulus halmot forgatnak ekével, 
S a circéi fokot s a mezőt, hol Juppiter Anxur' 

1 Gyógyító. 2 Juppiter. 3 Dk na 
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800 Székel s zöldellő ligetébe' Feronia boldog. 
Merre sötét Saturának a lápja terül s hűvös Ufens 
Völgyszakadékokon át keres útat a tengeri mélybe. 

A volscus népből jön ezekhez végre Camilla, 
Hozva lovas dandárt; ragyogó hada csillog áz érctől. 

805 Harcok szüze, ki nem szoktatta kezét guzsalyára 
És kosarára Minervának, de megállni a vad harc 
Fergetegén s a gyors szeleket megelőzni futással. 
Érintés nekül átröppenne a gabnavetésen 
S lába nyomán meg nem sérülne a zsenge kalász sem. 

810 Tenger színe fölött, dagadó habokon ha lebegve 
Szállana, nedvessé gyors talpa se lenne a víztől. 
Házakból s a mezörül özönlő ifjú legények 
És az anyák raja öt bámulva kiséri szemével 
És hüledez szájtátva, nyakán hogy mily fejedelmi 

815 Lenge bibor díszlik, mint tartja csomóban a fürtit 
A színarany hajcsat, hogyan ül vállán az a puzdra, 
S pásztori mirtuszbot-szuronyát hogy' tartja kezeden. 

C ^ O 
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(Aeneas Evandernél. Róma régi helyei. Vulcaniis fegyvereket 
kovácsol Aeneasnak. A pajzson Róma története.) 

hadijelt ahogy a laurentumi várra kitűzte 
Turnus, a kürtök amint harsányan zengeni 

[kezdtek, 
S ö megcsapta tüzes lovait, csörrentve a 

[fegyvert: 
Minden szív riadoz s az egész Latium kavarogva 

5 Harcra hitet tészen, fék nélkül tombol az ifjú 
Harcos nép. Ufens, Messápus, a had vezetői 
És istentagadó Mézentius egyre toborzzák 
A segitö hadakat, s elvészik a föld művelőit. 
Elküldik1 Venulust az erős diomedesi várba 

10 Kérni segélyt a trósznak, amely Latiumban ül immár; 
Mondja, hogy Aeneas megjött és hozza legyőzött 
Isteneit, mint akit a sors ide szánt uralomra; 
Sok nép csatlakozott már eddig a trójai hőshöz, 
Akinek elterjedt az egész Latiumban a híre: 

13 Hogy mi a terve utóbb és hogyha szerencse kiséri, 
Mit vár harcaitól, jobban tudhatja bizonnyal, 
Mint a király, Turnus, vagy akár fejedelmi Latinus. 
Ez Latiumban a helyzet. — A trójai hős ezeket mind 
Látja s a gondoknak roppant hullámai hányják; 

20 Gondolatit gyorsan jártatja hol erre, hol arra, 
Mindenüvé röpül az, készen van minden esetre: 
Mint a sugárzó nap vagy rezgő fénye a holdnak 
Érc üstből, a víz tüköréről visszaverődve 
Mindenüvé röpdös, felszáll a magas levegőbe 

25 És veri mennyezetét a kazettás házfedelének. 

1 A trójaiak. 
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Éjíszaka volt s az egész földnek még álom ölelte 
Fáradt lényeit, a madarak s barmok sokaságát; 
Aeneas atya ott, a folyam partján, hűvös égnek 
Boltja alatt, szomorú harcoktól dúlt kebelével 

30 Végre lenyúgasztá testét késő pihenésre. 
S íme, a nyárfák lombja között, kedves folyamából 
Feltűnik agg Tiberinus, e helynek az istene néki; 
Testét lenge köpeny zöldellő leple borítja, 
És a fejét árnyas nádbojt koszorúja köríti. 

35 Szól azután hozzá s gondját enyhíti szavával: 
Istenni, hós ivadék, te az ellenség keze közzül 

Trójánk visszahozod s várát fenntartod örökké, 
Téged a laurens föld s Latiumnak vár a mezője. 
Itt van a biztos hon biztos hajléka, ne tágíts! 

40 El ne ijesszen a harc! Lelohadt már isteneidnek 
Mérge, haragja reád. 
És nehogy azt hidd, hogy hiu álom csalta meg elméd: 
Parton, a tölgyek alatt látsz majd egy termetes emsét, 
Amely harmincat fiázott és ott hever épen; 

45 Szőke s a tőgye körül szőkék kicsi vemhei szintén. 
Ott lesz városod és küzdelmid után pihenésed; 
S háromszor ha lefolyt tíz év, onnét alapítja 
Magzatod, Ascanius, a fényes hírnevű Albát. 
Tiszta valót jóslók. De figyelj, most arra tanítlak, 

0 Hogy vidd végbe sikerrel a legközelebbi teendőt. 
Arcasok e tájon, kiknek Pallas1 vala ősük, 
Evander fejedelmük zászlait erre követve, 
Jól kiszemelve helyét, egy várost raktak a hegyre, 
Pallantéumnak hívják azt Pallas ükükről. 

65 Ök u latin néppel hadi lábon vannak örökké; 
Köss te frigyet vélük s nyerd meg bajtársakul őket. 
Én magam a parton, folyamom hosszába' vezetlek, 
A gátló habokon hogy tudjon győzni lapátod. 
Rajta csak, isteni sarj, ha az égi tüzek tünedeznek, 
Junóhoz buzgón könyörögj, s jámbor fogadalmad 
Győzze le félelmes haragát. Majd énnekem aztán 
Győztesül adj hálát. Mert én vagyok az, ki vizemmel 

1 Lycaon fia. 
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A partot mosom és szelem a dús földeket itten: 
Kékszinü Thybris, az ég legkedvesb földi folyója. 

05 Itt van nagy palotám, a magas bércekben a kútfőm.« 
Szólt a Folyam s lemerült vizi tükre alá, a fenékre; 

S Aeneast egyszerre hagyá el az éj meg az álom. 
Fölkél és keltére tekintve az aetheri napnak, 
Friss habokat mervén a folyóból régi szokásként 

70 Két tenyerével, az égre kiönti szivét e szavakkal: 
»Óh nymphák, laurens nymphák, kútfői folyóknak. 
S szent folyamoddal, Thybris atyám, ti fogadjatok engem, 
Aeneast, veszedelmektől végtére megóva! 
És te, ki megszántál bajainkban, drága Folyó te, 

75 Bárhol van palotád és bárhol eredsz is a földből, 
Tisztellek mindig, adományt szentelve nevednek, 
Szép, szarvas1 Folyam, óh fejedelme itáli vizeknek. 
Csak légy énvelem és mielőbb váltsd bé, mit Ígértél.« 
így rebeg és egy pár kiszemelt kétrend-evezőset 

80 Fölszerel és bajtársait is készíti az útra. 
Íme azonba csodás látvány tárúl a szemükbe: 

Szőke kocát látnak vele egyszínű kis malacokkal 
Fekve a part zöld pázsitján egy tölgynek alatta. 
A kegyes Aeneas bizony ezt neked ölte le, Juno, 

83 Áldozatul s oltárodhoz viszi öt meg a nyáját. 
Thybris egész éjjel szüntette dagadt vize árját, 
Csendes habjaival lassan folyt, szinte megállott, 
Úgyhogy mint a szelid tónak tükörsima színe 
Terjedezett csak azért, hogy küzdve ne kelljen evezni. 

90 Víg örömujjongás közt gyorsan végezik útjuk. 
A szurkos fenyü száll a vizén; mind bámul a hullám, 
Bámul az erdő is, mivel újság látnia festett 
Gályákat ragyogó érc pajzsokkal2 tova szállni. 
Nappal is, éjtszaka is fáradnak a gyors evezőkkel, 

95 Nagy kanvarúlatokat tesznek, más-más liget árnyán, 
Sok viruló erdőt átszelnek a víz sima tükrén. 
Már delelőre jutott ezalatt a tüzes nap az égen, 
Hogy távol falukat, várat s gyér házi tetőket 

1 A folyami teneket szarvakkal ábrázolták. 2 Ezoket a liajó farára 
akasztották. 



NYOLCADIK ÉNEK 169 

Látnak: Róma hatalma az égig emelte azóta; 
100 Akkoron ez vala Évander kisded birodalma. 

Nyomba' kikötnek hát s a városhoz közelednek. 
Az napon épen a város alatti berekbe' királya 

Ünnepet ült a dicső Heraklesnek s valamennyi 
Mennybeli istennek. Pallas fia is vele együtt, 

105 A nemes ifjúság s a szegényes módú senátus 
Égeti tömjénét s langy vérrel festi az oltárt. 
Amint meglátják a magas gályákat az árnyas 
Lombok alatt csöndben közelegni keményen evezve, 
Meghökkennek a nem várt látványon, s valamennyi 

110 Fölkel az asztaltól. De nem engedi Pallas, a bátor, 
Félbeszakítni toruk, kopját ragad, indul eléjük 
S távoli dombról szól: »Ifjak, mi hoz erre, nem ismert 
Ütakon át titeket? Honnan jöttök s mit akartok? 
Honnan származtok? Békét vagy harcot ajánltok?« 

115 Aeneas a magas tatról így válaszol erre 
Békehozó kézzel terjesztve ki zöld olaj ágát: 
»Trósz-fiakat látsz itt, ellenségét a latinnak, 
Mert a könyörgőket tovaüzte kevély seregével. 
Évanderrel volna szavunk. Vidd meg neki: jöttünk, 

120 Trójai hadvezetök, hogy kérjük a harcba' segélyét.« 
Pallas ekkora nagy névnek hallásakor elhűlt. 
»Szállj ki, akárki vagy és te magad szólj édes atyámmal. — 
— így felel ö — csak lépj vendégszerető küszöbünkre. 
Ezzel nyújtja kezét s jobbját nyomkodja erősen. 

125 Elhagyják a folyót s a berekben előre haladnak. 
Aeneas a királyt szólítja baráti szavakkal: 

»Óh görögök legjobbja, tehozzád küld ime, sorsom, 
Hogy terjesszem eléd a könyörgök zöld olajágát. 
Vissza se rettent, hogy te görög hadifő, se hogy arkas1 

1 0 Vagy s hogy a két Atridának törzsébül eredtél: 
Engem az én bátor szívem, szent isteni jóslat, 
A rokon ősi atyák s elterjedt híred a földön 
Kapcsolnak hozzád, s örömest engedtem a sorsnak. 
Dardanus eldödünk, amaz ilosi váralapító, 
Mint görögök mondják, Électrának vala sarja 

1 Arcadiai. 
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És Trójába került. Électra leánya az órjás 
Atlasnak, ki az ég boltját hordozza a vállán. 
Nektek atyátok Mereurius, kit a hószinü Maia 
A Cyllene fagyos csúcsán szült méhbe foganva. 

140 Maiának, ha ugyan hihetünk a regének, az atyja 
Ép' az az Atlas volt, ki a csillagos ég viselője. 
Ekkép egy vérből szakadott ketté a mi fajtánk. 
Ebben bízva nem is kerülő utakon, követekkel 
Lestelek én ki; saját magamat kockára vetettem, 

445 En-fejemet, s mostan könyörögve jövök küszöbödhöz. 
Daunus-faj,1 ugyanaz, mely téged, minket is ép'ugy 
Háborúval zaklat; s minket ha kiűz, hiszi, nem lesz 
Többé gát, hogy egész, nagy Hesperiát leigázza, 
S birja e két tengert, mely mossa fölülrül, alólról. 

150 Vedd szavam, add szavadat: van nékünk bajnoki keblünk, 
Van bátor szívünk s. népünk tettekre megedzett.« 

Szólt vala Aeneas, s míg szólt, amaz a szemit, arcát 
És az egész alakot már rég' vizsgálta szemével. 
Szól azután röviden: »Óh mily szívesen befogadlak, 

158 Trójai hős, rád ismerek! Óh hogy' visszaidézed 
Emlékembe szavát s arcát Anchises atyádnak! 
Emlékszem, Priamus, mikoron Salamisba elindult, 
Hogy huga, Hésioné birodalmát lássa, betért volt 
Egyúttal hűs bérci közé fagyos Arcadiának. 

160 A kora ifjúság akkor pelyhezte be arcom; 
Hogy' bámultam a trósz hadiföket, Laomedonnak 
Hősi fiát! De bizony valamennyi közül kimagaslott 
Anchises. Mily vágy lobogott fiatal kebelemben, 
Hogy megszólítsam s jobbját jobbomba szo ítsam! 

165 Hozzá lépve mohón, Phéneus várába vezettem. 
Lyciai nyilakat s szép tegzet adott búcsúzáskor 
És aranyos szállal telehimzett drága felöltőt, 
Két aranyos gyeplöt, melyeket Pallasnak od'adtam. 
Hát kívánt kezemet szívesen teszem én kezelekbe, 

170 És ha a holnapi nap megtér sugarával az égre, 
Harci segéllyel s dús adománnyal eresztelek útra. 
Addig e szent napot itt, híveinkként melyre jövétek, 

1 Rutulus. 
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Üljétek mivelünk, — nem tűr ez semmi halasztást — 
S szokjatok asztalihoz már most a ti híveiteknek.« 

175 Ekkép szól, a tort s a kupákat visszahozatja, 
Ülteti vendégit maga mindjárt pázsitos ágyra 
És megtiszteli Aeneast a juharfa-karosszék 
ülésével, amellyet oroszlán bőre borított. 
Válogatott ifjak, meg az oltár papja vetélgve 

iso Hordnak sült bikahűst, felhalmozzák kosarakban 
A finom kenyeret s borukat sorjába' kínálják. 
Aeneas lakozik, vele Ilium ifjú legényi 
A nagy marhagerinc, és szent johok áldozatából. 

Éhük hogy csilapult s az evésnek vágya megenyhült, 
lpr> így szól Évander: »A mi ünnepi szent lakománkat 

Itt, a nagy istenség oltárin nem hiu agyrém 
ületi meg, sem a hajdani istenek elfeledéce, 
Trójai vendégem! Menekülvén szörnyű veszélyből, 
Szívesen üljük meg s méltó dolog ezt felujítnunk. 

190 Nézd csak e nagy kószált tetejében a sziklatömegnek: 
Mily szétszórt darabok, milyen elhagyatott ez a lakhely 
A bércen, leszakadt kőszirtjei szerte hevernek. 
Barlang volt e helyen, jó-mélyen, távol a szemtől: 
Cacus, a rettenetes fél-ember volt a lakója; 

1 9 j Nap se hatott oda bé, talaján mindig csupa friss vér 
Illata párolgott, s a kevély ajtókra szegezve 
Halvány emberi fők csüggtek szomorú rohadásban. 
Vulcanus volt atyja e rémnek; nagy tömegével 
Csak vonszolta magát, szájából lángot okádott. 
Végre idők folyamán megjött a segély, mire vágytunk, 
Isten alakjában. Megjött ama nagy boszuálló 
Alcides,1 büszkén a levágott Géryonestől 
Vett zsákmányra, bikáit győztesen erre terelte, 
Lenn a folyam partján s a völgybe' pihentek a marhák. 

2 0 j Vad szive bírta reá Cacust, ne legyen se gonoszság, 
Sem fondor csel olyan, hogy megpróbálni ne merné; 
Pompás testű bikát elhajtott négyet a nyájból 
És kitünö, formás tehenet szintén ugyanannyit; 
És hogy előre menő lábuk nyoma ott ne maradjon, 

1 Hercules. 
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- i0 Farkuknál fogvást vonszolja be, rejti el őket 
Árnyas odújában, fordított nyommal az úton: 
Ahova semminemű jel nem vezeté keresőjük. 
Amphitryoniades,1 amidőn indulni akarva 
Jóltartott nyáját legelőjükről tovahajtja, 

215 Búcsút bőgnek azok, s panaszuknak hangja betölti 
Mind az egész berket, halmok sora zendül utána. 
Visszafelel rá egyik ünő, elbődül a barlang 
Mélyén, s Cacusnak megcsalta reményit a foglya. 
Fájdalmas dühiben felforr Alcides epéje, 

22ü Fegyverit, a görcsös buzogányt nosza kézbe ragadja 
S futva fut a meredek hegynek szellős tetejére. 
Embereink Cacust most látták félni először 
S megzavarodni szemét: szalad is sebesebben a szélnél 
Sziklaodúja felé, lábának szárnyat ad a félsz. 

225 Ott csak alig zárkózott bé és tépte le láncról 
A nagy ködarabot, melyet atyja művészete vasra 
Függesztett, és zárta el ily torlasszal az ajtót: 
Tiryns bajnoka ott termett iszonyú dühvel egyben; 
Minden rést kikutat, szemeit jártatja körösleg, 

230 Még foga is csikorog. Háromszor nézi, kutatja 
Át az Aventinust, háromszor törne, hiába. 
At a bezárt küszöbön, háromszor ül is le pihenni. 
Állott a barlang tetején egy messzire látszó 
Hosszú, hegyes kószál, meredek mindenfelül oldalt, 

235 Ragadozó repesök alkalmas fészke, tanyája. 
Ezt, — mert balra hajolt s ferdén a folyóra tekintett, — 
Ö jobbról megrázza, egész testtel neki dőlve, 
És töviből kiteperve belésujt hirtelen, úgyhogy 
Ekkora sujtástól megrendült a magas aether, 

240 A part szerterepedt s az ijedt víz visszafelé folyt, 
Cacus odúja pedig, rejtett palotája előtűnt, 
Barlangjának egész, árnyas belsője kitárult, 
Mintha hatalmas erő, zárát föltépve a földnek, 
Felnyitná a pokol fenekét, amaz istenutálta 

245 Hadesi hont: a rémes üreg föltárul a szemnek 
S a bejutott fénytől odalenn reszketnek az árnyak. 

1 Amphitryon fia = Hercules. 
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Hirtelen ily fényben hogy az órjást szemre vehette, 
Szirtüregében amint sohse hallott hangon üvöltött, 
Ontja felülről rá Herakles a nyílt, valamennyi 

250 Fegvverit, ágakat és köveket hajigálva reája. 
Az pedig, — a bajtól meg nem lehetett menekülni, — 
Iszonyú füstöt okádik a torkából, — cáoda látvány! — 
Sürü sötétséget terjeszt vele szirtüregében, 
Ügyhogy a szem semmit sem lát, oly sürü, sötét éjt 

255 Ont az egész barlangra, tüzét elegyítve beléje. 
Alcides nem tűri tovább: tűzön át maga szökken 
Mélyre, a kormos füst legtöbb hullámözönébe, 
Ahol a barlang legfeketébb felhője gomolygott. 
Ott Cacust, ki tüzét a sötétbe" hiában okádta, 

260 Két karjába ragadja, szorítja nyakát, nem ereszti, 
Két szeme míg kidagad s vérétül a torka kiszárad. 
Tépett ajtaival föltárul a fekete barlang 
És a lopott, tagadott prédát kimutatja világgá; 
Ö a torz-tetemet lábánál fogva kihúzza. 

'' ' Nézi a szörnyet a nép, nem győzi csodálni eléggé 
Arcát, rémítő szemeit, szőrrel tele mellét 
S torkát, mely kialudt lángját nem fújja ki többé. 
Innen ez ünnepi nap, fiaink is örömmel ülik meg 
Attól fogva, mikor megkezdte Potitius egyszer 
És a Pinariusok, mint Hereules-ünnepi őrök. 
A berek oltárát ö állította, melyet mink 
Mindig legfőbbnek1 nevezünk, s az lészen örökké. 
Rajta tehát, ifjak, jó tettért hála fejében 
Lombkoszorút fejetekre, kupát jobb kézzel emelve 
Esdjetek a közös istenhez, bort öntve ki néki.« 
Szólva, Herakles szent, kettős szinü nyárfagalyával 
Megkoszorúzza fejét, levelét haja fürtibe fonva, 
Jobbjában van a szent serleg. Mindnyájan azonnal 
Hintik szent italuk s esedeznek a mennybeliekhez. 

Már ezalatt az Olympushoz közelebb jut az estve. 
Jönnek már a papok, — soraikba' Potitius első, — 
Bőrrel övezve szokásszerüleg s a kezükbe' szövétnek. 

Hercules állította e főoltárt (ara maxima) Jupiternek hálából, 
hogy elveszett marháit megtalálta. 
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Űj lakomát laknak, halmozzák dús csemegével 
Második asztalukat, telt tállal töltik az oltárt. 

285 Annak lángja körül Salius-papok éneke zendül, 
Akik homlokukat nyárlombokkal koszorúzzák. 
Hercules érdemiről dalinak dicséretet ifjú-
S férfi-karokra: hogy a kígyópárt, mit a mostoha1 küldött 
Bölcsőjébe' reá, hogy' megfojtotta kezével, 

290 Nagyszerű városokat hogy' feldúlt hősi erővel, 
Tróját, Oechaliát; hogyan állt meg ezer veszedelmet, 
Mit rárótt Eurystheus és Juno, a kegyetlen. 
»Győzetlen! Te legyőzted a felhő szülte csodákat,-' 
Hylaeust, le Pholust, Cretának szörnyű bikáját. 

293 S a néméai völgyben a roppant testű oroszlánt. 
Reszket előtted a Styx és reszket az orcusi ör is3 

Véres odújában megrágott csontokon ülve. 
És nem ijesztett meg téged soha más, se Typhoeus 
Fegyvere élével, sem a lernai hydra eszedtől 

300 Nem fosztott meg, száz fejivei hemzsegve körülted. 
Légy üdvöz, te, igaz Zeus-sarj. új dísze az égnek 
Lépj kegyesen hozzánk s végy részt a te áldozatodban.« 
Ily dicséreteket zengnek s Cacusnak odúját 
Emlegetik főkép s vele öt is, a lángot okádót. 

309 Hangzik egész ligetük s rá visszafelelnek a dombok. 
Végezvén a szent lakomát, megtér valamennyi 

A városba. Elől a király, hajlottan a kortól, 
Aeneast s a fiát maga mellett tartva, haladnak 
És sokféle beszéd könnyíti az útnak unalmát. 

310 Aeneas szemeit fürgén jártatja körösleg, 
A hely kedvire van; mindent tudakolva, örömmel 
Hall emlékeiről mindent a korábbi nagyoknak. 
Akkoron Évander, ki a római várat4 emelte: 
»Faunusok és nymphák, honiak, lakták emez erdőt 

313 S tölgyek törzseiből eredett ős emberi fajta; 
Nem vala rend, törvény, a bikát béfogni se tudták. 
Sem bégyüjteni a gabonát, se kímélni a készet; 
Bajjal szerzett vad vala étkük s a fa gyümölcse. 
Saturnus jött, mint első. az olympusi trónról. 

1 Juno-v 2 A Centaurusokat. 3 Cerberus. 4 Prllanteumot a Palatínuson. 
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320 Honnan Juppiter űzte el őt, villámmal ijesztve. 
Ö a tudatlan fajt a hegyekből egybeterelve 
Törvényt ad nekik és Latium nevet ennek a földnek, 
Amely ölén biztos rejtekhelyet ád vala néki.1 

Ennek uralma idétt volt, — úgy mondják, — az aranykor: 
325 Népei öt, a királyt, csöndes békében uralták, 

Míglen a színehagyott, rosszabb kor2 jött a helyébe. 
S hozta dühös harcnak vágyát s szomját az aranynak. 
Jött a sicán népség, meg az ausonok erre hadastul 
S változtatta gyakorta nevét saturnusi földünk. 

330 Kényurak álltak elő: a vad, cr jás termetű Thybris, 
Akirül, italusok, folyamunkat azóta nevezzük, 
,Albula' ős, igazándi nevét Thybrisre cserélve. 
Engem, a honvesztett, tenger végére bolyongót 
Sorshatalom meg a Végzet, amellyet senkise győz le. 

335 Erre a helyre hozott; Carmentis nympha szülém is 
Intett, rémített, valamint a nagy isten, Apollo.« 
Még be se végzi, tovább halad és mutogatja az oltárt 
És Carmentalis-kaput, ez neve római nyelven 
A jós Carmentis nvmphának tiszteletére: 

:uo Jóslatot ö mondott legelőször az Aeneadáknak 
Majdani hírükről, s mi dicső lesz Pallanteum. 
Megmutatá ama nagy ligetet, mellyet menedékké3 

Tett meg Romulus, és a fagyos szirttöbe' Lupercalt: 
Arkasi módon adák e nevét a lycaeusi Pantól. 

315 Argiletum szent ligetét szintén bemutatja, 
S hívja helyét tanuúl, Árgus vendége hogyan halt. 
Fölviszi Tarpeius-hegynek Capitóliumába, 
Mely ma arany,4 hajdan telidesteli bozóttal. 
Szent borzalma e helynek, az erdőség meg a köszirt 
A remegő pórok kebelét már ekkor ijeszté. 
»E ligetet, — szól, — és a lomb-koszorúzta hegyormot 
Isten lakja — melyik? nem tudni, — de arkasok olykor 
Látják, hogy maga Juppiter az. ki a fekete aegist3 

1 Laliuranak azért nevezte — mondja — »quoniam latuisset (lap-
pangott) tatus is oris.< Hagyományos etymoVogiai szójáték. 2 Az ezüst-
kor. 3 Asylummá. 4 Juppiter temploma tele volt arany díszekkel. 

Juppiter pajzsa, voltakép a zivataros felhő. 
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Jobbjában megrázza, magát zivatarral övezve. 
355 S látod e két város falait földig letiporva, 

Ránk maradott emiékit a hajdani, hősi világnak? 
Ezt itt Janus atyánk, azt meg Sáturnus emelte: 
Ennek Jániculum, Sáturnia volt neve annak.« — 
Ekkép folyt a beszéd, s a szegény evanderi házhoz 

360 Eljutván, látják, hogy a római fórumi síkon 
S büszke Carinákon bőgő csordák legelésznek. 
Ahogy elérkeztek, szólt: »Itt lépett e küszöbre 
Győztes Hercules is; itt volt fejedelmi lakása. 
Légyen erőd, vendég, megvetni a fényt, hogy az isten 

365 Méltó társa lehess; sohse nézd le az egyszerűséget.« 
Szólt s a nagy Aeneast kicsi hajlékába vezette, 
Csúcsos padmaly alá s kínálta üléssel a lombon, 
Amelyet afrikai medvének bőre borított. 

Rohan az éj, szárnyát kiteríti sötéten a földre. 
370 Vénus azonba' — nem ok nélkül — ijedezve szivében, 

Mint anya, harci zaján a kemény laurentumiaknak, 
Vulcanushoz szól, férjéhez, arany nyoszolyáján, 
És szava isteni báj gyönyörét árasztja feléje: 
»Míg Tróját jogosan dúlták Argos fejedelmi, 

375 És az esendő várt tüzes üszkökkel teleszórták, 
A nyomorult népnek nem kértem semmi segélyed, 
Sem fegyvert, amiben remekelsz, óh hitvesem, édes. 
Minthogy hasztalanul nem akartam fáradozásod, 
Bárha nagyon sokkal tartoztam a Priamidáknak 

3S0 S Aeneasom nagy bajain keseregtem elégszer. 
Zeus akaratja, imé, rutulus földekre vezette: 
Épen ezért, te, nekem szent isten, mint anya, jöttem 
Fegyvert kérni fiamnak; amit megnyert Thetis egykor 
S könnyeivel szintén Aurora megejtve a szíved.1 

385 Nézz oda, mily népek gyülekeznek, zárt kapu mellett 
Hogy fenik a fegyvert megrontani engem, enyéim! 
Szólt s míg az habozott, dédelgeti hószinü karral 
Lágyan ölelve az isteni nő. Azt rögtön elönti 
A rég' ismert láng, behatol tüze a velejébe 

1 Thetis fia, Achilles, Aurora fia, Memnon számára kapott fegy-
vereket Vulcanustól. 
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390 S megremegő csontját gyújtó szikrája bejárja: 
Ép úgy, mint amikor fénylő villámtul az égen 
Megszakad a felhő s vakitó tüze földre cikázik. 
Örül a csel sikerén, szépségét érzi a hitves. 
Szól az örök szerelem békóiban erre az isten: 

395 »Mért keritesz oly nagy fenekét? Hova lett bizodalmad 
Isteni nö, bennem? Lett volna csak ekkora gondod, 
Adhattunk vón fegyvereket már akkor a trósznak. 
Tíz évig még Trója hogy álljon s Priamus éljen, 
Azt sohasem tiltá sem az égi király, sem a végzet. 

409 Most is, hogyha te harcot akarsz és arra sovárogsz, 
Mit művészetem és műgondom csak remekelhet, 
Vasbul amit formálhatok én, avagy électronból,1 

Amire képes a kéz s a fúvók.. . de te szűnj könyörögve 
Kételkedni hatalmadban.« S e szavaknak utána 

405 Forró vággyal ölelte a nőt s keblére omolva 
Tagjait a csöndes szendernek adá pihenésre. 

Útja felén hogy az éj túl volt s első pihenése 
Almát elzavará, — mikor a némber, kire rá van 
Róva, hogy orsóval nehezen tengesse az éltét, 

í l" Hamu alól parazsát felszítja s a nappali dolgot 
Végezi éjtszaka is, megdolgoztatva ugyancsak 
Szolgálóit a mécs mellett, hogy hitvesi ágyát 
Tisztán megtarthassa, s etesse, nevelje szülöttit: 
A tűz istene nem később kél a puha ágyból 

415 És nem lanyhábban lát dolgához műhelyében. 
A siculus partnál, közelében eol Liparának 
Egy meredek sziget áll, füstölgő sziklaorommal; 
Aetnaiként dörgő barlang van alatta, kiévé 
A cyelopsi kemencéktől; rettentő pőrölyütések 

120 Hangzanak üllőkről, sistergnek a mély üregekben 
Izzó vasfolyamok, ropog a láng s zúg a kohókban. 
Vulcanus laka ez, s a sziget Vulcania róla. 
A tüz istene most ide szállott a magas égből. 
A Cyclopsok már verik a vasat a nagy üregben, 

42 ' Meztelenül Brontes, Steropes. úgyszinte Pyracmon. 
Formátlan vala még a kezükbe, de részbe kicsiszolt 

1 Arany, melynek i /s r í s z 2 ezüst. 
12 
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A villám, melyet égi atyánk le szokott hajigálni 
A földekre, de még nem volt végkép befejezve. 
Három jégzápor-sugarat tettek bele, hármat 

430 Záporesőből, rőt tűzből és déli viharból; 
Most még rettenetes tüzfényt, ropogást, ijedelmet 
Raknak a műbe belé s a haragnak gyorstüzü lángját. 
Mások meg szárnyas kerekű szekeret kalapálnak 
Marsnak, amellyel a népet, a várost hadba lovalja. 

435 Fegyverit a bosszús Pallasnak, az iszonyú páncélt 
Kígyók pikkelyivei rakják ki vetélgve aranyból; 
Kígyópár-fonadék is készül az isteni mellre 
S a lenyakalt Gorgo1 maga, hogy szemefénye kialszik. 
»Félre hamar mindent, hagyjátok a dolgotok abba, 

440 Aetnai Cyclopsnép! Eszetekbe vegyétek a szómat: 
Fegyvert kell készítni a hősnek. Most van erőre 
Szükség, fürge kezekre, ügyes, művészi tudásra. 
Késlekedés ne legyen!« Nincs több szó, mind nekifekszik 
Gyorsan a munkának s osztoznak rajta egyenlőn. 

445 Foly patakokban az érc, olvasztott férne aranynak 
És a sebet vágó vas is olvad a kályha kohában. 
Kezdik a nagy pajzzsal, hogy az egymaga védje ki majdan 
Mind a latin nyilakat: lemezét hétrét teszik össze. 
Mások a fúvókat levegővel töltve fúvatják, 

450 Mások a sistergő vasakat mártják bele vízbe. 
A kalapált üllők nagy terhe alatt nyög a barlang, 
Váltogatólag emelkedik a sok erős kar ütemben, 
Sok pedig a harapó-vassal forgatja az ércet. 

Aeoli partokon ezt míg végzi a lemnosi isten, 
455 Évandert alacsony házából kelti az áldott 

Fény s a madárdal, amint csicseregve köszönti a reggelt. 
Fölkél rá az öreg, testére felölti az inget, 
A tyrrhén sarukat talpához erösiti szíjjal, 
Vállát oldalvást tégéai karddal övedzi, 

460 Balról meg párduc-kacagányt lógat le a hátán. 
Testőrző kutya is megy előtte magas küszöbéről 
Kettő, mellyek urok kísérik, akárhova indul. 
Nem feledé el a hős az Ígéretet és a beszédet 

1 Medusa. 
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S Aeneas vendégi lakát fel akarta keresni. 
465 Szinte korán ébredt Aeneas, már uton is volt, 

Társul Achates ment vele, azzal1 meg fia, Pallas. 
Összetalálkoznak, kéz kézbe' leülnek a háznak 
Termében s most végre az alkalom itt van a szóra. 
Kezdi legott a király: 

470 »Trójai hős hadifő! Azt vélem, amíg te virágzói, 
Nem lehet az, hogy veszve legyen Trójának uralma. 
Harci segítségnek kicsiny a mi erőnk e hatalmas, 
Nagy névhez2 képest. Erről Thybris vize gátol, 
Ott rutulus fenyeget s fegyverzaj zengi be várunk. 

475 Én egy nagy népet s hatalomban erős hadi tábort 
Szerzek meg teneked: véletlenül ép' a szerencse 
Hozza elénk üdvét; ím a Végzet hitt ide téged! 
Nincs ide távol Agyllának magas ormokon épült 
Városa: ott települt hajdan le a Lydiabéli 

480 Nagy hadi hírnevű nép etruszk bércek koszorúján. 
Ezt, miután évek hosszú sora látta virulni, 
Büszke uralma alá hajtá Mézentius. Óh mért 
Mondjam e gaz lélek sok véres, zsarnoki tettét? 
Rajta toroljátok meg, oh istenek és maradékin! 

180 ö bizony élőkkel kötözött holttesteket össze, 
Kézre szorítva Kezet, s fektetve az arcot az arcra, 
— Ah, iszonyú kínzás! — míg ebben a rút ölelésben 
El nem rothadtak, hosszan vívódva halállal. 
Végre a nép nem türle tovább a dühöngve dühöngőt: 

190 Fegyvert fogva körülveszik öt, valamint palotáját; 
Híveit ott leölik, tüzes üszköt szórnak a házra. 
Míg foly az öldöklés, ő elfut a rutulusokhoz. 
S Turnus fegyveresen kész védeni a menekülőt. 
Lázad egész Etruria most, jogosan követelve, 

496 Meglakolás végett fejedelmét adja ki néki. 
Téged szántalak én élére ezernyi hadaknak. 
Parthosszat dühösen tombol, tódul hadi népük, 
Sürgeti a riadót; csak is egy agg jós szava tartja 
Vissza haduk, mondván: »Óh válogatott fiatalság! 

1 Lvanderrel. 2 Aeneas nagy nevéhez. 
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500 Lydia dísze, virága!1 Jogos harag és keserűség 
Késztet benneteket Mézentiuson boszut állni. 
Csakhogy e nagy népet italus nem fogja legyőzni, 
Külföldről kell erre vezér.« Megijedve az égnek 
Intelmén, a tuszk sereg itt pihen ép' a mezőkön. 

505 Szószólókat már küldött hozzám maga Tarchon 
Országuk jelvényeivel, jogar- és diadémmal,2 

És kért, én vegyem át a hadat s Tyrrhenia trónját. 
Ah, de a hűlt, kimerült aggság éntőlem irigyli 
Már az uralmat, a nagy tettől elkéstek erőim. 

510 Biztatnám fiamat, de az anyja sabin, s neki ekkép 
Félig e föld a hazája. Te, akinek a kora, törzse 
Illik a jóslathoz, kit az istenek is követelnek, 
Jöjj , óh trósz s italus népnek te vitéz vezetője! 
Társul adom melléd vigaszom s egyedüli reményem, 

MR Pallasomat: te tanítsd eltűrni a tábori élet 
Sok sanyarúságát; hadd szokja meg ifjúkorában 
Hós hadi tetteidet szemlélve csodálni személyed. 
Még adok aztán kétszáz válogatott lovas arcast,3 

A maga részéről ugyanannyit visz maga Pallas.« 
520 Még ki se mondta szavát, szemeit rég' földre szegezve 

Ült ott Aeneas és hü haditársa, Achates, 
Mert szomorú szivüket sok, nagy gond járta keresztül, 
Míg a derült égből nem küldte jelét Cytherea: 
Váratlan villám csap alá, megdördül az égbolt; 

525 úgy tetszett, a világ mint hogyha romokba szakadna 
S tyrrhén tárogató szava zúgna keresztül a légen. 
Fölnéznek, hát ím csak mennydörög újra meg újra, 
S a derűs égboltnak felhői között a nyílásban 
Fegyvereket látnak villogni s ütődve zörögni. 

530 Döbbenet áll a szivekbe, csupáncsak a trójai bajnok 
Ismer a zajba' reá, amit isteni anyja megígért. 
Szól azután: »Ne kutasd, gazdám, igazán ne kutassad, 
Mily sorsot hoz e jel; rám céloz véle Olympus. 
Énnekem istenanyám ígérte jelét az esetre, 

535 Hogyha kitörne a harc; ö hoz vulcanusi fegyvert 

1 Az etruszkok régi hazája Lydia volt. 2 Az etruszk királyok korona 
helyett diidémot viseltek. 3 Arcas = arcadiai. 
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Oltalmamra nekem. 
Óh te, szegény laurentumi nép, milyen öldökölés vár! 
Hogy' kell bűnhődnöd, Turnus! Hajh, Thybris atyám, hány 
Pajzsot, hány sisakot görgetnek habjaid, óh hány 

640 Hős tetemét! Nosza harcra tehát, szegjék meg az esküt!« 
Ajka e szót ejtvén, a magas trónust odahagyja 

S Hercules oltárán a kihamvadt szent tüzet újra 
Fölgerjeszti s örömmel járul a tegnapi Lárhoz 
És a Penateshez. Kiszemelt bárányokat áldoz 

545 Évander, kétéveseket, meg a trósz fiatalság. 
Majd azután indúl a hajókhoz látni barátit. 
A legbátrabbját választja ki mind közül, akik 
Hadba követték volt; a többi haladjon a víznek 
Mentiben, áramló habján tétlen' lehajózva 

560 lulusnak hírt vinni az atyjáról s az ügyekről. 
Adnak a trószoknak lovakat tyrrhéni mezökre, 
Aeneasnak a legszebbet, rajt' sárga oroszlán 
Bőre terül végig, tündöklik aranytűi a körme. 

A kisded várost menten beröpüli a Fáma, 
555 Hogy lovasok vágtatnak a tyrrhén partra; remegve 

Esdenek édes anyák, félelmük nő a veszélyben 
S még rettentőbbnek tűnik fel Mars hadi képe. 
Fogja elindúló fia jobbját, el sem ereszti 
Évander s könnyel nem tudva betelni, zokogja: 

060 »Elmúlt éveimet Jupiter bár visszaidézné, 
Amikor a hadi sort Praeneste tövében először 
Porba terítettem, pajzshalmokat adtam a lángnak 
És Eritust, a királyt. Hadesbe leküldtem e karral. 
Három lelket adott pedig anyja, Feronia. néki 

565 (Mondani is szörnyű!); háromszor kelle csatázni, 
Háromszor leterítni; de mégis e jobb kiragadta 
Mindhárom lelkét háromszori vértezetével. 
Semmi se tépne le most kebelemről, drága fiacskám, 
És Mézentius, a szomszéd, gúnyt szórva fejemre 

70 Annyi sok öldöklést nem végzene gyilkos acéllal 
S nem merné megfosztani városom annyi lakostól. 
Ámde ti mennybeliek s fejedelme a mennyei karnak, 
Juppiter, óh könyörülj Arcadia árva királyán 
S halld meg imádságát az apának! Hogyha ti nékem 
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3 : 5 Megtartjátok Pallasom, öt ha kiméli a végzet, 
És csak azért élek, hogy még meglássam, öleljem: 
Életet esdekelek s elszenvedek érte akármit. 
Ám ha, Szerencse, nekem bús sorsot szánt a te kényed, 
Most, óh most érjen már véget a lét, a kegyetlen, 

580 Míg kétséges a gond, a jövő sejtelme homályos, 
S téged, drága fiam, késő, egyedüli reményem, 
Keblemen itt tartlak: szomorú hír csak ne sebezze 
Meg fülem!« — így önté ki az agg váláskor a szívét. 
Összerogy, a szolgák felfogva viszik be a házba. 

583 És immár a kitárt kapukon kivonult a lovasság, 
Aeneas a legelsők közt, hűséges Achates, 
Majd más trójai fők; a csapat közepén maga Pallas, 
Rajta lovagköpenyeg díszlik s fényes hadi fegyver. 
Lucifer épen ilyen, kit Vénus az ég valamennyi 

39J Csillaginál jobban szeret, Oceanusba' fürödvén 
Szent arcával az égre ha kél s a homályt tovaüzi. 
A falon állnak az árva anyák, kísérve szemükkel 
A porfelleget és érctől ragyogó hadi népet. 
Tüskén-bokron azok, hol legközelebb van a célpont, 

595 Törnek fegyveresen s ujjongnak; rendbe' vonulva 
A pata négyszeresen veri a dobogót a göröngyön. 
Hűvös, nagy berek áll közelében a caerei víznek, 
Megszentelte az ös kegyelet; halmok koszorúja 
Zárja körül s feketés fenyvek sora körbe' szegélyzi. 

600 E ligetet, mondják, ünneppel az ősi pelasgok 
Itt a latin földön legrégibb megtelepülök — 

Silvanusnak szentelték, rét s nyájak urának. 
Tyrrhén népeivel nem messzire táboroz innen 
Tarchon jól védett dombnak tetején, hol egészen 

605 Jól látszott a sereg, mely a sík földekre kiterjedt. 
Aeneas atya s a kiszemelt had e dombnak alája 
Tart s fáradt-magukat, lovukat gondozva, pihennek. 

Aetheri fellegi közt Vénus ragyogón közeledve 
Jö adományaival; meglátva fiát, aki távol 

610 Ült egy félreeső völgynek hűs csermelye partján, 
így szólítja meg öt s nem leplezi mennyei-voltát: 
»lm' az igért adomány, férjem remekelt keze-műve! 
Drága fiam, ne habozz Laurentum büszke vitézit, 
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Avvagy akár a kemény Turnust viadalra kihívni.« 
615 Vénus amint így szólt, sietett megölelni szülöttét 

S fényes fegyverit ott egy tölgyfa tövébe lerakta. 
Boldoggá teszi a nagy tisztelet, ég adománya, 
Aeneast; nem győz bételni, csodálni szemével 
Mindeneket; keze, karja között forgatja szünetlen' 

C2° A tarajos sisakot, félelmes lángja-lövellőt, 
Kardot, a végzeteset s érctől merevülten a roppant, 
Röt sugarú páncélt; olyan az, mint fekete felhő, 
Amely a nap ragyogó fényét vakítón veri vissza; 
Lábvértnek párját électronból,1 színaranyból, 

625 Majd a gerelyt, a paizst, amelyet le nem írhat az ember. 
A tüz istene, jól tudván titkát a jövőnek, 
Rajta kivéste hiven történetit Italiának, 
Róma triumphusait s ivadékait Ascaniusnak 
Végig a megvívott harcoknak hosszú sorával. 

630 Ott van a nőstényfarkas, amint Mars zöld odújában 
Földre terült, ott csüggnek enyelgve az ikrek2 az emlőn 
Játszadozó kedvvel, szopják az anyát ijedetlen'; 
Míg az hátratekert nyakkal, felváltva hol ennek, 
Hol meg a másiknak testét nyalogatja simára. 

035 Ott van Róma közel, meg a fényes circusi játék 
És a sabin szüzek törvénytelen elragadása;3 

Majd meg a Rómulidák1 új harca, mely erre kilobbant 
Curesnek szigorú népével, az ősz Tatiusszal. 
És azután a királyok, imént kik még hadakoztak, 

•'40 Zeus oltára elé állottak, csésze kezükben, 
Emsét áldoznak s szerződést kötnek örökre. 
Arrább látni, amint Mettust széttépi a négy ló 
Kétfele hajtva, — hitet mért szegtél, Alba szülötte? — 
Arúló tetemét hurcolja magával az erdőn 

045 Tullus, a tüskebokor vértől lesz harmatozóvá. 
Ott Porséna kívánja, fogadják bé a kiűzött 
Tarquiniust, és vívja kemény ostrommal a várost. 
Aeneadák3 a szabadságért fegyverbe rohannak. 

1 Keverék: 4 rész arany, 1 rész ezüst. 2 Romulus és Remus. 
A sabin nők elrablása Neptunus ünnepén, a Consualián történt. 
RomuÜdák: Romulus népe, rómaiak. 5 Aeneadák: rómaiak. 
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Látni, milyen haragos, hogy néz, mily fenyegetöleg. 
65o Mert a hidat Cocles szétromboltatta merészen 

S Cloelia átúszott a folyón, széttörve bilincsét. 
A tarpejusi vár tetején áll Manlius őrként 
Védelmezve a templomot, a Capitolium ormát; 
S Romulus, a palotád ott áll friss szalmafödéllel.1 

655 És az ezüst lúd ott, az arapy csarnokba' repesve 
Gallusok érkeztét fennen gágogva jelenti.2 

Gallok tűnnek elő a bozótban, az éji homálynak 
Árnyas leple alatt immár felkúsztak a várba; 
Fürtje hajuknak arany, színaranyból a ruha rajtuK, 

660 Csíkos a harci köpeny, tejszínü nyakuk színaranyból 
Hord fonadékot, mindenikük két alpesi dárdát 
Villogtat keze közt, hosszú pajzs védi a testük. 
Ott táncos Salius-papok és sok pöre Lupercus, 
Meg gyapjúrojtos süvegek, meg az égből aláhullt 

665 Pajzsok;3 a városon át párnás kocsijukban a tisztes 
Matrónák a szent szereket viszik.4 Ott pedig arrább 
Látszik a Tartarus is Pluto kapujával a mélyben; 
Bűnhődő gonoszok: lebegő szirten Catilina 
Lóg odakötve, remegve az őreit, a furiákat. 

670 Elkülönítve a jók s Cato, ki fölöttük Ítélget. 
Köztük a megdagadott tengernek képe aranyból, 
Kéklő felszínén fölvert tajtékja fehérlik; 
Körbe' körül delphin-csapatok, ragyogók az ezüsttől, 
Farkukkal verik a vizeket, szeldelve a sós árt. 

675 A közepén ércorru hajók actiumi harca; 
Látni a Leucátét a hajóhad verte haboktól 
Csapva, s a hullám hogy tündöklik a fényes aranytól. 
Ott áll Augustus Caesar a hajó magas ormán 
Harcra vivén italust együtt az atyákkal, a néppel 

680 S védő istenivel; két oldalt szórja sisakja 

1 Romulus szalmafödeiü kunyhóját a Capitoliumon nagy tiszte-
letben tartották. 2 A szent ludak gágogása ügyel meztette Mániást a 
gallusok betörésére. 3 Numa idejében egy állítólag égből hullott pajzsot 
(ancile) találtak. A király még tizenegy hasonlót készíttetett és a tizenkét 
pajzsot Mars templomában a Salius-papok őrizetére bízta abban a 
hitben, hogy ezek 'Róma fennmaradásának zálogai. 4 Ceres vagy 
Carmenlis ünnepén. 
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Víg lángját, s a fején atyjának1 csillaga fénylik. 
Másfelül ott seregét Agrippa vezérli a tatról; 
Kedvez az ég s a szelek; diadalmai büszke jeléül 
Tengeri harc rostrás koronája2 ragyog le fejéről. 

685 Tarkamezű barbár csapatokkal jő a vörös part-
És keleten győző Antonius, aki magával 
Hozza nagy Aegyptust, a keletnek erőit, a végső 
Bactrával; vele jő — óh szégyen! — egyiptomi hölgye.3 

Összecsap a két had, tajtékzik egészen a tenger, 
090 Ahogy a vont evezők szántják s hármasfogu rostrum. 

Törnek a síkon előre, mikéntha kitépve helyükből 
Cycladok úsznának, vagy a hegy nekimenne a hegynek, 
A tornyos gályák tömegükkel akép közelednek. 
Lángcsóvát a kezek, nyilakat röppentnek az íjak, 

095 Neptunus mezejét vér festi pirosra, szokatlan. 
A honi sistrummal4 buzdítja hadát a királyné, 
Háta mögött a viperapárt még nem veszi észre. 
Számtalan isteni szörny, köztük kutyafővel Anubis 
Fegyveresen támadja Venust, támadja Minervát 

700 S Neptunust. A hadak közepén tombol csupa vasból 
Mavors és fúriák bősz népe, mely égbül aláront; 
És jön örömmel a Visszavonás tépett köpenyegbsn, 
És Bellona nyomán, véres korbács a kezében. 
Phoebus, az Actiumon lakozó, ezt látva felülről 

703 Ajzza nyilát; mire rémülten hátrál az egyiptus 
És indus, valamennyi arabs, valamennyi sabaeus. 
Már a királyné is szelekért sóhajt s a vitorlát 
Mindinkább s inkább megereszteti tág kötelekkel. 
Sápadt arcot adott Vulcanus néki, közelgő 

710 Veszte miatt, de a hab s a szelek most mentik a vésztői. 
Órjás testével vele szembe' kivéste a Nílust: 
Ott búsul s kebelét föltárván, hívja ölére 
És menedéket adó árjára levert hadi népét. 
Ott Caesar,5 hármas diadallal járja be Rómát. 

1 Július Caesarnak. 2 A corona imvali? vagy rostrata, arany rost-
rumokkal (hajóorrokkal) díszitett korona, kitüntetés a tengeri győze-
lemért. 3 cieopatra. 4 Az egyi; toir.i Lis tiszteleténél használt esörgettyű. 
5 Cclavianus (Augustus). 
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715 Iíalus isteninek tesz öröklétű fogadalmat, 
S épül a városban háromszáz nagyszerű templom1 

Taps, öröm és játék vidám zaja hangzik az uccán, 
Minden templomban matrónai kar s remek oltár; 
Mindenik oltárnál leterített barmok a földön. 

72o Fényes Apollónak márvány küszöbén2 maga trónol; 
Nézi a népek ajándokait s függeszti a büszke 
Ajtófélre; levert népek hosszú sora indul, 
Más-más a nyelvük, más fegyverük és viseletjük. 
A nomádok törzsét, puha áfert3 szinte kivéste 

725 Mulciber és a gelonus Íjászt, a kárt4 s a lelexet; 
Még a nagv Euphrates is szelídebb lett és a világnak 
Végén a morinus-nép, két szarvával a Rhenus, 
Fék nélküli dahák s hídját nem tűrve: Araxes. 
Vulcanus remekit paizsán bámulva csodálja, 

730 Anyja ajándékán, s örvend, ámbár nem is érti, 
S hős unokái hirét, sorsát vállára felölti. 

ONNO 

1 I ivius »conditor aiit íestitutor 
palatin si templomát csupa fehér 
" Afer — afrikai. 4 Kár = cariai. 

omnium tem plorum. < 2 Apollo 
márványból Augustus építtette. 
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(A hajók veszedelme. Nisus és Eiirijalus balsorsú, hősi vál-
lalata. Pandarus és Bitias a kapunál. Turnus beront az erő-
dítménybe, bennreked, majd a Tiberisen átúszva megmenekül.) 

íg ezek így folynak másutt, Saturnia Juno 
A mennyből a merész Turnushoz küldi le Irist. 
Turnus most véletlenül ép' Pilumnus ükének 
Szent ligetében volt s nyugodott völgyének 

[ölében. 
5 Rózsás ajkival így szólott Thaumas szüze1 hozzá: 

»Amit mennybeli sem mert volna igérni, ha kéred. 
Turnus, a forgó nap neked azt meghozta magától. 
Társait Aeneas s várost, gályát odahagyva 
Évanderhez ment, palatinusi várnak urához. 

10 Sót, ami több: Etruria távoli népihez indul, 
Lyd2 sereget szervez, pórnépet gyűjt maga mellé. 
Habozol? Itt az idő lóval, kocsival kivonulni! 
Félre a késlekedést! Lepd meg s foglald el a tábort.« 
Szólt és felröppent, szárnyát teregetve, az égbe 

15 És nagy ivet hasított röptében a fellegek alján. 
Ráismert Turnus s két karját égre kitárva, 
ny szavakat küldött a tovább röpülönek utána: 
»Iris, dísze az égnek a felhőből ki bocsátott 
Földre le énhozzám? Ah, honnan e tiszta derű most 

:?0 Egyszeriben? Látom megnyílni fölöttem a mennyet 
S bolygani csillagait. Követem készséggel a jósjelt, 
Bárki vagy, aki csatára tüzelsz.« így szólt s a patakhoz 
Menve vizet mereget színérül a tiszta haboknak,3 

Kéri az isteneket, s fogadalmakat ont az egekre. 

1 Iris. 2 Azaz- etruszk, mert az etruszkok lydiai eredetűek. 3 Az 
imádkozó vagy áldozó előbb tiszta vízben megmosta a kezét. 
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25 Már az egész sereg ott haladott a rónamezökön, 
Dúsan arany ruhadíszben, dúsan a szép paripákban; 
Messápus legelöl a vezér, az utóhadat a két 
Tyrrhus-sarj vezeté, a sereg derekát maga Turnus. 
[Talpig fegyverben, fejjel kimagaslik a hadból;]1 

30 Mint a mély Ganges, hét ága ha csendesül immár. 
Nyugton hömpölyög, avvagy a termékeny vizű Nilus. 
Hogyha megint medrébe vonul a mezökrül az árja. 
Fekete porfelhőt látnak távol kavarogni 
Hirtelen a írószok s beborulni sötéten a rónát. 

35 Első sáncukról legelébb kiabál le Caicus: 
»Mekkora porfelleg jön amott, feleim, kavarogva! 
Fegyvert gyorsan elő, fegyvert! Fel a falra, vitézek! 
Itt van az ellenség!« — Roppant lármával a trószok 
Béfulnak valamennyi kapun s megtöltik a tábort; 

40 így rendelte el azt távoztakor ő, a vitézlő 
Aeneas: ha netán azalatt harc lenne kelőben, 
Ki ne vonuljon a had, ki ne szálljon a síkra merészen: 
Táborukat védjék, őrizzék sánccal erődjük, 
így, bár a harag és szégyen biztatja tusára, 

45 Bézárják kapuik, valamint rendelte vezérük 
S fegyveresen várják védő-tornyokban az ellent. 
Turnus előre röpül, lassú seregét megelőzve 
S húsz kiszemelt lovasával a tábor alatt terem egyben, 
Váratlan": pompás thrák almásszürke alatta, 

50 És a fejét bíbor íarajú, aranyos sisak üli. 
»Nos, fiuk, énvelem itt ki akar legelőbb viadalra... 
Im'« — úgymond — s gerelyét csóválva röpíti a légbe 
A csata kezdeteül s nagy-fennen a síkra kivágtat. 
Zúgva helyeslik azok s követik rémes riadóval-

55 Bámulják, hogy a trójaiak benn tétlenül ülnek. 
Síkra ki nem szállnak, hogy fegyvert nem ragad egy sem: 

Csak lapul a táborba'. Boszúsan kémli a bástyát 
Erre, amarra lovon, rést nézve az úttalan úton. 
Mint ha a telt aklot körülólálkodva bejárja 

60 A vonitó farkas, dúl-fúl. s már éjfélén is túl 

1 E vers itt hiányzik a legjobb kéziratokban. Helyén van a VII. 
ének 784. sorában. 
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Tűr szelet és zivatart, amíg anyjuknak alatta 
Bizton béget a sok bárány; ő vad dühre gyúlva 
Tombol a préda után, mert már régóta kínozza 
A gyötrő éhség s vérszomja epeszti a torkát: 
ÉP úgy lángol a düh Turnusba', ha nézi a tábort, 
Sáncokat, és edzett csontjában a fájdalom izzik. 
Hogy jusson be vajon, mily módon csalja ki népét. 
Elzárt sánca mögül hogyan űzze csatázni a síkra? 
Ott rejlett a hajóhad a tábornak fala mellett, 
Sáncgyürü vette körül s a folyam hullámi övezték: 
Ennek esik, tüzeket kér ujjongó csapatától 
S a lobogó üszköt hevesen markába ragadja. 
Mind nekilát ekkor, Turnus szeme sürgeti őket. 
S fekete fáklyákkal fegyverkezik a fiatalság. 
Tűzhelyeket fosztnak; szurkos fény terjed a füstös 
Fenyvekröl, a tüzes hamu felszóródik az égre. 

Trószokat, óh múzsák, melyik isten védte meg e nagy 
Lángtul? A bősz tüzeket ki veré el a gályahajóktól? 
Mondjátok. Bár régi a hit, nem enyészik a híre. 
Még az idétt, mikor Aeneas a phryg idai bércen 
Gályát épített, hogy a sík tengerre kiszálljon. 
Mondják, nagy Jupitert Berecyntia, istenek anyja, 
így szólítá meg: »Fiam, add meg drága szülődnek. 
Amire téged kér, nagy Olympus erős fejedelme! 
Egy fenyüerdőm van, kedves sok századok óta; 
Fenn a hegyen liget állt, sokat áldoztak nekem ottan, 
Fekete fenyvesnek s juharosnaK az árnya takarla. 
Ezt, amikor gályára szorult a trójai bajnok. 
Néki adám szívesen; most kínos gond gyötör érte. 
Oszlasd félelmem s azt add meg az édes anyának, 

Hogy le ne győzze vihar, se az út megtörni ne tudja: 
Használjon nekik az, hogy az én bércemről eredtek.« 
Válaszol a fia rá, ki vezérli a csillagok útját: 
»Drága szülém, hogy' kérheted ezt —sors ellen —ezeknek? 
Emberi kéz alkotta hajó örökéitü lehessen? 
Biztosan essék át a bizonytalan út veszedelmin 
Aeneas? Melyik isten képes ilyen hatalomra? 
Ám, ha kiszolgáltak s Ausonföld révibe jutnak 
Egykoron, én akkor, valahány kikerül a habokból 
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100 És a trójai hőst laurentumi földre kihozza, 
Tengeri istennőre cserélem földi alakjuk, 
Hogy, mint a Néréida Dótó és Galatéa, 
Keblük a tajtékzó tenger habját hasogassa.« 
Szólott és esküdve a hadesi Styx folyamára 

105 S a két partja között örvénylő éji sötétre, 
Int s intésire megrendül az egész nagy Olympus. 

Megjött hát az igért nap, a PárkáK már befejezték 
Mind az idők teljét, az Anyát1 hogy e turnusi gaztett 
Készteti rá, hogy a szent gályát megvédje a tűztől. 

110 Űj fény ötlött most legelőször a szembe, keletről 
Barna viharfelhő látszott átfutni az égen 
S véle az idai kar. Borzasztó hang jön a légből 
S rutulusok, trószok hadait bézengi kiáltva: 
»Védeni, trójaiak, ne siessetek aggva hajóim, 

na Fegyvert fogni se kell: hamarább felgyújtja a tengert 
Turnus, mint a szent fényükét. Nosza, tengeri nymphák, 
Menjetek el bátran, szülőtök rendeli. Erre 
Tépi legott valamennyi hajó kötelét el a parttól 
S delphinek módjára merítve le orruk a vízbe, 

120 Szállnak a méíyte, ahol — mi y bámulatos c:oda látni! —2 

Szűzi alakba mutatkoznak s úszkálnak az árban. 
Elhűlt a rulu'us, megijedt Messápus is erre 
És lova mind megbokrosodott; maga a Tiberinus 

123 Tompán zúgva haboz s késik tengerbe ömölni. 
Csak a merész Turnus nem szűnik meg bizakodni; 
Bátorító, feddő szava lelket is önt a hívekbe: 
»Trósznak szól ez a jel, Jupiter maga fosztja meg őket 
Régi segélyüktől: nem kell már várniok a mi 

130 Fegyvereink s tüzeink. Nem járják többet a tengert, 
Nincs a futásra remény, hisz' az út egyik fele zárva. 
S a mi kezünkben a föld! Fegyverben Itália népe, 
Annyi ezer! Nem ijeszt engem jós isteni válasz, 
Sorsige sem, mellyel kérkedni szokása phrygeknek. 

135 Tartsa elégnek a sors s Vénus, hogy elérte a trósz nép 
Ausoniának dús mezejét. Van nékem is egy más 

1 Istenek anyját, Cybelét ( = Berecyntiát). 2 A 121. vers hiányzik 
a legjobb kéziratokban, különben azonos a X. ének 223. versével. 
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Végzetem: e bűnös népet pusztítani vassal, 
Mátkám rablóját; mert nemcsak az Atreidákat 
Gyötri e bú, fegyvert nemcsak Mycéne ragadhat. 

140 ,Egyszer halni elég!'1 Vétkeztek volna is egyszer 
Ök, kik a női nemet nyíltan becsmérleni szokták; 
Kiknek minden erőt, lelket közbül az a sánc ad 
S elkerítő árok: vékony válaszfal a vészben! 
Nem látták-e talán, Trójának kőfala, mellyet 

145 Egy Neptunus emelt, mint roskadt össze a lángban? 
Nos, kiszemelt ifjak, ki akarja bedönteni vassal 
Sáncukat és velem a rémült táborba betörni? 
Nem kell nékem ezernyi hajó,2 vulcanusi fegyver3 

A trósz ellen; akár az egész Etruria lépjen 
150 Frigyre velük; nem kell, hogy féljenek éji homálytól, 

Gyáva elorzásátul a Palladiumnak, az őrség 
Vad leölésétől; lónak gyomrába se búvunk:4 

Fényes nappal ütünk tüzeinkkel a falra bizonnyal. 
Hadd lássák, hogy nem danaus, se pelasg katonákkal 

155 Van dolguk, kiket ott tíz évig vert vala Hector. 
Most pedig, a napnak hogy már jobbik fele elmúlt. 
S munkánk így sikerült, teljék vidám lakomában 
Többi időnk s legyetek résen folytatni a harcot. 
Messápusnak gondja leszen: legyen éjjeli őrség 

2C0 Mindegyik kapunál és őrtűz övezze a tábort.* 
Kétszer hét rutulust kiszemel, hogy a sáncra vigyázzon; 
Mindenikükhoz csatlakozik száz ifjú levente, 
Mind bíbor-tarajos, tündöklik a fényes aranytól. 
Helyre oszolnak mind, váltják egymást, leheverve 

1 6 3 Elpoharaznak a fűben, az érc vödröt kiürítik. 
Fénylenek őrtüzeik, s álmatlan tölti az éjet 
Mind az egész őrség. 

Mindezt látja a trósz a magas sáncnak tetejéről 
Fegyveresen, minden kaput őriz félve, vigyázva. 

1 Turnus az ellenféllel tétet ellenvetést, hogy t i. elég volt nekik 
a t r ó j a i összeomlás. Turnus magát hiszi a trójaiak hivatott megtorló-
jának. 2 M i n t a görögöknek Trója ellen. 3 Az Ilias szerint Vulcanus 
(Hephaistos) készít fegyvereket Achillesnek, mint az Aeneisben Aeneas-
n a k 4 Mint a görögök Trója alatt. 
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170 A védőmüveket1 s falakat híddal kötik össze, 
Fegyvert hordnak elő. Mnestheus meg a hősi Serestus 
Sürgetik ezt, kiket Aeneas atya, hogyha baj esnék. 
Megbízott, hogy az ifjuhadat csatasorba vezessék. 
Sors-kijelölte helyén az egész hadi nép a falon van 

175 S végezi tisztét úgy, ahogy ép' ki van osztva közöttük. 
Nisus-' volt egyik kapu őre, vitézi levente, 

Hyrtacidés,3 akit Aeneashoz társul a nympha, 
Ida adott: kitűnő nyilazó és gyors kopiázó. 
Társa meg Euryalus volt, szebb valamennyi vitéznél, 

180 Aki csak Aeneast követé, mint trójai harcos; 
Szép, sima állát még csak alig pelyhezte legénytoll. 
Egy szív, egy lélek s egyként rontottak a harcba. 
Most ismét együtt állottak, mint kapuörök. 
Nisus szól: »E hevet szívünkbe az istenek oltják, 

185 Euryalus, vagy a sóvár vágy maga isten a szívben? 
Régen hajt lelkem, nem tűrve a béke nyugalmát. 
Harcot kezdeni, vagy más, nagyszerű tettre hevülni. 
Látod-e a rutulust, hogy mennyire bízik ügyében? 
Gyéren pislog a tüz, bortul s álomtul igázva 

ipo Nyugszik; csöndes a táj. Halld csak min jártatom elmém 
És mily gondolat az, mely imént lelkembe' fogamzott. 
Aeneast a nép s az atyák, mindenki óhajtja. 
S küldene férfiakat, bizonyos hírt mondani néki. 
Hogyha megígérik, mit néked kérek, (a hírnév 

193 Egymaga nékem elég!) ama domb alján lelek útat 
S Pallantéum várfalait, hiszem, ottan elérem.« 
Elhűlt Euryalus, szívébe nyilallt a dicsőség 
Ekkora vágya s lelkesülő társához ekép szól: 
»Nisus, s engem nem méltatsz ily nagyszerű tetthez 

2oo Társul venni? Magadban eresszelek ekkora vészbe? 
Nem, nem ekép tanított az atyám, a bajnok Opheltes 
Argosi ostrom alatt, ki a trójai vészbe' születtem, 
És nem is ollyanokat cselekedtem, mint a te társad. 

1 A falakon kívül előre tolt toronysze ü alkotmányokat (propu-
gnaculum). 2 Itt kezdődik a Nisus és Euryalus féle epizód, melyet 
Zrínyi a Zrinviász 9. énekében Radivoj és Juranics epizódjában után-
zott. 3 Hyrtacus fia. 
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Nagvszivii Aeneast minden válságba' követve. 
206 Van, van lélek emitt, mely az éltet semmibe nézi: 

Olcsó ár az a hírnévért, amelyre törekszel.« 
Nisus válaszol: »Én nem kétkedtem soha benned; 
Bün is voln igazán, úgy hozzon meg diadallal 
Hozzád nagy Jupiter vagy más, hozzám kegyes isten. 

2,0 Mégis, — mert bizony az nem ritka e fajta veszélyben — 
Isten vagy vakeset ha netán romlásba taszítna, 
Élj legalább te tovább: méltóbb a te korod erre. 
Hadd legyen, aki a harctérről kiragad, vagy a sírnak 
Adja kiváltott holttetemem; s ha nem engedi a sors, 

215 Tisztel a távolban, temetéssel, sírral1 adózva. 
És oly fájdalmat nem okoznék árva szülődnek: 
Egymaga tart ki anyák nagy számából fia mellett, 
A nagy Acestes kőfala el nem vonta tetőled.«2 

Az felel erre: »Hiú okokat szősz össze hiába! 
323 AU a határozatom, nem mozdítod azt ki helyéből.3 

Rajta, dologra tehát!« — Fölkelti az őröket egyben, 
Nyomba fel is váltják; így örségét odahagyja 
S mennek Nisusszal, hogy fölleljék a királyfit.4 

Minden egyéb lénynek már szerte a földön az álom 
225 Oldta baját, búját s szüntette a szíve keservét; 

Trójai hadvezetök és válogatott fiatalság 
Országuk legfőbb kérdéseiről tanakodtak, 
Mit tegyenek s követül kit küldjenek Aeneashoz. 
Hosszú lándzsanyelükre hajolva, kezükben a pajzsuk, 

1 Állnak a tábortér közepén. Nisus s vele együtt 
Eurvalus hevesen kérnek mielőbb bebocsátást: 
Fontos az ügy, méltó szünetelni. Fogadja Iulus 
A heves ifjakat és, mit akarnak, kérdezi Nisust. 
és szól Hyrtacides:5 »Kegyesen hallgassatok engem, 

305 Aeneadák! Szavaink ne tegyétek latra az évek 
Száma szerint. Elnémult a rutulus, leigázva 
Bortól s álomtól; mi magunk néztük ki a titkos 
Ütat a tengerpart fele legközelebbi kapúnál. 
Hamvadozók a tüzek, csak füstjök emelkedik égre. 

1 Kenotaphiummal, j.dképes temetéssel. 2 L. V. ének 711. és 750. 
v- J Mint egy gladiátort. 4 Ascaniust. 5 Hyrtacus fia, Nisus. 
13 
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2« Hogyha megengeditek megpróbálnunk a szerencsét, 
Aeneast föllelni a pallantéumi várban, 
Csakhamar itt látjátok a hőst véres diadallal, 
Prédával súlyosan. Nem csal meg minket az ösvény: 
A völgy árnyaiból láttuk, vadat űzve gyakorta, 

245 Szélit a városnak s a folyót ismerjük egészen.« 
Szólt a tapasztalatokban dús, már éltes Aletes: 
»óh honi isteneink, Trójánk oltalma örökké! 
Mégsem akarjátok ti a trószok tönkrejutását, 
Hogyha ti őnekik ily bátorszivü ifjakat adtok!« 

250 Szólt megfogva kezük s mindkettőt keblire zárta, 
Két szeme könnybe borult, arcát öntözte patakja. 
»Ily derekas tettért méltó jutalom mi lehetne, 
Óh fiaim, néktek? Legszebbet az istenek adnak 
Most mindjárt, s a ti jellemetek; meg fogja tetézni 

255 A kegyes Aeneas, valamint viruló, deli sarja. 
Aseanius sem lesz feledöje nagy érdemeteknek.« 
»És én, akinek ép' csak atyám hazatérte hoz üdvöt, — 
— Szól, átvéve a szót Iulus — honi isteneinkre. 
Assaracus meg az ősz Vestának házi tüzére 

260 Esküszöm, óh Nisus: sorsom s minden bizodalmam 
Jó szivetekre kötöm. HívjátOK vissza szülőmet, 
Lássam az arcát, öt ha birom, nem ijeszt soha semmi. 
Két szineziist serleg leszen a díj, domborumüves, 
Győztes atyám zsákmánya, midőn megvette Arisbát; 

265 Egy pár tripus,1 arany két nagy tálentoma, régi 
Kráter,2 ajándékul nekem adta a sidoni Dido. 
Hogyha pedig sikerül jogaromnak vetni alája 
Győztesen Italiát s osztályra bocsátjuk a zsákmányt, — 
Láttad-e, mily lovon ült Turnus, hogy csillog aranytól 

270 Fegyvere? Azt a lovat, pajzsot tarajos sisakával 
Kocka alól kiveszem,3 Nisus, mint már a te díjad. 
És e kivűl ad atyám hat pár szép, válogatott nőt, 
Annyi fogoly harcost teljes hadi fölszereléssel 
S annyi mezőt, valamennyi Latinus birtoka mostan. 

1 »Háromlábi, t. i. három lábbal ellátott ü.t, melyet főzésre, de 
dísztárgyul is has:náliak s versenydíjul is kitűztek. 2 Borvegyítő edény. 
3 Osztozás előtt. 
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275 S tégedet,1 akinek éveihez korom is közelebb áll, 
Tiszteletérdemlö íiu, én a szivembe fogadlak 
Már most, hü osztályosomul mindennemű bajban. 
Nélküled énnékem ne teremjen semmi dicsőség! 
Hadban, békeidőn benned lesz föbizodalmam. 

280 Szólani, tenni ha kell.« — Euryalus így felei erre: 
»Sohase jöjjön idő, mely hűtlennek bizonyítna 
Ily derekas tetthez. Csak a sors, mely kedvez e percben. 
Cserbe' ne hagyjon utóbb! Most minden ajándokaidnál 
Inkább kérem ez egyet: anyám még é), Priamusnak 

285 Vére; se trójai föld, sem Acestes vára lekötni 
Nem bírhatta szegényt, el kellett jönnie vélem! 
Most öt úgy hagyom itt, búcsutlan. semmi veszélyről 
Nincs sejtelme; az Éj legyen a tanúm és a te jobbod: 
Nem tudnám könnyét eltűrni az édes anyának. 

290 Óh de te vigasztald, légy gyámola árva fejének. 
Hagyj c reménnyel távoznom: bátrabb leszek akkor, 
Érjen bármi veszély.« Megesett a dardanidáknak 
Szíve, szemük könnyez, de leginkább a deli Iulus: 
Képe szivére hatott a gyermeki, szép szeretetnek. 

295 Majd azután így szól: 
»Várhatod érdemeid méltó díját bizonyára. 
Nék:m anyám lesz a te anyád, egyedül a .Creusa 
Név lesz híja; nem is kicsi hálát érdemel egy ily 
Ifjú szülője. Akármint végződnék is a tetted, 

o0ü Erre a főre,2 amelyre atyám esküdni szokott volt. 
Mindaz, amit, ha szerencsével jársz, nénéd Ígértem. 
Átszáll az jutalomképen tieidre, anyádra.« 
Így szól könnyei közt s válláról oldja le kardját, 
Szép, aranyost, remekelte a Gnosusbéli Lycaon 

"0a Jól beillesztvén elefántcsont-mívü hüvelybe. 
Mnestheus Nisusnak kacagányt ad borzas oroszlán 
Bőréből, sisakot vált véle a lelkes Aletes. 
Fegyveresen tüstént indulnak; egész' a kapuig 
Elkísérik a trósz hadifök, kívánva szerencsét 

310 Ifja, öregje nekik. Szintúgy szépséges Iulus 
— Évei száma fölött szive, férfiugondja helyén van — 

1 Euryalushoz fordul. 2 A saját fejére mutat. 
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Atyjának még sok mindent üzen, úgyde a szél azt 
Elkapkodva hiú zsákmányul a légbe röpíti. 

Mennek a sáncokon át, a nagy éji homályban az ellen 
315 Tábora, sátra felé; csak előbb romlásba taszítnak 

Még sokakat. Szanaszét a gyepen látják a sok alvó 
Mámorosat, kocsikat fölemelt rudjokkal a parton. 
Embereket kerekek s gyeplök közt, bormaradékot, 
Fegyvereket. Most szóra nyilik Nisusnak az ajka: 

320 »Euryalus, most merni a fő! Im', az alkalom itt van. 
Erre az út; te, nehogy hátulról kardot emeljen 
Bárki reánk, őrködj s kémleld szemeiddel a távolt; 
Itt majd pusziitok én s tág úton viszlek előbbre.« 
Szól s elfojtja szavát; karddal megy rögtön a gőgös 

325 Rhamnesnek, ki magasra vetett szőnyegkerevetjén 
Ép' ott fújta javában az álmot egész tüdejéből: 
Fejdelem és, mint jós. Turnus kedveltje fölöttébb. 
Csakhogy a jóstudomány meg nem mentette a vésztől. 
Három inast, aki ott feküdött, fegyver közepette 

33o vág le, Remusnak fegyveresét s a lovaknak alatta 
A kocsisát, lógó nyakukat karddal lehasítja. 
Majd meg uroknak vette fejét s vergődni a vérben 
Holttetemét ott hagyta; sötét vér langy özönétől 
Ázik az ágy, meg a föld. De megölte Lamust. Lamyrust is 

335 S ifjú Serranust, ki sokat játszott amaz éjjel. 
Ott feküdött deli arcával, testét leigázta 
Sok leve Bacchusnak; jobb lett vőn végig az éjet 
Reggeli szürkületig vidám játékba' kihúzni! . 
Étlen oroszlánként, melyet ádáz éhe sanyargat, 

310 Ahogy a telt akiokra tör és hurcolja, cibálja 
A remegéstöl néma juhot, fogait vicsorítva: 
öldököl Euryalus maga is nekigyúlva, dühöngve. 
Széltében kaszabol sok név nélküli közembert, 
Fadust, Herbesust. Abarist, mind alva, gyanútlan"; 

343 Majd Rhoetust, aki ép' ébredt és látva veszélyét, 
Féltiben a nagy kráternek bujt lopva mögéje. 
Ott, amikor fölkelt, ö markolatig beledöfte 
A kebelébe vasát és véritül ázva voná ki. 
Bíbor vérárral lelkét kilehellve halóban 

330 Vérrel elegy bort hány. Nekigyúlva tovább öl a gyermek. 
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Már Messápus harcosihoz megy; hamvadozóban 
Lálja az őrtüzeket, s a kipányvázott lovak ottan 
Rágcsálták a füvet, mikor így szól Nisus, amint őt 
Szertelen öldöklés szomjától látja epedni: 

355 »Hagyjuk félbe, közéig a veszélyes, hajnali fény már! 
Büntettünk eleget, s út nyílt a táboron által.« 
Ott hagynak sok ezüst-veretü hadi mezt szanaszéjjel, 
Borkeverö vödröt, gyönyörű, hímes takarókat; 
Rhamnes mell-ékét színarany, bogláros övével, 

360 Amiket egykor a távolból vendégadományul 
Külde a Tiburban lakozó Remulusnak a gazdag 
Caedicus, és attól azután unokája öröklé: 
Ennek holta után rutuloknak lett hadi préda. 
Fölszedi Euryalus s vállára csatolja — mi haszna? — 

365 S fölveszi Messápus sisakát ékes tarajával. 
Mennek a táborból s biztosb útakra sietnek. 

Míg a nagyobb haderő a mezőkön táboroz, addig 
Jő Laurentumból hozzá kimenesztve lovasság, 
Hogy választ vigyenek Turnusnak, a fejedelemnek: 

370 Háromszáz, mind pajzsosan. és Volscens a vezérük. 
Immár tábor alá értek, közeledtek a sánchoz 
S meglátják ezeket balkézre letérni az útról; 
Mert a derengő éji homályban hajh, feledékeny 
Euryalus, sisakod1 meg-megcsillanva elárult. 
Nem hiu látszat volt. Riadoz Volscens a had élén: 
>Állj! mi hoz erre, fiúk? Fegyverben most hova mentek? 
S kik vagytok ti vajon?« — Mire ök semmitse felelnek, 
Gyorsan az erdőnek futnak s még bíznak az éjben. 
A lovasok, mindenfele jól ismerve az útat. 

380 Szembe kerülve velük, minden rést gyorsan elállnak. 
Fekete tölgyerdő húzódott rémesen ottan, 
Sürú cserjével tele nőve s tüskebozóttal; 
Elrejtett utain csak gyéren csillog az ösvény. 
Euryalust gátolja súlyos zsákmánya s a lombok 
Árnyai, féltében elvéti az útnak irányát. 
Nisus megmenekült s nem sejtve a bajt, kijutott már 
A helyen át, melynek neve később .Alba mezője. 

A Messápustól zsákmányolt sisak. 
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Akkoron ott a királyi akolt tartotta Latinus. 
Végre megáll, néz hátra, sehol sem látja barátját: 

390 »Óh boldogtalan Euryalus! hol, merre maradtál? 
Merre keresselek, útvesztőit a csalfa vadonnak 
Üjra bejárjam?« E szóval megfordulva s előbbi 
Lábnyomait vizsgálva bolyong a néma bozótban. 
Majd hall lódobogást, hall zajt, nyomozók jeladásit 

395 S nem sok idő multán kiabálás ér a füléhez: 
Látja, hogy Euryalust. kit a hely s a nagy éji sötétség 
Megcsalt, már az egész sokaság, szörnyen kavarogva, 
Mint hurcolja tovább, s bár védekezik, de mi haszna? 
Mit tegyen? Ah, mily erővel mentse meg ifjú barátját? 

400 Micsoda fegyverrel? Közibük rontson meghalni tökélten 
És gyorstsa dicső végét sebtől boritottan? 
Most neki húzakodik s meglendítvén kelevézét, 
Fenséges Lunára tekintve fohászkodik ajka: 
»Istennő, te jövel, te segíts meg minket a bajban, 

405 Erdők őre te, csillagi dísz, Latona leánya! 
Oltárod ha ajándékkal tisztelte meg értem 
Hyrtacus édes atyám, s magam azt, vadat ejtve, tetéztem, 
És kupoládat avagy szent ormidat ékesítettem: 
Hagyd e gomolyt szétverni, vezesd kopjámat a célba!« 

410 jgy szólott s testének egész erejét beleköltve 
Dobja vasát; röpül az s veri árnyát széjjel az éjnek, 
Majd az előtte levő Sulmo hátába fúródik, 
És nyele-törten a vas kebelét átjárja egészen. 
Összerogy, elhidegült szájjal kebelébül okádja 

415 A hó vérfolyamot, hosszan vergődve, hörögve. 
Néznek azok mindenfele. Most ö még hevesebben 
Üj kópiát csóvál s füle mellől útnak ereszti. 
Míg lótnak-futnak, süvit az s átjárva Tagusnak 
Mindkét vakszemií, átalfúrt velejébe' megállott. 

420 Dúl-ful a vad Volscens, s nem látva, kitől jön a kopja, 
S égö bosszúját nem tudva lehűteni senkin: 
»Hát legalább te meleg véreddel bünhödöl eddig 
Mindkét társunkért«, — szólott és kardja-kirántva 
Euryalusra rohan. De magánkívül ekkor a rémült 

423 Nisus üvöltve kiált; se tovább lappangani nem tud 
Rejtekiben, nagy fájdalmát sem bírja viselni: 
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»Engemet, engemet, óh rutulok. hiszen itt van a tettes. 
És én szőttem a cselt! E gyerek semmitse merészelt, 
Tőle ki sem telt még; az egekre s az égi tüzekre! 

430 Csak nagyon is kedvelte, — szegény! — balsorsu barátját.« 
Ily szavakat jajgat, de a kard ezalatt nagy erővel 
A bordákba hatolt s átjárta fehérszinü keblét. 
Összerogy Euryalus, szép testibe' vére megalszik, 
Megcsukló nyaka lankadtan vállára lehorgad. 

435 Ekkép lankad réten a tarka virág ekevastól 
Vágva halálra, s a mák is megtört, gyönge nyakával 
így horgasztja fejét zápor terhének alatta. 
Ront Nisus közibük s mindnyája között egyedül csak 
Volscens ellen tör, Volscensen függ szeme, lelke. 

4,0 Azt katonái körülveszik és mindenfelül útját 
Állják néki. Azért csak villogtatja tovább is 
Kardját, míg beledöfte a lármázó rutulusnak 
Nvilt torkába, halála fokán a halálba taszítva. 
Ö maga átszúrtan megholt hívére borulva 

445 Megnyugszik végül a halálnak csöndes ölében. 
Boldog két ifjú! Ha van annyi hatalma dalomnak, 

Semmi idő el nem töröl emlékében a kornak, 
A Capitoliumot míg Aeneas faja lakja 
És Rómának az atyja1 kezében tartja uralmát. 

A győztes rutulok java zsákmánnyal gyarapodva 
Volscenst a táborba viszik, keseregve halottjuk. 
Ott sem volt kevesebb a gyász, hogy halva találták 
Rhamnest és több más hadifö'ket is ővele együtt, 
Mint Numa, Serranus. Tódulnak a holttetemekhez 

455 És haldoklókhoz, s a kiontott vér özönétől 
Párolgó hellyekre s a habzó vérpatakokhoz. 
Nyomba' fölismerik a verítékkel visszakerített 
Rhamnesi szép boglárt s Messápus drága sisakját. 

Már első sugarát elhinti a Hajnal a földön, 
Hagyva Tithonusnak sáfrányszinü, szép nyoszolyáját: 
Fölkelt már a nap is, már fürdik a föld a derűben; 
Turnus, fegyverben maga is. fegyverbe kiáltja 
Embereit, kiki harcba saját vértes hadinépét 
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S élesítik dühöket sok mindenféle hirekkel. 
105 Sőt — iszonyú látvány! — fölemelt lándzsákra kitűzik 

Euryalus, Nisus fejit és tombolva kiséri 
A lármás sokaság. 
Sáncuk balrészén állnak hadirendben az edzett 
Aeneadák, mert a folyam árja köríti a jobbat; 

470 Védik a sánc roppant árkát s állnak szomorúan 
A tornyok tetején; megrendíti szívüket a két 
Ah, nagyon ismert fő, feketés vérharmatot ontva. 

A remegő várost ezalatt beröpülte a szárnyas 
Fáma, s Euryalus szülője füléhez is eljut. 

475 Csontjaiból elszáll a melegség nyomba' szegénynek, 
Felbomlott a fonál, kéziből kiesett a vetéllő. 
Elrohan a boldogtalan és megtépve hajának 
Fürtjeit, ész nélkül fut a bástya falára visongva 
A sorok éléig, nem ügyelve a férfiseregre1 

480 És a veszélyre, betölti a földet, eget panaszával, 
»így kell lássalak, Euryalus! egyedüli nyugalma 
Agg főmnek? Te is itt tudtál hát hagyni, kegyetlen. 
Itt egyedül? S amidőn elküldtek a szörnyű veszélybe. 
Árva fejem végső búcsút sem mondhata néked? 

485 Idegenek földjén a latin madaraknak, ebeknek 
Fekszel préda gyanánt! Nem kísértem temetésed, 
Nem fogtam be szemed, sebeid tisztára se mostam, 
S nem borítottam rád a lepelt, amelyet szövögettem 
Éjjelen és napon át, az öreg kor s gond vigaszául. 

ím Merre keresselek? Óh mely föld födi tagjaidat most, 
Megtépett tetemed? Fiam! Ezt hozod-é te magadból 
Vissza nekem? Földön, vizén ezt kísértem idáig? 
Döfjetek át, rutulok. ha van érzés bennetek, engem 
Sújtson minden acél, nekem adva halált legelőször! 

493 Vagy pedig, istenek atyja, te szánj meg. sújtsd le tüzeddel 
Meggyülölt fejemet,2 le a Tartarus éji ködébe. 
Ha e kegyetlen lét másképen nem tud enyészni.« 
Minden szív megrendül e jajra, s erőt vesz a sírás 
Végig a hadsorokon, megzsibbad erőjük a harcra. 

1 Kik közt nőnek nem illett megjelennie. 2 A régiek jlyen nagy 
csapásokban az istenek gvfilöletét látták. 
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500 Ekkép terjed a gyász, míg Idaeus s vele Actor. 
— Ilioneus s a siró Iulus mint rendeli nékik, — 
Karjukkal felfogva szegényt házába kisérik. 

Ekkor a távolból iszonyún megharsan a kürtnek 
Érc-szava, felzúg a riadó, visszhangzik az égbolt. 

305 Gyorsan a volszk közeleg föltartott pajzsfödelével,1 

Készül az árkot tölteni és rombolni a sáncot. 
Rést keres egy más rész létrán felhágni a falra, 
Hol ritkábbak a hadsorok és gyérebb a gyűrűje 
A sánr.védőknek. De a trósz mindennemű fegyvert 

510 Zúdít ellenük, a mászót letaszítja doronggal: 
Várat védeni megtanította a hosszú gyakorlat. 
Roppant szirteket is legurít, törekedve bezúzni 
Vélük a pajzsfödelet, de azok védetten a sürü 
Boltok alatt minden veszedelmet semmibe vesznek. 

315 Mégis inognak már; mer ahol sürübb a tömegjük, 
órjás szirldarabot gördítnek rájuk a trószok: 
Sok rutulus leterül s a paizsfödelek beszakadnak. 
Nem törekednek vak viadalban vívni tovább is 
A bátor rutulok, hanem inkább kopjavetéssel 

520 űzni el a sánc védőit. 
Ott van a rettenetes Mézentius is, fenyüszálat 
Rázogat és lobogó csóvákat hány a tetőkre; 
S Messápus, neptunusi vér. a lózabolázó. 
Áttöri a sáncot s lé rát támaszt a falaknak. 

Most, óh Calliopé, ihlessetek engem a dalra: 
Mekkora vérfürdőt okozott Turnusnak acélja, 
És Orcusba melyik hós szállt, kinek a keze által? 
S tárjátok szem elé velem e nagy háború képét. 
(Mert emlékeztek s el tudtok mondani mindent.]2 

Egy órjás torony állt, nagy híddal kötve a sánchoz, 
Alkalmas helyen; ezt vetekedtek teljes erővel 
Vívni a rutulusok, romjába temetni sovárgva; 
Ellenük a trószok védik nagy sziklakövekkel 
És nyílásain át sűrűn vetik a lövedéket. 

in 
1 Fe:tartott pajzsukkal egész födelet (testudo) alkottak a dobások 

ellen. 2 E z a V e r S ) m d y m á r e l ö f o r d u i t (VII. 645.), itt hiányzik a 
legjobb kéziratokban. 

»O * £ / 
VöSm«* J 
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535 Égő fáklyáját Turnus maga dobta először; 
Oldalt fog tüzet az, mely a szélben lángra gyuladva 
Deszkájába kapott s a gerendákat nyalogatta. 
Benn zavar és remegés, lehetetlen már menekülni! 
Hátravonulnak hát tömegestül mind ama részre, 

540 Amely a vésztől ment; de a terhük alatt leszakadva 
Nyomba' ledől a torony egeket rázó ropogással. 
Félholtan jutnak le a földre, utánuk omolván 
A szörnyű tömeg. Ezt önfegyvere járja keresztül, 
Azt a hegyes faszilánk. Csak alig juthat ki Helenor 

545 És Lycus épségben. Nagyon ifjú volt e Helenor: 
Lydia büszke urának szülte Licymnia rablány 
Titkosan, és elküldte a tiltott trójai harcba 
Egy szál karddal utóbb s még dicstelenül sima1 pajzzsal. 
Látva magát ez most Turnus sok ezernyi hadában 

550 $ errül is, arról is bekerítve latin haderőtől. 
Mint a vadászgyürütöl bekerített vad dühödötten 
Nézi a sok kopját s neki ront, jól tudva halálát, 
S szökve nagy ugrással, dárdákon túlveti testét: 
Ügy rohan ellenség közepébe az ifjú, halálra 

555 Elszántan s tör a legsűrűbb fegyvertömegekbe. 
Am a serényebb lábu Lycus fegyver- s hadon által 
Futva elérte a sánc falait s már szinte kezével 
Éri a párkányát, már fogja barátjai jobbját. 
Turnus, a győzelmes, nyomon üldözi öt kópiával 

5,50 És így förmed rá: »Botor, azt hitted, kikerülöd 
Ezt a kezet?« S ahogy ott a falon függ, ráveti jobbját 
S a fal jókora részével leszakítja magát is. 
Mint Jupiter fegyverhordó sasa görbe körömmel 
Hószinü hattyút vagy nyulat a levegőbe ragad fel; 

565 Vagy Mars farkasa bárányt tép ki az ólbul, amellyet 
Bégve kereshet az anyja. Rivall a hadak riadója; 
Támad az ellenség, földdel megtöltik az árkot, 
Mások a sánc ormára tüzes csóvát hajigálnak. 
Ilioneus kővel, rettentő szikladarabbal 

6 : 0 Lucetiust öli meg, ki kanócot emelt a kapúra; 
Emathiont Liger és Corynaeust íjas Asilas, 

1 A pajzs nem volt díszítve az ősöknek, vagy saját tetteinek képeivel. 
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Jó kópiával az, ez távolból lopva nyilazva, 
Ortygiust Caeneus, győztes Caeneust maga Turnus; 
Majd ugyanő Cloniust meg Ityst, Promulust. Dioxippust 

5"r' És Sagarist, Idast a torony felső emeletjén, 
Privernust Capys. Azt könnyen horzsolta Themillas 
Dárdájával imént; paizsát elvetve a dőre 
Megtapogatta sebét; azalatt épen repül a nyíl, 
Hozzászegzi kezét balmellihez és a lehellet 

^ E l r e j t e t t utait széttépve, halálra sebezte. 
Arcensnek fia ott állott fényes hadi mezben, 
Rajta himes köpenyeg pompázik, iberusi bíbor, 
Szép ifjú, Areens apa őt maga küldte csatába, 
Anyja nevelte a berkében symaethusi parton; 

685 Dús adományok kérlelik ott a palicusi oltárt. 
Lándzsáit letevén Mézentius, egvbe' parittyát 
Kap, zúgatva sziját háromszor megcsavarintja 
És a halántékába röpítve az olvatag ólmot 
A fövenyes földön hosszan leteríti az ifjút. 

590 Aseanius, ki előbb a futó vadat űzte nyilával. 
Mondják, háborúban most ajzott íjat először 
És karjával a hősi Numanust porba teríti, 
Más néven Remulust, aki nem rég' vett feleséget 
És Turnus fiatal húgával kelt vala egybe. 

590 A homloksor előtt illő% illetlent összecsacsogva. 
— Mert kebelét az elért méltóság gőgje dagasztja, — 
Ott járdái föl-alá, fennen kérkedve, zajongva; 
>Nem szégyenlitek újra falat bujkálni, ti kétszer1 

Foglyul esett phrygek és sánccal menekülni a vésztől? 
oco S még ti akartok nőt haddal kicsikarni kezünkből? 

Mely isten hajtott ide, Italiába, mi téboly? 
Nin csenek Atridák itt, nincs ravasz ajkú Ulixes: 
Edzett fajta vagyunk, csecsemőnk mindjárt a folyamhoz 
Visszük a zord fagyban, testét hogy a habba' megedzzük; 

" " Vadra les a fiu éj- s napon át, fölverve az erdőt, 
Játszva lovat fékez vagy az íját ajzza lövésre. 
A munkára szokott ifjú, ki beéri kevéssel. 
Vagy töri-zúzza rögét, vagy várost renget a harcban. 

1 Először Trójában, másodszor itt. 
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Minden időnk vasban töltjük s a lándzsa nyelével 
610 Hajtjuk a tulkokat is; nem bénul a lassú öregség 

Napjaiban lelkünk, üde és vidám azután is. 
Nálunk ősz fejen is sisak ül s legfőbb öröm újabb 
Zsákmányt hordani és éldelni begyűlt javainkat. 
Nálatok édes a semmitevés, táncolni szerettek,1 

615 Köntösötök sáfrányszinü vagy csiga véribe mártott, 
Ujjas2 a testi ümög, phryg sapkátok csupa cafrang. 
Nem phryg férfihadak, phryg nők! fel a Dindyma-bércre, 
Hol fületek megszokta a kétliku síp fütyülését!3 

Dobbal vár s puszpángsippal Berencyntia rátok: 
620 Fegyver a férfi kezébe való, ti ne nyúljatok ahhoz!« 

Nem tűrhette tovább a szidalmat, a hetyke beszédet 
Ascanius, vesszőt tesz az íj lóbél-idegére. 
Szembe megáll és két szarvát meghúzva ivének 
így esedez buzgón Jupiterhez s tesz fogadalmat: 

025 »Ég ura, Juppiter. add e merész tetthez segedelmed! 
Évenként adományt viszek akkor templomaidba 
És aranyos szarvú, hószínű tinót viszek a te 
Oltárodhoz, amely már csaknem anyányi növésben. 
Döfköd a szarvaival s a porondot rúgja, kapálja.« 

630 Ég ura meghallá e fohászt és tiszta derűből 
Balról1 megdördül; vele zendül a végzetes íj is: 
Borzasztón süvített nyila meghúzott idegéről, 
Száll Remulus fejinek, vasa átveri vakszeme táján. 
»Menj s a derékséget most gúnyold gőgös igéddel! 

635 Kétszer foglyul esett phryg így felel a rutulusnak.« 
Ascanius nem szól többet. Kitörő, nagy örömmel 
Zúgnak a trószok rá s egeket hat a büszke önérzet. 
Aetheri ormáról ép' ekkor a fürtös Apollo, 
Fellegi trónjáról letekint és Ausoniának 

640 Látva e hadnépét, biztatja szavával a győztest: 
»Udv első sikeredre, fiú! Ez az út visz az égbe! 
Isteni vér és istenek5 őse! A végzet-okozta 

1 A rómaiak azt tartották, hogy józan fővel senkise táncol. 2 Ujjas 
hmicát a rómaiaknál csak hiú ficsúrok hordtak. 3 A phrygiai Cybelét 
egyéb hangszereken kivül kétnyílású sippal ünnepelték. 4 Ez nagyon 
jót jelentett. 5 Mint Romulus, Julius Caesar. Augustus, akik istenekké 
dicsőültck. 
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Harcokat Assaracus-faj alatt csak a jog viszi célhoz. 
Szűk már Trója neked!« Szól és lebocsátkozik ezzel 

045 A magas aetherből s átszelve a röpke fuvalmat 
Ascaniushoz lép. Az öreg Buíesnek alakját 
Ölti magára, ki egykor a dardanus Anchisesnek 
Volt fegyvernöke és hű gondviselője lakának; 
Ascanius mellé társul rendelte az atyja. 

65) jgy közeleg Phoebus; az öregnek mássá szinére, 
Hangra, fehér fürtjére, s a fegyvere úgy zörög épen; 
S ily szavakat mo.id a nekibuzdult Ascaniusnak: 
»Aeneas fia, légyen elég, hogy büntetlen' leteríté 
Numanust a nyilad; neked ezt első diadalként 

655 Adja dicső Phoebus: íjad méltó az övéhez. 
Mostan a harcbul elég, fiam!« — Ily szava-közben a földi 
Arcok elől tüstént tovaszállott Phoebus Apollo 
S messzire tünt szem elöl, elenyészve a híg levegőben. 
Nyomba fölismerték Phoebust, meg az isteni fegyvert 
A hadifők, s haliák szálltába" zörögni a puzdrát. 
így Phoebus szava és akaratja szerint lebeszélik 
Harcrui a sóvár Ascaniust s maguk újra kiszállnak 
Küzdeni s életüket bátran kockára kitenni. 
Harsog a harcriadó végig bástyáin a sáncnak, 

r""' Ajzzák a nyilakat, lándzsát lendítnek a szíjjal. 
Telve nyilakkal a föld, üreges sisakok, paizsöblök 
Kongnál? ütésektől, kitör a harc zordon erővel: 
Mint ha nvugatrul a Bak feltüntekor iszonyú zápor 
Verdesi a földet, vagy a jégnek vad zivatarja 

0,0 Tenger ölébe szakad s Jupiter bősz déli viharnak 
Önti alá özönél, szétnyitva tüzével a felhőt. 

Pandarus és Bitias,1 kiket anyjuk. Iaera Zeusnak 
Idai szent ligetébe' nevelt Alcanor apának, 
Mint egy-egy fenyü vagy kőszál, bízván erejükben. 

' " Megnyitják a kaput, — azt rájuk bízta vezérük. — 
S ellenségeiket betörésre maguk csalogatják. 
Jobbról és balról, mint két torony, állanak ők ott 
Talpig fegyverben, fejükön lobogó tarajukkal, 

1 Az itt következű epizódot is utánozza Zrínyi Badankovics és Hervoics 
ePizódjában (10. ének, 7 4 - 8 4 . ) 
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Mint két súdár tölgy a folyam kristály vize mellett, 
68,1 Szép Athesis vagy a Pó partján1 a magasba felötlik, 

Lombárnvazta fejük fölemelve a csillagos égre 
És sohse nyírt koronájukkal hajlongnak a légben. 
A rutulok, hogy a rést látják, betörnek azonnal; 
Drága mezében Aquieulus és Quereens tör előre, 

685 A vad lelkületű Marus és a marcona Haemon 
Ott viszi mind csapatát; de legott hátrálnak ijedten, 
Vagy mindjárt a kapú küszöbén omlik ki a vérük. 
Nőttön-nő mindkét félnek bosszúja, haragja. 
Már odagyűl azonegv ponton tömörülve a trósz is, 

090 Már mérkőzni akar s messzebbre kitörni merészel. 
Hadvezető Turnus, ki ezek:ől messze, dühöngve 

í zi, zavarja hadát, hírét veszi most, hogy az ellen 
Új, véres harcért buzog és kapuját kinyitotta. 
Kezdett müvét félbeszakítván, szörnyű haraggal 

693 Ront neki a kapunak, neki a két büszke vitéznek. 
Fattyú Antiphates jön először szembe, kit a nagy 
Isteni Sarpedonnak szült vala thébai2 anyja. 
Ezt gerelyével a porba teríti; röpülve a légben 
Száll italus somfája3 felé s gyomrába fúródva 

700 Mélyen a mellbe hatol; habos árját önti a vérnek 
A seb-üreg, s a tüdő a gerelyvasat átmelegíti. 
Majd Meropest s Erymast karddal leteríti, Aphidnust 
És Bitiast, aki lelke tüzét hordozta szemében. 
Nem kopjával — a kopja nem oltja ki annak az éltét —: 

705 Rettentőn süvitö, lobogó lövedékkel, amellyel 
Villámként hajított: nem bírta ki a biKabörnek 
Kettős rétege1 azt, sem a kettős pikkelyü páncél; 
Roskad a test, roppant-nagy tagjai szerteomolnak, 
Nyög bele a föld is, megzördül a pajzsa fölötte. 

710 Ekkép omlik alá Cumae euboeai partján3 

A nagy alappillér, melyet órjás kőtömegével 
Döntnek a tenger ölébe; szakasztott így szakad az le 

1 A Pó az akkori Padus. Athesis a mai Ets. 2 A mysiai Theha 
értendő. 3 Somfanyeiü dárdája. 4 A pajzsán. 5 Cumae partja euboeai, 
mert Euboea szigetéről gyarmatosították. A közeli híres tengeri fürdő, 
Baiae partján a költő korában fényes villák épültek, melyeknek számára 
többnyire a tengertől kellett tért hódítani. 
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S mélyre taszítva lefekszik a hullámok fenekére: 
A tenger kavarog, fövényét fölhányja sötéten. 

715 Prochyta szirtje remeg bele s Ischia1 zord nyoszolyája, 
Mely Jupiter végzése szerint lenyűgözte Typhoeust. 
Harcba' hatalmas Mars nagy erőt támaszt a latinban 
Ekkoron, és zord ösztökeit belevágja szivükbe; 
A Félelmet s gyáva Futást ráküldi a trószra. 
Gyűlnek azok, tódulnak, az alkalom itt van a harcra, 
És szívükbe vonul a had istene. 
Pandarus ott bátyját hogy látja lehullani holtan, 
S látja, hogy' áll a dolog, hogy megfordult a szerencse. 
Széles vállait a kapunak veti és nagy erővel 

72) Tolja be sarkaiban, s az övéi közül sokat ott hágy 
Kívül a sáncfalakon küszködni kemény viadalban. 
Másokat ellenben berekeszt, ahogy ép berohantak; 
Balgatag! A rutulus hadiföt nem látja közöttük 
S a betörő fejedelmet is a táborba rekeszti, 

,oC Mint ádáz tigrist védetlen birkaseregbe. 
Két szeme új tűzben ragyogott mindjárt,2 iszonyúan 
Csörgött fegyvere rajta, fején vérszínű taréja 
Meglobog és vakitó villámot szór paizsáról. 
Ráismernek a gyűlölt arcra s a szörnyű tagokra 

"J,:J Menten a rémült Aeneadák. De kilép a hatalmas 
Pandarus és elhullt testvére miatt dühe forrva 
Szól: »Nem Amatának hozományul igért laka itt ez, 
Itt nem is Ardea zárja be Turnust ősi falával: 
Ellen tábora ez, nincs mód innen menekülnöd!« 

10 Nyugodt lélekkel, mosolyogva felel neki Turnus: 
»Rajta, ha van lelkedben erö. kezdd el! Priamusnak 
Elmondod legalább, hogy termett itt is Achilles.« 
Szólott. Az pedig a bütykös, érdes nyelű dárdát 
Jól megforgatván, kiröpíti egész erejéből. 

,45 Eelfogták a szelek, Juno Saturnia félre 
Tériti szörnyű hegyét, s a kapuba fúródik a dárda. 
»Most te ki nem kerülöd kardom, mit e jobb is alig bír; 
Máskép forgatom én seb-ütő kardomnak acélját.« 
Szólott és kardját nyújtózva magasra emelve, 

1 Akkori nevén: Inarime. 2 A bennrekedt Turnusnak. 
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750 A két vakszeme közt ketté szeli homloka csontját, 
S rettenetes sebbel torzítja el ifjúi arcát. 
Roppant súlyától megrendül a föld, mikor ottan 
Földre rogy elterülő testtel s velejével elöntött 
Véres fegyverivel; feje ketté vágva egyenlő 

755 Két részben csüngött a két vállára borulva. 
Rémes ijedséggel futamodnak széjjel a trószok; 
És ha a győztesben mindjárt az a gondolat ébred, 
Hogy feltörje a zárt s a kapun bebocsássa övéit, 
Háborúnak s népnek véget vet e nap bizonyára. 

760 Csakhogy a harc dühe és örült vérszomja ragadta 
Ellenségire ő t . . . 
Sújtja előbb Phalerist, s Gyges térdhajlata izmát 
Vágja el; a kópiát, amelyet kiragadt a kezükből. 
A hátukba belédöfi Juno-adta erővel. 

763 Társakul adja Halyst, Phegeust áttört paizsával, 
Aztán a falakon küzdő, semmitse gyanító 
Alcandrust, Haliust, Prytanist és véle Noémont. 
Lynoeus ellene tör jobbról és hívja barátit; 
Ám hamarább rásújt villámló kardja nyakára: 

77o Egy vágásra lehull törzséről a fö, sisakostul 
Messze gurúl; azután vadölő Amycust öli-vágja. 
Senkise volt ennél ügyesebb békenni az ércet 
S nyílvesszők hegyeit méreggel tenni ölöbbé; 
Aeolides Clytiust, Cretheust, a múzsabarátot, 

775 Múzsáknak szeretett hívét; dalban, citharában 
Telt neki kedve s a lant húrját pengette örökké, 
És zengett lovakat, harcot, hadi tettet örökké. 

Végre a trósz hadifők, hallván hulltát a híveknek. 
Gyorsan előjönnek, Mnestheus, hőslelkü Serestus: 

787 Látják társaikat szétszórtan, a várban az ellent. 
Rájuk szól Mnestheus: »Hova innen, merre szaladtok? 
Hol van ezenkívül falatok, bástyátok a földön? 
Hát egy ember, akit mindenfele sáncok öveznek, 
Ekkora öldöklést tehetett büntetlen' e várban 

783 S annyi dicső daliát Pluto házába taszított?! 
Nem szánjátok-e szégyenkezve, pulyák, a nagy ösök 
Istenit, a hős Aeneast s vesztét a hazának?« 
Lángra gyuladva e szóra, tömött csapatokba' verődnek. 
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Harcát lassanként szüntetgeti Turnus eközben, 
790 És a folyónak tart, hol a tábort habjai mossák. 

Nagy lármával a trósz nekiront most annyival inkább 
És tömöríti hadát. Amiképen a mérges oroszlánt 
Üldözi a dárdás sokaság; hátrál megijesztve 
S nagy-dühösen vet vérszemeket; hős-volta, haragja 

795 Azt nem tűrheti, hogy hátat fordítson; azonban 
Bárhogy akarja, reá nem törhet a fegyveresekre: 
Ügy vonul óvatosan Turnus, cseppet se sietve, 
Hátrafelé a teren s lelkében forr a haragja, 
Sőt még akkor is ott kétszer támadva reájuk 

800 Táboron át kétszer fordítja futásra csapatjuk; 
Ügyde sietve gyül egybe a tábor egész sokasága, 
És ezek ellen erőt Juno sem merhet a hősbe 
Önteni, mert szellős Irist nem lágy üzenettel 
Küldte a testvérhez1 Jupiter mennyébül a földre: 

»05 Tágítson tüstént Turnus sáncátul a trósznak! 
Így sem a pajzsával, sem karral nem tud az ifjú 
Már helytállni tovább; lövedékek zápora hull rá, 
És a halántékin kopog és cseng a sisak érce 
Szüntelenül, vastag lemezét sok kő hasogatja, 

810 Rongy a fején a taréj, a paizsnak púpja se bírja 
A sok ütést; sürün kopiáz a trósz s maga Mnestheus, 
Mennvköve a harcnak. Foly egész testén a verejték 
Hő szurok árja gyanánt, lélegzeni nem tud a melle, 
A fáradt tagokat mind' rázza nehéz lihegése. 

8 1 ' Végre hanyatthomlok beleugrik a mély folyamárba 
Minden fegyverivel; s a szőke folyó befogadta 
Fnvhe ölére, a lágy habokon partjára kivitte 
ÉS örömére övéihez engedi vére-lemosva. 

1 Juno testvére és felesége Juppiternek. 
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(Istenek gyűlése. Aeneas visszatérése. Pallas halála. Aeneas 
megöli l.ausust, majd atyját, Mézentiust.) 

árul most a hatalmas Olympusnak palotája, 
S gyűlést hirdet a föld fejedelme, az istenek 

[atyja 
Csillagfényü lakában, ahol trónjárul a földre, 

Dardanidák várára, latin népekre leláthat. 
5 Ahogy a tág csarnokba' leültek, kezd maga szólni: 

»Óh mennybéli dicsők, mért változtattatok ekkép 
Terveteken s mért dúl a viszály most köztetek újra? 
Tiltottam, hogy a tröszt a latin harcokba sodorja. 
Tilalom ellen mért ez a dac? Mily félelem űzte 

10 Ezt vagy amazt pártolni haduk s felszítani lángjuk? 
Úgyis megjő majd (ne siettessétek!) a kellő, 
Harcos idő, hogy a vad Karthago végveszedelmet 
Fog Rómára zudítni, kinyitva az Alpesek útját.1 

Akkor lángoljon gyűlölet, tomboljon a harcdüh. 
15 Int az idő békés frigyetek megkötni örömmel.« 

Juppiter így röviden, de nem oly röviden felel erre 
Az aranyos Vénus: 
x-Istenatyám, te világ ura. emberiség fejedelme! 
Hisz' van-e más, aidhez folyamodhatnánk könyörögve? 

20 Látod-e a rutulok gúnyját? Fényes fogatával 
Turnus a had közepén hogy' száguldoz, sikerére 
Gőgösen? A tröszt már nem védi a sáncok erődje: 
Sőt a kapun belül és a falak töltésein is már 
Zordon harc kavarog s vértől hullámzik az árok. 

25 Messze van Aeneas, mitsem sejt. Nem veted-é már 
Végit az ostromnak? S új ellenség veszi célba 
Hadseregével az újra kelő Trójának erődjét? 
Aetól Árpi felől megin' a trósz ellen iramlik 

1 Célzás Hannibalra. 
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Tydides! Bizonyára sebet kell ütnie rajtam,1 

30 Emberi fegyvereket kell lányodnak kikerülni! 
Hogyha parancsaidat megsértve vonultak a trószók 
Italiába, no úgy bűnhődjenek és soha őket 
Meg ne segítsd! De ha jóslatait köpették az Egeknek 
S elhunyt árnyaknak, szabad-é most a te parancsod 

35 Meghiusílar.i bárkinek2 és másítni a sorsot? 
Mondjam-e, mint égett el Eryx partján a hajóhad? 
Mondjam-e a'viharok fejedelmét, Aeoliának 
Fergetegét s Irist, kit az égbül a földre leküldtek? 
Egy volt hátra csupán, a pokol még mind e világból: 

40 Fölveri most ezt is,3 tüstént fölidézi a földre 
Allectót, italus földön tombolni dühöngve. 
A hatalom nsm bánt; vaiamíg a szerencse mosolygott, 
Megvolt rá a remény! Győzzön, kit győzni te engedsz. 
Hogyha kegyetlen nőd a világnak semmi vidékét 

43 Oda nem adja a trósznak, atyám, esdeklek a feldúlt 
Trójának romjára, legyen szabad a viadalból 
Mentenem Ascaniust: unonám hagyd élve te nékem! 
Am legyen, Aeneast idegen hab hányja tovább is 
Járja megint útjáí, amelyet kijelölt neki corsa: 
Meg tudjam csak menteni ezt a tusák viharából! 
Ott van Amathusom és magas ormu Cythera Paphosszal, 
S Jdalium laka is: hát fegyvert szegre akasztva, 
Dicslelenül — éljen! Kcrthago nagy hatalommal 
Verje le Ausoniát. Nem lesz már gátja e részben 

55 Tyrus városinak.4 Mit is ért menekülni a harcok 
Vészeiből neki és kikerülni az argosi tűzvészt?5 

Mit végigszenvedni a víz meg a föld veszedelmit, 
Míg a megújuló Tróját Keresik Latiummal? 
Hamva fölé nem jobb lett vőn telepedni hónuknak, 

60 Ott, hol Trója virult? Óh add Xan hust Simoisszal 
Vissza szegényeknek, had' ürítsék újra fenékig 
Trójai balsorsuk'!« — Dühre gyúltan szól a királyné, 
Juno: »óh minek is késztetsz megtörni szivemnek 
Mély csendjét s hegedő sebeim föltépni szavakKal? 

1 Célzás az Ilias V. énekére, hol Tydides (Diome-e. ) Aphroditéi 
l s megsebesíti. 2 Célzás Junóra. 3 Juno. 4 Karthago t v n m gyarmat 
V o l b 6 Trója romlását. 
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65 Hát melyik isten, avagy melyik ember kényszeri tette 
Aeneast haddal támadni királyi Latinust? 
,Jósige küldte Itália földire'. Az, de miféle? 
Őrületes eassandrai szó! Biztattam-e arra, 
Hagyja el a tábort s éltét rábízza szelekre? 

70 Hadvezetést, tábort ráhagyva gyerekre,1 a tyrrhén 
Néppel hajszoljon frigyet és fölverje nyugalmát? 
Kárát melly isten, mily durva hatalmam okozta? 
Juno s égbül alászállt Iris mit tehet arról? 
,Méltatlan, hogy az újra kelő Tróját italus nép 

70 Lánggal eméssze, megálljon Turnus az ősei földjén, 
Ő, ki Venilia és Pilumnus ükének a sarja.' 
Hát hogy a trósz lobogó üszköt hajigál a latinra, 
És idegen földet prédál és hajt rabigába? 
Meg, hogy apóst választ, az arát kiragadja ölükből, 

80 S békét esd az a kéz, mely fegyvert tüz ki a gályán? 
Aeneast a görög kézből te kilophatod, úgy-é, 
És a helyébe üres szeleket tolsz sürü ködökkel?2 

Nvmphákká változtatod át, csak akard, a hajókat? 
Egy kicsinyég nekem a rutulust pártolni — gonoszság?! 

83 ,Messze van Aeneas, mitsem sejt.' Messze maradjon! 
Ott neked Idalium, magas ormu Cythera Paphosszal! 
Mért ingerled a harcban erős, zord szíveket itten? 
Én akarám várát feldúlni szegény Phrygiának, 
És nem az, aki a tröszt prédául dobta görögnek? 

90 Hadra vajon ki miatt kelt Ázsia és Európa 
És rablás útján mért kellett bontani békét? 
A buja trójait én vezetém megrablani Spártát?3 

Adtam fegyvereket, szítottam Ámorral a harcot? 
Féltened akkor kellett vón tieid; panasziddal 

95 Későn jössz és jogtalanul, pört keltve hiába.« 
így végezte szavát; s az egek valamennyi lakója 

Zúg, köztük megoszolva, miként a fuvalmak az erdő 
Lombjaitól felfogva előbb ott zúgnak a fák közt, 
S hirdetik a szélvészt a hajósnak tompa morajjal. 

100 Szól egek atyja, ki mindeneket hatalommal igazgat; 

1 Ascaniusra. 2 Az Ilias szerint Aeneast így mentette ki egyszer 

Vénus. 3 Helena elrablására Vénus késztette Parist. 
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Ö ha beszél, csend száll a mennyei nagy palotára. 
A föld mélye remeg, megnémul a meredek aether. 
Megpihen a Zephyrus, s elsimul a tengeri hullám. 
»Hát halljátok a szót és véssétek szivetekbe! 

105 Minthogy a trósz népet s ausont egyesíteni frigyben 
Nem lehetett, s véget sohsem ér már a ti viszálytok, 
Bármilyen a sorsuk mai nap, s bármennyi reményük. 
Trósz-é vagy rutulus, nem lesz a szemembe különbség. 
Sors kegye engedi bár italusnak vívni a tábort, 

110 Avvagy a trójaiak végzetszerű, balga hibája. 
A rutulust sem pártolom én. Ki, amint vet. arasson 
Küzdelmet, diadalt. Pártatlan Juppiter isten. 
A sors majd lel utat.« S esküdve a hádeszi Styxre 
S a két partja között örvénylő éji sötétre, 

115 Int, s intésire megrendül az egész nagy Olympus. 
Ekkép végzi szavát. Aranyos trónját odahagyja; 
Égi lakók őt közre veszik s küszöbére kisérik. 

A rutulus minden kapunál folytatja eközben 
Véres viadalát s környékezi lánggal a sáncot. 

1LÖ Aeneas légiója be. van várába szorítva 
S nincs menekülni remény. Ott állanak a magas ormon 
Hasztalan', a falakat gyürüjökkel gyéren övezve. 
Asius Imbrasides, Hicetaon sarja. Thymoetes. 
A két Assaracus s az öreg Thymbris, vele Castor: 

120 Első hadsoruk ez; követik bérces Lyciából 
Thaenion és Clarus, öccsei a nagy Sarpedonnak. 
Roppant-nagy testének egész erejével emelget 
Egy követ, órjás szirtdarabot lyrnesusi Acmon, 
Nem derekabb Clytius sem, az atyja; se bátyja.Menestheus. 

130 Dárdát vetnek emitt, amazok köveket hajigálnak. 
Vagy tüzes üszköket, és vesszőt illesztnek a húrra. 
Köztük tündököl ím' legméltóbb gondja Venusnak,1 

A dárdán ivadék, a nemes hajadonfejü gyermek. 
Mint az aranykeretes gyémánt, mely a főt vagy a mellet 

1 , ) Ékiti, avvagy ivor, puszpángfáj ába berakva, 
Vagy pedig órícus terebinthusa2 nyújtja keretjét. 

1 Ascanius (Iulus), mint a királyi család fenntartója. 2 Fekete 
f á ju terpentinfa, melyet berakott elefántcsontokkal díszítettek. 
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Szép tejszínü nvakál hullámzó fürti belengik, 
Lágy arany abronccsal hozzáillesztve fejéhez. 
Tégedet is láttak sebet osztani, Ismarus ottan 

140 A lelkes csapatok s vessződ méreggel itatni, 
Disze a maeoni1 háznak, ahol dúsan terem a föld, 
És a mező rögeit Pactolus aranyja locsolja. 
Ott volt Mnestheus is, friss hír fényébe' ragyogva, 
A vár sáncaiból mivel ő kergette ki Turnust; 

145 És Capys, akirül elnevezék Campania várát. 
Míg ezek egymással küzdöttek a zord viadalban, 

Éjfélén Aeneas hasogatja hajóval a tengert. 
Mert Évandertöl a tusk táborhoz elérve, 
Ott a királyhoz megy, megmondja nevét, eredetjét, 

150 Mit kíván, mit hoz maga; hogy Mézentius immár 
Kit nyert meg frigyesül, Turnusnak a lelke mily ádáz; 
Inti, miiyen keveset bízhatni az emberi sorsban, 
S kéri azonközben: nem késik Tarchon, azonnal 
Ad sereget, köt véle frigyet; most égi parancsra, 

255 Sors akaratja szerint idegen hadifönek2 alatta 
Lydia népe3 hajóira száll. Legelöl a vezérük, 
Aeneas; a hajó orrán egy pár phryg oroszlán, 
Rajtuk az idai bérc — kedves látvány ez a trósznak —; 
Ott ül a hős Aeneas, jól meghányja szivében 

160 A sok harci esélyt; balján ül Pallas örökké, 
Kérdi a csillagokat, a sötét éj útmutatóit 
S szárazon ás vizeken végig türt sok veszedelmét. 

Most Helicont feltárva ti zengjetek, isteni szüzek,4 

Mily seregek követik tusk partokról emez útján 
165 Aeneast s töltik be a gályát a vizek árján. 

Massicus érc Tigrissé halad legelöl a habok közt 
És ezer ifjú, Cosae- és Clusium-adta vitézek 
Alinak alatta; egész fegyverzetük egy kicsi puzdra 
Vállaikon nvillal megtöltve, s az öldökölő íj. 

170 Véle a zordon Abas s ragyogó fegyverzetű népe: 
Szép, aranyos Phocbus-szobor áll ormán a hajónak: 
Halszáz harcedzett ifjat Populonia küldött 

1 Miconia = LyJia. 2 Aeneasnak. 3 Az elruszkok, akik lydiai 
eredetűek. 4 Múzsák. 
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Őhozzá, háromszázat pedig Ilva szigetje, 
Híres: dús bányái miatt a chalybsi vasércnek. 

175 Harmadik ott Asilas, jeles emberi, isteni tolmács; 
ö az egek csillagzatait, barmoknak a rostját, 
A madarak nyelvét s villámok jóslatit érti. 
Lándzsáktól meredez hadi sorba' csapatja, ezer fő, 
Élisböl települt Pisae rendelte alája, 

183 Városa tusk földnek. Követője a szép, deli Astur, 
Fényes fegyveriben s paripájában bizakodva. 
Háromszázat küld — s követik mind szívesen őtet — 
A Caerébeli nép Minio vize mosta mezőkről, 
S Pyrgi, a régi erőd. meg a rossz levegőjű Graviscae. 

i8ő Téged sem hallgatlak el, óh Cinyras. liguroknak 
Hősi vezére, se kis dandár kísérte Cupavo. 
Akinek a sisakán hattyúnak a tollai lengnek 
— Amor, a ti bűnötök!1 — s ez a disz atyjának örökje. 
Mert, mondják, Cycnus. szeretett Phaéthont keseregve, 

1,0 Húgai árnyában, nyárfáknak lombja alatt míg 
Szíve sebére vigaszt keresett a múzsa dalában, 
Ösz fővel végül puha, hószinü tollakat öltött. 
Földről föllebbent s dala járta a csillagok útját. 
Most fia, kísérvén kortársai gályacsapatját, 

19 ' A nagy Centaurust evezőkkel hajtja előre; 
Órjás szirtet emel keze, a habokat fenyegetve. 
A tekenöje pedig szánt bennük hosszú barázdát. 

Ocnus is a honi partokról elhozza csapatját, 
A jós Mantónak fia ő s Tiberinus atyának: 
Mantua, néki köszönd falaid s neved anyja nevének. 
Ősökben dús vagy, de nem egyfajták a lakóid. 
Három faj lakik itt, négy község mindenikükből. 
Élükön ő maga áll, tusk vér fő-fő haderője. 
Innen is ötszázan mennek Mézentius ellen; 

J " Bénácus fia, Mincius.2 a zöld nád koszorúzta. 
Vitte le hadra szerelt fényükön tengernek ölére. 
Jő súlyos Aulestes s a habot veri száz evezővel; 
Ahogy előre nyomul, márvány szine habzik a víznek. 

1 Ámor és anyja, Vénus vagyis a szerelem okoztaa Cycnusnak nagy 
b l |ját és hattyúvá változását 2 A Mincius (Mincio) átfolyik a Benacus 
(Garda) taván. 
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Triton-szörny viszi őt,1 kagylóját fújja s ijeszti 
210 A kék tengerözönt; ember félteste derékig, 

Bár szőrrel telenött, de azon túl cet az alakja. 
Félvad melle alatt zúg a habok árja törötten. 

Ennyi jeles hadifő viszi a harminc hadigályát 
Trója segítségére s a víz mezejét hasogatja. 

215 És a Nap is nyugovóra hajolt immár s a szelíd Hold 
Már az Olympusnak közepén robogott kocsijával: 
Aeneas, — mert gondja nem enged néki nyugalmat. — 
Kormányhoz maga ül s a vitorlát ő igazítja. 
Hát ime, útközben feltűnik előtte a régi 

223 Kísérők kara, a nymphák. kiket égi Cybebe 
Tengerek istenivé, nymphákká tett a hajókból; 
Együtt úsztak most, hasogatták a vizek árját 
Mind, melyek érc orrukkal előbb sort álltak a parton. 
Messze megismerik és táncolják körbe' királyuk. 

225 Cymodocéa, ki legjártasb vala köztÜK a szóban. 
Hátulról a hajót jobbjával fogva kiválik 
Hátával s baljával evez tova néma habok közt 
S bámulatára beszél: »Aeneas, isteni magzat, 
örködöl? Úgy, őrködj s engedd fékére vitorlád! 

220 Én vagyok itt s társim, fenyvek szent Ida hegyéről, 
A te hajóid rég', vizi nymphák most. Amikor ránk 
Rontott hitleriül a rutulus fenyegetve tüzével, 
Kénytelen eltéptük köteled, s a tengerei árján 
Mind' keresünk. Sajnált a szülénk s ö adta ez arcot, 

235 Hogy, mint istennők, a habok közt töltsük a létünk. 
Fiadat, Ascaniust falak cs sáncok közepette 
Harcra sóvár latinok kerítik zord fegyvereikkel. 
Már a kemény etrusk s lovas arkas-nép egyesülten 
A kijelölt helyen áll, de lovasságával elállni 

240 Kész az utat Turnus, hogy a sáncot elérni ne tudják. 
Rajta, legott fegyverre kiáltsd hajnalhasadáskor 
Társaidat, s vedd kézbe arany karimájú paízsod: 
Senkise győzhet azon, hisz' a Tüzisten2 maga adta. 
Holnap a nap, ha szavam követed, — nem vélve hiúnak, — 

245 Elhullott rutulok roppant halmára világit.« 

1 T. i. a hajó orrán Triton van ábrázolva. 2 Yulcanus. 
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Szólt s elmentében, módját jól értve, kezével 
Lódit a nagy gályán; fut az a habon át iramodva 
Gyorsan, mint kelevéz vagy széllel versenyező nyíl. 
Többi utána nyomul. Meglepve habár maga bámul 

250 Aeneas a csodán, bátorság kél a szivében. 
Ekkor az égre tekintve rövid szavakat rebeg ajka: 
»Istenek anyja te, Idatetön meg a Dindyma-bércen, 
Városerődítö, az oroszlánpárt leigázó!1 

Légy e tusába' vezér, szent jóslatodat te valósítsd 
238 S áldást hozni siess, óh istennő, tieidhez!« 

Ennyit szólt. Ezalatt tele fénnyel visszarobogva 
Már a Nap égre siet s árnyát tovaűzi az éjnek; 
Társait inti azonnal, ügyeljenek a hadijelre. 
Szívüket és kezüket készítsék a viadalra. 

263 Állva hajója farán, feltűnik előtte a tábor 
És a trósz hadinép; ragyogó paizsát emelinti 
Balja feléjük: harsog az ujjongás falaikról 
Csillagos égboltig; a remény fölszítja haragjuk, 
És röpül a lövedék; valamint a strymoni darvak 

265 Krúgatnak, ha sötét fellegben, az aetheren által 
Üsznak, a zord szeleket vidám zajjal kikerülve. 
Bámul ezen Turnus s vezetői az ausoni hadnak; 
Hátra tekintenek és látjáK fordulni a parthoz 
A tatokat s az egész tengert ellepve hajókKal. 

2,0 A sisakormó ég, a taréjról lángok ömölnek 
És az arany pajzs-púp szikrázik szörnyű tüzétől, 
Mint amidőn a derűs éjben baljóslatú, vérszin 
Üstökös áll az egen, vagy a Sirius izzva ha fölkél 
£s epedő szomjat, kórt. bajt hoz az emberi nemre,2 

S a menny boltozatát gyászos fényébe borítja. 
Mégse lohad le azért a merész Turnus bizodalma, 

Parlra-jutásukban hogy majd gátat vet eléjük. 
[Bátorító, feddő szava lelket is önt a hívekbe :j3 

»Mit kiki óhajtott, itt van. kar dönt a tusában; 
Most kezetekben van maga Mars. Mindenki eszében 
Tartsa nejét, házát s méltón harcoljon az ősök 

1 Cybele. 2 Kánikula idején. 3 E sor, mely m á r előfordult (IX, 
1 2 7 ) , itt a legjobb kéziratokban hiányzik. 
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Nagyszerű tetteihez. Nosza csapjunk rájuk a víznél, 
Míg lótnak-futnak s nincs biztos léptük a földön. 
Aki merész, a szerencse azé!« 

285 Szól és tűnődik, kikkel szálljon ki eléjük 
S a megszállt falakat kire bízná leghelyesebben. 

Aeneas ezalatt hidakon szárazra bocsátja 
Társait a tatról. Sokan a tengernek apályát 
Meglesik és a sekély vizén át próbálnak ugorni, 

290 Más — evezőn röpül át.1 Ott nézi ki Tarchon a partot, 
Hol zátonyt nem vél, nem torlódik meg a hullám. 
Szép-simán hömpölyg, noha megduzzasztja dagálya; 
Arra csavarja tehát a hajóorrt s kéri a népét: 
»Válogatott csapatom, most állj evezőhöz erősen, 

295 Szálljon előre hajónk, ellen földjét hasogassa 
Orrával s vágjon tekenője a partba barázdát. 
Törjön bár darabokra hajóm, nem bánom, a révben. 
Csak földet markoljon e kéz!« Tarchon miután így 
Szólt, a legények mind nekiállnak azonnal evezni 

300 És a habos gályát a latin földekre kitolni, 
Amíg szárazat ér valamennyi hajó s tekenöjük 
Biztosan áll a helyén. Egyedül a tiéd nem, oh Tarchon! 
Mert mialatt a sekély gázló fövenyén felakadva 
Félrehajoltan inog, hullámtól verve szünetlen', 

305 Széttörik és népét a habok közepette kirakja: 
Úszó szálfákkal küszködnek, tört evezőkkel 
És a visszacsapó hullám gátat vet a lábnak. 

Nem késik Turnus se tunyán, hamar összeteremti 
A trósz ellen egész seregét s megszállja a partot. 

310 Harsan a kürt, Aeneas támad először, a harcnak 
Jósjeleül, s a latin föld népét megfutamítja, 
Órjás Tháront vágva le, aki előbb nekirontott; 
Átdöfi a kardját lemezén érc vértezetének, 
Át az aranyhímes tunikán s kebelébe meríti. 

315 Erre Lichast öli meg, kit a holt anya méhibül a vas 
Metsze ki: Phoebusnak szentelték, ámde mi haszna? 
A vastól csak nem menekült! S közelébe' leverte 
A zordon Cisseust meg a szörnyű Gyast: buzogánnyal 

1 Az evezőt ugrópóznának használja. 
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Szórták ök a halált. De mit ér a heraklesi fegyver1 

320 És a hatalmas ököl s mit kettejük atyja, Melampus, 
Alcides hű társa nehéz küzdelmibe' végig? 
Erre Pharusnak, amint szavait dicsekedve dobálja, 
Döfte be dárdáját kiabáló szájüregébe. 
És te is, óh nyomorult Cydón. aki új gyönyörödnek, 

325 A most pelyhesedő Clytiusnak jársz a nyomában, 
Ifjak iránti szerelmeidet bizonyára felednéd, 
S trójai hős kéztől leterítve a porba' hevernél, 
Hogyha nem áll ellen testvérid sürü csoportja, 
Számra heten, mind phorcusi sarj; egyszerre kidobják 

330 Ellene hét gerelyük; de lepattognak sisakáról, 
És paizsárul azok, vagy horzsolják csak a testét: 
Eltéríti Venus. Szólítja hivét Aeneas, Achatest: 
»Hozz ide több kelevézt, ne bocsásson el egyet is e jobb 
Hasztalan' a rutulusba; miként a trójai síkon 

335 Alltak achiv testben.«2 — Most felragad egy iszonyú-nagy 
Lándzsát s dobja, röpül az a Maeon pajzsa rezén át, 
Átszeli páncélát s benyomul közepébe a mellnek. 
Támogató jobbal ,siet öccsét tartani bátyja, 
Alcánor, de a hátravetett kézből3 kibocsátva 

340 Üjabb dárda repül tüstént, megtartva irányát. 
És az a jobb4 elhalt izmokkal csüng le a vállról. 
Rántja ki a dárdát Numitor testvére húsából 
S ráveti Aeneasra, de nem hatol az be a testbe, 
Csak könnyen horzsolja nagy Achatesnek a combját. 

43 Curesi Clausus jő, bízván ifjú erejében, 
És döfi lándzsáját, jól meglendítve. Dryopsba. 
Nyomja keményen az álla alá, hegye átszeli torkát 
ÉS éltét egyszerre ragadja el ajka szavával: 
Arccal a földre borul s vastag vérsúgarat ökrend. 
Hármat a thrák földről Boreas ősrégi fajából 
S ismarusit hármat, magzatjait Idas atyának. 
Más-máskép öli meg. Futvást jő s hozza Halaesus 
Auruncus-népét, rúgtat kitűnő paripáján 
Messápus, neptunusi sarj. Ezek és azok egyként 

1 A buzogány. 2 Amint ott, itt is teljesítsék felalatukat. 3 Aeneas 
kezéből. * Alcanor jobb keze, mellyel öccsét. Maeont támogatta. 
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S55 Vágynak bírni a tért: ott küzdenek Ausoniának 
Épen a tornácán. Ekkép küszködnek a légben 
Egyenlő erejű viharos szelek iszonyú dühvel, 
Nem tágítanak ők, sem a zord felhők, sem a tenger; 
Hosszú s kétes a harc és állnak erősen a küzdök: 

360 Ép' úgy küzdenek ott trószok s a latin csatarendek, 
Láb feszül a lábhoz, s öldökli az ember az embert. 

A csata más részén, hol a bérci patak kiszakított 
Törzseket és köveket szórt szét, lesodorva magával, 
Arkasok, a gyalogos harchoz nem szokva, latinok 

365 Népe előtt hátat fordítanak és eleresztik 
A lovakat, valamint a nehéz talaj ezt javasolta; 
Pallas látja, s amit tehet ily válságos esetben, 
Majd könyörög, majd meg keserűn kifakadva kiáltja: 
»Merre, hová, társak? Kérlek hős tetteitekre, 

370 Évander diadalmas harcira, büszke nevére. 
S becsvágyamra, hogy édes atyám méltó fia légyek. 
Lábaitokba ne bízzatok! Ellenen át vasatokkal 
Kell itt törni utat. Hol legsűrűbbek a rendek, 
Pallasszal titeket oda hív a dicső haza üdve. 

375 Nem szőrit istenség, a halandót vívja halandó. 
Több kezük és lelkük nékik sincs, mint minekünk van. 
Im' ide zár minket nagy gáttal a tengerek árja, 
Futni hiányzik a föld: tenger vagy Trója-é célunk?« 
Mondja s az ellenség tömegébe betörtet azonnal. 

380 Mostoha sorsa Lagust viszi ott legelőbb vele szembe. 
Azt, mikor ép' nagy szirtdarabot készül fölemelni, 
Átdöfi kopjával bordái között a gerincén 
S csontja közül a vasát nehezen rángatja ki újra. 
Meg sem lepheti ott Hisbo, bár nagyba' remélte; 

385 Mert amikor dühösen, de vigyázatlan' nekitámad. 
Hogy hive vesztéért boszut álljon, amaz megelőzi 
S kardja vasát dagadó tüdejébe legott belemártja. 
Majd Stheniusra tör és a nagy ősfaju rhoetusi sarjra, 
Anchemolusra, ki mostohaanyját merte szeretni. 

39o a rutulus síkon hullottatok el ti is, ikrek. 
Thymber s Lárídes, Daucus-vér; még a szülék is 
összecseréltek volt s e csalódásuknak örültek. 
Megjelölé most testeteket Pallas keze szörnyen, 
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410 

Mert évanderi kard teneked főd' szelte le, Thymbrus; 
395 Téged, Lárídes. lecsapott jobbod keres ottan 

S ránganak a kard markolatán félholtan az ujjak. 
Ekkor az intésen s ragyogó példán nekibuzdult 
Arkasokat szégyen s boszuság fegyverzi rohamra. 
Most Pallas Rhoeteust döfi át, mikor ép' menekülne 
Gyors kettösfogatán; csak is ez mentette meg Ilust. 
Messzirül a dárdát mivel ép' Ilusra vetette 
S Rhoeteus fogja fel azt, futván, hös Teuthras, előled 
És Tyres testvéred elől: legurul szekeréről 
S rángó sarkaival rutulok mezejét döfi-rúgja. 
Mint amikor nyárban feltámad a szél, az ohajtott, 
S szerte az erdőben meggyújtja a pásztor a tarlót; 
Ahogy a láng közepébe kapott, széjjelharapódzik 
És nagy lángtengerbe borúi a messze-mezőség; 
ö diadalmasan ül, győztes lángjára tekintve: 
Úgy olvadt eggyé feleid tüze védeni téged, 
óh Pallas! De Halaesus, a marcona bajnok, eközben 
Ellenségire tör, paizsával födve a testét. 
Démodocust, Ládont nyomban leteríti Pheresszel. 
Strvmonius jobbját, mely kardot emelt a fejére. 

415 Átszeli villám-kardjával; szétzúzza Thoasnak 
Arcát egy kővel, csontját szétszórja velőstül. 
Féltve a sorstól öt jós atyja vadonba nevelte; 
Csakhogy az agg megtört szemeit hogy örökre lehunyta, 
Rátették1 kezük a Párkák s évanderi vasnak 

429 Szentelték. Pallas veszi célba emígy könyörögve: 
»Óh Tiberinus atyám, e dobásra emelt kelevéznek 
Adj te szerencsét, hogy mellén átjárja Halaesust: 
A hadi mez, zsákmány a te tölgyed fogja diszítni.« 
Istene meghallgatta: Halaesus, védve Imaont. 

423 Védetlen kebelét odanyújtja az arkasi vasnak. 
Ekkora férfiúnak hogy veszte leverje övéit, 
Eausus, a hadnak dísze, nem engedi. Földre teríti, 
Aki a harc fő gátja, Abast. az erős hadi sáncot. 
Hullnak az arkas ifjak, hull Etruria népe. 
Hulltok, trójaiak, kikkel nem bírt a görögség.2 420 

1 Fiára. 2 Trója alatt. 
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Összecsap a két fél, hadifőkben, erőben egyenlők. 
Hátsók a sorokat nyomják: mozdítni se tudják 
Fegyverüket, kezüket. S itt most Pallas tör előre. 
Ellene Lausus, alig van köztük korba' különbség, 

435 Termetük oly daliás; de nem engedi mégsem a Végzet 
Látniok újra hónuk. Az Olympus nagy fejedelme 
Egymással bajt vívni nem engedi mégsem e kettőt; 
Még súlyosabb hatalom veti őket a Sorsnak ölébe.1 

Hogy Lausus hellyett intézze hadát, huga- Turnust 
440 Küldi, s az a csapatok közepett röpül is kocsijával. 

Ahogy társihoz ér: »Jó lesz szüntetni csatátok! 
Pallas enyém, vele én vívok, vele nékem adósok! 
Bárcsak a nézők közt itt lenne az atyja is!« így szólt 
S erre parancsa szerint tágítnak a térrül a hívek. 

445 Eltávoztuk után a büszke parancson elámul 
A fiatal Pallas; Turnusnak nézi csodálva 
Órjás termetit és dacosan veti rá szeme párját 
Messzirül, és a vezér szavait szava így. viszonozza: 
»Vagy kitűnő zsákmány ad nékem hírnevet itt, vagy 

450 Hősi halál: megelégszik atyám bármellyik esettel. 
Hát minek is fenyegetsz?« így szólt s a sikra kilépett. 
Megfagy a vér, ezt látva, szivében az arkadiaknak. 
A kocsiról Turnus leszökell s gyalog indul a harcra. 
Mint a magas lesből ha bikát lát készen a harcra 

455 Állni a messze-mezön az oroszlán s ront le azonnal: 
Úgy tűnik fel a harcra kelő Turnusnak alakja. 
Amikor öt Pallas már kopjavetésnyire látja, 
Megy közelebb, ha talán gyöngébb-létére szerencse 
Kísérné a merészt s a nagy égbe röpíti fohászát: 

460 »Öh, ki atyám vendégszerető házába' lakoztál, 
Alcides,3 te segíts nagy vállalatomba. könyörgök. 
Lássa haló-félben véres meze elragadását, 
S haldokló szeme hadd lásson diadalmasul engem!« 
Alcides meghallva, szivének mélyibe fojtja 

465 Fájó gyötrelmét s hullatja hiában a könnyét.4 

Nyájas igékkel most a fiához5 Juppiter így szól: 
»Meg van szabva, leszáll mindenkinek élete napja 

1 Lausust t. i. Aeneas, Tallast Turnus fogja megölni. 2 Juturna. 
3 Hercules, 4 Mivel nem segíthet rajta. 5 Herculeshcz. 
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Visszaidézhetlen ; de a hírt örökíteni tettel: 
Erre sovárg a derék. A magas Trójának alatta 

470 Isteni vér is mennyi veszett! Ott hullt el azok közt 
Sarpedon fiam is. Turnust is hívja a Végzet, 
A neki szánt kornak már ő is elérte határát.« 

Szólva, levette szemét rutuloknak harcmezejéről. 
Pallas most kibocsátja egész erejébül a dárdát, 

475 Villámló kardját hüvelyéből szinte kirántja. 
Az röpül és vállát takaró vértjébe fúródik, 
Ütat vágva előbb a paizs szélső karimáján, 
És Turnus daliás testét horzsolja hegyével. 
Most Turnus, forgatva sokáig a vashegyü lándzsát 

480 Pallas ellen, ilyen szavakat szól. hogy kibocsátja: 
»Lássuk, nem haíol-é mélyebbre az én kelevézem?« 
Szól s annak paizsát, a sok érc és vas lemezén át, 
Sokszorosan rávarrt bikabör-rétegje dacára 
Átveri a közepén rezegö-nvelü lándzsahegyével; 

485 Átüti az vértjét és hős kebelébe fúródik. 
Az kiragadja sebéből — hasztalan! — a meleg ércet, 
Mert csak a vérének s lelkének nyit vele útat. 
Esve sebére zuhan, megcsörren a fegyvere testén 
S elleni földbe harap haldokló, véres ajakkal. 

490 Turnus szól, oda áilva. fölötte: 
»Évandernek e szót ne feledjétek hirül adm, 
Arkasok! így küldöm, mint érdemeié.1 neki Pallast. 
A temetés vigaszát megadom, tegye sírba szülöttét. 
Sokba került a baráti viszony neki Aeneasszal!« 

495 Szólt és ballábát testére tevén a kimultnak, 
Róla súlyos terhét leragadta az övnek a rája 
Vésett gaztettel: mikor egy nászéjnek alat a 
Szörnyű arák vérét ontották annyi legénynek:2 

Ezt Clonus Eurytides keze véste ki rajta aranyból. 
' ' Turnus örül, ujjong, hogy övé lett most ez a zsákmány. 

Óh te, jövendőket nem sejtő emberi elme. 
Jó sorsban mértéktelenül héjjázol örökké! 

1 Turnus szerinl Évauder megérdemli, hogy fiát elveszítse, amért 
Aeneast pártolta. 2 Pallas övén ciselálva volt a Danailák gonosztette. 
aMk apjuk, Danaus parancsára férjüket Aegvptus fiait a nász éjjelén 
legyilkolták. 
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Még jön idő: Turnus sokat adna azért, ha kezével 
Nem nyúl Pallashoz; s e napot meggyülöli akkor 

505 Prédájával. Társai most hangos zokogás közt 
Pajzsra teszik Pallast s kiviszik seregestül a harcból. 
Micsoda kínt s mily díszt viszel árva szülődnek, oh ifjú! 
Harcba először e nap vitt és ez a nap ragadott el, 
De legalább holt halma maradt rutuloknak utánad. 

510 A gyász hírénél biztosb követ is megy azonnal 
Aeneashoz: övéi csupán hajszálnyira vannak 
Végső percüktől, ha segítség nem jön azonnal. 
Kardja-kaszálva halad, tág ösvényt vág a vasával 
A hadi rendeken át; teneked szánt végveszedelmet 

515 Turnus, büszke vezér! És lelke előtt lebeg egyre 
Évander, Pallas, az az asztal, melyhez először 
Indult mint jövevény, s az adott jobb. Sulmo szülöttit, 
Négy ifjút s Ufens akiket küldött, ugyanannyit 
Élve fog el, hogy az árnyaknak szentelje1 s a máglya 

5£J Lángjait a foglyok kiömölt vérével itassa. 
Majd gyilkos gerelyét távolról dobja Magusra. 
Az cselből lebukik, hogy a dárda fölötte süvölt el. 
Aztán így könyörög, térdét kulcsolva esennen: 
»Kérlek atyád lelkére, fiadra, e drága reményre: 

525 Tartsd meg nékem atyám s a fiam számára ez éltet. 
Van fényes palotám, ott fekszik benne elásva 
Sok tálentum ezüst, csupa vert, több fontnyi arany rúd, 
S vert arany is. Nem rajtam dől el a trósz diadalma, 
És nem is egy lelken fordul meg a háború vége.« 

5so jgy s zólt. Aeneas neki válaszul így felel erre: 
A sok arany meg ezüst tálentumot, amit ígérgetsz. 
Hadd bírják fiaid. Lehetetlen most ilyen alku 
Turnus tette miatt, Pallast amióta levágta. 
S ép ezt véli a holt atya árnya s a gyermek Iulus.« 

535 Szólt és baljával sisakát megfogva csavarja 
Hátra nyakát és markolatig döfi mellibe kardját. 
Haemonides, Phoebus s Triviának a papja se messze: 
Fürtjeit a papi infula szent szalagokkal övezte, 
Fényes az öltönye és vakitó fegyver van a testén. 

1 Engesztelő áldozatul. 
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540 Kergeti öt a mezőn s amidőn elesett, a halálnak 
Éjével födi bé. Vállára kerítve Serestus 
Elviszi fegyvereit diadalmi jelül neked, óh Mars! 
Caeculus, a neptunusi sarj, újítja csatájuk 
S marsus bércekről aki jött volt, véle van Umbro. 

545 Ellenük Aeneas támad dühösen, már is leütötte 
Anxur balkarját s szétvágta paizskarimáját. 
Mondott ez nagyokat s azt hitte, szavában erő lesz, 
És lelkébe' talán az eget verdeste fejével, 
Hosszú életet, ősz hajfürtöt igérve magának. 

550 Fényes fegyveriben feszelegve kiszáll vele szembe 
Tarquitus is, Dryopé nymphának magzata Faunus 
Erdei istentől. Neki lendített gerelyével 
Ennek a vértjéhez súlyos paizsát odaszegzi. 
Az könyörögni szeretne, beszélni sokat, de a trósz hös 

755 Földre lecsapja fejét, lábbal he:npergeti langyos 
Törzsét és így szól lelkének bősz haragában: 
»Hát te feküdj most itt, félelmes alak, sohasem tesz 
Földbe az édes anyád, honi sírt nem hantol e testre, 
Vadmadarak lakomája leszel vagy a tenger ölében 

560 Hány-vet a hab s a falánk halak a sebed ott nyalogatják.« 
íziben Antaeust, Lucast — Turnus hadi élét — 
Üldözi, majd meg a hősi Numát meg a szőke Camerset. 
A bátor Volscens fia ez, ki az ausoni nép közt 
Földben legdúsabb s kit uralt a csöndes Amyclae. 

5,,,> Mint ahogy Aegaeón, a százkaru. százkezü órjás, 
Ügy mondják, ötven szájból és mellbül okádott 
Lángot, amint Jupiter sújtó villámai ellen 
Annyi paizst rázott és rántott kardot is annyit: 
Győztesen Aeneas úgy tombol a harci mezőkön 

570 Atmelegült karddal. Sőt megtámadja Niphaeus 
Nagy négyesfogatát, az erős szügyü, vad paripákat. 
Ahogy azok látják nagy léptekkel közeledni 
Lösz riadással a hőst, nosza megfordulnak ijedten. 
A vezetőt levetik s kocsiját a partra ragadják. 

" ' Lueagus ekközben hószín fogatával előtör 
És vele öccse, Liger; de Liger csak a két paripának 
Kezeli gyeplőiét, kardot villogtat a bátyja. 
Aeneas nem nézi tovább heves örjöngésük, 
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Szembe rohan s órjás lándzsával tűnik elébük. 
580 Mondja Liger: 

»Nem Diomedesnek látod fogatát,1 sem Achilles 
Ménjeit és a phryg síkot: véget vet e föld itt 
Háborúnak s teneked!« — Nagy-messzire harsog emígyen 
Dőre Liger szava. Nem készül semmitse felelni 

585 Néki a trójai hós, csak meglendíti a lándzsát. 
Lucagus amint épen előre hajolva ütötte 
Dárdával lovait s ballábbal lépve ki, harcot 
Készült állani, már alsó szélén paizsának 
Átmegy a kopjahegv és a bal-ágyékába fúródik. 

590 Földre zuhan menten s hemperg félholtan a síkon. 
A kegyes Aeneas keserűen szól oda néki: 
»Lusta gebéid azért te ne vádold cserbehagyással, 

l Lucagus! ők hiu rémképektől sem riadoznak: 
Lám, fogatod te magad hagyod el leugorva !« — E szóval 

595 Megragadá fogatát. Boldogtalan öccse, ki szintén 
Földre terült, ott védtelenül könyörög keze-tárva: 
»Szülőidre, kik ily hőst nemzettek s temagacra 
Kérlek, trójai hős. könyörülj s kíméld meg az éltem!« 
Még könyörögne, de az: »Nem emígy szóltál az imént még. 

600 Halj meg azért; a jó testvér nem hagyja a testvért!« 
S lelke lakóházát, kebelét feltárja vasával. 
Ekkép vérengzett a mezőn a trójai bajnok, 
Mint a sötét orkán, vagy a bérci patak zuhatagja. 
És végtére kitörnek a sánc fala közzül a már rég' 

605 Hasztalan ostromlott Iulus s ifjú hadinápe. 
Ekközben Jupiter Junóhoz fordul e szókkal: 

»Drága húgom s szeretett feleségem! Amint gyanítottad, 
Ügy történt a dolog: Vénus védelmezi folyvást 
Trója ügyét, nem a harcba' kitartó férfiderékség 

610 S elszánt lélek, amely minden küzdésbe' kitartó.« 
Szól az alázatosan: »Szépséges uram! Szivemet mért 
Búsítod így, aki zord szavaidtól rettegek úgyis? 
Vajha szerelmednek meglenne a régi hatalma, 
Mint hozzá illő! Mindentehető, bizonyára 

C15 Megtennéd nekem azt, Turnust kivihessem a harcból 

1 Mint Trójában. 
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És épségben a hőst átadjam Daunus atyának. 
Most — vesszen s jámbor vérével adózzon a trósznak! 
Bár a mi vérünkből eredett, minthogy negyed-ízben 
Pilumnusnak dédunokája, s bizony küszöbödre 

623 Bökezüleg hordott adományt mindenkor a jámbor.« 
Rá röviden felel ekkor Olympus nagy fejedelme: 
»Hogyha csak annyit kérsz, hogy késsék még a halála 
Hervatag ifjadnak s tudod azt, hogy meg tudom adni, 
Mentsd ki futással a hőst, hárítsd el a sors veszedelmét. 

6 2 : Ennyit megtehetek. De ha tán kérésed alatt más, 
Mélyebb vágy lappang s hiszed azt, hogy megszűnik a harc, 
Vagy más vége lehet, hiu akkor s csalfa reményed.« 

Sírva felel Juno: »Óh vajha szivedbe megadnád, 
Mit szád megtagad és így Turnusom élve maradna! 

630 Most ártatlanul is gyászos vég várja szegényt, ha 
Sejtelmem nem csal. Óh vajha hiába remegnék, 
És te, ki megteheted, szavadat még jobbra cserélnéd!« 

Amikor így szólott, felhőleplében a légben 
Rögtön alászállott, zivatart támasztva egéből, 

035 És a latin táborba, siet meg a trójai hadhoz; 
Majd alakít felhöfoszlánybul erötelen árnyat 
Aeneas képére — csodálatos egy tünemény ez! — 
Trójai mezt ad rá, mímelve az isteni főnek1 

Pajzsát és taraját; értelmetlen, hiu szókat 
640 Ad ajkára s a két lábát alakítja menőre: 

Ekkép röpdösnek — mondják — a halálban a lelkek 
8 álomképek az alvók érzékét csalogatva. 
Első hadsor előtt nagy-hetykén jár-kel az árnyék, 
Fegyverrel hívogatja a hőst, ingerli szavakkal. 

Cifj Hát Turnus nekiront, dárdát zúgatva feléje 
Messzirül: az hátat fordít és elsiet onnan. 
Azt hiszi Turnus most, Aeneas megfut előle 
S izgalmába szivét megszállja hiún a reménység: 
»Aeneas, hova futsz? Ne szalaszd el násznyoszolyádat! 

<;"u Tengeren át keresett földed vedd át a kezemből!* 
Ekkép kérkedik és nyomon üldözi kardja-kiráníva, 
S nem veszi észre, a szél örömét mily messze sodorta, 

1 Aeneasnak. 
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Egy meredek bércnek lábánál híd köt a parthoz 
Egy gályát, létrája lelóg; ez hozta Asiniust 

663 Clusium partjairól eme városnak fejedelmét. 
Erre fut Aeneas remegő árnyának alakja 
S megbú rejtekiben; nem rest Turnus se követni 
Minden gátakon át, s a magas hidat átalugorja. 
Párkányt még alig ér, Juno eltépi a hurkot. 

660 S visszatörött habon a gályát tengerre ragadja. 
Öt, mikor így eltűnt, Aeneas küzdeni hívja 
És sok eléje akadt harcosnak vágja le testét. 
Most az a lenge alak rejtekhelyeket se keres már, 
Sőt a magasba repül s a sötét felhőbe vegyül be, 

665 Míg Turnust azalatt a szelek tengerre sodorják. 
Visszatekint, nem tudja, mi ez; hálátlan az üdvért 
S így szól, két karját a csillagos égre kitárva: 
»Öh mindentehető atya! Mit vétettem, amért ily 
Bünhődésre talált méltónak az isteni bosszú? 

6 : 0 Honnan, merre jutok? Mint gyáva kerülök-e vissza? 
Laurentum falait meg a tábort látom-e újra? 
S melly engem követett, mily sorsra jut a sereg ottan? 
Amelyet én — gazság! — ott hagytam szörnyű halálra! 
És most látom, amint futnak, s elesöknek a jajját 

673 Hallom! Mit tegyek ah? Van elég mélysége a földnek, 
Hogy megnyílna nekem? Ti szelek, könyörüljetek inkább, 
Én, Turnus, magam esdeklek, hajtsátok a szirtre 
És sziklákra hajóm, vagy a zord zátony közepére, 
Hol rutulus néni lát, hova nem kísérhet a hír sem.« 

68) jgy panaszolkodik,r ily habokon hányódik a lelke: 
Ekkora szégyeniben, eszeveszve ne döljön-e kardba 
És bordái közé ne taszítsa-e gyilkos acélját, 
Vagy beledobva magát a habokba ne ússzon-e partra 
Trójai fegyverrel szemben helyt állani újra? 

683 Háromszor próbálta meg ezt, meg amazt, de az ifjút 
Megsajnálva dicső Juno, gátat vet elébe. 
Száll ezalatt a hajó jó szélben a tengeri síkon 
És ős fészkéhez viszi Turnust Daunus atyának. 

Hellyibe lép ezalatt Mézentius égve a vágytól 
G-J S biztatván Jupiter, a győztes trószra reáront. 

A tyrrhén csapatok most erre az egyre rohannak, 
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Erre az egyre fenik mind gyűlöletük s vasuk élét. 
ö, valamint egy szirt, mely a nagy tengerbe kinyúlik, 
Csapdossák a szelek, tombol körülötte a hullám; 

695 Az dacol ég s tenger veszedelmeit állva mercen: 
Úgy áll ö és földre teríti a fegyvere Hebrust, 
A Dolichaon-vért, Latagust s menekültibe Palmust; 
Míg Latagust arcán s száján nagy szikladarabbal 
Sújtja, a térde alatt szeli át Palmusnak az izmát 

700 És lomhán fetrengeni hagyja, mezét meg od adja 
Laususnak, vegye föl vállára, fejére sisakját. 
Majd a phryg Euanthest öli meg s Párisnak a hívét 
Küldi halálba, Mimast: Amycusnak nője, Theano 
Ezt amaz éjjel szülte, melyen Párist a világra 

705 Hozta szövétnekkel viselős Hekabé. Honi földben 
Nyugszik ez,1 azt idegen, laurens föld hantja borítja. 
Mint a magas bércről harapós ebfalka-leűzte 
Vadkan, amely sok időt töltött fenyves Vesulusnak 
Rejtekiben, s Laurentumnak mocsarán meg a nádas 

710 Erdőkben hízott, a vadászhálóba kerülve 
Helybe' megáll, röfög és hátán felborzad a sörte; 
Senkise mer közeledni, dühét kiereszteni rája. 
Biztos távolból vívják hü-hós gerelyekkel; 
Félelmetlen az ott tűnődik, hogy hova csapjon, 

715 Csattogtatva fogát s rázván hátárul a kopját: 
ügy, kikben méltó a harag Mézentius ellen. 
Egyse merészel azért rátörni acélja-kirántva: 
Messzirül ingerlik lármával, lándzsadobással. 
Ös város, Corythus földjéről jött vala Acron 

720 Hellén ifjú, ki félbemaradt nászát odahagyta. 
Messzirül ezt meglátja hadak közepette csatázni, 
Bíbortoll sisakán, bíborruha rajt' az arától.2 

Mint magas ól mellett sompolygó étlen oroszlán, 
Amelyet éhe gyötör, megörül, ha futó gödölyét lát, 
Vagy pedig egy szarvast nagy agancsú ága-bogával; 
Torkát tátva reácsap, felborzasztva sörényét. 
És a johokra lapul, s a kegyetlen szájat a vérnek 
Undok nedve füröszti: 

1 Páris. 2 A páncél alatt 
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Ügy ront rá Mézentius ellenségi sorára. 
730 Porba terül a szegény Acron s a fekete földet 

Verdesi sarkaival, s a gerelyt vérével itatja. 
Hátban kapja Orodest és átallja leverni, 
Megsebesíteni őt látatlan kopjavetéssel: 
Hát elejébe kerül, hogy férfi a férfival álljon 

735 Szembe, ne csellel győzze le. ám bajt víva keményen. 
Majd azután lábát s gerelyét teszi a leterültre: 
»Férfiak, eldőlt ím' a nagy oszlop a harcban, Orodes!« 
Társai ujjongnak vidám diadalmi danával. 
Szól a haldokló: »Nem örülsz te soká boszulatlan', 

740 Bárki vagy is, győztes! Ugyanily sors vár tereád is, 
Nem sok idő multán ugyané föld fog betakarni.« 
Szól Mézentius erre boszús, gúnyos nevetéssel: 
»Csak halj meg! Majd istenek atyja s a föld ura lássa 
Azt, mily sorsra jutok.« — S így szólva kihúzza gerellyét, 

748 Arra pedig zordon nyugalom s ólomszinü álom 
Súlvosodik s örök éjre csukódik a két szeme fénye. 
Caedicus Alcathoust öli meg, Sacrator Hydaspest, 
Partheniust leteríti Rapo a kemény Orsesszel, 
Messapus Croniust s a lucaoni vért, Erichaetest; 

750 Azt fektébe", hogy elragadó lova földre vetette, 
Ezt gyalog. így1 tör elö Agis, kit Lycia termett, 
De Valerus leteríti, vitéz ösök deli sarja; 
És Salius Throniust, Saliust meg sújtja Nealces, 
Híres kopjavetö s a nyilával messzetaláló. 

755 Már a halált és gyászt egyaránt osztotta közöttük 
A zord Mars, egyaránt öltek s hullottak a győzök 
És a legyőzöttek, nem akartak tudni futásról. 
Sajnálják Jupiter házában az istenek is mind 
A hiu, vad haragot s gyötrelmit a két hadifélnek. 

760 Erről nézi Venus, s onnan Saturnia Juno 
Sápadt Tisiphoné tombolva dühöng ezerek közt. 
Most Mézentius áll dühösen ki a síkra, kezében 
Rázva súlyos gerelyét. Valamint a hatalmas Orion 
Lépdel lábaival, hogy Nereus rengeteg árján 

763 Vitat szelve halad s a habokból válla kiötlik; 

1 Gyalog. 
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Vagy ha magas bércről vén gyertyánt hozva magával 
Föld színén járdái, de fejét felhőkbe meríti: 
Roppant fegyveriben Mézentius úgy megy előre. 
Messzirül Aeneas hogy látja közelgni a hadban, 

770 Ellene tör tüstént. Ijedetlenül állva hatalmas 
Testivel, a hős ellenfélt az várja merően, 
S méri szemével a tért, lándzsával eléri-e végét: 
»Rajta, segíts, jobbom, te vagy istenem és ez a lándzsa, 
Mit kivetek s fogadom, Lausus, te leszel diadalmam 

775 Büszke troféuma, e rabló mezeit ha felöltöd.« 
Szólott és süvitö lándzsáját messze vetette; 
Az röpül is, de a pajzs karimáján félreütődve 
Melle s a véknya között a derék Antort veri által, 
Antort, Herakles társát, aki argosi földről 

780 Jött Évanderhez s híveként települt le honában. 
Földre teríti szegényt a nem neki szánt seb; az égre 
Pillant s a szeretett Argos van eszében utolszor. 
Aeneas veti most gerelyét és áthatol avval 
A háromszoros ércpajzs hármas lenbevonatján, 

783 S a hármas bikabör-müvön; befúródik a hasnak 
Véknyáig, de erötelenül. Megörülve a tyrrhén 
Vérnek a láttán Aeneas, nosza rántja ki kardját 
Tompora mellől és hevesen tör rá a riadtra. 
Lausus látja s a gyermeki szív megsajdul az atyja 

750 Nagy veszedelmén és arcát könny árja füröszti. 
Itten, a késő kor ha hitelt ad e nagyszerű tettnek, 

Érdemes ifjú, dicsőséged nem hallgatom én el 
8 él e kegyetlen, hősi halál emléke dalomban. 
Küzdeni képtelen az,1 hátrál, gátolva csatázni, 

735 Mert ellenfele lándzsanyelét viszi pajzsa magával. 
Törtet előre legott a fiú, bevegyül a csatába. 
És rohan Aeneasnak acélja alá, aki jobbját 
Már fölemelte csapásra, s elébe szegülve merészen 
Üt ját állja. Zajongva tolongnak utána baráti, 

800 8 amíg atyja, fiának pajzsa alatt menekülhet, 
Szórják a nyilakat s kopjákkal is egyre zavarják 
A hadat. Aeneas tombol paizsának alatta. 

1 Mezenlius. 
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Mint amikor jéggel vegyesen nagy zápor özönlik 
Szét a mezőn; riadozva fut és menekül valamennyi 

805 Földmives és szántó, megbú menedékin a vándor. 
A part odvában, vagy a bércek mély üregében, 
Míg csak a föld ázik, hogy majd, ha derül, az előbbi 
Dolguk folytassák: a nyílzáporral elöntött 
Aeneas is vár végére a harc viharának 

810 És Laususra kiált, Lausust fenyegetve ijeszti: 
»Balga, ki többet mersz, mint bírsz, hova törsz a halálba? 
Bajba visz, elvakit a kegyelet!« — De csak oly eszevesztve 
Tombol az; ekkor már magasabbra lobog dühe lángja 
Trója vezérének, s — Lausus fonalának végét 

812 Fonják a Párkák. Mert megvillantja hatalmas 
Kardját Aeneas s kebelébe taszítja tövéig. 
Átdöfi az paizsát s könnyű mezit a rohanónak, 
Át ümögét, melyet anyja szövött aranyos fonalakból. 
Vére ölébe bugyog s szomorúan röppen a lelke 

810 A holt árnyakhoz, testét odahagyja örökre. 
Látva a haldokló képét, nemes arca vonásit 
Anchises fia, hogy haloványul ijesztve a sz'ne 
Nagy-nehezet búg szánakozón, karját odatárja. 
Képe szivére hatott a gyermeki, szép kegyeletnek: 

825 »Szánandó fiu, szép tetted- s nemes érzületednek 
Méltó dija gyanánt kegyes Aeneas mit is adhat? 
Miknek örültél, fegyveridet tartsd meg. s ha szivednek 
Vágya ez, én szüleid hamvához visszabocsátlak. 
Szörnyű halálodban legyen az mégis vigaszodra: 

830 Hogy a nagy Aeneas keze által halsz.« Odahívta 
Még habozó hiveit, tetemét fölemelte a földről; 
Ékes fürtéit ott bekeverte a vérnek iszapja. 

Apja ezenközben sebeit hűtötte habokkal 
A Tiberis partján, lankadt testtel nekidőlve 

835 Ott egy törzsnek; odább egy ágon függ a sisakja, 
Súlyos fegvveri ott nyúgosznak távol a réten. 
Válogatott csapat áll körülötte, nehéz lihegéssel 
Tartja fejét, mellére leomlik hosszú szakálla. 
Kérdi sokat Lausust, sokakat küldözget utána. 

843 Hogy bús apjához mielőbb térjen meg a gyermek. 
S ím' a derék Lausust paizsán hozzák a baráti 
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Könnyek özönje között, nagy sebtől sújtva halálra. 
Messzirül éríi sirásuk okát baljóslatú lelke, 
Porral szennyezi ősz haja fürtjeit, ég fele tárja 

843 Két karját, a halottra borúi és így zokog ajka: 
»Annyira hódoltam hát én a lét örömének, 
Hogy kit nemzettem, hagytam hellyettem az ellen 
Jobbjától el vérzeni? S a te atyád sebeidnek 
Fogja köszönni, hogy él? Óh most vagyok én nyomorult csak 

850 Adáz sorsomban, súlyosan csak most sebesültem. 
És én mocskoltam be, fiam. híredet bűneimmel, 
Én, kit atyám trónjárul a gyűlölet árja lesöprötti 
Hogyha lakolnom kell, hogy vétettem honom ellen. 
Mérthogy ezernyi halál nem végezi bé gonosz éltem? 

855 lm' élek s most sem hagyom itt a világot, a napfényt? 
Nos, hamar itt hagyom!« így szólott, küszködve felállott, 
S bár súlyosan sebesült combjának kínja gyötörte, 
Meg nem törve lovát kívánja. E ló vala kincse, 
Vigasza néki, ezen jött meg minden viadalból 

800 Győztesen, A szomorú állathoz fordul e szókkal. 
»Hosszura nyúlt éltünk, Rhaetus, ha e földön akármi 
Hosszú lehet. De ma vagy diadallal térsz meg, a véres 
Mezzel hozva fejét Aeneasnak s boszut állva 
Lausus kínjaiért velem együtt, vagy. ha erőnk nem 

sr,"> Vághat ulat, vélem halsz. Nem hiszem azt. te vitéz mén, 
Hogy másnak szolgálj s a tröszt ismerd el uradnak.« 
Szólt és lóra kapott s mint szokta, megülve a hátán, 
Több hegyes érckelevézt fog a két markába; ragyogva 
Csillog az érce fején, körülötte lobogva sörénye. 

870 Így száguld a hadak közzé, ugyanabban a szívben 
Együtt forr iszonyú szégyen s düh vegyülve a gyásszal.1 

Most pedig Aeneast háromszor hívja kiáltva. 
Aeneas, aki ráismert, megörülve könyörgött: 

87 »Adja az istenek atyja, dicső, nagy Phoebus is adja, 
Hogy szállj harcra velem!« 
Ekkép szólt s a hegyes lándzsával eléje kiállott. 
Mond az: »Mit fenyegetsz, ádáz. fiamat ki megölted? 

1 Ezután egy verset (mely a II. ének 668. vers . ) elhagytam, a 
Hgjobb ké i a'okban itt hiányzik. 
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Ah, csak ez egy út volt, amelyen végvesztem elérted! 
880 Nem rémít a halál, de ha isten vagy se kíméllek. 

Mit fenyegetsz? Hisz' halni jövök, de előbb adományom 
íme, fogadd!« Szólt és kelevézét ráröpitette, 
Majd egy mást, megin egy mást dob, nagy körbe' körülte 
Száguldozva, de pajzsa arany gombján leszegültek. 

985 Háromszor lovagolja körül balról, ahogy ott áll, 
Vetve a kopját kopja után; s a trójai bajnok 
Háromszor fordul vasak erdeje ülte paizzsal. 
Végre a húza-vonát s kelevézek húzogatását 
Űnja s a harc egyenetlen volta is arra szorítja, 

söo Hogy neki támadjon, s meghányva eszében a dolgot, 
Harci lovát veri át fültöben az érckelevézzel. 
Felszökik az magasan, levegőt rugdosva patája. 
És miután lovasát levetette, utána omolva 
Hátrazuhan s az urán fekszik nagy teste súlyával. 

895 Felhat az ég boltjáig a trósz s a latin hadi lárma. 
Ott terem Aeneas, kiragadja hüvelybül a kardját 
És szól: »Hol van most a szilaj Mézentius, és hol 
A vad lelkierő?« — A tyrrhén hős levegőhöz 
Jutva, hogy égre tekint s elaléltságábul ocsúdik: 

000 »Óh fanyar ellen, mit gúnyolsz s rémítsz a halállal? 
Van jogod ölni; nem is szálltam viadalra, hogy éljek: 
És a fiam, Lausus se kötött veled alkut e célból. 
Egy kegyet adj te csupán, ha kegyet még kérhet a győzött: 
Adj meg a síromnak! Tudom azt, milyen elkeseredten 

905 Gyűlöl az én népem; hát kérlek, védj dühük ellen 
S engedd testemet egy sírban nyugodni fiammal!« 
így szól és a várt kardot kebelébe fogadja, 
Vére patakzik fegyverein s lelkét kilehelli. 

C ^ O 
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(Fegyverszünet. Gyűlés Latinusnál. Újabb harc: Camilla 
halála.) 

Hajnal fölkelt ezalatt a nagy Oceanusból. 
Aeneas, noha készti a gond. hogy szánjon 

[időt holt 
Társai eltemetésének, s tele gyásszal a lelke, 

Égnek tett fogadalmit váltja be már kora reggel. 
5 Ága-lefoszlott nagy tölgyfát egy dombra felállít 

Diadalemlékül neked, óh hadak istene; arra 
Hós Mézentius ékes fegyvereit teszi díszül; 
Ráteszi vértől harmatozó, tarajos sisakát is, 
Széttört lándzsáit s a tizenkét hellyen is átfúrt 

10 Páncélját, baljára meg ércpaizsát köti rája. 
És az ivorhüvelyü kardot függeszti nyakába. 
Most buzdítva beszél ujjongó társaihoz, mert 
A fő hadvezetök raja hullámzott körülötte: 
»Férfiak, a nehezét megtettük; a hátralevőkön 

15 Nincs aggódni okunk; itt vannak a büszke királynak1 

Fegyveri s ö maga is, kezeimtől öntve alakba. 
Most a latin várhoz visz utunk s fejedelmi urához.2 

Telve reménységgel szivetek készüljön a harcra, 
Hogy, ha az ég intelme megengedi majd fölemelnünk 

20 Harcjeleink s ifjú hadaink kivezetjük a sáncból, 
Lomha tudatlanság vagy tétova félsz ne legyen gát. 
S adjuk a bajtársak temetetlen testit a földnek: 
Nincsen ezenkívül más tisztesség Acheronnál.3 

Menjetek és a dicső, nagy lelkeket, akik e hont itt 
' ' Vérükkel szerzék, az utolsó gyászadománnyal 

1 Mezcn'iusnak. A diada'emlék (trophaeum) őt ábrázolja. 2 La1i-
nushoz. 3 A z aiviiágba.i. 
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Díszítsétek föl; s küldjük mielőbb haza Pallast 
Évander szomorú várába, e hősi leventét, 
A gyász napja kit elragadott s kora sirba taszított.« 

Sírva eképen szól s indul küszöbéhez a háznak,1 

30 Hol Pallas kiterítve feküdt, és éltes Acoetes 
Örzé öt, hajdan fegvvernöke atyja-urának; 
Most, sajnos, nem olyan jó csillag alatt vala társul 
Adva e drága f i i mellé, hogy a harcba kisérje. 
Szolgacsoport sürgött körülötte, a trójai hadnlp, 

35 S trójai nöK lobogó hajjal gyászuk jeleképen. 
Ahogy a házba belép Aeneas a magas ajtón, 
Ott verik a kebelük, zokogásuk felhat az égig. 
Mind az egész palotát megtölti keserve a gyásznak. 
Ő ahogy ott Pallas halovány arcára tekintett, 

40 S a hószín kebelen tátongó sebre, mit auson 
Dárda ütött, így szólt s a szeméből könnye patakzott: 
»Szánandó fiu, így hát tőlem a sors megirigyelt. 
Bár d:rüsen tünt rám, hogy az új hont meg te ne láthasd, 
S édes atyád várába ne térhess meg diadallal?! 

45 Hajh, mást ígértem jöttömkor drága szülődnek. 
Évandernek, amint szívből megölelve bocsátott 
Útra uralmamhoz s intett aggódva: merész nép 
Száll itt szembe velem, nem könnyű lebírni hatalmát. 
Úgy lehet, ő most kába reményében bizakodva 

50 Szent fogadalmak közt adományba' füröszti az oltárt: 
Míg mi kimúlt sarját, ki az Égnek már nem adósa 
Semmivel, itt szomorún kísérjük üres2 kegyelettel. 
Óh te szegény, fiadat csak holtan láthatod újra! 
így térünk mi meg? így üljük meg a várt diadalmat? 

58 így váltom be szavam neked, Évander? De nem is látsz 
Futva kapott undok sebeket testén, s fiad élte 
Nem kívántat szörnyű halált veled. Óh auson föld, 
Iulusom, óh mily gyámolotok szállott vele sírba!« 

így siratja s a szánnivalót fölemelted vélük 
60 És az egész hadból ezer ifjat küld kiszemelve, 

Végső tiszteletül hogy kísérjék el a holtat 

1 Tábori szállásra kell gon lolnunk, b í r a 38. vers »palotát* említ. 
2 Mert a holtnak nem használ. 
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S könnyei mellett légyenek ott az apának, a roppant 
Gyász kicsi vígaszaul, de szegény apa érdemes arra. 
Mások sem restek, hogy fűzből s tölgyfa-galyaknak 

65 Hajlós vesszeiből gyalogágyat fonjanak össze, 
Árnyatadó lombok sátrát terjesztve föléje. 
És úgy fektetik ott a mező füvére magasra, 
Mint szűzi újlaktól leszakított zsenge virágot, 
A puha kék ibolyát vagy a lankadozó hyacinthust; 

70 Megvan még szine, megvan kedves alakja, de már nem 
Adhat erőt és táplálékot a földanya néki. 
Aeneas két drága bibormezet is hoz a házból: 
Sidoni Didónak keze szőtte, örülve müvének. 
Egykor mindkettőt és néki ajándokul adta, 

75 Finom aranyszállal sürün tűzdelve szövetjük. 
Végső tiszteletül egyet ráölt a halottra, 
Másikat a lángnak szánt hajfürtökre borítja. 
A laurentumi prédából halmoz sokat össze, 
És hosszú sorban viszi azt a halotti kiséret. 

80 Sok fegyvert s lovat ád hozzá, csupa harci ragadmányt, 
S hátrakötött kezű foglyokat, akiket áldozatul szánt 
A holt árnyának, hogy az oltárt fesse be vérük. 
Ellen fegyverivel tele póznákat vitet a had 
Nagyjaival: rájuk van előbbi uruk neve tűzve.1 

85 Majdan előhozzák a megtört aggot, Acoetest; 
Ökleivel mellét veri, arcát tépi körömmel, 
Amíg összerogy és ott fekszik a földre terülve. 
És hoznak kocsikat, rutulus vér festi pirosra.2 

Aethón, a hadi ménje, remek szerszámai nélkül 
" Lépked, az orcáját nagy könnycseppekbe' füröszti. 

Mások lándzsáját, sisakát viszik, a diadalmas 
Turnusnál van egyéb. Követik szomorú hadi sorban 
Trósz, tyrrhén sereg és leszegett fegyverrel az arkas. 
Amint bús menetük már messze haladt a mezőkön, 

;b Anchisesfi megáll s nehezet sóhajtva ekép szói: 
»Minket most innen már más siralomra3 siettet 
A rémes hadi sors. Hős Pallasom, üdv neked, óh légy 

1 így volt ez szokás a római tri imphuso' nál. 2 Zsákmányolt ko-
mikról van szó. 3 A többi eVettek eltakarítására. 
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Üdvöz örökre!« — Csak ennyit szól és nyomba' megindul, 
A tábor meredek falait kívánva elérni. 

100 Már ezalatt a latin várból odaért a követség, 
— Zöld olajág fejükön — s kérték hozzá bebocsátva, 
Holtjaikat, kik a harc síkján szétszórva hevertek. 
Adja ki, hogy rájuk sírhantja boruljon a földnek: 
Mert a legyőzöttel s a kimulttal küzdeni nincs mért; 

íoó Egykori gazdáit s ki vejének hívta,1 kimélje. 
A jó Aeneas méltó kérelmük azonnal 
Teljesítette, kegyességét megtoldva e szókkal: 
»Mily balsors hajtott e kegyetlen harcba, latinok? 
S mért idegenkedtek tőlünk, a ti híveitektől? 

110 Békét kértek a holtaknak, kik elestek a síkon? 
Bárcsak az élőknek meg tudnám adni azonkép! 
Nem jövök én, ha nekem helyet itt nem rendel a Végzet, 
S nem viselek hadat a néppel: fejedelmetek a frigy 
Felbontója, kinek Turnusban van bizodalma. 

115 Mérthogv nem Turnus maga szállott szembe a vésszel? 
Dönteni karddal akar s a trószokat innen elűzni? 
Mért nem az én kardommal szállt akkor viadalra? 
Élne, kit élni hagyott isten, vagy karja hatalma. 
Holtjaitok nosza hát rakjátok a máglya tüzére.« 

120 így szólt; hallgatagon bámultak azok, s a szemével 
Néma csodálatban kiki a másikra tekintett. 
Ekkor az agg Drances, tele mindig mély gyűlölettel 
S váddal az ifjú Turnus iránt, így válaszol erre: 
»Trójai hós, óh hirbe' dicső, de dicsőbb a csatákban! 

125 Mint dicsérjelek én, szavaimmal az égig emelve? 
Vájjon mint igazat, vagy hőst bámuljalak inkább? 
A honi városban szívesen hirdetjük e választ 
És fejedelmi Latinusszal, ha utat nyit a sors rá, 
Egyesitünk ismét. Turnus más frigyre tegyen szert. 

135 Sőt mi a sorsiul igért falakat felrakjuk örömmel 
És köveket hordunk vállunkon a trójai várhoz.« 
így szól s helybehagyólag zúg valamennyi utána. 
Kétszer hat napon át, míg a fegyverszünet állott, 
A trósz és a latin vegyesen jár bérceket, erdőt. 

1 Latiaust. 
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135 A kétélű szekercecsapástól hangzik a kőris, 
Égnek eredt fenyvek dőlnek ki alatta tövükből; 
Ékekkel csert s jószagu cédrusokat hasogatnak, 
Sok recsegő szekeren nem szűnnek hordani gyertyánt. 

Már a szárnyas Hír, első postája e gyásznak, 
140 Mely Latiumban imént győztesnek mondta ki Pallast, 

Évanderhez jut s házát megtölti keservvel. 
Tódul az arkas nép a kapukon s ősi szokásként 
Gyászfáklyát ragadoz; lángoknak hosszú sorától 
Fénylik végig az út s a mező széltébe' világlik. 

145 Szembe velük jön a phryg csapat és mind egybevegyülnek 
A gyászos menetek. Látják az anyák közeledtük 
S a szomorú várost megtöltik bús jajaikkal. 
Évandernek, nincsen erő, mely gátja lehetne: 
Ront a tömeg közzé. Leteszik Pallas ravatalját; 

130 Ö a halottra borul, csügg rajta zokogva, jajongva 
És alig enged utat kínos fájdalma szavának. 
»Pallasom, óh be milyen mást ígértél te atyádnak! 
Mars dühe hogy' nem tette a lelkedet óvatosabbá?! 
Jól tudtam, mire képes a hírnév ifjúi szomja 

156 ÉS a jutalma mily édes az első harci sikernek. 
Óh be kemény próbát kell állni az ifjúnak akkor, 
Mily vészes viadalt! S meg nem hallgatta imámat 
Egy isten se! Te, szent hitves, boldog vagy a sírban, 
Ezt a keserves kínt nem kelle megérni szivednek; 

100 Míg én élve legyőztem a sorsom s hátramaradva 
Túléltem fiamat! Bárcsak trószok frigyeséül 
Engemet értek vón rutulok gyilkos kelevézi! 
Engem, nem Pallast. kísérne a gyászmenet akkor. 
Nem vádollak, oh trósz nép; sem. mellyel frigyesültem, 

108 Jobbodat. így volt már ez a sors ősz főmre kimérve! 
Ah, de ha ily kora vég volt szánva szerette fiamnak, 
Vígaszom az, hogy előbb elhullt a volscusok ezre, 
S ö a trósz népet Latiumba bevinni segített. 
ÉS díszesb temetést én sem tudnék neked adni, 

170 Mint kegyes Aeneas ad a Phrygia-földi nagyokkal, 
Tyrrhén hadfökkel s Tyrrhenia hadseregével. 
Mennyi troféum ez itt! S te szerezted uruk letecítve! 
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Söt te is itt állnál, Turnus, mint fegyveres oszlop.1 

Csak leti voln' azonos korotok meg testi erőtök! 
175 Én nyomorult, de miért gátollak, trószok, a harcban? 

Menjetek és híven mondjátok el ezt a királynak: 
Pallasom elvesztvén, gyűlölt létem ha kibírom, 
Jobbod az ok, mely adós a fiúnak, adós az apának 
Turnusszal. Nincs is más híja nagy érdemeidnek 

180 És a szerencsédnek, örömöt nem várok a léttől, 
Szégyen volna, de hadd vigyek azt2 Hadesbe fiamnak!« 

Áldott fényével meghozta eközben a Hajnal 
A nyomorult ember munkáját, fáradozását: 
Aeneas atya már s Tarchon fölemelte a görbe 

185 Parton a máglyákat. Kiki rakja halomba halottit 
Ösi szokásképen s lángot gerjesztve alattuk, 
A magas ég boltját füstfelhő vonja homályba. 
A lobogó máglyát fényes fegyverrel övezve, 
Háromszor futják és háromszor lovagolják 

190 Körbe' körül gyászos tüzeit, jajszókra fakadva; 
Könnyben fürdik a föld és könnyben a fegyverek érce; 
Ég boltját veri a jaj s gyászos harsona hangja. 
Itt egy rész a megöltekröl leszedett hadi zsákmányt 
Dobja parázsra, sok érc sisakot, kardoknak acélját, 

195 Gyeplöt, gyors kereket; más rész meg övéinek ismert 
Pajzsát és a csatába' szerencsétlen kelevézét. 
Vágnak igen sok tulkot is áldozatúl a Halálnak, 
Nagy sörtés kanokat s a mezőkről összeterelve 
Áldoznak juhokat. Parthosszat nézik övéik 

200 Égő máglyáját, szemük ott csügg rajta sokáig 
A lohadó tüzeken; megválni se tudnak, amíg csak 
Harmatos éj az eget csillaggal nem koszorúzza. 

így a latin, a szegény, szintén szám nélküli máglyát 
Épit a távolban, részint a földbe temetve 

205 A sok holttetemet, részint szomszéd-területre 
Átszállítva; sokat pedig a honi földbe3 vitetnek. 
Többieket, roppant tömegét a megölt tetemeknek 
Szám és dísz nélkül is elégetik, és vetekedve 

1 Mint fegyvereivel földíszített diadalmi eml k (trophaeűm). 2 Azt 
az örömhi.t , hogy Aeneas hosszút állott érte Turnuson. 3 Laurentumba. 
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Fürdenek a kiterült nagy síkok a láng özönében. 
210 A fagyos árnyat a nap háromszor elűzte az égről: 

Hamvakat, összevegyült csontot szomorún szedegetnek 
Össze a máglyákról s helyezik puha földnek ölébe. 
Legtöbb rémület és gyász dúl a latinusi város 
Házaiban, legerősb, leghosszabb ott a kesergés. 

215 Ott az anyák, a szegény menyek, a sok bús-szivü testvér 
És apjuk-veszitett nyomorult árvák siratozva 
Átkozzák a zord hadakat s Turnusnak a nászát; 
Mind azt kívánják, kardjával hogy maga döntsön, 
Mert hiszen Italiát s trónját maga vágyik elérni. 

220 A zord Drances is így bizonyoz s meg is esküszik arra, 
Hogy Turnust egyedül hívják páros-viadalra. 
Jó-sokan ellenben Turnus pártjára szegődnek; 
Öt a királyné nagy neve szintén védi s a hírnév, 
Amelyet annyi kivitt diadal jeles érdeme szerzett. 

225 Ekkora zűrzavarokban amig forrongnak a lelkek, 
Jő Diomedesnek nagy várából a követség 
Szomorú válasszal, hogy minden fáradozásuk 
Kárba veszett, mitsem használt az arany s az ajándék. 
Mitsem a kérő szó: más fegyvertársak után kell 

230 Nézni, avagy békét kell kérni a trósz hadifőtöl. 
Nagy gyászába' tanácstalan' áll a király1 maga; nyilván 
Látni, hogy Aeneas küldője az isteni Végzet: 
Égi harag s a sok új sírhant tanúsítja eléggé. 
Nagy gyűlést hirdet ki tehát s a magas palotába 

233 Rendeli a népnek fejeit fejedelmi parancsa. 
Jönnek azok, nyüzsgő utakon tódulva királyuk 
Nagy termébe; középen kor- s hatalomba' legelső 
Ül fejedelmi Latinus, a homloka árnyas a gondtól; 
Felszólítja követségét, mondják el a választ 

240 Pontról-pontra hiven, mellyet neki Aetoliából 
Meghoztak. Csend ül valamennyi ajakra e percben 
S szólani kezd Remulus, megtéve királya parancsát: 
»Láttuk az argosi tábort, polgárok, s Diomedest, 
Elvégeztük utunk, álltuk minden veszedelmét, 

245 S érintők a kezet, mely Tróját porba temette. 

1 Laiinus. 
16 
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Győztesen a jápyx Garganuson ő alapított 
Egy várost s nevezé ama népről Argyripának. 
Átlépjük küszöbét, megnyerjük a szó szabadalmát 
S nyujtjuk ajándokaink, kijelentve honunk a nevünkkel; 

259 Ránk ki hozott hadat és mi vezérelt Árpiba1 hozzá. 
Meghallgatta szavunk s így szólott nyájas ajakkal: 
,0h boldog népség, saturnusi trón2 uralója. 
Ausoni ős nemzet, mily balsors ráz fel az áldott 
Békéből s késztet kétséges harcra kiszállni? 

255 Mind, kik acélunkkal sértettük a trójai földet. 
(Mert nem is említem, kik elestek a várnak alatta. 
És kiket a Simois nyelt el), szanaszét a világon 
Rettenetes lakolást kell szenvednünk bűneinkért; 
Szánna ezért Priamus: tanú a zord pallasi csillag3 

2(i0 Euboeának szirtje, Caphareus, a boszuálló. 
A hadjárat után kiki más partokra vetődött: 
Proteus oszlopinak táján1 bujdos Menelaus, 
Aetnai bérc Cyclopsait is meglátta Ulixes. 
Mondjam-e Neoptolemus birodalmát,5 Idomeneusnak 

265 Porba tiport fészkét s Libyának locrusi népét?6 

Sőt a mvcéni király,7 az achív hadifő, a gonosz nö8 

Bárdjától hullt el küszöbén, és lesve reája 
Trójai győzelmét kiragadta kezébül a gazfi.9 

Tőlem is ím1 irigyelte a sorsom, hogy haza térve 
270 Lássam az ős Calydont, szeretett nőm újra öleljem. 

Most is ijesztgetik itt lelkem bús jósjelek egyre, 
Elvesztett hiveim szárnyon fölszálltaK a légbe 
S a folyamok partján kóválygnak10 — szörnyű vezeklés! — 
A meredek szirtek közepett keseregve siralmuk. 

275 Ah bizony ily sorsot várhattam már az időben, 
Amikor esztelenül a mennybeliekre emel.e.n 
Fegyveremet, Vénus jobbját sebesítve gerellyel.11 

Nem, ne kívánjátok, hogy ilyen harcokra kiszálljak! 

1 Árpi = Argyripa. 2 Mert Latiumban hajdan Salurnus uralkodott. 
3 Az a csillag, mely a görögökre vihart hozott. (L. 1. ének 59. s k.) 
4 Egyiptomban. 5 Epimst. 6 E szerint az Oileusfi Aiax népe vagy 
népének egy része Afrikába vándorolt. 7 Agamemnon. 8 Clytaemestra. 
9 Aegislhus. 1 0 A m j n J a szeri.it Diomedes társai madarakká változtak. 
1 1 Ilias V. ének. 
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Trója bukása után sohsem is vágyódtam a trósszal 
28o vívni, nem is kedves gondolnom a régi bajokra. 

A sok ajándékot, mit hoztatok ős honotokból. 
Kapja meg Aeneas. Mérkőztünk már mi a síkon 
Ádáz fegyverrel; tudom én, higgyétek, a pajzsot 
Mint emelinti, hogyan forog a kelevéze viharként. 

285 Idai föld1 ha ilyen hőst még kettőt terem, akkor 
A dardan maga jő Inachusnak városi ellen2 

S a sors fordulatán gyászt öltene Graecia mostan. 
Trója alatt mikor úgy elhúzódott a mi harcunk, 
Hector s Aeneas kezein mult akkor a hellén 

290 Győzelem; ők okozák tíz éves késlekedését. 
Bátor hős egyaránt mindkettő, csak kegyeletben 
Elsőbb Aeneas. Ti szorítsátok meg a jobbját, 
Amint nyújtja, de fegyverivel sohse csapjatok össze', 
íme, király, a királynak válasza! Ten-füleiddel 

295 Hallottad, hogy a nagy harcról mi a vélekedése.« 
így a követ; zavaros z^ígásnak hangja morajlik 

Ausonok ajkain át, valamint ha a szirt megakasztja 
A vad víz özönét, morog a bézárt folyam árja. 
Megtört habjaitól a* szomszéd-partok üvöltnek. 

300 Hogy már szűnt a zsivaj s nem háborgottak a lelkek, 
Szól a magas trónról a király, végezve imáját: 
»Jobb lett volna honunk ily fontos ügyébe', latinok. 
Mint magam is kívántam, előbb gyülekezni tanácsra, 
S nem, mikor ellenség hada környezi várfalainkat. 

305 Rettenetes harcot viselünk, polgárok, az égnek 
Győztes sarjaival: meg nem töri őket a küzdés, 
Még vereség esetén sem akasztják szegre a kardot. 
Csalfa reménység volt bizakodnotok Árpi hadában: 
Kiki reménye magának; igaz, most gyönge reménye. 

310 Szerte miként hever itt minden szétszórva, romokban, 
Látja saját szemetek, könnyű megfogni a kézzel. 
Vádam senkire sincs; mit megtehetett a vitézség, 
Azt megtette, hazánk viadalt állt teljes erővel. 
Ingadozó elmém hogy most miben állapodott meg, 

315 Elmondom néktek röviden, legyetek figyelemmel. 

1 Trója. • A trójaiak támadnak a görög városokra. 
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Régi mezöségem van az etruszk víz1 közelében, 
Napnyugatra, sicáni határon túlra kiterjed.4 

Auruncus, rutulus népség hasogatja ekével 
Durva rögét, s hol a legzordabb, ott barma legelget. 

320 Én a barátságért od'adom Trójának e tájat 
Fenyves bérceivel; szerződünk vélük egyenlő 
Jognak alapján, hogy legyenek hü társak e honban. 
Itt telepedjen meg, várost alapítni ha kíván. 
Hogyha talán más föld és más nép vágya szivüknek, 

325 S a mi határinktól meg tudnak válni, mi akkor 
Kétszer tíz gályát építünk, mind honi tölgyből, 
Vagy többet számukra, ha kell; van a parton elég sok 
Fánk; ők mondják meg maguk a nagyságot, a számot. 
És mi adunk ércet, munkásokat és szereléket. 

330 Száz követ induljon Latium főemberi közzül, 
Üzenetünk hogy megvigye és megkösse frigyünket, 
Nyújtva előre kezükben a béke szelíd olajágát; 
Adjon ajándékul nagy súlyú ivort nagy súlyú arannyal 
S egyben uralmunknak jeleként a trónt s a palástot. 

335 Hát tanakodjatok és a hazát mentsétek a bajtól.« 
Most a kaján Drances, — kit Turnus hírneve gyötrött 

Sanda irigységgel s keserű epe forrt a szivében, 
Kincsben dús, a nyelve ügyes, de a jobbja didergett 
Harctól, háborútól, a tanácsban mégsem utolsó, 

340 Bujtogatásba' jeles; gőgös nemes anyja fajára, 
Ámbár atyja után nem eredt főrangú családból, — 
Fölkél s szítva dühük Turnust így feddi szavával: 
»Nem kétes, jó fejdelem, a te javaslatod, és nincs 
Hozzá toldani mit. Kiki tudván tudja, hogy a nap 

345 Helyzete mit kíván, de kimondani — tétova nyelve. 
Adjon szólni jogot s vetkőzze le büszke dagályát 
Ö,1 kinek átkos uralma s végzetes önfejüsége 
— Megmondom bizony én, ha halállal ijeszt is a kardja, — 
Annyi szemünkfényét veszitett el, gyászba borítva 

350 Mind az egész várost, amidőn bizakodva futásban 

1 A Tiberis. 2 Régebbi időben sicanok (siciliaiak) i> laktak a Tibrris 
partján. 3 1 urmis. 
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Rátör a trósz táborra, eget fenyegetve vasával. 
Dús adományaidat, miket épen a dardanidáKnak 
Küldesz és ígérsz, szaporítsd meg, drága királyunk 
Még eggyel — s ne legyen gát senki hatalma előtted —: 

355 A kitűnő vőnek hogy lányodat add oda méltó 
Nászra, atyánk, az örök békének zálogaképen. 
Hogyha szivünk, lelkünk Turnustól annyira retteg, 
Esdjünk hát hozzá, könyörögjünk tőle kegyelmet: 
Engedjen s a hazát, a királyt juttassa jogához. 

360 Mért viszed a nyomorult polgárokat annyi veszélybe, 
Főforrása hazánk boldogtalan állapotának? 
Harcban nem lehet üdv: békét kér tőled az ország, 
Turnus, a békekötés egyedül szent záloga mellett. 
Én jövök, — ellenség, aminek vélsz s nem tagadom, hogy 

365 \ z vagyok, — elsőnek könyörögni: no. szánd meg a néped, 
Tedd le dacod s távozz leveretten. Már elegendő 
Volt a futás cs gyász, feldúlva hevernek a földek. 
Vagy, ha hired félted, ha erőt érzel kebeledben 
S a hozományul igért trón hozzánött a szivedhez, 

370 Merj, s kebeled bízvást vigyed ellenséged elébe. 
Csak, hogy Turnus szert tegyen a fejedelmi arára. 
Mink, nyomorult párák, vesszünk el mind siratatlan', 
És temetetlen' a harc mezején? Te is állj ki, ha van még 
Ösi erő benned, menj, nézz a szemébe a téged 

375 Hívó ellennek.« 
Turnusnak szívébe" kigyűl a düh lángja e szókra, 

Felhördülve ilyen szavakat fakadoztat a keble: 
»Nálad ugyan, Drances, bőségesen indul a szónak 
Árja, ha hős kezeket vár a csata, és a tanácsban 

oS0 Első vagy mindig. De ne töltsd nagy szókkal e termet, 
Mellyeket Itt bízvást eregetsz, míg sánc s falak óvják 
Várunkat s omló vértől nem habzik az árok. 
Hát dicsekedve dörögj, mint szoktad; rajta, nevezz csak 
Gyávának, Drances. hiszen a te kezed terítette 

"8 j Földre a trószok egész halmát s diszitette a harctért 
Annyi troféummal! Mire képes a hősi derékség, 
Mindjárt megválik. Hisz' nem kell messze keresni 
Ellenségünket: falaink megszállta körösleg. 
Szálljunk szembe velük. Mit késlekedel? Vagy a harcvágy 
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390 Szellős nyelveden ül mindig s szaladásba' kitartó 
Lábaidon? 
Én »leverett?« Hát mondhat-e méltán bárki levertnek, 
— Óh nyomorult — aki trójai vértől láita dagadni 
A Thybrist, Evander házát porba terülni 

395 Sarjaival s megfosztva mezétül az arkasi népet? 
Máskép ismert meg Bitias és Pandarus engem 
S annyi ezer, kiket én juttattam azon nap' a Styxhez. 
,Harcban nem lehet üdv'. Fújd ezt a dardani főnek, 

400 Esztelen, és temagadnak. Azért csak rajta, zavard fel, 
Rémítsd harcosimat, dicsérd a kétszer is elvert 
Hadsereget s fitymáld erejét a latinusi hadnak. 
Myrmidonok hadifői remegnek már Phrygiától, 
Reszket Tydídes s Lárissa Achillese szintén, 

405 Hadria habjaitól már visszafut Aufidus árja!1 

Most a ravasz fickó azt színleli, fél haragomtól 
És remegésével keserűbbé tészi a vádját. 
Óh de ne félj, sohasem vész el kezem által ily élet, 
Tartsd meg csak te tovább, lakjék hitvány kebeledben. 

410 Most rád térek, atyánk s fenséges szándokaidra. 
Hogyha tovább nincsen bizodalmad fegyvereimben, 
Annyira el volnánk már hagyva s ez egy csatavesztés 
Végkép elveszített, nem térhet vissza szerencsénk: 
Am kérjünk békét, tétlen' terjesztve ki jobbunk. 

415 Óh pedig — egy szikrája ha élne az ősi erőnek!. . . 
Mindennél kitűnőbb lélek, sokkalta szerencsésb 
Küzdő énnekem az, ki. hogy ily balsorsra ne jusson, 
inkább veszni rohan s földet rág hült ajakával. 
Ámde ha még van erőnk, még épek az ifjak a harcra, 

420 Több italus város, több nép ad még segedelmet; 
Másrészt a trósznak sok vérbe került a dicsőség, 
És van elég holtjuk nekik is, harcok zivatarja 
Rajtuk is áttombolt: mért csügged a lelkünk 
Dicstelen' a küszöbön s remegünk riadónak előtte? 

425 Már az idő s a futó évek küzdelme akárhány 
Dolgot jobbra cserélt, megvonta kegyét a Szerencse 
Többektől s megtért biztos talajukra segítve. 

1 Gúny. 
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Nem jön az Aetólus,1 nem nyújt Árpi segedelmet? 
Nyújt majd Messapus, jómódú Tolumnius, annyi 

430 Nép küldötte vezér s a nyomában jár a« dicsőség 
Laurentum, Latium kiszemelt harcos csapatának. 
S itt van a hős volszkok vérének sarja, Camilla 
Érctől tündöklő lovasok dandárinak élén. 
Hogyha csak egymagamat vár a trósz párviadalra 

435 S nektek is úgy tetszik s a közügynek is annyira ártok: 
E kezet annyira nem gyűlölte a győzelem eddig, 
Hogy félnék a merész tettől ily büszke reményben. 
Bátran szembe megyek, maga vőn bár a nagy Achilles, 
Hordana oly fegyvert, mit Vulcanus maga gyártott. 

440 Én, Turnus, nem kissebb hős, mint bármelyik ősöm, 
Áldozatul adom életemet nektek meg ipamnak. 
»Egymagamat hív Aeneas". Hát hívjon, óhajtóm; 
És ha ez égi harag, Drances ne lakolja helyettem; 
Hogyha dicső hírnév, ő el ne ragadja előlem.« 

445 Míg a vitás ügyeken civakodva ekép tanakodtak, 
Aeneas azalatt indul seregével előre. 
Röppen a hír tüstént a király házába zajongva 
S szerte a városban félelmet keltve tudatja: 
A Tiberis mellől zárt rendbe" közelgnek a trószok, 

4)0 Vélük a tyrrhének, megtöltik a síkot egészen. 
Lett nagy rémület és zavar a népek kebelében, 
És hegyes ösztökivel dühre készti szivét a tömegnek. 
Fegyvert ordítanak, fegyvert követelnek az ifjak. 
Hallgatnak szomorún az atyák; égig hat a lárma 

435 Ajkairól a széthúzó, izgult sokaságnak: 
Mint ha madárseregek telepednek meg magas erdők 
Lombozatán, vagy mint ha Padusa halas folyamának 
Árja beszédes lesz éneklő hattyucsoporttól. 
Most kap az alkalmon s szól Turnus: »Rajta latinok, 

460 Csak tanakodjatok itt veszteg, dicsérve a békét 
Amíg országot vívnak ki azok!« Szava nincs több, 
Kapja magát, seteren fu amodva kiront a teremből. 
»Te, Volusus. volszkok seregét fegyverbe parancsold, 
A rutulust szintén te vezesd. Te, Coras az öcséddel 

1 Diomedes. 



248 TIZENEGYEDIK Í.NEÁ 

465 S Messápus, ti lovas hadaink öntsétek a síkra. 
Egy rész védi a vár kapuit s q tornyokat őrzi, 
És a többi, sereg majd támad, amerre vezérlem.« 
Ekkor egész város ront nyomban a bástyatetökre. 
Maga Latinus is a gyűlést odahagyja zavartan, 

470 S mert szomorú az idő, tervét máskorra halasztja, 
És vádolja magát, mért nem fogadá be azonnal 
Aeneast s vöül mért nem kapcsolta magához. 
Árkolják kapuik, hordják a követ meg a szálfát. 
Trombitaszó harsog, véres jelt adva csatára. 

475 Tarkán asszonyok és gyerekek koszorúja köríti 
A falakat, végső munkára kiszáll valamennyi. 
Mén a királyné is kocsiján az anyák seregével 
A vártérre, ahol Pallas szent temploma díszlik, 
Nagy-sok ajándékkal; vele van Lávinia lánya, 

480 Oka e nagy bajnak, két szép szeme földre lesütve. 
Jönnek a matrónák, tömjénnel töltik a szentélyt 
És a magas küszöbön már öntik az égre fohászuk: 
»Szűz Tritónia, harcban erős úrnője hadaknak. 
Törd el a phryg rabló1 kelevézét, sújtsd le magát is, 

485 Arccal a földre terítsd le magas kapuinknak alatta.« 
Harcra övedzi dühöngve magát sebesen maga Turnus, 
Már meredez vöröses fényű vértjének ezüstös 
Pikkelyitöl, aranyos lábvértbe szorítja bokáit. 
Födve csak a feje nincs, oldalt felövedzi a kardot: 

490 jgy fu t a várbul alá, tündöklik aranytűi alanja. 
Ujjong lelke, s az ellent már ott látja leverve; 
Mint az a mén, amely elszabadult tépett köteléről, 
Elfut a jászlától, a nyilt rónára kivágtat 
S vagy rohan a legelő kancák hímes mezejére 

495 Vagy, már megszokván a folyóban fürdeni, arra 
Nyargal s fennhordozva fejét tobzódik örömben 
Délcegen és a nyakán, a szügyén leng játszva sörénye.2 

Volszk csapat élén jött vele szembe Camilla királynő 
S a kapunál mindjárt le is ugrott a paripáról. 

500 Példáját követé Kísérete nyomban utána 

1 Árnyas. 2 E hasonlatot csaknem szószerint az Iliásból velilc 
a költő. (III., 506. sk.) 
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S lóról földre szökellt, mire ö így ejti beszédjét: 
»Ha jogos önbizalom van, Turnus, a hősi kebelben. 
Meg merek én, fogadom, mérkőzni az Aeneadákkal 
S egymagam a tyrrhén lovasoknak is állok eléje. 

305 Hadd próbálja e kéz a csaták első veszedelmét; 
A sánchoz magad állj s gyalogiddal védd te a várat.« 
A félelmes szűzre szegezve szemét felel a hős: 
»Italiának dísze, oh szűz. hálát hogyan adjak 
Szóval avagy tettel? De mivelhogy lelkierőddel 

"ío Győzöl mindeneken, velem osztozzál a veszélyben. 
Aeneas, amint hire jár s kémek bizonyltján. 
Nagy-ravaszul könnyű lovasit küldötte előre 
Tiprani szerte mezőnk, azalatt maga fenn a hegyormok 
Elhagyatott magasán jön a városnak közelébe. 

515 Cselt vetek én s mély ösvényén a sürü vadonnak 
A hágó tetejét jó harcosaimmal elállóm. 
Te azalatt mérd össze vasad tyrrhén lovasokkal; 
Véled lesz Messápus, a hós. a latin lovasokkal 
S Tiburtus hada is; tereád vár ott a vezérség.« 

320 Szól és Messápust, valamint a frigyesvezetőket 
Szint így buzdítván, megy az ellenségnek elébe. 
Egy mély völgy kanyarog nagy-messzire, lesre teremtve 
És hadi cselre, sötét bércek fala zárja be sürü 
Lombbal két oldalt; szűk ösvény rajta keresztül, 

325 Keskeny a torkolat is, jó töröecsaló a bejárat. 
Fenn a magasba fölötte, a bérci tetőnek az ormán 
lsméretlen sík terül el, biztos menedékhely, 
Bármelyik oldalról kívánnál kezdeni harcot, 
Vagy roppant köveket görgetni alá a tetőről. 

5bo Erre vonul Turnus, jól tudva az útnaK irányát. 
Elfoglalja helyét s letelepszik a csalfa vadonban. 

Egyet a meghitt szűzlányoknak szent csapatából, 
Oplst, égi lakásában szólítja Diana. 
S Ily szomorú igék röppennek bús ajakáról: 

fiss »öh szűz, indul, lám. a kegyetlen harcba Camifla, 
És a mi fegyvereink mind hasztalan ölti magára. 
Rég kedves nekem ö; nem is új a Diana szerelme, 
Nem csak most kezdette szivem" bájával igézni. 
Gőgje miatt gyűlölt Metabust hogy a népe kiűzte, 
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540 S ő privernumi ős várát elhagyta örökre, 
Társul vitte magával a lányt a számkivetésbe 
A harcok zivatarja között s Casmilla anyának 
Adta reá a nevét, egy kis betűvel rövidítve.1 

Ölben vitte tovább a puszta vadonban, a bércek 
545 Hosszú láncain át, mialatt körülötte süvöltött 

A lövedék, s volscus lovasok rajzottak utána. 
S ím a futás közepett Amasenus habja dagadtan 
Árad a partja fölé: oly nagy zápor szakadott volt 
A felhőkből alá; átúszná, csakhogy a drága 

550 Terhet féltve haboz. Mindent meghány-vet agyában, 
Amíg nagy-nehezen végtére határoz a lelke. 
Harcosként izmos jobbjában hordta ijesztő, 
Nagy gerelyét; görcsös nyele volt, a tűzbe' megedzett. 
Ahhoz a lányt ügyesen hozzáköti ép közepére 

555 A nyélnek s parafánan a héjával betakarja; 
Meglendíti súlyos kézzel s így esd az egekhez: 
»Erdők ere, Diana, dicső szűz! Néked ajánlja 
Atyja e lányt hívedül; ím' először fogja könyörgve 
Dárdád, ellenitől menekllve: fogadd el. esengek, 

560 Tiedül, istennő, rábízom a csalfa szelekre.« 
Szólt és hátravetett karral lendíti a dárdái; 
Zúgnak a hullámok, s a süvöltő dárda nyelére 
Kötve röpül víz árja fölött a kis árva Camilia. 
Most Metabus, — mert már nyomon üldözték a csoportok, — 

565 Béveti vízbe magát s a gyepes partból diadallal 
Tép ki gerelyt és lányt, adományát szűz Triviának.2 

Egy város sem adott hajlékot néki, sem otthont, 
Ömaga is szilajabb volt, semhogy uraljon akárkit: 
Pásztori életet élt a magános bércek ölében, 

570 Erdei bokrok közt, a vadaknak szörnyű tanyáján 
A legelő kancák tejivei táplálta leányát, 
A ló emlőjét belefejvén a kicsi szájba. 
Hogy pici lábaival már lépegetett a leányka, 
Éles kopjával fölfegyverzette kacsóját, 

575 Kis vállára pedig puzdrát és íjat akasztott. 
Fürtjei közt nem volt aranyék, s rajt' női ruházat: 

1 Casmilla: Camilia. 2 Trivia = Diana. 
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Tigrisbőr csüngött a fejéről végig a hátán. 
Gyermeki kopjákat lendített gyönge kezével 
S feje fölött font szíjon akép csavarinta parittyát, 

580 Hogy hószín hattyút leütött és strymoni darvat. 
Hány anya óhajtotta menyül Tyrrhenia-szerte, 
Hasztalanul, mert őt egyedül — a Diana hivéül — 
A kelevéz meg a szüzesség szent lángja hevíti 
S tiszta marad. Hajh, mért szállotta meg öt ez a harcvágy, 

585 Mellyel telve a trószokkal készül viadalra!? 
Kedves volna bizony, mint híveim egyike, nékem. 
Most, mivel ott van már zord végzete és nyomon üzi, 
Szállj le, te nympha. legott a latinok földire, ahol 
Most baljóslatulag szomorú harc kezdete támad. 

ö9o g r t S ( j m e g a szóm s toszuló nyílvesszőt végy a tegezből: 
Aki a szent testen sebet üt, büntesse kegyetlen 
Vessződ véresen azt, italus vagy trósz legyen ámbár. 
Én fegyverze.ivel testét felhőbe taKarva 
— Mentve kifosztástól — majd elviszem a honi sírba.« 

595 Szólt; az zúgva leszállt könnyű fuvalommal a földre, 
Fekete felhőnek gyors forgatagával övezveb 

Közben a trójaiak közelednek már a falakhoz, 
És etruszk hadifök s rendes csapatokra oszolva 
Mind a lovas dandár. Tombolva prüszög paripájuk 

000 És a rövidre fogott kantárral küzdve ficánkol 
A síkon, vastól meredez széltében a róna, 
A fölemelt lándzsák fényétől villog a tájék. 
Túlnan meg közeleg Messápus, a fürge latinok; 
Öccsével Coras és szárnyával a szűzi Camilla 

005 Tűnnek fel szemközt a mezőn, lándzsájuk előre 
Tartva csukott karral vagy kopját rázva kezükben, 
Harcosok és paripák hangos lármája kirobban. 
Dárdadobásnyira jutva megáil egyszerre a két had, 
Majd riadozva rohannak előre, tüzes paripáik' 
Még nekibiztatják; sürün röpködnek a dárdák 
Hónak pelyheiként, besötétül tőlük az égbolt. 
Lándzsaszegezve csap össze Aconteus cs Tyrrhenus 
S mint elsők iszonyú ropogás közt omlanak össze, 
Hogy lovaik futvást szüggyel nekirontva a szügynek 

" összetörik magukat; villám módjára csapódik, 
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Vagy mint gép-kivetette golyó, a földre Aconteus 
Messze hanyatt-homlok s lelkét levegőbe lebelli. 
Felborul a hadi rend, a latinok megfutamodnak 
Hátravetett pajzzsal s vágtatnak ijedten a falhoz. 

620 Űzik a trójaiak, vezetője haduknak, Asilas 
S a kapuhoz közelednek már, amidőn a latinok 
Lármát ütve hamar fordulnak lágynyaku1 lóval; 
Most meg ezek futamodnak meg kantár-megeresztve. 
Mint mikor a tenger, ha dagály van, megnövekedve 

625 partra tolul s habzó hullámmal a szirteken átcsap, 
S végig a part fövényét pezsgő habjával elönti; 
Rögtön visszazudűl, a part kavicsát felkapva sodorja 
És apadó árral csökkenve szalad le a partról. 
A rutulust kétszer kergette a falhoz az etruszk, 

630 Kétszer futnak azok s védi« pajzsukkal a hátuk.2 

Harmadjára, midőn felbomlott és gomolyaggá 
Vált a két hadi rend, harcossal szemben a harcos: 
Hangzik a haldoklók hörgése, s a vérpatakokban 
Fegyverek és testek hömpölygenek, emberi vérben 

635 Félholt harci lovak, felgyúlt a kemény tusa lángja. 
Orsilochus Remulust nem mervén megközelííni, 
Fültövön éri lovát s gerelyét bennhagyja sebében. 
Kínja miatt ágaskodik a ló megdühödötten 
Hánytorgatva szügyét, levegőben rugdos a lába, 

340 S gazdáját a földre teríti. Catillus Iollast 
S Herminiust öli meg, kinek órjás fegyvere, teste, 
S lelke Is órjás volt, de födetlen hagyta fejének 
Sárigarany fürtjét, vállát s nem félve kitárta 
Testét a vasnaK. Széles vállába hatolva 

645 Ott rezeg a kelevéz, kínjába' legörnyed a bajnok. 
Fekete vér omlik mindenfele, öldös acéljuk, 
Vagy viadalba' lelik sebesülten hősi haláluk. 

Ott jár-kél, ahol omlik a vér, ott tombol a tegzes, 
Hős amazon, jobb melle födetlen a harcra: Camilla. 

650 Sürün szórja kezébül a hajlékony nyelű kopját, 
Majd pihenés nélkül csatabárdot forgat a jobbja, 
És arany íve Dianának csüng zengve a vállán. 

1 Azaz jól belovagolt, engedelmes. 2 Pajzsukat hátukra vetve. 
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Még ha talán olykor hátrálnia kell is, azonnal 
Fordul az íjával s nyilait céljába röpíti. 

655 Válogatott társak vannak körülötte: Larina, 
Tulla s az ércbárdos Tarpeia van ott, italus vér 
Mindenikük, díszül maga választotta Camilla 
Harc- és békeidőn hü szolgálatra magának. 
Ép' ilyen a festett mezü, harcos thrák amazonhad, 

660 Ahogy a Thermódón jegeit veri gyors paripákkal, 
Hippolytét kísérve vagy a hős Penthesiléát, 
Hogy diadalkocsiján bevonul, s ujjongva tolongnak 
Holdalakú, kis pajzzsal a lármás nők a nyomában. 
Kit sújtasz hamarább, kit versz később le vasaddal, 

665 Rettentő hajadon s hány omlik a földre kimultan? 
Eunaeust, Clvtius sarját legelőbb; vele szemközt 
Nyílt kebelébe meríti hegyét a nagy fenyüszálnak; 
Vérpatakot hányván elesik s mardossa fogával 
A véres földel, hentergve sebével a porban. 

670 Majd azután Lirist, Pagasust; azt, ép1 hogy a sebhedt 
Lóról földre bukott, kantárt kapkodva hiába; 
Ezt, hogy az elhullót sietett felfogni kezével: 
Együtt estek el ott. Hozzájuk csapja Amastrus 
Hippotadest, és üldözi dárda-szegezve lovával 

675 Téreust, Harpalycust. de Chromist is Démophoonnal; 
És valahány kopját kiröpített szűz keze, annyi 
Phryg harcos hullott. Idegen fegyverbe' tűnik fel 
Ornytus ím' távol jápyx lovon ülve vadászként; 
Széles vállait egy küzdő bika bőre borítja; 

GS0 Ordasfö tátong a fején: roppant nagy a torka, 
És ragyogó fogait vicsorítva mutatja pofája; 
Pőrgerely a keziben. Maga ott forog egyre a küzdő 
Nép közepett s fejjel kimagaslik a nagy sokaságból. 
Ezt utolérve — nem is nehezen, mert társai futnak, — 

6Sa Átveri és haragos szóval gúnyolja mogorván: 
»Azt hitted, tyrrhén. itt majd vadat űzöl az erdőn? 
Im ez a nap mindjárt csúffá teszi asszonyi kézzel 
A ti beszédeteket. De elég szép hírt viszel ősid 
Lelkeihez, megmondva: Camilla ragadta el élted.« 

r'9u Orsilochust s Butest, a két legtermetesebb tröszt, 
Vágja le most; ezt hátulról veri át a vasával 

i 
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Vértje, sisakja között, ahol a lovon ülve kivillant 
A nyaka, ép' balkarja fölött, mely tartja paízsát. 
Rászedi Orsilochust, nagy körben futva előtte: 

693 Átszeli majdan a kört, üzöttből ő leszen üző. 
És az erős bárdot fölemelve magasra, — hiába 
Kéri az esdve — mezén s csontján át vágja beléje 
Kétszer, amíg arcát a velő meleg árja elönti. 
Most vele szembekerül s láttán elképed azonnal 

700 Appenníni lakó Aunus harcos fia: míg élt, 
Néki ravasz ligurok közt nem volt párja cselekben. 
Látja, hogy a harcot nincs mód kikerülni futással. 
És a királynőtől, ki reátör, nem szabadulhat; 
A csel fegyvereit forgatja tehát s ravaszul így 

705 Kezdi szavát. »Be dicső dolog az, ha erős paripában 
Bízik az asszonynép! Csak hagyd a futást, sima földön 
Készülj most gyalogos harcban megküzdeni vélem: 
Hiu dicsekvéssel melyikünk vall kárt, kitudódik.« 
-Szólt; felbőszül a lány s égő fájdalma hevében 

710 Egy társának od adja lovát s gyalog áll ki a harcra 
Félelmetlenül, egy szál kard. sima pajzs a kezében. 
Véli, cselével már győzött, s elvágtat az ifjú 
íziben, a kantárt ügyesen fordítva futásra 
S vas sarkantyúval a gyors mént nógatja előre. 

715 »Gyáva ligur, te hiú. fennenhéjázva dicsekvő! 
A sima, ős mesterséget1 be mihaszna gyakorlod, 
A ravasz Aunushoz nem visz haza épen e furfang.« 
Szól s gyors lábakkal villámként villan utána 
És utolérve lovát, kantárát kézbe ragadva 

720 Rajtaüt és véres lakolással bünteti menten. 
így tesz a sólyom, a szent2 szárnyas csúcsárul a szirtnek 
Könnyen eléri a felhők közt lebegő gilicét is, 
Horgas körmeivel zsákmányát szertecibálja: 
Vére csöpög s tépett tollak hullongnak a földre. 

725 Nem kerülé ki ez istenek, emberek atyja figyelmét, 
Mennyei trónjáról szemeit hogy a földre szegezte: 
A tyrrhén Tarchont biztatja kemény viadalra 
S ösztöke nem szeliden gerjeszti szivében a mérget. 

1 A ravaszságai. 2 A sólyom szent, mert jósmadár. 
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Hát a nagy öldöklés s a futó csapatok közepébe 
720 Ront a lován Tarchon, nevükön szólítva vitézit 

S harcba terelvt*, futó lovasit korholja szavával: 
»Óh soha nem piruló, de örökkétig tunya tyrrhén! 
Honnan e félsz? Mért szállt ez a nagy pulyaság szivetekbe? 
Hát egy némber ilyen hadserget megfutamíthat? 

735 Hasztalanul van-e kard s érces kelevéz a kezünkben? 
Bezzeg nem vagytok restek Venus éjjeli harcán, 
Vagy ha a görbe sipok1 Bacchus kartáncira hívnak, 
A lakomát lesitek, tele asztalt telt poharakkal. 
És repes a szivetek, csak a jós hirdesse a szent tort,2 

740 S árnyas berkek ölén zsiros áldozat illata hívjon.« 
Szól s elszántan halni, lovát a sürü tömegbe 
Sarkantyúzza, rohan Remulusra heves zivatarként. 
Jobbjával leragadva lováról rántja magához, 
Ügy viszi ölbe' tovább, sebesen vágtat nagy erővel. 

745 Ég boltját veri a hadi zaj, valamennyi latinság 
Arra tekint. A sikon röpül ég tüzeként, s viszen együtt 
Fegyvert és embert. Annak lándzsája nyeléről 
Tépi le a vasat és testén a halálos ütésre 
Rést kutat; az vele küzd, torkáról fejti le jobbját. 

750 A nagy erőt a saját erejével akarja legyőzni. 
Ahogy a barna sas a levegőbe ragadja magával 
A kígyót s körmét belevágva tapasztja húsához; 
Az sebesült testét öblös gyűrűkbe csavarja, 
Pikkelye felborzad s ágaskodik a sziszegő száj; 

1,5 Horgas csőrét az csak erösebben belevágja 
S a vergődővel felszárnyal az égi magasba: 
Ügy viszi zsákmányát Tarchon ujjongva magával. 
Példáját, sikerét a vezérnek szinte követve 
Harcol a tuszk nép is. Arruns, a halál kiszemeltje. 

7f>0 Kopjával s még több furfanggal a fürge Camillát 
Kémleli, merre lehetne a könnyű sikerre kilátás, 
így a dühöngő szűz a seregben bárhova fordul, 
Arra megy Arruns is, nyomait vizsgálja titokban; 
Ahol az ellenség közzül megtér diadallal, 

1 Phrygiai sípok, 2 A jós akkor hirdet szent tort, ha az áldozat 
kedvező lefolyású volt. 
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765 Ottan a gyors kantárt hamar elfordítja legényünk, 
Majd itt, majd meg amott keres útat, körbe' bejárva 
Mind az egész tájat s ravaszul csóválja gerellyét. 
Chloreus, egykoron a Cybelé szent papja, ki fényes 
Phryg fegyverzetiben kiragyog vala mind a seregből, 

770 Hajt habzó paripát; takarója hímezve arannyal 
És csupa ércpikkely, tollak módjára berakva. 
Hispán, rozsdaszinü bíbortól tündököl ö is 
És gortyni nyilat szór Lyciabéli szaruról; 
Aranyos íj vállán, színaranyból harci sisakja; 

775 Sáfrányszín, suhogó leplét a lenköpenyegnek 
Sárigarany kapcsos tűvel tűzdelte csomóba,1 

Hímes az inge s a lábszárak barbár takarója. 
A szűz, templomiban hogy a trósz fegyvert fölakassza, 
Vagy maga pompázzék az aranyban, hogyha vadászgat, 

7fi0 Minden harcos közt vakon öt üldözte szünetlen, 
Öt egyedül, s a hadak közepett nem ügyelve magára, 
Már csak a zsákmánynak hiu, némberi vágya tüzelte. 
Biztos rejtekiböl alkalmat lelve, kidobja 
Arruns most gerelyét s így esdekel a nagy egekhez: 

785 ^Szent Sóracténk őre, dicső isten, nagy Apollo! 
Fö-fö tiszteletünk a tiéd, neked ég fenyümáglyánk, 
S bízva kegyes voltunkba', neked szolgálva parázsán, 
A lángok közepén ott hagyjuk lábnyomainkat:2 

Add, mindentehetö atya, hogy letöröljük a szégyent 
79o Fegyvereinkről. Nem kívánom a megfutamított 

Szüzlány harci mezét, se troféumot; én egyebekkel 
Szerzem hírnevemet; csak elejteni tudjam e rémet, 
Inkább dicstelenül1 lássam honi városom újra.* 
Meghallotta szavát és részben teljesítette 

799 Phoebus, más részét meg a röpke szelekbe sodorta; 
Azt igenis, hogy gyors véggel leterítse Camillát, 
Nem, hogy a bérces hon még megláthassa szülöttét: 
Ezt a szavát a déli vihar szele vitte magával. 

1 Hogy szabadabb mozgása legyen. 2 ősidőkben a Soracte hegyén 
Soranus islent tisztelték, s őt később Apollóval azonosították. A falis-
cusok földjén lakó Hirpinusok papi testülete évenként áldozatot mutatott 
be Apollónak a Soractén s áüépdelt a fenyüfa parazsán, valami 
kenőccsel védekezve az égés ellen. 3 Hadi zsákmány nélkül. 
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Hát kéziből a gerely mikor a levegőbe süvített, 
800 Felfigyel a volszk nép s a királynőjükre irányul 

Mindnyájuk szeme; ö maga nem veszi észre a légnek 
Zúgását s a szelet hasitó kelevéz süvitését, 
Míg nyilt keble alatt bele nem fúródik a vége 
És a piros szűzi vért mélyen behatolva nem issza. 

805 Rémülten fut a kíséret felfogni az úrnőt 
Estében. De kivált Arruns fut el onnan ijedten: 
Félelmébe' öröm vegyül, a kopjába' se tud már 
Bízni, kiállani sem mer többet a szűz gerelyével. 
Mint az a farkas, amely, mielőtt űznék kelevézek. 

í lű Félreeső utakon rejtőzik a bércek ölébe, 
Hogyha megölt egy termetes állatot avvagy a pásztort; 
Érzi merész tettét s remegő farkát lekonyítva 
Húzza be a has alá, akkép menekül a vadonba: 
ÍJgy tünt el szem elől Arruns megrökönyödötten; 

815 Hogy megfuthat, örül s rögtön bevegyül a seregbe. 
Haldokol az, húzná a gerelyt, de a vas hegye mélyen 
Ül bordái között, kebelének szörnyű sebében. 
Eldől vértelenül, a kihűlt szép szem lecsukódik 
És üde orcáján elenyészik a régi pirosság. 

820 Lelkének kilehellte előtt Accát szólítja magához, 
— Társai közt hozzá hívebb nem volt soha senki, 
Részese volt minden gondjának, — s őneki mondja: 
»Eddig birtam, oh Acca húgom; most már e keserves 
Seb megölöm; mindenre homály borul itt körülöttem. 

823 Fuss, mondd el Turnusnak a haldokló üzenetjét: 
Harcom váltsa fel ő s a trósztól védje a várost. 
Ég veled!« így szól és szava közt elereszti a kantárt 
És akaratlan' földre lehull. Hidegülve kinyújtja 
Hosszan egész testét, nyúlánk nyaka és a haláltól 

830 Meggyőzött feje félrekonyúl, sok fegyvere széthull 
S lelke az árnyakhoz, sorsán keseregve, alászáll. 
Rémítő hadi zaj támad, verdesve az égbolt 
Csillagit, a szűz holta után ádázbak a harcok. -
Sürü sorokba' nyomulnak egész haderővel a trószok, 

•J' És tvrrhén hadifök s paripás hada Évandernek. 
Fenn a hegy ormán ül már rég' Triviának az őre, 

Dpis ezenközben s ijedetlen nézi csatájuk. 
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Most távol, dühös ifjaknak lármás tömegében 
Látja, Camillát a bús sors mint dönti halálba; 

840 Feljajdul s szive mélyéből ily szók fakadoznak: 
»óh jaj, szűz. be nagyon keserűen bünhödöl érte, 
Hogy vállalkoztál a tröszt ingerleni harcra. 
Nem használt teneked Triviát tisztelni az erdő 
Bokrai közt s vállad híjába' viselte az íját. 

845 Mégse hagyott téged dísz nélkül a zord kimúlásban 
A te királynőd, nem lesz dicstelen a te halálod 
A föld népi előtt s nem szállsz boszulatlan' a sírba. 
Bárki az, aki bűnös sebbel sértette a tested. 
Méltán veszni fog ő.« — A magas hegy alatt vala felhányt 

850 Földből rakva, sötét tölgy árnyában. Laurentum 
Ősi királyának, Dercennusnak, siri halma: 
Arra röpül legelébb rohanó sietéssel a bájos 
Istennő s a halom tetejéről kémleli Arrunst. 
Látva, hiún dicsekedve mikép örvendez a szíve, 

855 Szólt: »No, miért bujkálsz? Lépted, nosza, erre irányítsd! 
Jöj j te, halálfia, méltó vagy jutalomra Camilla 
Holtáért. Nem halsz te meg, íme, Diana nyilától?« 
így szól a thrák lány s aranyos tegzébül elővesz 
Egy szárnyas nyilat és boszusan teszi rá az idegre, 

860 Jó-hosszan meghúzza, mig a horgas szaruvégek 
Összetalálkoznak s egy szinten eléri a balkéz 
A nyil acél végét, a jobb az ideggel a mellet. 
A levegőzúgást Arruns meg a nyíl süvitését 
Akkor hallja, mikor vasa már testébe fúródott. 

8Cű Végsőt hörgve midőn lelkét kilehellte, feledve 
Társai ott hagyták idegen föld ronda porában. 
Szárnyain Opis most felszáll az Olympus egébe. 

Úrnőjük veszvén, könnyű hada fut meg először, 
Szétkergetve fut a rutulus, fut a bátor Atinas, 

870 A szétszórt hadifök, csapatok mind megfutamítva 
Kantárt fordítanak s menedéket a várba' keresnek, 
öldökölő trószok rohamának senkise vethet 
Gálát fegyverivel, se nem áll meg szemben azokkal. 
Fáradt vállukról lanyhán lógnak le az íjak, 

875 A pata négyszeresen veri a dobogót a göröngyön. 
Várfalakig gomolyog kormos felhője a pornak; 
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Mellük verve anyák ott állnak a bástyatetökön, 
Asszonyi sírásuk jaja felhat a csillagos égig. 
Akik a nyilt kapukon legelőbb menekültek a várba, 

880 a velük egybevegyült ellenség üzi, szorítja; 
Nincs a haláltól mód menekülniök: ott a kapukban, 
Ösi faluk s házuk védelme alatt sebesülve 
Vesztik el életüket. Mások kapukat reteszelnek 
És a falak közzé nem nyitnak utat feleiknek, 

885 Bárhogy esengenek is; rémséges az öldökölés ott 
A kapuvédők és a vasukba belérohanók közt. 
A kirekesztettek síró szüleiknek előtte 
Részint a meredek sáncárok mélyibe hullnak, 
Más rész izgalmába' vakon, fékét megeresztve 

890 Ront neki a kapufélnek, az elreteszelt kapuszárnynak. 
Maguk a nők fenn a falakon küzdnek vetekedve, 
— Példát ad nekiK a hü honszerelemre Camilla —, 
Kopját vet remegő kezük, avvagy tölgybuzogánnyal 
Pótolják a vasas kelevézt s tüz-edzte doronggal: 

695 ök vágynak legelőbb a honért a halálba rohanni. 
Eljut a rémes hír ezalatt Turnushoz az erdőn, 

Hogy mily rettentő a veszély, neki megviszi Acca: 
Szét van verve a volszkok népe, megölve Camilla. 
A dühös ellenség nyomul és mindennek urává 

900 Tette a harci szerencse, a félsz felhág a falakra. 
Nagy dühvel — így akará zord végzete azt Jupiternek 
A megszállt halmot s a vadont kiüríti hadával. 
Még alig ért szem elől a mező síkjára, vonulva, 
Amikor Aeneas az ürült erdőket elérve, 

905 Átkel a hegyláncon s erdős völgyét odahagyja. 
Így sistö menetelben a két had eléri a várat, 
S egymástól egy pár lépés választja el őket. 
Aeneas amidőn a mezőt füstölgeni látja 
Porfelhőjétől a jövő laurentumi hadnak, 

910 Turnus szinte megismeri Aeneast, a kemény hőst. 
Hall gyalogos dobogást s fúvó paripák prüszögését. 
Össze is ütköznek s megkezdik a harcot azonnal, 
Ha fáradt fogatát nem mártja hiberusi vízbe 
A rózsás Phoebus s nem jő meg az éji sötétség. 

915 Tábort ütnek a város alatt, sánccal bekerítik. 
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(Turnus Aeneas^zul megvívni készül. Aeneas megsebesülése. 
Amata halála. Aeneas megöli Turnust.) 

urnus, látva, mikép megtörte, leverte a zordon 
Mars a latin haderőt, s minden szem rajta, 

[kívánják, 
Váltsa be már a szavát: dühe lángja kigyullad 

amúgy is, 
3 lelke magasbra feszül. Valamint púnföldi oroszlán, 

5 Hogyha szügyén a vadász súlyos sebet ejt gerelyével, 
Harcra csak akkor készül, örömmel rázza sörényét 
Duzzadt nyakszirtjén, ijedetlen" tördeli széjjel 
A rabló gerelyét s véres szájával üvöltöz: 
Úgy gyulladt a dühös Turnusnak lángra haragja. 

10 Ily szóval fordul a királyhoz lelke hevében: 
»Semmise múlik Turnuson, és ok sincs, hogy a gyáva 
Aeneadák netalán vonakodjanak állni szavuknak. 
Megvívok. Te, atyám, áldozz, készülj a kötésre. 
Vagy ma pokolra kerül jobbomtul a dardanus, aki 

15 Ügy odahagyta hónát, — a latinok nézhetik ülve —; 
És a közös szégyent magam elhárítom e vassal, 
Vagy neki hódol e nép, neki lesz Lavinia nője.« 

Lelke nyugalmával neki válaszol erre Latinus: 
»Fennkölt ifjú! minél szilajabb kebledben a hősi 
Bátorság, annál inkább kell. hogy tanakodjam 
S félve latolgassam dolgunknak minden esélyét. 
Daunus atyádnak uralma tiéd, hódol neked immár 
Sok város; szívét, aranyát kínálja Latinus. 
Van még sok hajadon Laurentumban, Latiumban, 

25 Nem kis rangbeüek. Ne neheztelj s vedd a szivedre, 
Hogyha kimondom, bár nehezemre esik. himezetlen": 
Sok kérője közül nem volt szabad egyhez is adnom 
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Lányomat; így intett a sok emberi, isteni szózat. 
Hajh, de legyőzött a szeretet te irántad, a vérség. 
S bús nőm könnyei: széttéptem minden köteléket, 
Visszavevém vő tői az arát, rút harcba vegyültem. 
Látod, azóta milyen balsors mily háború zaklat, 
Öh Turnus, s főkép te magad mily vészeket állasz. 
Két nagy harcba' leverve, alighogy e várfalak őrzik 
Már az itáli reményt; Thvbris vize gőzölög a mi 
Vérünktől s a mező csontunktól messze fehérlik. 
Ah de mit ingadozok? Mi botorság tesz habozóvá? 
Turnus vesztével ha barátimmá teszem őket, 
Mérthogy, amig ö él, ne szakasszam végit a harcnak? 
Mit mond majd rutulus rokonunk s az egész italus föld, 
Ha — mitül óvjon a sors — téged vesztedbe taszitlak, 
Aki az én lányom kérted tőlem feleségül? 
Gondold meg, mily kétes a harc és szánd meg a messze, 
Ardea várában busuló, öreg édes apádat.« 
Turnusnak szilaj indulatát meg nem törik e szók, 
Jobban fölgerjed s a gyógyítás betegíti. 
Ahogy szólni tudott, ajakát ily szóra nyitotta: 
»Óh jóságos atyám, tedd félre miattam a gondod. 
S hagyd a dicsőséget megszerzenem életem árán. 
A mi kezünk szór szinte gerelyt, a vasunk sem erőtlen, 
Hol dárdánk sebet üt, bőven hull vér bizonyára. 
Anyja se lesz közel ott, hogy amint szalad, őt betakarja 
Asszonyi felleggel s hiu éj árnyába borítsa.« 

Harcuk e fordulatán megretten most a királyné; 
Sír, mint halni menő s heves, ifjú vejére borulva 

.Szól: »Turnus, kérlek könyüimre s Amata becsére. 
— Hogyha becsüli szived, — te. az agg egyedüli reménye, 
Vígasz a bánatban, te Latinus dísze, hatalma, 
Roskadozó palotánk egyetlen támasza, kérlek. 
Egyre csupán: ne akarj mérkőzni a trósz hadifövel. 
Ép az a sors vár rám, amely e viadalba reád vár; 
Gyűlölt életemet veled együtt itt hagyom én is 
S nem fogom Aeneast mint vömet látni — fogolyként.« 
Hallja az anyja szavát Lavinia, könnye patakzik 
Égő orcáján; szívében a szűzi szemérem 
Fölszította tüzét s képét meleg árja elönti. 
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Mint ha piros csigavért csöppentenek indus ivorra, 
Vagy ha fehér liliom vegyül össze a rózsavirággal: 
Rózsaszin úgy festette a lánynak liliom-arcát. 

70 Ver Turnusban a szív, szemeit rászegzi a szűzre. 
Fölbuzog a harcvágy s röviden szólítja Amatát: 
»Csak ne kisérj, kérlek, könnyel s baljóslatú szókkal, 
Amikor a zordon Mars küzdelmébe kiszállok, 
Drága anyám! Turnus nem késleltetheti végét. 

75 Menj, Idmon s vidd hírül a trószok urának e néki 
Nem tetsző szavakat: mihelyest a holnapi Hajnal 
Rózsapiros fogatán fölszáll az egekre, ne küldje 
Rutulok ellen a trószt; a két had harca pihenjen, 
Majd a mi vérünkkel mi magunk eldöntjük a sorsunk, 

80 És Lavinia ott választja magának a férjet.« 
Ezt hogy mondta, rohan be a házba, legott kihozatja 

Pompás ménjeit és örvend, hogy hallja nyihogni. 
Pilumnusnak adá ezeket maga Orithyia: 
Színük versenyez a hóval, röpülésük a széllel. 

85 Fürge lovászai ott állnak körülötte, tenyérrel 
Paskolják sziigyüket, fésülik lenge sörényük. 
Ö maga páncélt ölt vállára: nehéz az aranytól 
És a fehér érctől;1 próbálja kezében a kardot 
És pajzsot, bíbor forgót illeszt a sisakra; 

90 Daunus atyának e kardot a Tüz-isten maga verte, 
Izzó pengéjét a Styx habjába bemártva. 
Majd rátette kezét a hatalmas lándzsa nyelére, 
— Ott állott az a csarnoknak magas oszlopa mellett 
Actori2 zsákmányként —, azt lengeti, rázza kezében 

93 S ajka kiált: »Lándzsám, sohasem késtél a hivásra, 
Most, óh most jövel, itt az idő! Hordott a nagy Actor: 
Most Turnus keze hord. Engedd leterítenem a phryg 
Fél-férfit, vértjét széttépnem, szerteszakítnom 
S myrrhától csöpögő, hevitett vassal fodorított, 

10J Ékes hajfürtjét a por szennyébe kevernem.« 
így dúl-fúl dühösen, szikrát hány két tüzes arca 
És szúró szemiböl csapkodnak szerte a lángok, 
Mint mikor a bika harca előtt elbődül ijesztőn 

1 Or'chalcum. 2 Actorról leszedett. 
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S két szarvába belé próbálja ereszteni mérgét, 
105 Törzseknek nekiront, ingerli döfölve a szellőt 

S a homokot felhányja előjátékul a harchoz. 
Aeneas is, az anyja-hozott fegyverzetet öltve 

Harci tüzét éleszti, vadul gerjesztve haragját, 
S örvend a frigynek, mely már véget vet a harcnak. 

110 Vigasztalja barátit, a csüggeteg Ascaniusszal 
A sors útjait érteti meg, választ követekkel 
Küldve Latinushoz, föltételeit kijelenti. 

urnmii es csak alig keltek ki a tengeri árból 
115 Feltartott orrból tüzeket fúvó paripái, 

Amikor a trószok s rutulok már a viadalra 
A nagy várfal alatt a tért kijelölve, középen 
Tűzhelyet állítnak, s oltárt közös isteneiknek 
Pázsitból. Zöld lombbal övezve kötényt köt a más rész, 

120 Hordják a forrásvizet és gerjesztik a lángot. 
Tódul az ausoniak lándzsás hadinépe nyüzsögve 
A népes kapukon. Másrészről mind az egész trósz 
S tarka mezű tyrrhén csapatok zúdulnak előre; 
Ügy felkészültek, mint hogyha heves viadalra 

125 Hívná Mars. Maguk a hadifők ezerek közepette 
Ott száguldoznak ragyogó bíborban, aranyban: 
Mnestheus, Assaracus faja, véle a bátor Asilas, 
S Neptunus fia, Messápus. nagy lózabolázó. 
A kijelölt állásba vonul kiki a jeladásra, 

130 Lándzsát földbe szegez, hozzá támasztja paizzsát. 
Tódul a nép fegyvertelenül, az anyák sokasága. 
Megrokkant öregek, bástyát ellepve, tetőket, 
Mások a nagyszárnyú kapunyílásban seregeinek. 

Most a magaslatról, — mai néven ez »Albai hegység«, 
135 Névtelen akkoriban, nem volt hire, sem becsületje — 

Nézte a síkságot Juno, laurentumi és trósz 
Népeknek kettős seregét s a latinusi várost, 
S megszólítja húgát Turnusnak azonnal, az égi 
Nőt a királyasszony, tavak- és zúgó folyamoknak 

140 Ürnöjét: eme rangot adá neki ég fejedelme 
Szüzessége virágjáért, amelyet leszakított. 
»Nympha, vizeknek dísze, szivünk szeretettje, tudod te. 

alig hintette a Nap fényével a bércek 
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Mily becsben tartottalak én valamennyi latin nő 
Közt, kik a hálátlan Jupiter karjába' pihentek; 

145 S mily örömest adtam teneked helyet a magas égben. 
Halld csak a fájdalmad, s engem. Juturna. ne vádolj! 
Míg engedte a Sors és a Párkák Latiumnak 
Kedveztek, védtem Turnust s tieidnek a fészkét. 
Most látom, hogy erősb végzettel harcol az ifjú: 

150 Ellenséges erő, a Párkák napja közelget. 
Ezt a tusát, e kötést nem bírom nézni szememmel. 
Hogyha te testvéred javaért cselekedni merészelsz, 
Merj, illik hozzád: derű jön tán még a borúra.« 
így szólott; megeredt a könny Juturna szeméből 

155 És gyönyörű kebelét nem szűnt verdesni kezével. 
»Nincsen a könnyre idő« — úgymond Saturnia Juno: — 
»Rajta, siess, ha lehet, testvéred mentsd a haláltól. 
Vagy kelts ütközetet s a kötés tervét hiúsítsd meg. 
Én leszek a felelős.« Ekkép biztatva, mqgára 

100 Hagyta e kétségben s szive fájdalmában a nymphát. 
Jönnek a fejdelmek, négyesfogatán a hatalmas 

Férfi, Latinus, elől; kétszer-hat arany sugarával 
Körzi halántékát fényes koronája, ükének. 
A Napnak jeleként. Turnust két hószinü vonja, 

105 Két széles vasú dárda rezeg villogva kezében. 
Erről Aeneas, ősatyja a római fajnak. 
Mennyei fegyverivel ragyogón és isteni pajzzsal, 
S Iulus, a nagyszerű Rómának másik bizodalma. 
Jönnek a táborból; velük egy pap tiszta fehérben 

170 Hoz malacot s másodfü-juhot, mqg gyapja-nyiratlant, 
S áldozatúl állítja az oltárnak tüze mellé. 
Most azok ott, a kelő Napnak fordulva szemükkel. 
Hintik a sós lisztet, szőrt metszve, az állati főknek 
Hellyét megjelölik s csészékből hintik az oltárt. 

175 A kegyes Aeneas könyörög most kardja-kirántva: 
»Légyen a Nap tanú most esdeklésemben a Földdel, 
Én amelyért végigtörtem magam annyi veszélyen; 
Te, mindentehető atya és saturnusi hitves, 
(Már kegyesebb, kegyesebb hozzám!) s te. dicső atya, 

[Mavors, 
1M Aki hadak sorsát intézed nagy hatalommal; 
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És ti folyók, patakok, valamennyi nagy isten az égben. 
És valahányan a kék tenger mélyébe' lakoztok: 
Ausoni Turnusnak ha jut a harcnak diadalma, 
Akkoron Évander várába vonuljon a győzött: 

185 Távozik Ascanius, nem jönnek az Aeneadák már 
Vissza s ez országot nem dúlja vasuk soha többé; 
Hogyha pedig minekünk kedvezne a harci szerencse, 
— Amiben én bízom, s óh bárcsak az istenek adnák! — 
Nem vetem én a latint a trósznak alá s uralomra 

190 Sem vágyom: legyen a két nép szabad, éljen egyenlő 
Szent törvények alatt, frigyüket megkötve örökre. 
Én adok isteneket, kultuszt; hadnak, hatalomnak 
Öre Latinus ipam. Nekem a trósz kőfalat épít, 
S a várost neviről Lavinia fogja nevezni.« 

195 Szólott Aeneas, szavait felváltja Latinus. 
Fölnéz s két karját a csillagos égre kitárja: 
»Esküszöm én is, a Föld légyen tanúm. Ég meg a Tenger, 
Két latonai sarj,1 meg a kettős homlokú Janus, 
Hadesi istenek és zordon Pluto palotája; 

200 S hallja meg ezt az Atyánk,2 ki frigyet villámmal erősit, 
— Im' fogom oltárát, — tanúm a láng s égi hatalmak: 
Italusok sohasem fogják megszegni a békét, 
Bármint fordul a sors, és engem semmi erőszak 
Meg nem másit, akár hullámba temesse a földet 

205 Vízözönével, akár az eget Hadesbe taszítsa: 
Mint ez a bot3 (fejedelmi botot tartott a kezében) 
Már könnyű lombot sohse hajt, árnyat sohse vethet, 
Erdei törzsérői mert rég' leszakítva elárvult, 
Karjait és a haját a szekerce lenyeste vasával, 

210 S mostan a hajdani fát művész keze díszesen ércbe 
Foglalván, a latinus atyáknak bízta kezére.« 
A főrendek előtt ilyen esküt mondtak a béke 
Bizlos zálogául, majd felkoncolva szokásként 
Barmaikat, helyezik lángokra, kiszedve, mig éltek. 

215 A johokat, s tele tálakkal rakják meg az oltárt. 
A rutulus már rég' egyenetlennek hiszi ezt a 

1 Apollo és Diana. 2 Juppiter. 3 La'.inus, mint népének királya és 
főpapja, a királyi pálcára esküszik. A pálca leírása homéroszi utánzat. 

n 
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Párviadalt, régen forrong már bennük a lélek, 
Főkép, hogy közelebb látják: az erők nem egyenlők. 
Növeli Turnus a bajt: némán, szeme-földre-szegezve 

220 Jár és tiszteli áhítatos lélekkel az oltárt, 
Arca olyan beesett, oly halvány ifjúi teste. 
Látván azt Juturna, miképen terjed a nép közt 
A súgás-búgás s hogyan elcsüggednek a lelkek, 
Nyomban a hadba vegyül, fölvéve Camersnek alakját. 

225 Ez főrendbül eredt s kitűnő hírnév ragyogá be 
Hősszivü atyja után, maga is sok harcba' megedzett: 
Hát a seregbe vegyül s jól tudva, hogy' érheti célját, 
Ott köztük hireket terjeszt s ezt hányja szemükre: 
»Annyi derék hellyett, rutulok, nem szégyen-e rátok 

230 Egyet veszteni el? Nem volnánk számban, erőben 
ővelük egyenlők? Im' a trósz s arkas valamennyi, 
S a Turnusra dühös tuszkok sorsadta csapatja! 
Szálljunk szembe: aligha jut ember mindenikünkre. 
őt,1 ki az égiek oltárán áldozza fel éltét, 

235 Fölviszi híre az égbe s a nép ajakán sohse hal meg. 
Mink, akik itt ülünk renyhén a mezőn, ha honunkat 
Elvesztjük, szolgái leszünk a gőgös uraknak.« 
A fiatal sziveket mindinkább lángra tüzelték 
Ily szavak, a csapatok közt terjedez a zúgolódás; 

243 Még a latin s laurens is máskép vélekedik már. 
Akik előbb pihenésre s a hon jóllétire vártak, 
Most fegyvert fognak, felbontani készek az alkut, 
S szivböl sajnálják Turnusnak mostoha sorsát. 

És Juturna tetézi is ezt, mert a magas égből 
245 Jelt ad, amely jobban, mint minden, fölveri a nép 

Indulatát és jóslatival megcsalja reményét. 
Mert Jupiternek arany sasa száll le a bíboros égből, 
Fölveri szárnyasit a partnak s nagyhangú csoportjuk 
í zi tovább, majd hirtelen a hullámra lecsapva 

250 Kampós karmaival pompás hattyút ragad onnan. 
Nézi feszülten a had; s egyszerre zajos röpüléssel 
Megfordul valamennyi madár — csoda látni e dolgot! — 
Szárnyuktól besötétül az ég s fellegbe verődve 

1 Turnust. 
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űzik a rablót, míg erejük gyöz rajta, de terhét 
256 Sem bírhatja tovább, el is engedi körmei közzül. 

Úgyhogy a vízre lehull, jnaga elmenekül a magasba. 
Jósjelként ezt a rutulus rivalogva köszönti, 
Fegyver után nyúlnak s ezt mondja Tolumnius, a jós: 
»Ez vala, ez vágyam nekem, amely után esedeztem. 

260 Istenek, elfogadom küldött jeletek! Ti, szegények, 
lm' gonosz ellenség hada rémít gyáva madárként, 
S partjaitok pusztítja: kövessetek engem a harcba, 
A ti vezéreteket. Szalad az majd s mély vizek árján 
Fut gályája tovább. Egyetértöleg tömörülve 

265 Védjétek meg a tőletek elragadott fejedelmet!« 
Szólva előre rohan s veti dárdáját közepébe 
Ellenségeinek; süvit a somnyél, szeli bizton 
A levegőt. Iszonyú zaj, bomlik a rend a sorokban 
És a kavargástól lobbot vet a láng a szivekben. 

270 Szérűbe' kilenc testvér állott, gyönyörű, deli termet, 
És valamennyiüket maga hozta világra Gylippo, 
A tyrrhén, a hü hitves, neje Arcadiusnak; 
Egyiküket, kitűnő szép alkatú, fegyverü ifjút. 
V derekán, hol aranylemezes hevederje övezte. 

2 7 ' Melynek két végét a csat-fogak összekötötték, 
Átveri bordáin s leteríti a sárga fövénybe. 
A lelkes testvérek, a gyászeseten dühre gyúlnak: 
Kardot ránt egy rész, míg mások dárda-ragadva 
Rontnak előre vakon. Szemközt laurentumiaknak 

280 Népe vonúl; erről ismét özönölve rohannak 
Trósz meg agyllai nép és tarka mezében az arkas. 
Égnek a vágytól mind, hogy fegyver döntsön ügyükben. 
Széthányják oltáraikat, dárdák zivatarja 
Tombol az égre, vasak nagy zápora omlik a földre, 

2S> Tűzhelyeket, krátert széthánynak. Futva Latinus 
Megvert isteneit viszi,1 mert frigye nincs befejezve. 
Mások béfogják lovaik, más fölveti lóra 
Testét egyszeriben s áll készen kardja-kivonva. 
Messápus, frigyüket megbontani vágyva, lovával 

1 Lalinus meg akarja óvni az istenek képeit a megszentségtelenítő 
bántalomtól. 
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290 Ugrat a tyrrhén Aulestes fejedelmi vezérnek, 
Dísze mutatja, hogy az; — hátrál rémülten az árva 
És fejjel, vállal nekihull a mögötte magasló 
Oltárnak. Hevesen törtet Messápus utána 
S bárhogyan esdekel az, lova hátáról fölemelve 

285 Vaskos dárdáját nagy erővel vágja belé s mond: 
»Itt a tiéd! tetszöbb ez az áldozat isteneinknek.« 
Futnak az italusok s a meleg tetemet kirabolják. 
Felragad egy tüzes üszköt az oltárról Corinaeus 
S a vele szembe jövő és rácélzó Ebususnak 

300 Sujt arcába: legott meggyulladt hosszú szakálla 
És bűzt árasztott. Azután maga is nekimenve 
A remegő ellent haja fürtjén fogva ragadja, 
S térdeivel testét a földre lenyomva, vasával 
Átveri a keblét. Podalirius a juhok őrét, 

305 Alsust, aki elől sürgött a dárdavasak közt. 
Üldözi vont karddal. Fölemelve szekercevasát az, 
Áthasította egészen az állig homloka csontját 
Ügyhogy fegyvereit béfecskendezte a vére. 
Zord nyugalom nehezül pilláira, vasszerü álom, 

310 És a szemére borúi örök alvás szüntelen éje. 
A kegyes Aeneas fegyvertelenül, keze-tárva 

És hajadonfővel nagy hangon szól a hivekhez: 
»Mért ez a nagy rohanás? Mi viszály dúl köztetek ismét? 
Szűnjön meg dühötök! Már készen a frigy s valamennyi 

315 Föltétel; nékem van csak jogom a viadalra. 
Hagyjatok és ne remegjetek: én teszem itt e kezekkel 
Biztossá a frigyet, s a kötés Turnusszal adósom.«1 

Ép azalatt, míg szól, kellő-közepette szavának 
Hirtelen egy süvitő, szárnyas nyíl röppen a hősre; 

320 Mely kéz lőtte, milyen szellő röpitette, ki tudja? 
Isten vagy vakeset szerzette a rutulusoknak 
Ezt a dicsőséget?2 Hallgattak e nagy diadalról: 
Aeneason ütött sebbel kérkedni ki bátor? 

Turnust, látva, hogy Aeneas kivonul a csatából, 
325 S mint ijedeznek a fők, nagy örömnek lángja hevíti; 

Fegyvert és paripát kiabál és büszke szökéssel 

1 A frigykötés következtében Turnus tartozik vele megríni , 2 Gúny. 
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Fönnterem a fogatán, gyeplőit kézbe ragadja, 
Száguldozva halálba taszít sok bajnoki testet, 
Vagy félholtra sebez, sokakat tiprat kocsijával 

830 S mástól elragadott kelevézt hajigál a futókra. 
Mint vérszomjas Mars a fagyos Hebrus folyamánál 
Harcba rohan, paizsát megzörgeti és megereszti 
A két vad paripát; azok a síkon megelőzik 
A Zephyrust meg a déli szelet; nyög a nagy robogástól 

335 Thrácia széle; körülte csapong kísérete: a Csel, 
Fekete Félelem és fene Dühnek rémes alakja: 
Oly hevesen veri Turnus a párolgó paripákat 
A haditér közepén, tombolva tiporja lesújtott 
Elleneit; vérharmatot ont a gyors pata szerte 

340 S a föld vérrel elegy fövényét száguldva tapossa. 
Már Sthenelust, Thamyrust a halálba taszítja Pholusszal, 
Karddal kettejüket, dárdával amazt, valamint két 
Imbrasidát: Glaucust, Ladest. kiket Imbrasus atyjuk 
Honn Lyciába' nevelt s azonos harcokra kapatta, 

345 Kézi tusára, ha kell. s szeleket lóháton előzni. 
Másrészt a viadalba rohan szintén Eumedes, 
Harcba' derék magzatja Dolonnak, a régi nemesnek: 
A neve ősire vall, keze, szíve a bátor atyára. 
Az hajdan, mint kém. a görög táborba lopódzott 

350 És Achiles lovait volt bátor kérni jutalmul.1 

Más adományt nyújtott- e merészségért Diomedes, 
S már nem is áhítozik többé Achiles fogatára. 
Turnus, amint meglátta e hőst jó-távol a síkon, 
Könnyű kopjájával előbb sokat üldözi h'jába, 

335 Majd fogatát állítva leugrott és utolér!e; 
Míg az aléltan rogy le, nyakára reáteszi lábát 
S jobbjából ragyogó kardját kicsavarva, beléje 
Mártja vasát mélyen s- hozzáteszi még eme szókat: 
»Itt fekszel s földjét megméred Hesperiának, 

360 Amelyet úgy vágyott megszerzem fegyvered: így jár, 
Aki velem száll síkra, falát így rakja e földön!« 
Asbvtest társul veti hozzá dárdavetéssel, 
Chloreust és Sybarist, de Darest is Thersilochusszal, 

1 Ilias 10. ének. 2 j . i. megölte. 
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Végre Thymoetest is, habzó lova hogy levetette. 
365 Mint az edón1 Boreas fúvalma, midőn Aegeusi-tenger 

Síkján feltámad s habokat hömpölyget a partra, 
S ahol a szél nekidől, szétfutnak az égen a felhők: 
Akkép Turnus előtt, hol utat vág. futnak a rendek, 
Hátrál a hadisor; nincs gátja dühös rohamának, 

370 Ahogy előre robog, szél lengeti röpke taréját. 
Nem tűrhette tovább Phégeus a garázda dühöngőt, 
Útját állja fogatjának s kantárja-ragadva 
Jobbfele rántja habos száját a sebes paripáknak. 
Függ az igán vonszolva tovább és, mert födözetlen. 

375 Átdöfi a széles kelevéz, befúródik a kettős 
Páncélon s horzsolva húsát rajt" könnyű sebet vág. 
Mégis előrevetett pajzzsal hamar ellene fordul 
És hüvelyéből vont kardjába' keres segedelmet, 
Ám tovarántja legott a fürge kerékagy a testét 

380 S elkapván, leteríti a földre; utána rohanva. 
A sisakalj s vért széle között Turnus belevágott, 
Kardja leszelte fejét, törzsét ott hagyta heverni. 

így pusztít Turnus diadalmasan a csatatéren; 
Aeneast ezalatt Mnestheus s hűséges Achates 

385 És fia, Ascanius táborba viszik sebesülten: 
Hosszú lándzsa segíti a léptét váltogatólag.-' 
Megpróbálja nyilát — tört szárát fogva — kitépni 
S legrövidebb úton dühösen követel segedelmet: 
Hogy széles karddal vágják ki sebét, hogy a nyílnak 

390 Rejteke táguljon, s azután öt harcba bocsássák. 
Ott vala már Phoebus fö-fö kedveltje, Iapyx 
Iasides, ki iránt egykor szerelemre hevülve 
Phoebus örömmel adá művészete szép adományit: 
Jóslást és citharát meg a gyors nyilazás tudományát. 

395 Ő beteg atyjának vágyván megnyújtani éltét, 
Gyógyító füveket kívánt inkább kitanulni 
S néma művészeteket3 — bár dicstelenül — gyakorolni. 
Ott állt elkeseredve s a dárdának nekidőlve 
Aeneas, s ott sír a sok ifjú — Ascaniusszal: 

1 = Thrák, thraciai. Cnnan fútt az északi szél (Boreas). 2 T. i. 
mikor sebesült lábával lép, tehát minden második lépéskor, lándzsa-
nyelére támaszkodik. 3 -Mint p'. orvoslást. 
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400 Őrá nem hat a könny. Az öreg1 hátára csomózva 
Hosszú palástját, mint Paeonnak utódai2 szokták. 
Hasztalanul fárad sok phoebusi, orvosi füvei 
S gyógyító kézzel; mozgatja hiában a vesszőt 
Jobbjával s fogdossa fogója vasával a végét. 

405 Nem mutat útat a sors, nem jő segedelmül Apollo. 
Nő ezalatt folyvást a mezőn a rémület és mind 
Jó közelebb a veszély. Vastag por száll fel az égre, 
Jő a lovas-dandár s a tábornak közepére 
Hull a gerelyzápor. Egeket ver a vad hadilárma, 

410 Amint küzdenek és véres viadalban elesnek. 
Méltatlan kínját Vénus keserülve fiának, 
Dictamnust szakitott a cretai Ida hegyéről: 
Szára húsos levelet hajt s bíborszínű virággal 
Van tele, vadkecskék jól ismerik ennek a nedvét. 

415 Szárnyas nyílvessző amikor hátukba fúródott. 
Evvel jő Vénus, képét felhőbe takarva; 
Friss vízzel telt fényes edénybe csöpögteti, titkon 
Összekeverve, vegyít bele isteni ambroziának 
Enyhetadó cseppjét és illatozó panaeéát.3 

420 Mitse gyanítva az agg Japyx4 most evvel a nedvvel 
Mosta ki a sebet és megszűnt egyszerre a testben 
Minden kín és nyomban elállt vérzése a sebnek, 
A nyíl már a kezet kényszertől mentve követte, 
Úgyhogy a régi erők ismét megtértek a testbe. 

120 »Fegyvereit szaporán, no mit ácsorgtok?« — kiabál most 
Japyx és legelőbb ő kelti csatára vitézit. 
»Ezt bizony, Aeneas, nem földi erő cselekedte. 
És nem is orvosi kéz, nem az én kezem óvta meg élted: 
Felsőbb égi erő, az küld ki nagyobb feladatra.« 

430 Harcra sovárog a hős, aranyos lábvértjeit ölti 
Késedelem nélkül, fennvillogtatja dsidáját. 
Oldalt már jól ült a paizs, hátán meg a páncél; 
Ascaniust széttárt karral kebelére ölelve 
így szól, sisakon át ráhintvén búcsúja csókját: 

1,5 legyek a példád, fiam. a hós férfiuságban. 

1 Japyx. 2 Az orvosok. 3 Panacéa = mindent gyógyító orvosszer. 
4 Vénus segítségéről 
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Más — a szerencsében!1 Most megvédelmez a harcban 
Jobbkezem és a dicső jutalomhoz tégedet elvisz. 
Gondolj rá, ha korod bátor tettekre megérik. 
Tartsd tieidnek példáját lelkedben, eszedben. 

440 Téged atyád s bátyád, Hector, tettekre hevítsen.« 
Ekkép szólt s indult a kapun nagy alakja előre, 

Rázva súlyos lándzsát; és sűrű csapatba" rohannak 
Antheus és Mnestheus a nyomában, tábor-ürítve 
Tódul a nagy sokaság. Vak por kavarog fel a síkon, 
Rendül, reszket a föld a hatalmas lábdobogástól. 
Turnus a sáncokról meglátta, mikép közelednek, 
Látta az ausoni had, s remegés fagya futja keresztül 
Csontjaikat. Juturna először hallja közülük, 
Ismeri meg mindjárt zajukat s fut vissza remegve. 

450 Aeneas röpül a síkon s a sötét had utána. 
Mint amikor viharos felhődarab úszik a partra 
Tenger síkja fölött s a szegény földnépnek a szíve 
Borzad előre, hogy az kicsavarja tövestül a fákat, 
Elveri a gabonát, mindent feldúlva, söpörve; 

455 A szele már is előre röpül, már zúg is a parton: 
Úgy tör az ellenségre hadával a trójai hadfő, 
És tömör ékekké alakulnak a zárt csatarendek. 
Thymbraeus karddal leteríti a súlyos Osirist, 
Arcetiust Mnestheus, Epulót meg elejti Achates, 

4f0 Ufenset Gyas; és elesik Tolumnius, a jós. 
Aki az Aeneadákra először dobta gerellyét. 
Égbe hat erre a zaj s ismét fordulnak a síkon 
A rutulok, futnak s a fölvert por veri hátuk. 
Aeneas a futót most nem méltatja halálra, 

465 Sem ki közel támad, se ki távolról veszi célba. 
Nem gondol vele; csak Turnus nyomait veszi szemre 
A nagy ködbe', csak öt vágyik viadalra kihívni. 
Szűz Julurna szivét átjárja ezért az ijedség; 
Hát Turnus kocsisát helyiből letaszítja, Metiscust, 

4"'° S a rúdtól hogy messze gurúl, ott hagyja heverni; 
Föllép s hullámzó gyeplőit kézbe ragadja, 
Mássá Metiscusnak fegyverben, hangban, alakban. 

1 V. ö. Zrinviász 4, 36 és 5, 80—4. 
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Mint ha a dús palotán átszárnyal a fekete fecske 
És a magas csarnok tetejét horzsolja röpülve, 

4 , 5 Hogy csipogó fészkének az étkeit összekeresse 
És hol a tág tornácba1 ficserg, hol az udvari tónak 
Tükre körül: úgy száll Juturna közötte a hadnak 
S a röpülő fogaton béjárja egészen a harctért; 
Ujjongó bátyját hol emitt, hol amott mutogatja, 

480 Vívni seholsem hagyja s a térről messze kalandoz. 
Aeneas is utána kanyarg, hogy szembe találja. 
Áttör a hadsorokon kergetve nyomát s kiabálva 
Hívja nevén. De mihelyt feltűnik előtte a bajnok 
És szárnyas lovait futvást utolérni törekszik, 

485 Rögtön félrecsapong Juíurna sebes fogatával. 
Mit tegyen, ah?! Szörnyen hányódik tervei habján. 
Majd ide, majd oda száll gondok viharában a lelke. 
Messapus közeleg most: két éles gerelyének 
Vasveretű nyele van baljában, ezek közül egyet 

490 Biztos célzással kidob Aeneasra röpítve. 
A hös helybe' marad s térdhajtva vonúl a paizsnak 
Védő öble alá, de sisakdíszének az ormát 
A gyors kopja letépi a forgónak tarajával. 
Lobbot vet dühe most, s mivel a csel rászorította. 

4 9 5 Látva, hogy az hátrál és elkanyarog fogatával, 
A sértett frigyet és Jupitert felhíva tanúknak, 
Végre1 beront a hadak közzé, kedvez neki Mavors; 
Borzasztón kaszabol, nem kímél senkit a kardja. 
Minden gyeplőjét megereszti a szörnyű haragnak. 

Most melyik istenség, mily dal tudná kibeszélni 
Azt a sok öldöklést, hadifők vesztét, akiket hol 
Turnus kerget a sík rónán, hol a trójai bajnok? 
Juppiter, ily ádáz viadalt keltesz te a népek 
Közt, melyek egykor örök békének fognak örülni?! 

" J Aeneas a rutul Sucrót — ez a harc legelőször 
Tartja fel a szaladó tröszt — nem bajlódva sokáig, 
Oldalt. ott, hol leghamarább eliramlik az élet, 
Bordáin döfi át, nyers kardot márt kebelébe. 

1 Végre, mert mindaddig minden más harcot került és csak Tur-
nust kereste. 
18 
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Turnus meg gyalog éri utói Amycust, ki lováról 
510 Földre zuhan, s hogy szembe került, gerelyét beledöfte, 

Kardja meg öccsét vágta, Diorest; majd kocsijára 
Tűzte leszelt fejüket, vérharmatozón tovahúzta. 
Egy viadalba" taszítja halálba Talost Tanaisszal 
S hősi Cethegust Aeneas, s bússzívü Onitest: 

515 Ennek az őse Echíon volt, s Peridía szülője; 
Turnus a két testvért a phoebusi, szép Lyciából1 

S ifjú Menoetest, aki hiába gyűlölte a harcot; 
Arcadi volt, gunyhóba' lakott a Lerna vizénél, 
S élt hálója után, nem járt a nagyok küszöbére, 

520 Atyja meg ott szántott bérelt, kicsi szántóföldjén. 
Mindkét oldalról gyújtott tüzeK esnek a száraz 
Erdőnek s a babér lángtól ropogó ligetének; 
Vagy mint hegycsúcsról rohanó patakok habos árja 
Omlik a mélybe alá, hogy utóbb tengerbe szakadjon, 

525 S útján mindenikük pusztít: akkép rohan a két 
Bajnok is, Aeneas s Turnus viadalra, szivükben 
Most, most forr a düh, most veti szét eddig soha meg nem 
Tört kebelük', kiki most tör teljes erővel a vérre. 
Murranust, ki jeles dédösök büszke sorának 

5 3 0 Hordta nevét ajakán Latium fejedelmi fajából, 
Aeneas iszonyú kővel kocsijárul a földre 
Dönti hanyatthomlok, s a kerék tovagörgeti istráng 
És iga közt testét és sűrű patája tiporja 
Bokros ménjeinek: már nem gondolnak urukkal. 

3 3 5 Turnus Hyllusnak, ki reáront fújva dühében. 
Dárdáját aranyülte2 halántékába csavarja: 
Sisakon át dárdája megállt velejébe szegezve. 
Hős karod, óh Cretheus, görögöknek legderekabbja, 
Turnustól nem menthette meg. Téged se, Cupencus. 

640 Aeneastul az ég: te magad társz keblet a vasnak, 
óh te szegény, te nem is védted magadat paizsoddal. 
Téged is, Aeolus, ott látott a halálba rohanni 
A laurentumi föld s háttal kiterülni mezőjén; 

1 A Ly.iának Patara nevű városából va'.ó két testvér: Clarus és 
Thaemon (V. ő. 10. ének 126.). Patarában híres temploma volt Phoebus 
Apollónak. 2 Aranyos sisakkal borított. 
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Ott kell veszni, kivel nem bírt Argos hada hajdan. 
Sem Priamus birodalmának leverője, Achilles. 
Itt várt rád a halál; palotád a nagy Ida tövében, 
Lyrnesusba' ragyog, s laurentumi földben a sírod! 
Összecsap ott minden csatasor, valamennyi latinus, 
S minden trójai már: Mnestheus meg a hősi Serestus, 
Lózabolázó Messapus, meg a bátor Asilas. 
Etruscus csapatok s paripás évanderi hadnép, 
Mint tőlük kitelik, küszködnek teljes erővel. 
Nincs pihenés, habozás, rettentő küzdelem áll ott. 

Gyönyörű anyja sugallatot ád most Aeneasnak, 
Rögtön vesse hadát a város kőfala ellen 
S gyors vészt ontva reá, a latinokat ejtse zavarba. 
Amikor ő Turnust sokféle csapatba" kutatva 
Hordta szemét mindenfele szét, ott látta e várost 
Menten háborútól, büntetlen', a béke ölében. 
Most kitűnőbb harcnak villan meg a terve agyában. 
Mnestheust, Sergestust hívatja s a hősi Serestust 
És megy a domb tetejére velük, megy utánuk a többi 
Trósz légió sürün, pajzsot nem rak le, se lándzsát. 
S ő hozzájuk szól a magas dombnak közepéről: 
»Késlekedés ne kövesse szavam! Jupiter mivelünk van; 
S hogy váratlan e szó, senkit se tegyen habozóvá. 
Én ma Latinus várossát, mely e harc okozója. 
Hogyha legyözöttként a nyakát nem hajtja igámba, 
Feldúlom s füstös teteit földszínig alázom. 
Várjak-e arra talán, amíg Turnusnak a harcra 
Kedve jön és bajt vív velem ismét ő, a legyőzött? 
Itt van, polgárok, kútfője a szörnyű tusának. 
Hát hamar üszköt ide! Láng vívja ki újra frigyünket!« 
Szólt s vetekedve azok már ékekké tömörülnek 
És a város alá indulnak sűrű tömegben. 
Létra terem sok elő, sok láng gyullad fel azonnal, 
A kapuhoz futnak sokan őreit ölni rakásra, 
Dárdát vet más rész, besötétül tőle az égbolt. 
Aeneas köztük legelöl, jobbját fölemelve 
A fal alatt hangos szóval vádolja Latinust, 
Isteneket híván tanukul, hogy kénytelen újra csatázni: 
Másodszor bontotta frigyük s támadt a latínság! 
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Most nagy visszavonás kél a remegő lakosok közt; 
Egy rész a kapukat mindjárt megnyitni kívánja 

585 a trósznak, s a királyt is a falra ragadja magával; 
Fegyvereket hoznak mások megvédni a várost: 
Mint mikor a pásztor likacsos sziklák odújában 
Vad méhrajra talál és csípős füstöt ereszt rá ; 
Benn a viaszvárban futkosnak azok remegéssel 

590 Telve kis életükért és zúgva fenik ki fulánkjuk; 
Benn az odúban bűz kavarog, hangoznak a szirtek 
Vak morajuktól s száll a füst gomolyogva magasra. 

Sok baj után a latint újabb balvégzet is érte 
S a gyász mind az egész várost feldúlta tövéböl. 

695 Látva tetőjéröl a királyné, hogy jön az ellen, 
Másszák a falakat s a tetőkre röpülnek az üszkök; 
Szembe' sehol rutulus haderő, Turnus katonái: 
Azt hiszi, már elesett a csaták viharában az ifjú 
S fájdalmába', szegény, lelkében háborodottan 

600 Hirdeti, főoka. kútfeje ö egyedül a bajoknak 
És szomorú dühiben sok mindent összebeszélve 
Halni kiván s bíbor mezeit széttépve kezével, 
Hurkot köt csúf végre magának fönn a gerendán. 
Hallva hirét a szegény laurentumi nök e csapásnak, 

c 0 5 Tépdesi szőke haját Lavinia köztük azonnal, 
És rózsás arcát ; a többi leány eszevesztve 
Verdesi mind kebelét, visszhangzik a ház jajaiktól. 
A gyászhír az egész várost beröpüli azonnal, 
Csügged minden szív. Tépett köntösbe' Latinus 

610 Jö megrendülten neje sorsán, városa vesztén, 
S rút port hintve fejére beszennyezi ösz haja fürtjét, 
[És vádolja magát, mért nem fogadá be azonnal 
Aeneast s vöül mért nem kapcsolta magához].1 

Turnus eközbe' néhány lézengő trójait üldöz 
6 1 5 Szélin a harctérnek; lankad s mindegyre kevésbbé 

Örvend a kimerült paripák sikerének apadtán. 
És most elviszi néki a hír a vak ijjedelemmel 
Teljes, zűrzavaros lármát s füleit figyelemre 

1 E két sor, mely már előfordult (XI. 471—2.), ilt a legjobb kéz-
iratokban hiányzik. 
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Készti a városi zaj, baljóslatú, zagyva kiáltás. 
620 »Jaj nekem, a falakat mily gyász verhette föl ekkép? 

Mekkora zaj hat a távoli városból füleimhez!« 
így szól és kábulva megáll, megrántja a gyeplöt. 
És testvére, ki öltve kocsissá, Metiscus alakját. 
A kocsit és lovakat meg a gyeplőt kormányozta, 

6 2 5 Ily szavakat mond: »Itt üldözzük a trójai népet, 
Turnus, ahol legelőbb tárul fel a győzelem útja. 
Vannak mások is ott megvédeni karral a várost. 
Aeneas ha kemény viadalt visz az italusokra, 
A trószokra mi is hozzunk gyászt fegyvereinkkel. 

6 3 0 Nem lesz a te csatád sem számra, sem díszre csekélyebb.« 
Néki felel Turnus: 

»Rég rád ismertem, testvér, mihelyest te cseleddel 
Megbontád a frigyet s harcunkba magad beleártád; 
Most sem szedhetsz rá, óh istennő! De ki küldött 

6 3 5 S mért az Olympusról ily bajlódásra mihozzánk? 
Tán hogy lásd iszonyú vesztét balsorsu öcsédnek? 
Mit tegyek én? A Szerencse nekem hol biztosit üdvöt? 
Láttam Murranust, ki hivott. ennen-szemeimmel. 
öt , akinél nékem szeretettebb nincs a világon. 

f4° Nagy sebtől a nagyot leterítve halálba sülyedni. 
És elesett a szegény Ufens, hogy szégyenemet ne 
Kelljen látnia, trósz zsákmány lett fegyvere, teste. 
Elszenvedjem-e a város vesztét — hisz' ez egy van 

_ Hátra csupán! — s Drancest1 ez a kar cáfolni ne tudja? 
645 Megfussak hát s lássa e föld Turnus menekültét? 

Oly szörnyű a halál? Legyetek hozzám kegyesek, ti 
Szellemek,2 íme az Ég nincs már kegyelemmel irántam. 
Szent s az ilyen bűntől ment lélek szállok a földbe 
Hozzátok, soha nem méltatlan a hősi apákhoz.« 

e ,° Még ki se mondta szavát, röpül ím' habzó paripáján 
Arra Saces, arcán nyílvesszőtől sebesülten. 
Hangosan esdekel és Turnust a nevén kiabálja: 
»Benned a végső üdv, óh Turnus, szánd meg a néped! 
Mennyköveket szór Aeneas s fenyeget, hogy a fészkét 

655 Elpusztítja, ledönti a földig az italusoknak; 

1 L. XI, 336 és kör. 2 Alvilági árnyak, Turnus ősei. 
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Már a tetőkre röpül az üszök. Szeme, arca terajtad 
Csügg a latinságnak; habozik már maga Latinus, 
Vőül kit vegyen és kinek a frigyére hajoljon? 
Sőt a királyné már, fö-fő hived, önkeze által 

660 Mult ki, szegény, kétségbe-esetten e földi világból. 
A kapunál egyedül Messapus, a bátor Atinas 
Tartják még hadukat. Körülöttük sürü az ellen 
És a kivont kardok, mint gabnavetés, meredeznek: 
Te pedig itt kanyarogsz a puszta gyepen fogatoddal.« 

Gf5 Elképedt Turnus sok változatán a bajoknak: 
Ott állott némán, mereven, s ugyanabban a szívben 
Hullámzott búval vegyes őrület, iszonyú szégyen, 
Fúriadüh-hajszolt szerelem s a bátor önérzet. 
Hogy köde szétfoszlott s megtért elméje világa, 

670 Ráfordítja zavartan a falra kigyúlt szeme-párját 
És a hatalmas nagy városra tekint kocsijáról: 
Hát Íme, lángoknak hullámai csapnak az égre 
A védötornyon s emeletrül a tüz emeletre 
Száll azon, amelyet ömaga nagy szálfákbul emelt volt 

6 7 5 És kerekekkel látta el és hidakat helyezett rá. 
»Győz immár, testvérem, a Sors, utamat te ne gátold! 
Menjünk, ahova hív isten s a mostoha végzet. 
Aeneasszal megvívok, bizonyos, s a halálnak 
Kínjait eltűröm, nem látsz már becstelen' engem, 

6b9 Testvérem, de előbb e dühöt, hagyd, hogy kidühöngjem.« 
így szól és szaporán leszökell kocsijárul a földre, 
Fegyveren, ellenen át rohan és ott hagyja búsongó 
Testvérét, áttör tömegén futvást a rajoknak. 
Mint a hegy ormáról szakad a széltől leszakított 

6 8 5 Szirt a fenékre alá, amelyet kimosott a leomló 
Záporeső, vagy az ódonság foga mart ki helyéből; 
Gáttalanul gördül le hatalmas erővel a mélybe 
És tombolva szökell, erdőket, nyájakat, embert 
Elsodor: úgy tör utat Turnus csapatok tömegén át 

690 És rohan a falakig, hol a legtöbb vértül itatva 
Ázik a föld és a levegőben dárda süvöltöz; 
Int a kezével s nagy hangon harsogja feléjük: 
»Szűnjetek, óh rutulok, gerelyed tartsd vissza, latin nép! 
Engemet ér, bármit hoz a sors; helyesebb, ha frigyünkért 
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6 9 5 Én lakolok ti helyettetek itt, döntő viadalban.« 
Félrevonulnak mind, neki tért engedve középen. 

Aeneas atya is, Turnus neve jutva füléhez, 
Hagyja a várfalakat s a magas vár ormait egyben, 
Nem tür késlekedést, a küzdést abbahagyatja, 

700 Fennen örül, ujjong s belecsap kardjába ijesztőn. 
Ollyan, mint az Athos. vagy Eryx, avvagy havas orma 
A felhőkbe törő ösz Appenninus-atyának, 
Tölgyeinek rezegő lombját hogy rázza örömmel. 
Már rutulok, trószok s a latinok mind valamennyi, 

705 Akik a vár falait védték és akik az alját 
Kossal1 döngették, odafordulnak szemeikkel 
S fegyverüket leteszik. Maga is bámulja Latinus, 
Ahogy a két órjás, két távoli föld ivadéka, 
Egymáshoz közeleg s eldönteni készül a harcot. 

7 , 0 Ahogy a tér kiürült s a csatának síkja kitárult, 
Gyorsan előre haladva előbb dárdát röpitettek, 
Majd csengő paizsuk verik össze vitézi tusában; 
Rá nyög a föld, kardjuk sürün kettőzi csapásit, 
Küzdelmükben a sors s a derékség egybevegyülnek. 

715 Mint mikor a Sila rengetegén, vagy fenn a Taburnus 
Ormán két bika homlokkal támadva csap össze, 
Úgyhogy a csordások rémülten ugornak el onnan; 
Áll némán féltében a nyáj, várják az üszők is, 
Berkük majd kit ural, ki vezérli ezentúl a csordát; 

720 Egymás közt azok ott sebeket váltnak nagy erővel, 
Döfve hegyes szarvval s egymásnak vérbe fürösztik 
A szügyit és a nyakát, a berekben zeng az üvöltés: 
Úgy csap a daunusi hős meg a trósz Aeneas is össze 
Pajzs a pajzs ellen, dörejük megtölti az aethert. 

720 Két tányért2 tart föl Jupiter most, súlyra egyenlőt 
S a két hős nem egyenlő két sorsát beledobja, 
Hogy kit veszt el a harc, kit nyom le súlyával a végzet. 
Most Turnus, — hiszi, büntetlen', — lábujja hegyére 
Állva egész testtel fölemelt kardjának utána 

";n Rá lesuhint: riadozva kiált fel a trósz s a latin nép. 

1 Faltörő kosokkal. 2 A sors mérlegének két serpenyőjét, mint 
Zeus az Hasban (22, 2"í>>. 
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Itt és ott feszülő figyelem. De a hűtlen acél szét 
Pattan ütés közben, cserben hagyván heves ifját: 
Csak szaladása segít. Fut is az, gyorsabb Eurusnál, 
Látván puszta kezét idegen kard markolatával. 

735 Égy mondják, első harcára menet, fogatára 
Lépve, siettében, jó kardja helyett szülejének. 
Ő a kocsissá, Metiscus acélát kapta kezébe. 
Egy ideig jó volt, míg szerte futottak a trószok. 
Ámde mikor Vulcanusnak remekébe ütődött, 

740 Szétmállott a halandó kéz müve, mint a törékeny 
Jég és ott ragyogott darabokban a sárga fövényben. 
Mint egy tébolyodott, fut a síkon ide s tova Turnus, 
Majd itt, majd meg amott a mezőn köröket kanyarítva. 
Mert körül a trószok sűrű koszorúja köríti, 

745 Innen a széles tó, meredek fala onnan a várnak. 
Aeneas mégis, noha olykor nyíl-sebesített 

Térdei késtették s akadályozták a futásban, 
Üldözi és a futó sarkát sarkalja keményen: 
Mint ha folyóvíztől gátolt szarvast kap a vizsla, 

750 Avvagy a hálónak bíbor tollával ijesztett1 

Állat után nyargal, csaholással nyomja, szorítja; 
Az meg a cseltől vagy meredek parttól ijedezve 
Száz utat is próbál oda-vissza s a szemfüles Umber2 

Sarkában liheg és már-már megkapja; mikéntha 
755 Már fogná, kaffant, de üres harapása kijátssza. 

Most nagy lárma riad, megzendülnek bele partok 
Meg vizek és az egész égbolt mennydörg a zsivajtól. 
Turnus futtában korholja rutuljait, ezt. azt 
Néven szólítgatja saját kardját követelve. 

7f0 Aeneas ellenbe' halállal ijesztgeti mindazt, 
Aki közelgni merész; rémítgeti a remegőket, 
Hogy fészkük feldúlja, s amazt sebesülten is üzi. 
Körbe' futottak már ide és oda egy nyomon ötször, 
Mert nem játékból, se mulatságból foly a verseny: 

765 Turnusnak forog itt kockán most élete, vére. 
Egy Faunusnak szent, keserű levelű vadolajfa 

i Élénk sz nü tollakat kötöttek a kifeszített hálóra vagy kötélre, 
hogy a vadat ijesszék. 2 Umbriai va'ászkutya. 
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Állt ott rég a mezőn, a hajós tisztelte fölötte; 
A laurentumi istennek tűzték adományul 
Rá mezüket, kik megmenekültek a tengeri vészből. 

770 Ezt nem vette a trósz figyelembe, kivágta a szent fa 
Törzsét s ezzel a tért szabadabbá tette a harcra. 
Aeneas lándzsája megállott, ebbe fúródva. 
Hogy kézből kiröpült, s behatolt szívós gyökerébe. 
Nékifeküdve a hős ki akarja ragadni belőle, 

775 Hogy, kit a láb nem bir. azt lándzsájával elérje. 
Turnus eszén kívül könyörög féltében e szókkal: 
»Öh Faunus, könyörülj, jóságos Föld. a vasat te 
El ne ereszd, ha való. hogy hűn tiszteltelek eddig. 
Míg im" az Aeneadák szentségeteket letiporták.« 

780 Szólt s nem hasztalanul esdette az Ég segedelmét, 
Mert, bármint küzdött szívós gyökerével a törzsnek. 
Semmi erővel nem téphette ki a foga közzül 
Aeneas a vasát. Míg így küszködve vesződik, 
Már Juturna, megint fölvéve Metiscus alakját. 

785 Odafut és kardját Turnusnak od'adja kezébe. 
Bosszankodva Venus, hogy ilyet mert tenni a nympha, 
Odasietve kirántja hamar gyökerébül a dárdát. 
S most azok ott fennen, fegyver- s lélekben ujulva, 
Az kardjába' bizón, ez lándzsájára kevélyen. 

790 Szemben eként állnak, harcot szomjazva, lihegve. 
Most Junót, ki arany fellegből nézte csatájuk, 

Megszólítja hatalmas Olympus nagy fejedelme: 
»Vége mi lesz, feleség? Nosza mondd, itt hátra mi van még? 
Jól tudod azt magad is: Aeneast, mint honi istent. 
Vegzete rég" ide szánta a csillagos ég lakosának. 
Mit tervelsz? Felhők hűvösén mi reményben időzöl? 
Illik öröklétüt sebesíteni földi acéllal? 
Vagy hogy a kardot, — mert nélküled a nympha erőtlen — 
A vesztesnek od adja s eröt öntsön kebelébe? 

800 Hagyd egyszer már abba, hajolj kérő szavainkra, 
Hogy ne gyötörjön e néma keserv s többé a te édes 
Ajkadon a búnak panaszát hangozni ne halljam. 
Célhoz is értünk már. Földön, vizén űzni eléggé 
Bírtad a tröszt, iszonyú hadakat gerjeszteni tudtál 

SOD ÉS rombolni lakot s a nászt fordítani gyászra. 
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Többre tilos törnöd!« — Jupiternek szózata ez volt. 
Szólt Saturnia rá őnéki alázatos arccal: 
»Nagy Jupiter, mivel ismeretes szándékod előttem, 
Cserbe' hagyám Turnust meg a földet, bár nem örömmel; 

610 Nem látnál máskép egyedül emez aetheri széken, 
Hogy' tűrök minden lehetőt, hanem ott a hadak közt 
Állnék lánggal övezve s a tröszt vad harcra szorítnám. 
Juturnát, igaz, én küldtem, hogy menne segítni 
Öccsét s merje merész tettel megmenteni éltét, 

815 Annélkül, hogy dobna gerelyt avagy ajzana íjat: 
Esküszöm a Styxnek sohse békülő folyamára, 
És ez az eskü, csak ez félelmes az isteni nemnek. 
Engedek ím' és a megutált hadat elhagyom immár. 
Egy csak a kérésem, mit a sors törvénye se tilthat, 

820 S kérem Latiumért s tieidnek dísze javáért. 
Hogyha ezek (legyen úgy!) boldog nászúkkal a békét 
Megkötik a frigynek föltételivel, ne kivánd, hogy 
A belföldi latinok ez ősi nevük kicseréljék, 
Trószokká legyenek, maradékaivá Teucernek, 

8 2 3 S megváltoztassák ős nyelvüket és viseletjük. 
Éljen századokon Latium s vele Alba királyi, 
Tégye erőssé Róma faját az itáli derékség; 
Meghalt Trója : legyen neve is meghalva, ne sajnáld!« 
Szólt a világ s a nagy emberiség szerzője mosolygva: 

830 »Zeus huga vagy, másodmagzatja Saturnus apánknak; 
Mekkora hullámit hömpölygeti kebled a dühnek! 
Most már céltalan az, hát csak zabolázd meg a mérged. 
Megteszem, amit akarsz, legyen úgy, legyek én a legyőzött. 
Ösi szokásait, ős nyelvét megtartja az auson, 

835 úgyszintén a nevét; eggyé olvadva e néppel 
Települ itt le a trósz. Kultuszt s törvényt nekik aztán 
Én adok és teszem őket mind egynyelvű latinná. 
Majd az a faj, mely ered keveredve az ausoni vérrel, 
Emberen, istenen is túltesz, meglásd, kegyeletben, 

840 S tiszteletedben nem lesz buzgóbb nép a világon.« 
Juno rábólint, szándékán másit örömmel 
És elhagyva egét, tovaszáll a fellegi székből. 

Ez hogy megtörtént, mást tervez a mindenek atyja, 
öccse csatájától Juturnát hogy vigye messzebb. 
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845 Dira nevet visel egy rettentő vészes ikerpár; 
A zord Éj ezeket s a pokolbeli, szörnyű Megaerát 
Egy nap' hozta világra s övezte gyűrűs viperákkal 
Homlokukat s szellős szárnyakkal látta el őket.1 

Résen vannak ezek Jupiter haragos küszöbénél 
s5° S nyomba' fenik féleimit a bűbájos emberi nemnek, 

Ahogy az égi király nyavalyát vagy szörnyű halált szánt 
Néki s a városokat bünükért harcokkal ijeszti. 
Egy ilyetén szörnyet gyorsan lebocsát az egekből 
Juppiter és Juturna elé baljóslatul elküld. 

s£5 Az leröpül s lesuhan gyors forgatagában a földre. 
Mint ama nyílvessző, mit a húr felhőbe röpített, 
És a eydon vagy a párthus a mérges epébe bemártott, 
Ellene testén hogy sohse gyógyuló sebet üssön, 
Látatlan lesüvít s a vetett árnyon "tovatűnik.1 

860 Ügy röppent s szállt földre az Éjtszaka szörnyű leánya. 
Látva a trójai had sorait meg a turnusi tábort, 
Testét egyszeriben kicsi szárnyassá zsugorítja, 
Amely gyakran a puszta tetőkön vagy sirok ormán 
Rémítőn riogatva sivít árnyában az éjnek; 

860 Ennek alakjában Turnusnak az arca körül ott 
Röpdös, vijjog a rém, szárnyával verdesi pajzsát. 
Annak a testét most remegés bénítja, szokatlan, 
ÉS haja felborzadt, torkán megakadt a beszédje. 
Ámde a Dirának Juturna fölismeri menten 

8 , 0 Szárnya süvítését s haja fürtjét szertezilálva 
Mellét öklével veri, tépi körömmel az arcát : 
»Nénéd most, Turnus, hogy" tudna segíteni rajtad? 
Mit tegyek én, nyomorult? Hogy késleltessem a szörnyű 
Végórát? Megküzdhetek-é ily rémes alakkal? 

8 , 5 Elhagyom a csatatért! Félek, ne ijesszetek, óh rút 
Szárnyasok! Ismerem én a csapását szárnyaitoknak, 
Gyász-sivitásotokat, s a nagylelkű Jupiternek 
Büszke parancsait. így fizet ő a szűz ölelésért? 
üh örök éltet mért is adott? Mért vett ki halandók 

880 Sorsából? Legalább véget vetnék e keservnek 

1 A három Fúria. 2 A gyorsan röpülő nyílvessző saját árnyékán 
hamar túlszárnyal. 
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És a szegény testvért elkísérném a nagy éjbe. 
Én örökéletű? Hát mibe' lelhetek én örömet már 
Nálad nélkül, öcsém? Van elég mélysége a földnek? 
Nyilna meg istennek, nekem és hadd vetne halálba!« 

885 Ekkép szólva, fejét zöld fátyollal boritotta 
Búsan az istennő s bemerült a mély folyamárba. 

Aeneas nekiront, fennvillogtatva a roppant 
Nagy-szárú kelevézt s zord szívvel harsog eképen: 
»Nos, mit késlekedel, Turnus, s húzódol a harctól? 

890 Itt nem futva csatázunk most, hanem éles acéllal. 
Ölts bármily alakot, szedd össze magad s vagy erődet 
Fejtsd ki vagy a cseledet; próbáld szárnyakkal elérni 
A magas ég boltját, zárkózz üregébe a földnek!« 
Szól az rázva fejét: »Nem ijeszt zordon szavad, ádáz! 

895 Engemet isten ijeszt, Jupiter nekem ellenségem.« 
Többet nem szól, lát egy nagy követ ott maga mellett, 
Órjás szirtet, amelly a mezőn régóta határkő 
Módra hevert, a vitás földeknek közte pörosztva. 
Azt hat pár ember bajosan bírná fölemelni, 

900 oilyan testű legény, milyenek ma teremnek a földön: 
Ö felkapja mohó kézzel s nekihuzakodólag 
Nagy hévvel nekifut s ellenségére hajítja. 
Csakhogy sem futvást, se menet, se kezével a roppant 
Kősziklát emelintve, hajítva magára nem ismer. 

905 Térde inog s a hideg fagytól a vére megalszik. 
Maga a kö hömpölyg tova bár az üres levegőben, 
Bé nem futja terét s a csapását nem viszi célba. 
Mint álomba', szemünkre mikor bágyadt nyugalom hull, 
Hasztalan' óhajtjuk messzebbre kinyújtani útunk, 

910 Mert e törekvésünk-közben lerogyunk kimerülten, 
És megzsibbad a nyelv, erejében bénul a testünk, 
Melly azelőtt ép volt, hang vagy szó nem jön a szánkra: 
Úgy Turnusnak, akárhova vészi vitézül az útját 
A szörny-istennö gátat vet. Keble viharzik 

915 Számtalan érzéstől; elnézi hadát, el a várost 
Félve, habozva remeg, hogy a dárda röpülve közelget, 
Nem tud már hova futni, az ellenfélre se törhet 
És nem látja sehol kocsiját s nénjét, aki hajtá. 
Míg haboz, Aeneas gyilkos lándzsája kivillan. 
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920 Lesve az alkalmat, testének egész erejével 
Dobja vasát; nem zúg a bástyatörő kiröpített 
Szirtje ilyen szörnyen, sem az égnek menyköve nem dörg 
Ily iszonyún. A lándzsa süvölt, mint fekete orkán, 
Szörnyű halált hordoz, szétrontja szegélyit a vértnek, 

925 Széjjel a hétrétü pajzsnak szélső karimáját, 
S zúgva megy át combján. Turnus nagy teste leomlik 
A nagy ütéstől megcsuklott térdével a földre. 
Felszökik és zúg a rutulus, megzendül a hegység 
S a koronás erdők széliébe' felelnek a hangra. 

930 Esdő szemmel, alázatosan tár jobbot a bajnok 
S mondja: »Megérdemlem, kíméletet én nem is esdek, 
Élj a szerencséddel! De ha hat szívedre atyámnak 
Búbánatja, — hisz' ily jóságos atyád neked is volt, 
Anchises, — kíméld az öregkort Daunus atyámban, 

935 S engem, vagy — ha neked tetszőbb — holttestemet add meg 
Édes enyéimnek. Győztél, Ausonia látta, 
Hogy tárom ki kezem;1 Lavinia a tied immár, 
Többre ne törjön gyűlöleted.« Harc-szomjasan ott áll 
Aeneas, forgatva szemét és — fékezi jobbját. 

140 S már haboz és a beszéd jobban kezd hatni szivére, 
A balvégzetű öv mikor ím' feltűnik a vállán 
S rajta felismeri fényes arany bogiárit az ifjú 
Pallasnak, kit amaz leterített holtra sebezve 
S ellensége díszét diadallal hordta nyakában. 

945 Ahogy e fájdalom emlékét elnyelte szemével, 
Rettentő dühre gyúl s megszólal szörnyű haraggal: 
»Hah, ki enyéimnek kérkedsz diadalmi jelével, 
Te menekülj tőlem? Pallas áldoz fel e karddal, 
Vétkes véreddel jó Pallasom keze büntet.« 

9d0 Szól s dühben égve vasát egyenest kebelébe meríti. 
Annak megmerevül a halál hidegétül a teste, 
S lelke az árnyakhoz, sorsán keseregve, alászáll. 

VÉGE. 

1 Megadás jeléül. 
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*) Nem vettem fel egyes közismert tulajdonneveket (pl. Róma, 
T r ó j a ) , valamint azokat sem, amelyekről nem tudunk többet, mint 
amennyit a szöveg mond róluk. A tulajdonnevek írásában általában 
a latin helyesírást követtem. Az Aeneis szövegében viszont jónak láttam 
ékezettel jelölni egyes hosszú szótagokat, leginkább oly nevekben, melyek-
iek mai, szokásos kiejtése eltér a helyes latin kiejtéstől (pl. Mézentius, 
l e m : Mezentius; Gvander, nem: Evander). Hogy egyszer latinosan Amor-1. 
Venus-t, máskor magyarosan Ámor t. YénusA írok. azon. mint nem 
jogtalan licentján, remélem, senkisem fog fennakadni. 



A 
Abella, gyümölcs-, kivált grá-

nátalma-termő campaniai város. 
Acamas, Theseus és Phaedra 

fia, a thrákok vezére. 
Acca, Camilla királynő barát-

nője és haditársa. 
Acesta ( = Egesta, Segesta), 

Aeestes királyról elnevezett vá-
ros Sieilia nyugoti részén. 

Aeestes, siciliai király, Cri-
misus folyamistennek és a tró-
jai Egeslának fia. 

Achaemenides, az ithacai Ada-
maslus fia, Odysseus társa, akit 
ott felejtettek a Cyclops bar-
langjában. 

Aehaia, Peloponnesns északi 
része; egész Görögországot is 
jelenti. 

Achates, Aeneas vitéze és hű-
séges kisérő társa. 

Acheron, az alvilágot körül-
vevő folyó, a Cocvtosba ömlik. 
Magát az alvilágot is jelent-
heti. 

Achilles (Ach les, gór. Achil-
leus), a leghíresebb görög hős, 
Peleus phthiai (thessaliai) ki-
rály és Thelis tengeri istennő 
fia, Homeros Ihasának hőse. 
Apollo segítségével Paris nyila 
sebezte halálra. 

Achívok ( = achajosok), acha-
jaiak, görögök. 

Acmon, a lyrnessusi Clytius 
fia, Aeneas társa. 

Acoetes, Evander király fegy-
vernöke. 

Acragas (lat. Agriqentum; ina: 
lí) 

Girgenti), délsiciliai város gö-
rög neve. 

Acrisins, argosi király, Danaé 
atyja, Perseus nagyatyja. 

Acron, görög ember, az etru-
riai Corythusból, Aeneas szö-
vetségese. 

Actium, hegyfok Epirus part-
ján Apollo híres templomával. 
Ott győzte le Octavianus a Cleo-
patrával szövetkezett Antoniust 
(Kr. e. 31.) s ott hálából Apol-
lónak fényes templomot emelt. 

Adrastus, argosi király, a 
Thebae-vívó hét hős egyike, 
Polynices és Tydeus apósa. Mi-
kor vejei meghaltak, arca örökre 
elsápadt. 

Aeacides (Aeacida), Aeacus 
aeginai király ivadéka. 1. Achil-
les, Peleus fia, Aeacus unokája; 
2. Pgrrhus vagy Neoptolemus, 
Achilles fia; 3. Perseus Mace-
dónia királya, aki Achillestől 
származtatta magát. Aemilius 
Paulus győzte le (Kr. e. 167.) 

Aeaea, a varázsló Circe szi-
getje. 

Aegaeon, százkarú tengeri 
óriás, más néven: Briareus. 

Aeneadák, 1. Aeneas társai; 
2. a rómaiak. 

Aeneas, az Aeneis honalapító 
hőse, Anchises és Venus istennő 
fia. Az ő fia Ascanins ( = Iulus), 
a gens Iulia őse, Creusától; és 
Silvius, második nejétől, Lavi-
niától. 

Aeneas Silvius, Aeneas és 
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Lavinia fia, albai király. 
Aeolia, Aeolusnak, a szelek 

királyának szigete (Sicilia fö-
lött). Ma: Stromboli. 

Aeolus, 1. a szelek királya; 
2. Aeneas haditársa Lyrnesus-
ból. 

Aequusok ( = Faliscusok), 
Falerii városának lakói. 

Actolus (Aetól), Aetoliából, 
Hellas egyik részéből való. 

Africus, viharos déli szél. 
Agamemnon, Argos és Myce-

nae királya, a Tróját ostromló 
görök hadak fővezére, Iphi-
genia, F.lectra és Orestes apja, 
Clytaemestra férje. Trójából 
hazaérkeztekor neje Aegisthusz-
szal szövetkezve megölte. Apja 
haláláért Apollo parancsára fia, 
Orestes állott bosszút, megölve 
anyját és trónbitorló szerető-
jét. Ezért a fúriák üldözték, 
de az Athena istennő által fel-
állított Areopagus fölmentette 
a bűn alól. 

Agcithyrsusok, scylha népség, 
mely tetoválta magát. 

Agenor, Belus fia, a plioeni-
ciaiak őse, Dido dédapja. Ezért 
Karlhago is »Agenor városa«. 

A[,rippa, Marcus VipSanius, 
Octavianus Augustus veje és 
je'.es hadvezére. 

Agglla, később: Caere (ma: 
Cervetri) etruriai város. A 
monda szerint lydiaiak alapí-
tották. 

Aiax (gór. Aias), Oileus loc-
risi király fia, akit Minerva 
(Pallas Athene) a tengeri vi-
harban elpusztított, amiért tró-
jai templomát Cassandra elhur-
colásával megszentségtelenítette. 

Alba Longa (vagy csak: 
Alba), Ascanius alapította vá-

ros, Róma anyavárosa. Tullus 
Hostilius leromboltatta. 

Albula, a Tiberis (Thybris) 
folyam régi neve. 

Albunea, jós nympha; Tibur 
mellett egy kénes forrás volt 
néki szentelve, mely Faunus jós-
helye mellett vízesést képezett. 

Aleides, Alcaeus ivadéka, t. i. 
Hercules (gór. Herakles). 

Allecto, az alvilági fúriák 
egyike. A másik kettő: Tisi-
phone és Megaera. 

Allia, sabin folyó, mely mel-
lett a rómaiak Kr. e. 390. nagy 
vereséget szenvedtek a gallu-
soktól; ezért »gyászos nevű«. 

Aloidák, Aloéus óriás iiai, 
Ofus és Ephialtes, kik az eget 
megostromolták. Apollo a Tar-
tarusba taszította őket. 

Alpheus, élisi folyó és folyam-
isten. Arethusa nymphát sze-
relmével üldözve a tenger alatt 
Siciliába követte. 

Amasenus, kis folyó Latiam-
ban. 

Amata, Latinus király fele-
sége, Lavinia anyja. 

Amazon, amazonok. Harcias 
assszonynép Ázsia nyugati ré-
szén, a Tliermodon folyama 
mellett. 

Amitemum, ősi sabin város 
(ma: Amatrice). 

Amor (magyarosan: Ámor), 
vagy Cupido (gór. Erós) Vénus 
istennő szárnyas fia, a szere-
lem istene. 

Amphitrgoniades, Amphitrvon 
thebaei király és Alcmena fia, 
t. i. Hercules, kinek azonban 
igazi atyja Juppiter volt. 

Amphrgsus, görög folyó, mely-
nek partján Apollo Admetus 
király nyáját őrizte. Ezért 
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Apo!lo jóspapnője is: amphrv-
susi. 

Ampsanctus, helység és kén-
vizes tó a hirpinusok földjén; 
az Avernus taván kívül itt is 
képzelték az alvilág lejáratát. 

Arnyclae, az ausonok régi 
városa Latiamban, melyei lako-
sai az ott tanyázó kígyók miatt 
elhagytak. Anyavárosa a laco-
niai Arnyclae volt, melytől 
csendes, hallgatag nevét is örö-
költe. Ott ugyanis törvényt hoz-
tak, hogy az ellenséget emlí-
teni sem szabad, s igy történt, 
hogy a város a dórok kezére 
jutott. 

Amycus, 1. Neptunus fia. a 
bithyniai bebryxek királya, az 
ökölvívás eszközének, a cacstus-
nak feltalálója; minden idegent 
levert a küzdelemben, míg Pol-
luxban győztesére nem akadt. 
2. Több trójainak is neve, így 
Priamus egyik fiának, akit Tur-
nus megöl. 

Anagnia, a liernicusok városa 
káliumban. 

Anchemolus, a marsus Rhoe-
tus fia. Mostoha anyja iránti 
szerelme mialt hazulról Dau-
nushoz, Turnus atyjához mene-
kült s a rutidusoknak egyik 
vezére lett. 

Anchises, a trójai Capvs fia, 
Assaracus unokája, kit Yenus 
istennő tett Aeneas atyjává. A 
bujdosás ideje alatt Sieiliában 
halt meg Drepanum mellett. 
Halála évfordulóját Aeneas 
nagyszerű verseny játékokkal ün-
nepli (V. ének). A kegyeletes 
fiú az Alvilágba is leszáll, hogy 
apjával találkozzék (VI. ének). 

Anchisiades, Anchises fia, 
Aeneas. 

Ancus Martius, Róma negye-
dik királya, Xuma leányának fia. 

Androc/eos, Minős krétai ki-
rály fia. A versenyjátékokon 
aratott győzelmei miatt az 
athéniek irigységből megölték. 
Minős ezért hadat indított 
Athén ellen és arra köte-
lezte, hogy évenként hét ifjat 
és hét hajadont küldjön a Mino-
taurusnak (1. e.). 

Andromache, Éetion király 
leánya, Hector trójai hős fele-
sége. Trója feldúlása után 
Xeoptolemusnak rabnője, majd 
He'enusnak, Hector testvérének 
felesége lett. 

Anyuitia vagy Angitia, a Fuci-
nus-tava mellett lakó bűbájos 
nő, ki a marsusokat ellenmér-
gek használatára tanította. 
Medeával is azonosították. 

Anio, a Tiberis mellékfolyója 
(ma: Teverone). 

Anius, Apollo fia és papja, 
delosi király, Anchises régi 
barátja. 

Anna, Relus leánya, Dido 
nénje-

Antandros, város Troas part-
ján, Mysiában, az Ida-hegy 
tövében. 

Antemnae, ősi sabin város az 
Anio mellett. 

Antenor, Priamus sógora; 
Trója bukása után kivándorolt 
és Itáliában Pataviumot (ina: 
Padova) alapította. 

Antenoridák, Antenor fiai, 
u. m. Pol vb us, Antenor és Aca-
mas. 

Antiphates, Sarpedon fia, 
Aeneas társa, Turnus kezétől 
elesik. 

Antonius, Marcus, triumvir, 
kit Octavianus Actiumnál le-



292 A TULAJDONNEVEK 

győzött. (Kr. e. 31.) Alexandriá-
ban maga vet véget életének. 

Antores, argosi, Hercules tár. 
sa; Evanderrel együtt segítette 
Aeneast. Mezentius megölte. 

Anubis, kutyafővel ábrázolt 
egyiptomi istenség, Osiris fia. 

Arixur, volszk város (később: 
Tarracina). Az ott tisztelt Anxu-
rus nevü istent később Juppi-
terrel azonosították. 

Apollo, Juppiter és Latona 
fia, Diana ikertestvére, a vilá-
gosság, a jóslás, a költészet és 
a nyilazás istene. Híres jós-
helyei voltak Delphiben, Claros-
ban, a lykiai Patarában. Augus-
tus fényes templomot emelt 
neki Actiumban, döntő győ-
zelme színhelyén. 

Aquilo, északi szél. A görög 
Boreas. 

Araris, folyó Galliában, a 
Rhodanusba (Rhone) ömlik. 
Ma: Saone. 

Araxes, folyó Armeniában 
(ma: Aras). 

Arcadia, Peloponnesus köz. 
bi'ilső hegyes tartománya, Evan-
der régi hazája. 

Arcas — arcadiai; Evander 
népe, mely Arcadiából eredt. 

Arcturus, csillagzat, az ök. 
rész. Feltünte és leszállta viha-
ros időt jelent. 

Ardea, a rutulusok fővárosa 
Latiumban, Turnus hazája. A 
rómaiak a samniumi háború-
ban feldúlták. 

Arethusa, forrás Syracusa 
egyik szigetén. A monda szerint 
forrás-nympha Elisben, aki 
Alpheus folyamisten szerelme 
elől a tenger alatt Sicilába 
menekült. 

Argiletum, az Aventinüs és 
Capitolinus közt eső városrész. 
Nevét a monda onnan magya-
rázta, hogy egy Árgus nevü 
embert, Evander vendégét, en-
nek akarata ellen megölték 
(Argi-lelum = A. halála). 

Argiv (Argivus) = argosi, 
görög. 

Argos, híres város Argolis-
ban. Néha egész Görögországot 
is jelenti. Argosiak (argivok) 
görögök. 

Árgus, 1. lónak, Acrisius ar-
gosi király leányának, (kit Jup-
piter tehénné változtatott, hogy 
Hera haragjától megmentse) 
százszemü őre; 2. Evander ven-
dégbarátja. L. Argiletum. 

Arggripa vagy Árpi, Diome. 
des görög hős alapította város 
Apuliában. 

Aricla, 1. régi város Latium-
ban Dianának szentelt berekkel; 
2. nympha, ki Hippolytustól 
Virbiust szülte. 

Arisba, város Troasban, Aby-
dos mellett. 

Arkas (arcas) = arkadiai. 
Árpi = Argyripa (1. e.) 
Arruns, etruriai harcos, 

Camilla megölője; Diana paran-
csára Opis lenyilazta. 

Ascanius vagy Iulus, Aeneas 
és Creusa fia, Alba Longa épí-
tője, a gens Iulia ősatyja. 

Asia rétje, a Kayster folyó 
melleit elterülő rét Lydiában. 

Asilas, etruszk vezér és jós 
tisaeből ( = Pisa). 

Assaracus, Tros fia, trójai ki-
rály, Anehises nagyatyja. 

Astganax, Hector és Andro-
maehe fia, kit a görögök Trója 
bevé e'.e után ledoblak a falak-
ról. 
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Athesis, folyó Felső-Itáliában 
(ma: Ets.) 

Athos, hegylök Macedónia 
partján. 

Atina, a volscusok városa 
Latiumban. 

Atius, ősrómai család (gens 
Atia), melyből Augustus anyja. 
Atia származott. Ezért Yergi. 
lius e család ősét, Atijst, Iultis 
barátjává teszi. 

Alias, 1. afrikai hegy; 2. ennek 
megszemélyesítése: Alias titán, 
Iapetus és Clymene fia, ki az 
ég oszlopait tartja a vállán. 

Atrida (Atrides) = Atreus fia. 
Atridák: Agamemnon és Mene-
laus. 

Atys, 1. Atius-t. 
Aufidus, sebes folyó Apuliá-

ban (ma: Ofanto). 

Augustus ( = fenséges): ezt a 
nevet adta a római senatus Kr. 
e. 27-ben Octavianusnak. 

Aurora, Hyperion leánya, a 
Hajnal istennője, Titlionus fele-
sége, Memnon anyja. 

Auruncusok, régi népség La-
tiumban a Liris mellett, való-
színűleg azonosak az ausonok-
kal. 

Ausonia, Italia régi neve. 
Ausonok, Latiam régi lakói. 
Auster, viharos déli szél 

(Scirocco). 
Aventinus, Hercules és Rhea 

fia, Turnus vitéz haditársa. 
Avernus, campaniai tó Cumae 

mellett. Köztiében volt a cumaei 
Sibylla barlangja és az alvilág 
bejárata. Ezért az alvilágot is 
jelenti. 

B 
Bacchus, Juppiter és Semele Bebryx, bithyniai nép. 

fia, a bor és bortermelés istene. Belides = Belus sarjadéka, 
Tigrisfogatán bejárja és tisz- Palamedes (1. e.). 
teleiére kényszeríti az egész Bella = Abella városa, 
földel. Kíséretében vannak a Bellona, az italusok hadi 
Satyrusok és Silenusok. Az istennője, Mars kísérője, 
éjjeli ünnepekkel őt lármásan Belus, 1. phoeniciai király, 
ünneplő nők a bacchansok Dido apja; 2. Neptunus fia, a 
vagy maenasok. phoeniciai királyok őse. 

Bactra, a keleti Ázsiában levő Benacus, a mai Garda tó. 
Bactriana fővárosa; a legtávo- Berecyntia, Cybele phrygiai 
labbi keletet jelöli. istenasszony. 

Baiae, kikötő és híres fürdő. Berecyntus, phrygiai hegy, 
hely Campania partján. ahol különösen tisztelték Cybe-

Barcaiak (Barcaei), Barca lét vagy Rheát, az istenek 
varos lakói Cyrenaicában, Afri- anyját. 
bábán. Bitias, a trójai Alcanor fia, 

Barce, Sychaeus dajkája. Faidarus testvére, Aeneas társa, 
Batulum, kis campaniai város, kit Turnus elejt. 
Bcbrycia, a bebrvx-nép lakó- Bola, az aequusok régi fő-

helye Bithvniában. városa Latiumban. (Ma: Lug-
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nano). 
Boreas, az északi szél. 
fíriareus (vagy Acgaeon) száz-

karu tengeri szörnyeteg. 
Brutus, L• Junius, a római 

köztársaság megalapítója és első 
consula (Kr. e. 509.). Pártütő 
fiait halállal sújtotta. 

Buthrotum, város Epirus part-
ján, Helenus székhelye. 

Bi/rsa, Karthago vára; nevét 
onnan kapta, hogy a monda 
szeiint a Tyrusból menekülő 
Dido annyi földet kapott Afri-
kában tyrusi népe számára, 
amennyit egy ökörbőrrel 
( = byrsa) beteríthet, ő aztán 
a bőrt vékony szíjakra haso-
gatta és így avval jó darab 
földet be tudott keríteni. 

Cacus, Vulcanus óriás, tűz-
okádó fia az Aventinus bar-
langjában, kit Hercules — mar-
háinak e'lopásáért — megölt. 

Caeculus, ó-itáliai hős, Vul-
canus fia, Praeneste alapítója. 

Caeneus, Elatus lapitha király 
fia; eleinte leány volt (Caenis), 
de kérésére Neptunus megsebe-
síthetetlen ifjúvá változtatta. A 
Centaurusok mégis megölték, 
ügy, hogy fatörzseket halmoz-
tak rá. Az alvilágban ismét lány 
lett-

Caere, etriiriai város (ma: 
Cervetri). A caerei víz a Caeris 
patakja. 

Caicus, trójai vitéz, Aeneas 
társa. 

Caieta, Aeneas dajkája. Róla 
nevezték el Campaniának egyik 
kikötőjét és városát, liol Caieta 
meghalt. Ma is: Gaéta. 

Calchas, a Tróját ostromló 
görög sereg jóspapja. 

Cales, bortermő campaniai 
város. Ma: Calvi. 

Calliope, az epikus költészet 
múzsája, Orpheus anyja. 

Cali/don, aetoliai város. Ki-
rálya, Oineus magára haragí-
totta Dianát, azért ez egy vad-

c 
kant küldött országának pusztí-
tására, melyet csak kiváló hő-
sök társasága tudott megölni. 
Oineastól származott Diomedes. 

Camariria, siciliai város. La-
kosai Apollo jóslatára nem hall-
gatva, kiszárították a közelében 
levő mocsarat s evvel úlat 
nyitottak az ellenségnek. 

Camilla, harcias királynő, 
Metabus volscus király leánya. 

Camillus, M. Furius, híres 
római hadvezér, Veli elfogla-
lója, a gallusok legyőzője (Kr. 
e. 339.), a római hadijeleket 
(zászlókat) is visszaszerezte 
tőlük. 

Capena, város Latiumban. 
Mellette volt Feronia berke és 
temploma. 

C.aphareus, euboeai hegyfok, 
mely mellett a Trójából haza-
iérő görögök hajótörést szen-
vedlek. (Ma: Capo d'Oro). 

Capitolium, Róma vára a 
inons Capitolinuson Juppiter 
templomával: a római állam-
eszinének symboluma. 

Capijs, 1. egy trójai; 2. albai 
király. 

Cárok, Károk (Cares) cariaiak, 
Caria lakói Kisázsiában. 
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Carinae (Ccirinák)t Róma egyik 
fényes városrésze az Esquilinus 
és a Caelius között. 

Carmentis vagy Carmenta, ar-
cadiai jós nvmpha, Evander 
király anyja. A rómaiak a szülés 
istennőjeként tisztelték; temp-
loma is volt a Capitolium alatt. 
A porta Carmentalison át vonul-
tak a Fabiusok végzetes har-
cukba. 

Carpathi tenger (mare Car-
palhium), a Középtenger egyik 
része Cretától keletre. 

Carpathus, sziget Creta és 
Rhodus között. 

Carthago = Karthago. 
Casperia, kis sabinus város. 
Cassandra, Priamus király és 

Hecuba jós leánya, kit Apollo 
— szerelme visszautasítása miatt 
— avval büntetett, hogy bölcs 
jóslatait senkisem hitte. 

Castor, Pollux testvére (1. e.). 
Catilina, L. Sergius, patrícius 

családból származó összeesküvő. 
(Kr. e. 64.) 

Catillus, Amphiaraus fia, Ti-
burtus testvére, Tibur egyik 
alapítója. 

Cato, 1. M. Porcius Censorius, 
az idősebbik, a régi erkölcsök 
szigorú őre, ki az alvilágban 
is bíró lett; 2. M. Porcius Úti-
censis, az ifjabbik, ki a pliar-
salusi csata után (Kr. e. 18.) 
a szabadság vesztét túlélni nem 
akarva, életének véget vetett. 

Caulon, Bruttium partján 
görögöktől alapított város. 

Ceeropidák, Cecrops athéni 
ősi király népe, az athéniek. 

Celaeno, a harpyák (gör. har-
Pyiák) egyike. 

Celemna, campaniai város. 
Centaurus, egy hajó neve. 

melynek címere egy Centaurus 
volt. 

Centaurusok, félig ember., 
félig lóalakú lények Thessaliá. 
ban, Ixionnak és a felhőnek 
fiai. 

Ceraunia, hegység Epirus és 
Illyria közt. 

Cerberus, az alvilágot őrző 
háromfejű kutya. Hercules egyik 
nagy munkája az volt, hogy a 
Cerberust megkötözve a fel-
világra vonszolta. 

Ceres, Saturnus leánya, Jup-
pi'.er testvére, Proserpina anyja, 
a földmivelés, a béke és törvé-
nyesség istennője. 

Chalcis, Euboea szigetének 
városa. Onnan gyarmatosították 
Cumaet Italiában. 

Chalgbsok (Chalybok), vaster-
meléséről híres nép a Fekete-
tenger partján. 

Chaonia, Epirus egyik része, 
melyet ura, He'enus véletlenül 
megölt testvérének, Chaonnak 
nevéről nevezett el. 

Chaos, az alvilág végtelen 
üres tere, mint istenség. Jelenti 
a végtelen világűrt is, melyben 
a világtestek még nem voltak 
kialakulva, hanem rendszerte. 
len tömegben együtt voltak. 

Cbaron, a zord alvilági ré-
vész, ki a lelkeket a Styx vizén 
átszállítja. 

Charybdis, a hajósokra nézve 
veszélyes tengeri szörnyeteg a 
siciliai szorosban. 

Chimaera, tűzokádó szörnye-
teg Lyciában, oroszlánfővel, 
kecsketesttel és kígyófarkkal. 

Ciminus, tó és hegy Etruriá-
ban. 

Cinyrus, a ligurok vezére, 
Aeneas szövetségese. 
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Circe, Helios és Perse leánya, 
varázsló nvmpha Aeaea mesés 
szigetén, ki Ulixes társait ser-
tésekké változtatta. Picust, Lati-
nus nagyatyját, mivel szerelmét 
nem viszonozta, harkállyá vál-
toztatta. 

Circei föld, Circei város és 
hegyfok Latiumban. 

Cisseus, thrák király, Hecuba 
atyja, Priamus apósa. 

Cithaeron, Bacchusnak szen-
telt határhegység Attica és 
Boeotia közt. 

Clarus, ión város Kisázsiá-
ban Ivolophon mellett Apollo 
templomával és babérligetével. 

Clausus, sabinus fejedelem, a 
Claudius-nemzetség ősatyja. 

Cloanthus, Aeneas derék társa, 
győztes a hajóversenyben, a 
Cluentius.nemzetség ősatyja. 

Cloelia, római hajadon, aki 
mint túsz Porsena táborából 
megszökött s a Tiberisen át-
úszott. 

Clusium (ma: Chiusi), etru-
riai város. 

Coctes, Horatius, híres római 
viléz, a Tiberis hídjának híres 
védője Porsena ellen. 

Cocijtos, a siralom folyója az 
alvilágban. 

Coeus, titán, Uranus és Gaea 
fia, I.atona atyja. 

Collatia, ősrégi sabin város 
Róma közelében. 

Cora, régi latiumi város (ma: 
Cori). 

Coras, görög ember, Catilius 
és Tiburtus testvére. 

Corybantes-e k (Corybanlok), 
Cybele papjai, akik istenüket 
őrületes táncokkal és réztányé-
rok összeverésével ünnepelték. 

Corytlms, város Etruriában 

(ina: Cortona). 
Cosae, régi etruriai város. 
Cossus, A. Cornelius, consul 

Kr. e. 428-anb; megölte Tolum-
niust, Veii fejedelmét és a róla 
leszedett zsákmányt Marsnak 
szentelte (spolia opima). 

Creusa, Priamus és Hecuba 
leánya, Aeneas felesége. Asca-
nius (Tulus) anyja. 

Crinisus, siciliai folyó és 
folyamisten, kinek a trójai 
Egesta Acestest szülte. 

Crustumium ( = Crustume-
rium), régi sabinus város. 

Cumae, régi város Campania 
partján, az euboeai Chalcis 
gyarmata. 

CMpauo, Cvcntis fia, a ligurok 
vezére, Aeneas szövetségese. 

Cures, ősrégi kis sabinus vá-
ros, Numa Pompilius király 
hazája. 

Cures-papok(Curések), az idai 
Juppitert szolgáló papok Creta 
szigetén. Nekik adla ót Rhea 
az újszülött Juppitert, hogy 
megvédelmezze atyja, Kronos 
ellen, aki többi gyermeke után 
őt is meg akarta enni. 

Cybele, vagy Cybebe, phry. 
giai istenasszony, az istenek 
anyja (magna mater), a nagy 
természet symboluma. Mint vá-
városalapító, oroszlánfogatán, 
kőfaikoronával jár ja be a földet. 

Cyctopsok, egyszemű óriások 
Sicilia szigetén. Legismertebb 
Polyphemus, akit Ulixes meg-
vakított. A Cyclopsok mint Yul-
canus segédei is szerepelnek, 
akik az Aetna kohójában Juppi-
ter számára villámokat ková-
csolnak. 

Cycnus, Sthenelus fia, Cupavo 
atyja, liguriai király. Addig 
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siratta villámsújtotta barátját, 
Phaéthont, míg végre hattyúvá 
változott (cycnus = hattyú). 

Cydon, Cydonia cretai város-
rosból való híres kopjavető és 
mérgezett nyilakkal nyilazó. 

Cyllene, arcadiai hegység; 
ott született Mercurius. 

Cymodoce (Cvmodocea), ten-
geri nympha, Xereus leánya. 
Aeneas egyik hajója ezzé vál-
tozott. 

Cynthus, hegy Delos szigetén, 
Apollo és Diana születése helye. 

Cyprus, sziget Ivisázsia déli 
partjaihoz közel, híres Vénus 
kultuszáról. 

Cythera, sziget Laconia part-
jához közel. Ott született Vénus 
a tenger habjából; ezért neve: 
Cytherea. 

Cytherea — Vénus, mert Cy-
thera szigetén született. 

Daedalus, mesés görög mű-
vész, aki Minős cretai király-
nak a szövevényes labyrinthust 
építette. Mikor Minős őt oda 
t e á:ta, fiával, Icarusszal együtt 
viasszal felragasztott szárnya-
kon menekült. A vigyázatlan 
Icarus beleesett a tengerbe. 
Daedalus eljutott Itália part-
jái *a, Cumaeba és szárnvait 
hálából Apollo templomában 
akasztotta fel. 

Dahák, scytha népség a Kaspi-
tó keleti partján. 

Danaé, Acrisius argo: i király 
leánya, Juppitertől Perseus 
anyja. Atyja, ki egy jóslat kö-
vetkeztében félt unokájától, 
hogy az megfosztja trónjától, 
leányát gyermekével együtt egy 
ládában tengerre bocsátotta. 
Itáliai monda szerint Danaé 
Ita'iában ért partot cs ott 
Ardeát alapította. Ott férjhez 
ment Pilumnushoz és Daunus 
anyja lett. 

Danausok, danaok, görögök, 
kixet egy régi argosi királyról, 
Panausról ígv is neveztek. 

Dardania, többnyire = Trója. 

(L. Dardanus-t). 
Dardanidák, Dardanus trójai 

király utódai, a trójaiak. 
Dardanus, Juppiter és Electra 

fia. Mikor az italiai Corvthusból 
kivándorolt, Teucer király be-
fogadta, hozzáadta leányát és 
átengedte neki országának egy 
részét. Ott alapította Dardanus 
Dardaniát, melyből később 
Trója keletkezelt. így Dardanus 
a trójaiak vagy dardanidák 
második őse lett. 

Daunus, Pilumnus és Danaé 
fia, rutulus király Apuliában, 
Turnus atyja. 

Deciusok, híres rómaiak (P. 
Decius Mus), apa és fiú; az 
előbbi a latin (Kr. e. 310) , 
az utóbbi a samniumi hábo-
rúban (Kr. e. 293.) áldozta fel 
magát hazája győzelméért. 

Deiphobe, a cumaei Sibyllá-
nak, Glaucus jós tengeri isten 
leányának neve. 

Deiphobus, Priamus egyik fia. 
Paris halála után Helena férje, 
s He'.ena árulásának áldozata. 

Delos, sziget az Aegeusi ten-
gerben, Apollo és Diana szüle-
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tése helye (ma: Dili). 
Dercennus, ős latin király. 
Diana, Juppiter és Latona 

leánya, Apollo testvére, a vadá-
szaínak, a Holdnak istennője. 
Eredetileg ős italiai istenség, 
későhb a görög Artemisszal, 
majd Hecatéval, a keresztútak 
bűbájos istennőjével (Trivia) 
azonosították. 

Dicte, város Creta szigetén. 
Dictei = cretai. 

Dido vagy: Elissa, Belus 
tvrusi király leánya, Sychaeus 
felesége. Férje halála után, kit 
az ő öccse, Pygma'.ion megölt, 
híveivel elmenekült s Afriká-
ban Karthagót alapította. 

Dindíj ma, hegy Phrygiában, 
hol Cybelét, az istenek anyját 
nagy zenebonával ünnepelték. 

Dlomedes, Tydeus aetoliai ki-
rály fia, a Tróját ostromló 
görög seregnek Achilles után 
legvitézebb hőse, ki a harcban 
Arest (Marsot) és Aphroditét 
(Venust) is megsebesítette. Trója 
feldúlá a után Apuliába jutott; 
ott Daunus király leányát és 
uralmát neki adta. Italiában 
azután több várost alapított, 
így Argyripát (vagy Árpit). 

Dira = Fúria (gör. Erinys). 
Dis = Phito, az alvilág ki-

rálya (gör. Hades). 
Dodona, Zeus híres jóshelye 

Echion, a Cadmustól elvetett 
sárkányfogakból kike'.t vitézek 
egyike, Pentheus király atyja, 
a thebaeiek egyik őse. 

Egeria, jós nympha Aricia 
melle t, Numa király tanács-
adója 

Epirusban, hol a papok a szent 
tölgyberekben felakasztott üstök 
hangjából jósoltak. 

Dolon, Trójai vitéz, ki éjjel 
a görög tábor kikémlelésére vál-
lalkozott oly kikötéssel, hogy 
Achilles fogatát kapja jutalmul. 
Diomedes és Ulixes elfogták és 
megölték. Ez a kaland, melyet 
az Ilias X. éneke beszél el, 
sugalmazta Vergiliusnak Nisus 
és Euryalus epizódját a IX. 
énekben. 

Dolopsok, the saliai nép, mely 
részt veit Trója ostromában. 

Donusa, kis sziget az Aegeusi 
tengerben, Naxoshoz közel. 

Dórok, a görögök egyik nagy 
törzse. Dór = görög. 

Doto, Nereus leánya, tengeri 
nympha. 

Drcpanum, siciliai város és 
hegyfok (ma: Trapani). 

Drususok, híres római család, 
a gens Líviával azonos; kiváló 
tagjai: M. Livius Salinalor had-
vezér a 2. pún háborúban és 
Livius Drusas néptribunus a 
gracchusi mozgalmak idején. 
Ebből a családból származott 
Livia Drusilla, Augustus neje. 

Drijopsok, ősi thessaliai nép-
törzs. 

Dulichium, Ulixes uralma alá 
tartozó sziget Ithacától dél-
keletre. 

Electra, Atlas és Pleione 
leánya, Juppitertől Dardanus-
nak, a trójaiak ősének anyja. 

Elis, tartomány Peloponnesus 
nyugati részén. Városa: Salmo-
nia (1. Salmoneus-t). 

Elissa, Dido másik neve. 
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Elíjsium, az üdvözüllek lakó-
helye az alvilágban. 

Enceladus, Fama testvére, 
gigás, kit Juppiter villáma az 
Aetna alá temetett. 

Epeos, görög ember, a fa-ló 
építője. 

Epirus, északi Görögország, 
nak lótenyésztéséről híres része. 

Erato, a dal múzsája. 
Erebus, az alvilág istene és 

maga a mélységes alvilág. 
Eretum, régi sabinus város 

a Tiberis partján. 
Eridamis, a Padus (Pó) folyam 

görög neve. Azt hitték, hogy 
az alvilágban ered. 

Erinys — Furia, a bosszú 
és az ádáz harc istennője. 

Eriphyle, Amphiaraus thebaei 
jós neje, Polynieestől megvesz-
tegetve, férjét rábírta a Thebat 
elleni hadjáratra s ezzel vesz-
tét okozta. Apja halálát fia, 
Alcmaeon anyja megölésével 
torolta meg. 

Eritus, Feronia nympha fia. 
praenestei király, kinek három 
lelke volt. 

Erulus, hármastestü óriás, 
Feronia nympha fia. 

Erymanthus, arcadiai hegv-
sé''. hol Hercules a félelmes 

vadkant elejtette. 
Eryx, Yénus fia. Aeneas test. 

vére, híres öklöző, kit Hercules 
legyőzött. Róla nevezték el az 
Eryx hegyét Siciliában, hol 
Yénusnak híres temploma van. 

Etruscus (Tuscus), etruszk, 
tuszk, Etruria népe. mely Lydiá-
ból származott el Italiába. 

Euadne, a Thébaet vívó Capa-
neus felesége, ki elesett férjé-
nek máglyájára vetette magát. 

Euboea, nagy sziget Boeotia 
mellett-

Eumenidák ( = jóakarók), hí-
zelgő neve a Furiáknak. 

Eurotas, Laconia főfolyama. 
Euryalus, a trójai Opheltes 

fia, Nisus fiatal barátja. 
Eurystheus, Sthenelus fia, 

Perseus unokája, mycenaei 
király, ki Juno furfangja követ-
keztében uralomra jutott és 
Hereulest tizenkét nagy mun-
kájának végzésére kényszerí-
tette. 

Eurytion, a trójai Pandarus 
testvére, híres íjász. 

Evander (Euandros), Mercu. 
rius és Carmenta fia; Pallas 
atyja. Arcadiából, Pallanteion-
ból elűzve a raons Palatínuson 
alapította Pallanteum városát. 
Fia: Pallas. 

Fabaris, a Tiberis kis mellék-
folyója a sabinus földön. 

Fabius, gens Fabia, híres 
római család. Ebből származott 
Q Fabius Maximns Cunctator, 
ki a 2. pún háborúban kés-
késlekedő taktikával (ezért: 
Cunctator, késlekedő) Hanni-
bált fárasztotta. 

F 
Fabricius, római consul (Kr. 

e. 232.); a Pyrrhus elleni hábo-
rúban tünt ki, mint megveszte-
gethetetlen, puritán római. 

Faliscusok, az etrnriai Fale-
rii városának lakói. 

Fáma, a megszemélyesített 
szárnyas hír, a Föld legifjabb 
leánya. Leírása 4. ének 173 
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Faunus, ó-italiai jós isten, a 
nyájak védője, Pieus fia. Lati-
nus atyja. 

Feronia, ó-italiai istennő, a 
tavasznak, a forrásoknak és 
berkeknek istene, Juppiter Anxu-
rus neje. Anxur városa melleit 
berke és oltára volt. Fia: 
Erulus. 

Fidenae, latin város Latiam-
ban, Alba gyarmata. 

Flavina, etruriai város. 

Foruli, helység a sabinusok 
földjén, Amiternum mellett. 

Fucinus, tó Latiumban, a 
marsasok földjén. 

Fúriák (Dirák) gór. Eriny-
sek, Eumenisek, bosszuló al-
világi istenségek: Alleclo, Tisi-
phone és Megaera. Lakhelyük 
az alvilág, de néha Juppiter 
palotájának küszöbén várnak a 
parancsra. Néha a harpyákat 
is furiáknak nevezik. 

Gabii, régi la'.i.i város Latium-
ban. 

Gaetulus, vad afrikai nép. 
Galatea, tengeri nympha, a 

Nereisek (Nereidák) egyike. 
Ganymedes, Tros trójai király 

szép fia, kit Juppiter megszere-
teti és sasával az égbe ragad-
tatva, pohárnokává tett. 

Gaiamantes, garamantok, nép-
törzs Afrika belsejében, Lybiá-
ban. 

Garyanus, az Appenninus 
egyik ága Apulia északi részén. 

Gela, a sebes Gelas folyó mel-
lett fekvő város Sicilia dél-
nyugati partján. 

Gelonus, nomád skytha nép-
törzs. 

Geryones (Geryon), hármas-
testű óriás Erythea szigetén 
Gades (Cadix) közelében, kit 
Hercules megölt és marháit el-
hajtotta. 

H 

Geták, thrák néptörzs az 
Ister (Duna) mellett. 

Glaucus, a eumaei Sibylla 
atyja, ki halászból tengeri 
isienné lelt. 

Gnosus, város Creta szigetén, 
Minős uralmának székhelye. 
Gnosusi = cretai. 

Görgők, kígyóhajú alvilági 
szörnyeteg nők, Phorkvs leá-
nyai : Stheno, Euryale és 
Medusa. Medusát Perseus le-
nyakazta és fejét Minerva 
pajzsára helyezte. 

Gortyn, város Creta szigetén. 
GracchuS: Tiberius Sempro-

nius Gr., a két Gracchus atyja, 
aki a második pún háborúban 
tüntette ki magát. 

Graviscae, rossz levegőjű kis 
város Etruriában. 

Gryneion, kisázsiai város 
Phoebus templomával és jós-
székével. 

Gyarus, a Cycladok egyike. 

Hades (lat. Orcns), az alvilág, Agamemnon rokona. Italiába 
Pluto birodalma. menekült s az auruncusok 

Halaesus, egy papnak fia. vezére lett. 
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Hammon, a kos-alakban kép-
zelt libyai Jappiternek, Iarbas 
király atyjának mellékneve. 

Harpalyce, Harpalvcus thrák 
királynak gyorsfutó leánya. 

Harpyák (gór. Harpviák), ma-
dáralaku, leányarcu és hangú 
undok szörnyetegek (a meg-
személyesített viharok). Az agg 
Phineus jósnak ételeit bemocs-
kolták mindaddig, míg Zetes és 
Calais (Boreas fiai) el nem űz-
ték őket a Strophades szige-
tekre. 

Hebrus, gyors thraciai folyó 
(ma: Marica). 

Hecate, Latona testvére, az 
éjjeli varázslatok istennője, Dia-
nával és Proserpinával azono-
sították s hármas alakban kép-
zelték. 

Hector, Priamus és Hecuba 
fia, Androinache első férje, 
Trója hős védője. Achilles kezé-
től esett el. 

Hecuba (gör. Hekabe), Dymas 
leánya, Priamus felesége. Mi-
előtt Párist megszülte, azt ál-
modta, hogy égő fáklyát hozott 
világra, melytől Trója lángba 
borult. Hogy e baljóslat meg 
ne valósuljon, Párist születése 
után kitették az Ida vadonába, 
de ott a pásztorok közt föl-
nevelkedett. 

Hekabe, Hecuba görögös 
alakja. 

Helena, Juppiter és Lcda 
leánya, Menelaus spártai király 
felesége, Párisszal megszökött 
s oka lett a trójai háborúnak. 

Helenor, trójai vitéz, Hele. 
nor maioniai király és Licym-
«ia rabnő fia. 

Helenus, Priamus és Hecuba 
jós fia, Hector testvére; később 

epirusi király; nőül vette az 
özvegy Andromachét. 

Helicort, boeotiai hegység, a 
miizsák lakóhelye. 

Helorus, siciliai folyó. 
Herakles, Herculesnek görö-

gös alakja. 
Hercules, Juppiter és Alc-

mena fia, ki Earystheus ha-
talma alá kerülve tizenkét nagy 
munkát volt kénytelen végrehaj-
tani. Több óriást is legyőzött, 
így Eryxet, Cacust, Geryonest. 

Hermione, Menelaus és Helena 
leánya, Pyrrhus (Neoptolemus), 
később Oresles neje. 

Hermus, Lydia folyama, mely-
ből aranyat mostak. 

Hernicusok, latiumi nép. 
Hcsione, Laomedon trójai 

király leánya, Priamus test-
vére, a salamisi Telamon neje. 

Hesperia, nyugati ország, azaz 
Itália. 

Ilesperisek (Hesperidák), At-
las leányai, az arany almák 
őrzői, melyeket Herculesnek el 
kelleti hozni. 

Hiberia, Spanyolország. 
Himella, sa'oinus folyócska. 
Iiippolyte, Mars leánya, az 

amazonok királynője. 
Hippolytus, Theseus athéni 

király fia. Mivel mostohanyjá-
nak, Phaedrának szerelmét visz-
szautasította, az bevádolta fér-
jének, mint csábítót. Theseus 
kérésére Poseidon (Neptunus) 
megbokrosította Hippolytus lo-
vait s azok gazdájukat halálra 
harcolták. (Euripides Hippoly-
tosa és Racine Phaedrája). 

Hippotades, Hippotes fia, 
Amastrus. 

Homole, thessaliai hegy, a 
Centaurusok lakóhelye. > 
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Horta, etruriai város. (Ma: 
Orta). 

Hyasok (Hyadák), fölkeltével 
esőt jelentő csillagzat a Bika 
fejében. 

Ilijdra, hét. vagy ötvenfejü 
vízi kígyó, melyet Hercules 
megölt; az alvilág előcsarno-
kában őrködik. 

Hylaeus, erőszakos centauras, 
kit Hercules Pirithous lakodal-
mán megölt. 

Ilyrcanus, hyrcUnusok, Hyr-
cania lakói a Kaspi-tó mellett, 
kikkel a rómaiak többször hada-
koztak. 

Hyrtacides, Hyrlacus fia, 
Nisus. 

I 
laera, hegyi nvmpha, Pan-

darus és Bitias anyja. 
Janiculum vagy: mons Jani-

culus, Bóma egyik hegye a Tibe-
ris jobb partján Janus építette 
várral. 

Janus, kétarcú, ó-italiai nap-
isten, a monda szerint Latium 
régi királya. Bómában a Janus-
kapu háborúban nyitva, béké. 
ben csukva állott. 

Japyx, 1. a trójai Jasus fia, 
orvos. 2. Daedalus fia, ki Apli-
bában alapított uralmat. 3. 
Japyx = iapygiai, azaz apuliai. 

Iarbas, Juppiter Hammon és 
Garamantis nympha fia, Gae-
tulia királya Afrikában. 

Iasius, a trójai Dardanus test-
vére. 

Iberus vagy Hiberns, hispa. 
niai, spanyol. 

Icarus, Daedalus fia. Atyjával 
szárnyakon menekült a cretai 
lajyrinthusból, de a tengerbe 
veszett. 

Ida, 1. phrygiai hegy, Cybele 
istenasszony kedvelt helye; 2. 
magas hegy Creta szigetén, hol 
Juppiter nevelkedett; 3. Nisus 
anyja, Diana kísérője. 

Idaeus, Priamus csatlósa és 
kocsisa. 

Idalium, hegyfok és város 

J 
Cyprus szigetén Vénus templo-
mával és berkével. 

Idomeneus, Deucalion fia, 
Minős unokája, cretai király. 
A trójai háborúból hazatérve, 
fogadalma szerint, hogy akit 
otthon először meglát, felál-
dozza, kénytelen volt saját fiát 
megölni. Miután ezért népe el-
űzte, Calabriában telepedett le. 

Ilia, költői neve Bea Silviá-
nak, Bomulus és Bemus anyjá-
nak. 

Ilioneits, Aeneas bölcs öreg 
társa. 

Ilium = Trója. 
Ilva, sziget. Ma: Elba. Híres 

volt vasércéről. 
Inaehus, Oceanus és Tethys 

fia, argosi király, Io atyja, 
Danaé nagyatyja. 

Inarime, a mai Ischia szi-
gete. 

Ino, Cadmus leánya. Alhamas 
neje. őrültségében fiával, Meli-
ceriesszel a tengerbe ugrott. 
Ott mindketten istenekké lettek 

Inuus, ó-italiai isten, azonos 
Faunusszal. Inuus erődje.- ó-latin 
pásztori tanya az ardeai par-
ton Latiumban. 

Io, Inaehus argosi király 
leánya, Juppiter kedvese. Jup-
piter, hogy Juno haragjától 
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megmentse, tehénné változtatta. 
Ilyen alakban a Juno küldte 
bőgölytől üldözve az egész föl-
del befutotta, míg végre Egyip-
tomban visszanyerte emberi 
alakját és Epaphusnak adott 
életet. 

lopás, karthagói lantos. 
Iris, a megszemélyesített szL 

várvány, Thaumas és Electra 
leánya, az istenek követe. 

Ismarus, thraciai hegy és 
város. 

Ifalus, ó.italiai hérosz. 
Ithaca, ión sziget, Ulixes ha-

zája. 
Iulus vagy Ascanius, Aeneas 

és Creusa fia, a gens Iulia őse. 

Juno, Saturnus és Rhea 
leánya, Juppiter testvére és fele-
sége, az ég királynője, Karthago 
pártfogója, a trójaiak ellesége. 
Főkép Samos szigetén és Argos-
ban tisztelték. 

Juppiter (Jupiter, gör. Zeus), 
Saturnus és Rhea fia, az ég és 
föld mindenható fejedelme, 
Juno testvére és férje (L. An-
xurus-1 és Ilammon.t). 

Jut urna, latiumi forrás.nym-
pha, Turnus testvére, kinek sze-
relmét Juppiter halhatatlanság-
gal jutalmazta. 

Ixion, thessaliai király. Juno 
megsértéséért az alvilágban 
örökké forgó tüzes kerékre kö-
tözték. 

K 
Karthago, város északi Afri- alapította a Kr. előtti 9. század-

kában, a monda szerint a phoe- ban. 
nicÍEi Tyrusból menekült Dido 

Lahicum, ó-latin város La-
tiumban. 

Lacinia, laciniumi, Juno mel-
lékneve a bruttiumi Lacinium 
városától, hol Junonak híres 
temploma volt. 

Laérles, Ulixes atyja Ithaca 
szigetén. 

Laocoon, Neptunus trójai 
papja. 

Laodamia, Protesilaos thessa-
liai király felesége, ki Trója 
alatt elesett férje után való bá-
natában öngyilkos lett. 

Laomedon, trójai király, Pria-
mus atyja. Neptunus és Apollo 
megépítették neki Trója falait, 
de megcsalta őket és nem adta 
meg nekik a kikötött bért. 

Lapithák, vad thessaliai nép-
törzs. Mivel királyuk, Pirithous 
nem liivta meg lakodalmára 
Marsot, holott a többi istent 
meghívta, Mars elkeseredett 
harcot támasztott a lapithák és 
centaurusok közt a lakodalmon, 
melyben sokan elhullottak. 

Lar, tarok, a rómaiak ház-
védő istenei. 

Larissa, thessaliai város. 
Latinus, lanrentumi király 

Latiamban, Faunus és Marcia 
fia, Amata férje, Lavinia atyja. 

Latium, középitáliai vidék. 
Saturnus uralma alatt ott volt 
az aranykor. 

Latona, Apollo és Diana 
anyja. 
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Laurens, laurentumi. 
Laurentum, tengerparti város 

Latiamban Ostia és Lavinium 
közt, Latinus király székhelye. 

Lausus, Mezentius etruriai 
király hős fia. 

Lavinia, Latinus király és 
Amata leánya, Turnus jegyese. 

Lavinium, (Lavinumlatiumi 
város, melyet Aeneas alapított 
és nejéről, Laviniáról nevezett el. 

Leda, Tyndareus spártai ki-
rály felesége, anyja Clytaemest-
ránakés Helénának (Tyndareus-
tól), Castornak és Polluxnak 
(Juppitertől). 

Lelex, kisázsiai népség. 
Lemnos, sziget az Aegeusi-ten-

gerben, Vulcanus tiszteletének 
főhelye. 

Lerna, argolisi mocsár, mely-
nek szörnyetegét, a hydrát 
Hercules megölte. 

Lethe, az alvilág feledésadó 
folyama. 

Leucates, Leucas szigetének 
hegyfoka Apollo templomával, 
közel Actiumhoz. 

Liburnusok, kalózkodó illyr 
nép. 

Libya, afrikai vidék, hol 
Karthago épült. Általában = 
Afrika. 

Lilybaeum, varos Sicilia déli 
partján. 

Lipara (ma Lipari), vulcani-
kus aeol sziget Siciüától északra. 

Loerusok (locrok), Locris la-
kói Hellasban. Két törzsük kö-

zül az egyik az úgy nev. opúsi 
locrok fejedelmük, Aias (Oileus 
fia) halála után Alsó-ltaliába 
vándoroltak s ott Locri városát 
alapították. 

Lucifer, Aurora fia, az est. 
hajnali csillag. Vénus. 

Lnna, Latona leánya, a Hold 
istennője (Diana). 

Lupercal, a nyájőrző Fau-
nus Lupercusnak (gör. Pan) 
széniéit barlang a Palatinus-hegy 
tó/énen. Faunus tiszteletére ül-
tek febr. 15. a Lupercalia nevü 
ünnepet, melyen a Lupercnsok 
(papok) bőrkötényben végig-
szaladtak a városon és szíjuk-
kal csapták a szembejövő asz-
szonyokat abban a hitben, hogy 
ezzel gyermekáldást biztosíta-
nak a családnak. 

Lupercus 1. Lupercal. 
Lycaon, gnosusi (cretai) mű-

vész. 
Lycia, kisázsiai vidék Caria 

és Pamphylia közt; az Apollo-
kultusz egyik főhelye. Lakói 
ügyes íjászok voltak. 

Lycuryus, thrák király, mint 
Bacchus tiszteletének ellensége 
súlyosan bűnhődött. 

Lydia, kisázsiai országrész. A 
monda szerint innen vándorol-
tak az etruskok Italiába. Ezért 
a költő gyakran lydoknak ne-
vezi őket. 

Lyrnesus, Mysia városa, me-
lyet Achilles feldúlt. 

Machaon, Aesculapius fia, hí-
res orvos a trójai háborúban. 

Maeander (ma: Mendere), so-
kat kanyargó phrygiai folyó. 
Róla nevezték el a maeander-

díszt. 
Maeonia = Lydia; de: Etru. 

ria is. 
Maeotis tó, az Asowi-tenger. 
Maia, Atlas leánya, Juppiter-
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tői Mercurius anyja. 
Malea, Laconia legdélibb 

hegyfoka. (Ma: Kap Malia). 
Manlius, Capitolinus, a Capi-

lolium bátor védője a gallusok 
ellen (Kr. e. 390.). Később ha-
talmi törekvései miatt halálra 
ítólték. 

Manto, jós nympha, a Man-
tuát alapító Ocnus anyja. 

Mantua (ma: Mantova), város 
Gallia Transpadanában, 12 nép-
törzs székhelye, melyek 3 nép-
fajhoz (görög, etrusk, umber) 
tartoztak. 

Marcellus, 1. Claudius M arcél-
lus, consul Kr. e. 222, aki le-
győzte a gallus Yiridomarust és 
Hannibált; 2. M. Claudius Mar-
cellus, Octaviának, Augustus nő-
testvérének fia; nagy jövő várt 
rá, de 19 éves korában váratla-
nul meghalt, őt siratja el Anchi-
ses előre az alvilágban VI. 
ének, 8(50— 886.) 

Marica, nympha. Minturnae 
melleit szent berke volt. Férje 
Faunus; fiuk: Latinus király. 

Marpesus, márványáról híres 
hegy Páros szigetén. 

Marruvium, a marsusok fő-
városa Latiamban. 

Mars, Juppiter és Juno fia. 
a háború ádáz istene; Romulus 
és Remus atyja, a rómaiak ős-
atyja. 

Marsus, harcias nép Laláim-
ban. 

Massicus, híres bortermő hegy 
Campaniában. 

Massi/lusok, afrikai numida-
nép. 

Maurusius, maurelaniai, af-
rikai. 

Mavors = Mars. 
Maximus: Q. Fabius Maximus 

20 

Cunctator, híres hadvezér, aki 
késlekedő taktikájával Hanni-
bált kifárasztotta. 

Medon, a trójai Oileus tör-
vénytelen fia. 

Megaera, egyike a három Fii. 
riának. 

Megara, a görögországi Me-
gara kivándorolt lakói által tele-
pített város Sieiiiában. 

Melampus, Hercules kísérő, 
társa, aki Italiában tőle elma-
radt. 

Meliboea, a thessaliai Magne-
sia kikötővárosa, Philoctetes 
hazája. 

Memmius, a költő szerint 
Mnestheustól származó római 
nemzetség neve. 

Memnon, Aurora fia, aethio-
piai király; segítségére ment a 
trójaiaknak, de Achilles kezé-
től elesett. 

Menelaus, Atreus fia, Aga-
memnon testvére, Heléna férje, 
spártai király. Trója alól haza-
tértében Egyiptomba verte el 
a vihar. 

Mercurius (gór. Hermes), 
Juppiter és Maia fia, az istenek 
szárnyaslábu követe. A holt lel-
keket az alvilágba kíséri. Istene 
a kereskedésnek és a hangzó 
művészeteknek. 

Messapus, Neptunus fia, ló-
zabolázó etruriai hadvezér, Tur-
nus szövetségese. 

Mélabús, volscus király, a 
harcias Camilla atyja. 

Metiscus, Turnus kocsisa. 
Mellus Fuffetius, albai vezér, 

kitTullus Hostlius római király 
áiulása miatt két fogathoz köt-
tetve széttépetett. 

Mezentius, I.ausus atyja, is-
tentagadó etrusk király, akit 
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kegyetlenkedései miatt alattvalói 
elűztek. Ekkor Turnushoz me-
nekült s harcaiban részt vett, 
míg Aeneas kezétől el nem 
esett. 

Minclus, a Padus (Pó) mel-
lékfolyója Mantua mellett, (ma: 
Mineio). 

Minerva, (gör. Pallas Athene), 
Juppi'.er leánya, harcias és 
bölcs istennő, a művészeteknek 
és mesterségeknek pártolója, a 
városok védője. 

Minős, Juppiter és Európa 
fia, bölcs cretai király és tör-
vényhozó, alvilági biró. 

Mino'aurus, Pasiphaénak. Mi-
nős király feleségének szörnye-
teg (félig ember-, félig bika-
alakú) szülötte. Minős a laby-
rinthusba záratta és a legyőzött 
athénieket arra kényszerítette, 
hogy évenként hét ifjat és 
leányt vigyenek neki áldozatul. 
Végre Theseus Ariadné segít-
ségével megölte. 

(L. Androgeos.t). 
Misenus, Aeneas társa. Aeolus 

fia, je'.es kürtös. Róla nevezték 
el a Misenus-hegy fokot, ahol 
tengerbe veszett. 

Mnestheus, Aeneas társa, a 
Memmius-család őse. 

Monaco, 1. Monoecus t. 
Monoecus, hegyfok és kikötő 

Liguriában, Hercules templomá-
val; a mai: Monaco. 

Morimis, morinusok, ga'.lus 
néptörzs. 

Mulcibcr = Vulcanus, a tűz 
istene. 

Musaeus, régi athéni jós költő 
és pap. 

Mutusca, olajfatermő sabinus 
város. 

Mycenae (gör. Mykene, Myke-
nai), Argos fővárosa Pelopon-
nesushan, Agamemnon szék-
helye. 

Myconos, a Cycladok egyike. 
Myrmidonok, Achi les népe 

Thessa'iában. 

Xar, a Tiherishe ömlő sahi-
nus folyócska. 

Nautes, Pallas jóspapja; tőle 
származtatta magát a római 
gens Xautia. 

Naxos, a Cycladok egyike, a 
Bacchus-kultusz egyik főhelye. 

Xemea, erdős völgy Argolis-
ban, hol Hercules az oroszlánt 
megölte; a nemeai játékok 
színhelye. 

Xeoptolemus vagy Pyrrhus, 
Achilles fia, Phthia és Epirns 
királya (1. Orestes-1). 

Neptunus (gör. Poseidon), 
Saturnus és Rhea fia, Juppiter 
testvére, Amphitrite férje. Apol-

lonnal ő építette Trója falait. 
Nereus, tengeri isten a Nerci-

sek (Nereidák) atyja, a tengerek 
és vizek ura. 

Xersae, az aequusok. vagy 
aequicolák városa Latiumban. 

Xisus, a trójai Hyrtacus fia 
(Hyrtacides), Euryalus barátja. 

Nomádok, észak-afrikai pász-
tornép (== numidák). 

Nomentum, sabinus város 
Latiamban. 

Notus, a délkeleti szél (Sci. 
rocco). 

Numa Pompilius, Róma máso 
dik királya a sabinus Cures 
városából. 
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Numanus, más néven: Remu 
lus, Turnus sógora. 

Numicus, latiuini folyó. 

Nursia, sabinus város. 
Ny sa, indiai hegy. 

O 
Oceanus, 1. nagy folyó, mely-

ről azt képzelték, hogy az egész 
földet körülveszi; 2. tenger. 

Oebalus, italiai hérosz Telon 
telebous király fia, Caprea 
(Capri) fejedelme, aki Campa-
niát elfoglalta. 

Oechalia, euboeai város. Her-
cules feldúlta abbeli haragjá-
ban, hogy királya. Eurytus 
megtagadta tőle leánya, Jole 
kezét. 

Üenotria, délkeleti Italia régi 
neve régi lakóiról az oenotru-
sokról. 

Oileus, a locrisi Aiax atyja. 
Olearos, sziget az Aegeusi 

tengerben (ma: Antiparo). 
Olympus, magas hegy Thessa-

lia és Macedónia határán, me-
lyet az istenek lakóhelyének 
képzeltek. Általában az eget is 
jelenti. 

Opheltes, Eurvalus atyja. 
Opis, thrák erdei nyrnpha 

Diana kíséretében. 
Orcus (gór. Hadesj, az alvilág, 

az árnyak birodalma. 
Orestes, Agamemnon király 

fia. Atyja haláláért bosszút 
állva, megölte anyját, Clvtae-
mestrát s ezért a fúriák üldöz-
ték, míg az Athena istennő 

által felállított Areopagus föl 
nem mentelte a vád alól. Mikor 
a neki ígért Hermione (Mene-
laus és Helena leánya) Pvrr-
husnak leit a felesége, Orestes 
megölte Pyrrhust (Neoptole. 
must) Delphiben az Achilles-
nek emelt oltár előtt. 

Oricus, Epirus kikötő városa. 
Orion, 1. óriás vadász, kit 

Diana lelőtt; 2. csillagzat, mely-
nek feltűnése esőt jelent. 

Orithya, Erechtlieus király 
leánya, Boreas neje. 

Orpheus, mesés thraciai lan-
tos, aki lantja zengzetével az 
alvilág isteneit is úgy elbájolta, 
hogy visszaadták neki korán 
elhalt feleségét, Eurvdicét oly 
kikötéssel, hogy a felvilágra 
ju'.ásuk előtt nem tekint vissza 
reá. Ezt nem tudta megállni 
s így nejét ismét elvesztette. 

Ortygia, 1. Delos szigetének 
régi neve; 2. sziget, Syracusae 
egyik része. (Aen. 3., 694) 

Oscusok, régi campaniai nép-
ség. 

Othryades, Othrys fia. Pan-
thus, Apollo papja. 

Othrys, thessaliai hegység, a 
Centau. usok lakóhelye. 

P 
Pachynum, hegyfok Sicilia Paean, 1. a gyógyító Apollo 

déli partján. mellékneve; 2. dicsőítő ének. 
PactohiS),,feranyfövényü lydiaj Paeon, az istenek orvosa, 

folyó. Palamedes, Nauplius euboeai 
Padusa, a Padns (Pó) hét tor- király fia, Belns egyiptomi 

kolaíának egyike. király unokája (Belides), részt 
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vett Trója ostromában. Ulixes 
irigységből árulással vádolta és 
halálra ítéltette. 

Palatínus (mons) vagy Pala-
tium, Rómának az a hegye, 
melyen Evander Pallanteumot 
építette s melyen a római csá-
szárok palotái épültek. 

Palicusok, Juppiter fiai, a sici-
üai Paliea mellett levő kénes 
források istenei. Régebben em-
beráldozatokkal, később szelí-
debb engesztelő áldozatokkal 
tisztelték őket. 

Palinurus, Iasius argosi ki-
rály sarja (Iasides), Aeneas 
szerencsétlenül járt kormá-
nyosa. 

Palladium (gör. Palladion), 
Pallas szobra, melyről azt hit-
ték, hogy Ilus király idejében az 
égből hullott alá s hogy tőle 
függ Trója sorsa. Ezért Ulixes 
és Diomedes éjjel a várba 
lopódzva elrabolták. 

Pallanteum, Evander városa 
az Aventinuson, majd a Pala-
tínuson is. 

Pallas Athene = Minerva. 
(1. e.) 

Pallas, Evander fia, kit Tur-
nus megölt. 

Pan, Hermes (Mercurius) f!a, 
a pásztorok és nyájak, erdők 
és mezők istene. Eredetileg Ar-
cadiában, a Lykaios hegyén 
(ezért: lycaeusi) tisztelték. 

Pandarus, 1. híres íjász, 
Lycaon fia, az Iliás szerint 
Athena biztatására Menelausra 
nyilazott s ezzel megszegte a 
frigykötést; 2. Alcanor fia, Bi-
tias testvére. 

Panopea, tengeri nympha, 
Nereus leánya. 

Pantagias, kis folyó Sicilia 

keleti partján. 
Panthus, Othrys fia (Othrya-

des), Phoebus trójai papja. 
Paphos, Vénus kultuszáról hí-

res város Cyprus szigetén (ma: 
Kukla). 

Párkák (gör. Moirák), a sors 
istennői: Clotho, Lachesis, Atro-
pos. 

Paris (vagy Alexandrus), Prja-
mus és Hecuba fia. Elrabolta 
Menelaus spártai király felesé-
gét, Helenát s ezzel előidézte 
Trója romlását. 

Páros, a Cycladok egyike, 
márványáról híres. 

Parthenopaeus, Meleager fia, 
a Thebaet ostromló hét vezér 
egyike. 

Parthusok, a perzsákkal ro-
kon ázsiai nép faj. A rómaiakat 
többször legyőzték, míg Augus-
tus Kr. e. 20-ban erőt nem 
Vett rajtuk] s a római hadijele-
ket vissza nem vette tőlük. 

Pasiphaé, Minős crétai király 
neje, a bikától származó Mino-
taurus (1. e.) nevü szörnyszü-
löttnek anyja. 

Patavium, Antenor alapította 
város, a mai Padova. 

Pelasgusok, pelasgok, 1. Gö-
rögország őslakói; 2. általában: 
görögök. 

Pelides, Pelida, Peleus király 
sarja, Achilles vagy ennek fia, 
Neop'.olemns (Pyrrhus). 

Pelops, Tantalus fia, Atreus 
atyja, argolisi király. Pelopsi 
= görög. 

Pelorus, Sicilia északkeleti 
csúcsa. 

Penates, a család, vagy az 
állani védőistenei, a házitííz-
hely védői. 

Penthcsilea, a harcias ama-
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zonok királynője. 
Penlheus, thebaei király, el-

lenszegült Bacchus tiszteleté-
nek, ezért a bacchansnők szét-
tépték. 

Pergamus vagy Pergamnm 
(Pergaina), 1. Trója fellegvára; 
2. város Epirusban, melyet 
Helenus a trójai Pergamus min-
tájára épített. 

Petelia, város Bruttiumban. 
melyet a monda szerint a görög 
Philoctetes alapított. 

Phaeákok, Scheria sziget (a 
mai Gorfu) lakói. 

Phaedra, Theseus felesége; 
megölte magát, meri mostoha-
fia, Hippolytus visszautasította 
szerelmét, de előbb elrágal-
mazta őt férje előtt és evvel 
halálát okozta. 

Phaéthon, a Nap fia; apja 
fogatát nem tudván kormá-
nyozni, lebukott és Juppiter vil-
lámától sújtva meghalt. Barátja, 
Cycnus és saját nőtestvérei, 
Phaéthusa és Lampetie addig 
siratták, míg amaz hattyúvá, 
ezek nyárfákká változtak. 

Pheneus, arcadiai város. Evan-
der régebbi székhelye. 

Philoctetes, Poeas fia. híres 
thessaliai íjász. Trója bukása 
u'.án hazájából elűzve Alsó-Ita-
liába vándorolt és ott Peteliát 
alapította. 

Phineus, thraciai király Sal-
mydessosban, vak jós, kinek 
ételeit a harpyák bemocskolták, 
míg Zetes és Calais, Boreas 
fiai, el nem űzték őket 

Phlegethon, az alvilág tííz-
folyama. 

Phlegyas, Mars fia. Ixion 
atyja, lapitha király, felgyuj 
lot'a Apolló templomát Delphi-

ben s ezért az alvilágban súlyo-
san bűnhődött. 

Phoebus = Apollo, napisten. 
Phoenix, Amyntor fia, Achil-

les nevelője és haditársa. 
Phorcus, tengeri isten, Nereus 

testvére. 
Phrygia, kisázsiai országrész. 

A phrygeken a trójaiak érten-
dők. 

Pbthia, város és vidék Thes-
saliában, Achilles birodalma. 

Picus, Saturnus fia, Latinus 
nagyatyja, laurentumi király és 
jós. Circe harkállyá változtatta, 
mivel szerelmét nem viszonozta. 

Pilumnus, ó-itallai mezei is-
tenség, Turnus dédatyja. 

Pinarius, római család, mely-
nek az volt a hagyományos 
tiszte, hogy a Hercules által 
felállított nagy oltárra (ara 
maxima) gondot viseljen. 

Piritbous, Ixion fia. lapitha 
király, Theseus barátja, kivel 
együtt el akarta rabolni az al-
világ királynéját, Proserpinát. 
Ezért ott súlyosan bűnhődött. 

pisae, a mai Pisa városa. 
Plemgrium, sieiliai hegyfok 

Syracusae mellett. 
Pluío, az alvilág istene, Juppi-

ter és Neptunus testvére, Pro-
serpina férje. 

Polites, Priamus fia, akit 
Pyrrhus megölt. 

Pollux, Juppiter és Leda fia, 
híres öklöző. Halhatatlan volt, 
míg testvére, Castor halandó, 
de Pollux kieszközölte atyjánál, 
hogy egymást felváltva egy 
napot az Elysiumban, egy napot 
az alvilágban tölthessenek. 

Polydcrus, P. iamus és Hecuba 
fia, kit a kapzsi Polvmestor 
thrák király megölt. 
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Polyphemus, Neptunus óriás 
fia, egyszemű cyclops, kit Uli-
xes megvakított. 

Pometiii (= Suessa Pometia), 
latiumi város. 

Populonia, város Etruriában. 
Porsena, etruriai király, a 

Rómából elűzött Tarquiniusok 
pártfogója. 

Porlunus, Ino tengeri istennő 
fia, a kikötők istene. Később 
Palaemonnal azonosították. 

Poseidon = Neptunus (1. e.). 
Potilius, római papi család, 

mely a Pinarius.családdal együtt 
gondozta Hercules kultiiszát. 

Praeneste, régi latin város 
Rómától északra Fortuna temp-
lomával. 

Priamus, trójai király, Laome-
don fia, Heeuba férje, Hector, 
Paris és sok más fiu és leány 
atyja. 

Privernum, latiumi város. 
Proeas, albai király. 
Prochyta (ma: Procida), szi-

get a nápolyi öbölben. 
Procris, Erechtheus athéni 

király leánya, Ccplialus pho-
cisi király neje. Féltékenységből 
férje után leskelődött s az a 
vadászaton akaratlanul meg-
ölte. 

Proserpina (gör. Persephone), 
Juppiler és Ceres leánya, Pluto 
neje, az alvilág királynéja. A 
haldoklónak egy hajfürtjét le-
vágja s ezzel őt a halálnak 
szenteli. 

Proteus, sokféle alakot ölteni 
tudó tengeri isten. Proteus osz-
lopai Egyiptomot jelentik. 

Pygmalion, Belus király fia, 
Didó testvére, tyrusi király. 
Sógorát, Sychaeust kapzsiságból 
megölte, s Didót is fenyegette, 
úgyhogy az az elégedetlenek-
kel együtt kivándorolt s Afri-
kában Karthagót alapította. 

Pyryi, erődített etruriai város. 
• Pyrrhus vagy Neoptolemus, 
(1. e ) Achilles fia. 

Q 
Qulrlnus, a sabinusok hadi Quiritck (Quirites), Cures sa-

istene, kit később az istenült binus város lakói. Később közös 
Romulusszal azonosítottak. neve a sabinusokkal egyesült 

római polgároknak. 

fíemulus, 1. tiburi vitéz; 2 
rutu'us harcos; 3. Numanusszal 
azonos rutulus harcos. 

Remim, 1. rutulus harcos; 2. 
Romulus testvére. 

Rhadamanthus, Jupplter és 
Európa fia, Minős testvére; vele 
és Aeacusszal együtt alvilági 
biró. 

Rhamnes, rutulus fejedelmi 
vezér és jós Turnus seregéhen. 

Rhesus, thrák király; segít-
ségére ment a trójaiaknak, de 
az Ulixesszel éjjeli kalandra in-
duló Diomedes mindjárt odaér-
kezése után megölte és lovait 
elhajtotta (Ilias X. ének). 

Rhoetenm, hegyfok és város 
Myslában. Rhoeteumi part: 
Trója vidéke. 

Romulus, Mars isten és Rea 
Silvia' (Ilia) fia, Remus test-
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vére, Róma alapitója. Halála 
után Quirinus néven istenült 
hős. 

Rosea, termékeny völgy a 
sabinus Reate mellett. 

Rufrae, campaniai város. 
Ruiuliisok (rutátok), itáliai 

nép Latiamban ; fővárosuk: 
Ardea. Királyuk: Turnus. 

Sabellus — Sabinus. 
Sabinus, 1. ó-itáliai népség; 

2. a bortermelés ó-itáliai istene. 
Saliusok, ó-itáliai papok, kik 

az oltár körül táncolva Her-
culest dicsőítették. Numa tele-
pítette őket Rómába Mars pap-
jaiként, kit a szent pajzsokat 
(aneilia) felöltve, táncoló me-
netben ünnepeltek. 

Sallentinus, déli Campaniá-
ban lakó népség. 

Salmoneus, thessaliai. majd 
e'isi ki-ály, Salmonia nevű város 
alapítója. Juppiter mennydör-
gését és villámlását akarván 
utánozni, érc-szekerét érc-hí 
don hajtotta és égő fáklyákat 
dobált. Juppiter villámával 
sújtva az alvilágban kellett 
bűnhődnie. 

Same, kis sziget az ión ten-
gerben, Ithaca mellett; később: 
Cephallenia (ma: Cefalonia). 

Samos, 1. sziget Ivisázsia 
partjához közel Juno híres 
templomával; 2. a thrák Sa-
mos = Samothrake Thracia 
partján. 

Samothraeia, sziget Thracia 
partja mellett (ma: Samoth-
raki). 

Sarnus, campaniai folyó Pom-
pei mellett. 

Sarpedon, Juppiter íia. Lycia 
királya, a trójaiak szövetségese. 
Patroclus kezétől e^ett el. Fiai: 
Clarus és Themon Aeneast kő. 
vették. 

Sarrastes, a Sarnus folyó mel-
lett lakó nép. 

Saticula, campania város. La-
kói a saticulusok. 

Satura, latiumi mocsár. 
Satumia, 1. Saturnus leánya, 

Juno. 2. a Saturnus építette vár 
a Capitoliumon. 

Saturnus (gór. Kronos), Jup-
piter atyja, a vetések istene. 
Mikor égi uralmától Juppiter 
megfosztotta, I .a t iumbn (Sá'ur-
nns földje) uralkodott s alatta 
volt a földön az aranykor. 

Sebcthis, nvmpha, a Neapo-
lis (Nápoly) melletti Sebethus 
folyamisten leánya. 

Scaeai (Skaii) kapu, Trója 
főkapuja. 

Seamander vagy Xanthus, te-
kervényes folyam trója mellett. 

Scipiadák, Scipiők t. i. Scipio 
Afrieanus maior, aki Kr. e. 
202-fcen Zamánál Hannibalt le-
győzte; és Scipio Afr. minor, 
aki 146-ban Karthagót feldúlta. 

Scijlla, 1. hatfejü tengeri ször-
nve'.eg a siciliai tengerszoros-
ban, Charybdisszal szemben; 2. 
az egyik versenyző trójai hajó 
neve. 

Scylaeeum, város Bruttium 
révetlen s így a hajókra nézve 
veszedelmes keleti partján. 

Scijriis, sziget Euboeától ke-
letre, ott született Pyrrhus, 
Achilles fia. 

Selinus, pálmatermő város 
Sicilia déli partján. 
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Seryius, római csa'ád, melyet 
a költő a trójai Sergestus-tói 
származtat. 

Serranus, mellékneve C. AU-
lins Regulusnak, aki épen szán-
tott, mikor consullá választá-
sának hírével a senatus küldöt-
tei hozzá érkeztek. (Kr. e. 257.) 

Severus, sabin hegység. 
Sibylla, Apollo jós papnője a 

cumaei templomban, neve: 
Deiphobe, Glaucus tengeri isten 
leánya, ő vezeti Aeneast az al-
világon keresztül. Tőle származ-
tatták a sibylla könyveket, me-
lyek az államra vonatkozó jós-
latokat és tanácsokat foglaltak 
magukban, s egy 15 tagú papi 
collegium őrizetére voltak bízva. 
Augustus ezeket a palatinu- i 
Apollo.szobor talpazata rlalt 
helyezte el. 

Sican'a, Sicilia régi neve. 
Siculus, siciliai (sicán). 
Sidicinum, campaniai város, 

Lakói a sidicinusok. 
Sidon, Tvrus anyavárosa 

Phoeniciában, ahol Dido atyja, 
Belus uralkodott. (Ma: Saida). 

Sigeum, troasi hegyfok. 
Sila, szuroktermő erdős hegy 

a bruttiumi hegyláncban. 
Silarus, határfolyó Lucania 

és Picenum közt. 
Silvanus, ó-latin isten, erdők, 

vetések, nyájak védője. 
Silvius, 1. Aeneas és Lavinia 

fia; 2. Silvius Aeneas, albai 
ki ály, Ascan'.us fia, ki gyámja 

miatt csak 53 éves korában 
jutott trónra. 

Simois (gör. Simoeis), fo-
lyócska Trója mellett. 

Sinon, a ravasz görög, aki a 
trójaiakat rábeszélte, hogy a 
falovai vonják be a városukba 

S'rének (Sirénes), két madár-
alakú, leányfejü lény, kik el-
bűvölő énekükkel a hajósokat 
partra csalták és megölték. 

Sirius (Canicula inaior), a 
kutyacsillagzat, mely forróságot 
hoz és sok betegséget okoz. 

Soracte, hegy Etruriában. 
Bajla állott Apollo temploma; 
tövében Feronia berke. (Ma: 
Monlerosi). . 

Sthenelus, Capaneus vezér 
fia, az argosiak vezére. 

Strophades, szigete oport az 
ión tengerben, a harpyák lak-
helye. 

Strymon, folyó Thracla és 
Macedónia közt. 

Styx, alvilági folyó, melyen 
Charon átszállítja a lelkeket. 
Az istenek legnagyobb esküje 
az, melyet a Stvxre mondanak. 
Styx az alvilágot is jelenti. 

Sychaeus, Dido férje, kit Pyg-
malion, Dido testvére a házi 
oltár előtt megölt. 

Symaethus, folyó Sicilia keleti 
részén. 

Syrtis (maior és minor), Af-
rika északi partjain levő két 
veszedelmes, zátonyos öböl. 

Tabumus, campania hegység. 
Taenarum (Taenarus) Laco-

nia déli hegyfoka (ma: Cap 
Ma'.apan) Neptunus templomá-
val. Az alatta levő barlangban 

képzelték a görögök az alvilág 
bejáratát. 

Tanais, a mai Don folyó. 
Tarchon (Tarcho), etruriai 

vecér, Aeneas szövetségese. 
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Tarentum, gazdag alsó-italiai 
város, melyet Vergilius szerint 
Hercules alapított. (Ma: Ta-
ranto). 

Tarpeius (mons), a tarpeiusi 
hegy, a mons Capitolinusnak 
egyik csúcsa, melyről a gonosz-
tevőket, árulókat letaszították. 

Tarquiniusok, Rómának két 
királya: Tarquinius Priscus és 
Tarquinius Superbus ( = gőgös), 
kit elűztek, de Porsena vissza 
akarta helyezni trónjára. 

Tatius, a sabinusok királya 
Curesben, később Romulus ural-
kodótársa. 

Teqea, arcadiai görög város. 
Tellus, az anyaföld, mint is-

tenség, az Éj testvére. 
Telon, a pelasg telebousok 

vezére, népét Taphos szigeté-
ről Caprea (Capri) szigetére te-
lepítette. Fia, Oebalus Campa-
niára is kiterjesztette uralmát. 

Tenedos, sziget Troashoz kö-
zel (ma: Tenedo). 

Teucer (gör. Teukros), 1. Sca-
inander folyamisten és Idaea 
nvmpha fia, a legrégibb trójai 
király; 2. Telamon salamisi ki-
rály és a trójai Hesione fia. 
Hazatértekor atyja elűzte, mi-
vel bátyja, Aiax sérelmét és 
lialá'át a görögökön nem torolta 
meg. Ekkor elbujdosott és Cyp-
rus szigetén új Salamist alapí-
tott. 

Teucrok, teucrusok = tró-
jaiak, trószok, Teucer király 
utódai. 

Thapsus, siciliai város. 
Thaumas, Oceanus és Caea 

fia, Iris apja. 
Theano, Cisseus leánya. Amv-

cus felesége, Mimas anyja. 
Thebae, 1. boeotiai város. 

Bacchus születése helye; 2. my-
siai város. 

Thermodon, a Feketengerbe 
ömlő cappadociai folyó. Mel-
lette laktak az amazonok. 

Theseus, Aegeus (vagy Nep-
tunus) fia, görög nemzeti hős. 
Megölte a Minotaurust és ezzel 
megszabadította hazáját a hét if-
júból és hét leányból álló éven-
kénti áldozattól. Barátjával, 
Pirithousszal leszállt az alvi-
lágba: el akarták rabolni Plulo 
nejét, Proserpinát, de rajta-
vesztettek és bilincsbe verve az 
alvilág foglyai maradtak. (The-
seust azonban a monda szerint 
Hercules megszabadította és 
felhozta a földre). 

Thetis, tengeri istennő, Ne. 
reus és Doris leánya, Peleus 
felesége, Achilles anyja. 

Thracia, a thrákok országa, 
Mars isten kedvelt földje. 

Thybris, a Tiberis (Tiberinus) 
folyó és folyamisten. 

Thymbra, város Trója köze-
lében Apollo templomával. 

Tliymoetes, öreg trójai, ki a 
faló bevitelét javasolta. A 
monda szerint t. i. ugyanaz nap 
született az ő fia, Menippus, mi-
kor Priamus fia, Páris. Priamus 
megölette Menippust, mert egy 
jóslat azt mondta, hogy az 
fogja Tróját elveszteni, aki az 
nap születik. Ezért akart Thv-
moetes bosszút állni. 

Tiberinus, 1. a Tiberis, mint 
folyamisten; 2. maga a Tiberis. 

Tiberis, folyam, Etruriában 
ered. Az etruszkok Lydiából 
vándoroltak Etruriába, ezért a 
költő a Tiberist lydnek, lydiai-
nak nevezi. 

Ti'our, magasan fekvő város 
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Latiumban, az Anio két part-
ján. (Ma: Tivoli). 

Tiburtus, Catillus és Coras 
Amphiaraus thebaei király uno-
kái, Tibur alapítói. 

Timavus, istriai folyó Aqui-
leja és Triest közt (ma: Timavo). 
Vize 9 forrásból fakad. 

Titán = Sol, a napisten. Titani 
csillagok: a Nap és a Hold, 
Hyperion titán gyermekei. 

Titánok, Uranus és Tellus 
(Ég és Föld) fiai, megdöntötték 
atyjuk uralmát, de aztán Satur-
nus testvérük a Tartarusba ve-
tette őket. 

Tithonus, I.aomedon trójai 
király fia, Memnon atyja. Aurora 
(a Hajnal) férje. 

Tityos, Juppiter és Tellus (a 
Föld) óriás fia, ki Lalonát meg-
sértette; ezért Apolló és Diana 
megölték s a Tartarusba vetet-
ték, ahol két saskeselyű foly. 
vast tépdeste újra meg újra 
kinövő máját. 

Tmarcs, hegység Epirusban. 
TorquatuS: T. Manlius T., a 

»bárdja-kegyetlen« római had-
vezér, aki saját fiát, mivel ti-
la'ma el'e.iére csatába bocsátko-
zott, noha győzött, halálra 
ítélte. (Kr. e. 340.) 

Trinacria, Sicilia régibb neve. 
Triton, 1. Neptunns és Amphi-

trite fia, félig ember-, félig hal-
aUKű tengeri isten, kagyló-
trombitájával felzúdítja vagy le-
csendesíti a hullámokat. 2. Az 

Ucalegon, Aeneas szomszédja 
Trójában, a nép véneinek 
egyike. 

Ufersf i. latiumi folyócska; 
2. az aequusok vezére. 

egyik versenyző hajó neve, 
melynek Triton volt a címere. 

Tritonia, Pallas Athene (Mi-
nerva), aki Boeotiában a Tri-
ton vize mellett született. 

Trivla, Diana (Hecate), mint 
a keresztútak bűbájos, alvilági 
istennője. 

Troilus, Priainus legifjabb fia. 
Achilles ölte meg. 

Tros, 1. Erichthonius fia, Dar-
dan us unokája, Ilus, Assaracus 
és Ganymedes atyja, phrygiai 
király; róla nevezték el Tróját; 
2. = trójai. 

Tullus Hostilius, Róma 3-dik 
királya, a békés Nuina Pompi-
lius harcias utódja. 

Turnus, a rutulusok királya, 
Daun us és Venilia nympha fia, 
Jut urna testvére, Amata király-
né unokaöccse. 

Tuszk = etruszk, etruriai 
(toscanai). Az etruszk nép 
Lydiából vándorolt be Italiába. 

Tydides, Tydeus fia, Dioine-
des. 

Typhoeus, Tartarus és Tellus 
fia, gigás, kit Juppiter legyő-
zött és Inarime ( = I s e h i a ) 
szigete alá, más adat szerint 
a Tartarusba taszított. 

Tyrus, phoenic'.ai város, Kar-
thago anyavárosa. 

Tyrrbén (tyrrhenus) = et-
ruriai, etruszk, tuszk. 

Tyrrhus, Latinus király nvá-
jainak gondviselője. 

Ulixes ( gór. Odysseus), Ithaca 
szigetének furfangos, okos ki-
rálya, Penelope férje, Tele-
machus atyja. Trója alól tiz 
évi bolyongás után jutott haza. 
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V 
Velia, lucaniai kikötőváros. seusnál csábítóként elrágalma-
Velinus lacus, a Velinusi tó. zott (mert az ő szerelmét vissza-

Reate közelében. utasította) és igy vesztét okozta. 
Venilia, nympha, Daunus neje, Diana azonban rávette Aescu-

Turnus anyja. lapiust, hogy kedvelt ifját fel-
Venus, magyarosan: Vénus; támassza, ő azután Égeria 

gór. Aphrodité, a szépség és nymphára bízva egy Aricia mel-
szerelem istennője, Juppiter és lett levő ligetben helyezte el, 
Dione leánya, Yulcanus neje, hol Virbius néven tisztelték. 
Aeneas anyja (Anchisestől). Fia, szintén Virbius, Turnust 
Fiai még Ámor (Cupido) és segítette a harcban. 
Eryx. Volturnus, sebes folyású cam-

Vesta, Saturnus és Ops leánya, paniai folyó (ma: Yolturno). 
a házi tűzhely és békés állami Volcanus (Vulcanus) görögül 
élet őre. Templomában örök Hephaistos, a tűz és a tűzzel 
tűz égett, melyet a Vestaszüzek dolgozó mesterségek istene, az 
ápoltak. isteni művész, Juppiter és Juno 

Vesulus, az Alpesek egyik leg- fia, Vénus férje, 
magasabb csúcsa Liguria és Et- Volscens, rutulus lovasvezér, 
ruria HMárán. Rajta ered a akit Nisus leszúr. 
Padus (Pó). Volscusok (volszkok), har. 

Virbius, római neve Hippo- cias latin nép a Liris két part-
lytusnak, Theseus fiának, kit ján. 
mostohaanyja, Phaedra The- Vulcanus — Volcanns. 

X 
Xanthus vagy Scamandcr (gór. lett. Yolt egy Xanthus folyó 

Skamandros), folyó Trója mel- Lyciában is. 

z 
Zacijnthos (ma: Zante), sziget Zephijrus, (Zephyr, gór. Ze-

az ión tengerben. phyros) enyhe nyugati szél. 
Latinul: Favonius. 
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JAVÍTANI VALÓK 

Amit még Vörösmarty sem kerülhetett el egészen, 
az bizony rajtam is megesett ( s i t v e n i a f a t e n t i ! ) : 
egynéhány h e x a m e t e r n e k a helyébe h e p t a m e t e r 
tolakodott, s ezt m a g a m is csak a kinyomtatott íveken 
vettem észre. Ámbár zavarni aligha fogja az olvasót, 
legyen szabad ezekben a versekben a hexametert e helyen 
jogához juttatnom. 

44 .1 . A 2. ének 469. verséből elhagyandó: „ r a g y o g v a . " 
63 .1 . A 3. ének 322. verséből elhagyandó: „ n é k e d a z . " 
66 .1 . A 3. ének 434. verse így javí tandó: 

„ É s h i t e l e s l e l k é t c s a k i g a z z a l t ö l t i be P h o e b u s . " 
177.1. A 8. ének 419. versében r e t t e n t ő helyett v a d írandó. 
198.1. A 9. ének 400. versében elhagyandó: „m i c s o d a . " 
205 .1 . A 9. ének 653. versének eleje így javí tandó : 

„ A e n e a s f i , e l é g ! " 
252 . 1. A 11. ének 627. verséből elhagyandó: „ r ö g t ö n . " 
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M o xn 
—I P^ í g y javítandó: 

46 . 2. 548. neki néki 
76. 4. 80. halavány halaványul 
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99. 5. 224. nincs nincsen 
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164. 7. 786. Aetna tüzét Aetna heves tüzeit 
165. 7. 817 . kezéden kezében 
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174. 8. 288 . férfi-karokra férfikarok 
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211 . 10. 33. követték követék 
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