
AZ AENEIS TARTALMA
I. ÉNEK. Az előszóból megtudjuk, hogy Jupiter főisten hitvese, Juno engesztelhetetlenül gyűlöli a trójaiakat. A
harag eredete, hogy a legszebb istennőnek járó almát a trójai királyfi, Paris nem Junónak adta, hanem
Venusnak. Venus hálából Parisnak ajándékozta a legszebb földi asszonyt, Menelaosz görög király feleségét,
Helenét, és kitört a háború, amely Trója bukásával végződött. Aeneas Trója égése után elindult csapatával
várost alapítani. Juno továbbra is üldözi, ezúttal épp Karthagóból forral ellene bosszút. Fölkeresi Aeolust, a
szelek istenét, hogy a trójaiak hajóhadára vihart bocsásson, és ne juthasson el Itáliába, az ígéret földjére. A
viharban sokan odavesznek, Aeneas hét hajóval partra vergődik. Achatesszel, fegyverhordozójával felderítő
útra indul. Anyja, Venus igazítja útba, felvilágosítja, hogy Karthagóban van, és azt tanácsolja, menjen a
királynő, Dido palotájába. Aeneas hazafelé elejt hét szarvast, majd az áldozati lakomán vitézeinek elmondja,
hogy a királynő palotájába kell menniük. Didónál megtalálja elveszettnek hitt katonáit is. A királynő ünnepi
vacsorát ad tiszteletükre, és megígéri segítségét, a hajók rendbe hozását és mindenféle ajándékot, amellyel a
hajótöröttek folytatni tudják útjukat. Hogy jó szándéka ne legyen kétséges, Venus vágyat ébreszt benne Aeneas
iránt: Aeneas Trójából hozott kisfia, Iulus Ascanius helyett saját fiát, Amort ülteti a királynő ölébe, aki nyilával
a királynő szívébe talál. Dido a lakoma közben megkéri Aeneast, mesélje el Trója bukását. Aeneas mesélni
kezd.
II. ÉNEK. A háború tizedik évében a trójaiak már azt hitték, hogy legyőzték a görögöket. Egy reggel a görög
tábor teljesen kiürült, nem volt görög hajó a vízen, csak a tengerparton állt egy óriási, fából készült ló.
Tanakodnak, mi lehet, úgy tűnik, fogadalmi ajándék. Csak Laokoon gyanakszik, Neptunus tengeristen papja,
hogy ez a görögök hadicsele: görög vitézek bújhatnak meg a lóban. (Nem is téved.) Nem hallgatnak rá, mert a
tengerről két kígyó kúszik a partra, és megtámadja Laokoon két kisfiát. Az apa, miközben a gyerekeket akarja
megmenteni, maga is áldozatul esik a két kígyónak. A trójaiak szerint ez isteni jel, és azt jelenti, hogy a ló
szent, nem szabad bántani (Laokoon kardjával esett neki!), sőt fel kell vinni a fellegvárba. Így is történik.
Ujjongnak, mámoros evés-ivással ünneplik a békét és az érte áldozati ajándékul kapott lovat. Leszáll az éjszaka.
Mély álomba merülnek a vigasságtól. Közben a lóból előkerülnek a görög katonák, kinyitják a városkaput, és
egyesülnek a kinti, eddig rejtőzködő görög csapatokkal. Felgyújtják a várost, Priamus, az agg király is elesik.
Aeneas álmában megjelenik a harcokban elesett legnagyobb trójai hős, Hector, és közli Trója végveszedelmét.
Megjósolja, hogy a népet Aeneas fogja megmenteni. A házi szentélyből magával kell vinnie a házi isteneket, a
penátokat, és atyjával, Anchisesszel, feleségével, Priamus lányával, Creusával, valamint kisfiával, Iulus
Ascaniusszal élére kell álljon egy kivándorló csapatnak, hogy Itáliában a penátok védelme alatt ismét
felépíthesse Tróját. Anchises nem akar elmenni szeretett városából, de mikor üstököst lát meg háza fölött, és
meglátja unokája homloka körül a dicsfényt, beleegyezik az istenek akaratába. Aeneas béna atyjával a
nyakában, Ascaniust kézen fogva, feleségével elindul. Felesége eltűnik a még füstölgő város romjai között, és
csak árnya jósolja meg Aeneasnak: halála voltaképpen áldozat, hogy a hős Itáliában feleségül vehesse az ottani
király lányát.
III. ÉNEK. Aeneas hajóhadával elindul a tengeren. Thrákiában köt ki először, de kiderül, hogy a vidék
ellenséges, a fákból embervér fröccsen ki, mikor tűzrakáshoz megpróbálják kivágni. Apollo isten szent szigetén
kötnek ki, ahol a király egyben jóspap is. A jóslat úgy szól, hogy a trójaiaknak azt a földet kell meghódítaniuk,
ahol őseik éltek. Anchises a jóslatot úgy értelmezi, hogy az Krétában van, ott azonban dögvész támadja meg a
nyájakat és az embereket is, tehát rossz volt a jóslat értelmezése. Aeneas álmában a penátok azt jósolják, hogy
Itália lesz az ígéret földje. A következő állomás a Strophades-szigetek. Itt dús legelőt és legelésző nyájakat
találnak. Néhányat le is vágnak közülük, de kiderül, hogy a nyájak tulajdonosa a hárpianép, amely bepiszkítja
az ennivalót. Amikor a trójaiak megpróbálják elkergetni őket, kiderül, hogy sebezhetetlenek, és a királynőjük
azt jósolja, hogy csak akkor fognak otthonra lelni, ha olyan éhínség támad közöttük, hogy „megrágjátok az
asztalt”. A következő kikötő Szicíliában van, ahol a király szintén trójai, és ezért nagy szeretettel fogadja őket.
A királyné nem más, mint maga Andromache, Hector egykori hitvese. Neki is volt egy kisfia, de a görögök
ledobták a vár fokáról, nehogy atyjáért, ha majd felnő, bosszút állhasson. Aeneas fia, Ascanius épp annyi idős,
mint Hector fia volt. Maga hímezte kelmét ad emlékbe a fiúnak: „tieid végső adománya”. Helenus király
jóslata szerint Itália ugyan közel van, de nem szabad a szoroson át megközelíteni, mert ott a Scylla és a
Charybdis leselkedik rájuk, egy szikla és egy örvény. Inkább meg kell kerülni a szigetet, és Cumaeban kell
kiszállni, ahol Apollo egykori kedvese, a Sibylla jósol. El is indulnak, de nem tudják elkerülni a tengerszorost,
és az egyszemű óriások, a cyclopsok partjára vetődnek. Itt találkoznak egy görög hajótöröttel, aki kéri, mentsék
meg. Ő Odüsszeusz kísérője volt, és tudja az utat. Mikor ismét sikerül vízre szállni, meglátják Itáliát, és

Anchises háromszor felkiált örömében, de az örömre gyász következik: Anchises meghalt, és attól kezdve
Aeneas a trójaiak „királya”.
IV. ÉNEK. Aeneas, miután befejezte az elbeszélést, aludni tér. Dido azonban nem tud elaludni, egyre a férfira
gondol. Húgának, Annának be is vallja szerelmét, de habozik: özvegyasszony, és hű akar maradni férje
emlékéhez. Anna rábeszéli, inkább marasztalja Aeneast, hiszen Dido frissen alapított városában elkél a férfi,
különben mindenféle barbár fejedelmek háborgatnák házassági ajánlataikkal a királynőt. Másrészt pedig:
Didónak nincsen gyermeke, és így bizonytalan városának, Karthagónak jövője. Juno szereti Didót, és
nyugtalanítja ez a kapcsolat a gyűlölt trójaiakkal. Venusszal beszél, Aeneas anyjával, hogy a két szerelmes
egymásra találjon. Vadászni mennek, Juno ismét vihart kavar, „s egy barlangba kerül Dido és Trója vezére...
Villámlik az ég és cinkos az éter nászukban, s a hegyormokon át visitoznak a nimfák”. A Fáma, a rossz hír
istennője elterjeszti mindenfelé, hogy a szerelmesek „országukkal mit se törődve betöltik a vágyuk”. Az egyik
kikosarazott afrikai fejedelem Jupiterhez kiált, hogy ez a jöttment betolakodó foglalta el azt a helyet, ami őt
illette volna meg. Jupiter meghallgatja az imát, és fiát, Mercurt küldi Aeneashoz, hogy ne időzzön tovább
Karthagóban, hanem azonnal induljon Itália felé, ha másért nem, azért, hogy fiának megszerezze az eljövendő
világuralmat. Aeneas igyekszik a királynő elől eltitkolni, hogy indulni készül, de Dido megtudja, és megátkozza
Aeneast: sok fáradalom, harc van még előtte, fia az ellenség foglya lesz, a honalapítás után pedig Karthagó örök
ellensége lesz Aeneas népének: „part partnak legyen ellenség, hullámnak a hullám, / és fegyvernek a fegyver,
vívjanak ők, s unokáik”. Aeneas ennek ellenére elindul, Dido palotájának átriumában máglyát rakat, rátéteti
nászágyukat, és elevenen elégeti magát.
V. ÉNEK. Megint viharba kerülnek. A kormányos, Palinurus engedélyt kér Aeneastól, hogy kikössön a
legközelebbi parton: ismét Szicíliában. Mert Aeneas itt veszítette el atyját, versenyjátékokat rendez a
tiszteletére a szicíliai rokon királlyal, Acestesszel együtt. Az első szám az evezősverseny, amelyben több nagy
római család őseit ismerjük meg. A következő a nyílverseny, majd a futóverseny, amelyet Nisus nyer meg. Az
ökölvívással ér véget a verseny. Díszfelvonuláson látjuk a majdani rómaiak minden fegyvernemét, ott lovagol
Ascanius is. Az asszonyokat azonban közben fellázítja Juno: nem akarnak továbbmenni, felgyújtják a
hajóhadat. Ascanius ér oda elsőnek, majd Aeneas kezd el kétségbeesetten imádkozni, és Jupiter záporesőt
bocsát a hajókra. Aeneas tanul az esetből: „válogatott ifjakkal meg bátorszivü néppel jutsz csak el Itáliába” -
tanácsolja atyja szelleme is. Ezért Acestes városában hagyja az asszonyokat, az öregeket, maradhat, aki csak
akar, várost is alapít nekik Acesta néven. A hajóhad elindul Cumae felé, de a vezérhajó kormányosa, Palinurus
elalszik, és beleesik a vízbe. Aeneas maga vezeti kikötőbe a hajót.
VI. ÉNEK. Cumaeban Aeneas először Apollo templomát pillantja meg, ahol Daedalus történetét látja meg a
domborművön: ő ajánlotta fel szárnyát Apollónak, miután Krétából sikerült Szicíliába repülnie, és a fogadalmi
templomban próbálta kifaragni fiának, Icarusnak a halálát, aki túl magasra repült, és szárnyán megolvadt a
viasz. A templommal szemben van egy „százszájú” barlang, itt szokott jósolni a Sibylla. Aeneas megígéri a
jósnőnek, hogy jóslatait válogatott papok fogják szentélyben őrizni, és ünnepnap lesz találkozásuk tiszteletére.
A Sibylla-jóslat biztatja Aeneast: sok veszedelem van még hátra, de végül is célba ér. Aeneas Helenus jóslata
nyomán arra kéri a Sibyllát, kísérje el az Alvilágba, hogy a honalapítás előtt atyjával, Anchisesszel
találkozhasson, és tanácsot kérhessen tőle. A Sibylla figyelmezteti, hogy odajutni könnyű, de visszajutni kevés
embernek sikerült. Aeneas, mint isteni származék, vállalkozik az alászállásra. A barlangból kiérve kürtösének,
Misénusnak haláláról értesül. A gyászszertartás után megpillantja azt az arany ágat, amely nélkül nem lehet
élve eljutni az Alvilágba. Miután meddő tehenet áldoz a mélység királynőjének, a barlangon át elindul a
Sibyllával. Charon, az Acheron folyó révésze viszi át Aeneast, bár ő csak az eltemetett lelkek révésze. Ezért
találkozik itt Aeneas egykori kormányosával, Palinurusszal. A túlparton először csecsemősírást hall, az
újszülöttek lelkeit. Utána az ártatlanul halálra ítéltek következnek, majd az öngyilkosok. Itt találkozik Didóval
Aeneas. Megsiratja, bocsánatát kéri, de hiába. Sorra találkozik a hősi halált halt trójaiakkal. Az istennőnek,
Proserpinának felajánlja az aranyágat, így juthat el Elysionba, amely „a boldogok otthona mindig”.
Kartáncukat két mitikus költő, Musaeus és Orpheus vezeti, ők mutatják meg Aeneas útját atyjához. Jelenti neki,
hogy „thyrrén tengeren áll a hajóhad”, tehát az ígéret földjén. Anchises megmutatja születendő utódaikat, az
egész római történelmet Augustusig bezárólag, majd kijelöli a római hivatást, a jogrendszeren alapuló
világbirodalmat:

Mások tán majd lágyabb lelket vésnek a bronzba,
lesznek, akiktől élő arccá válik a márvány,
lesz, aki meggyőzőbben szónokol, és aki jobban
írja le, hol kél fel, s hol nyugszik az égen a csillag;
ám te uralkodj minden népen, Római, tudd meg,



mesterséged békés törvényt adni a Földnek,
megkímélni, ki meghódolt, leigázni a dölyföst!

VII. ÉNEK. A hajóhad Caietánál, Latiumban kiköt. A királynak csak lánya van, Lavinia, és a jóslatok szerint
nem szabad férjhez adni, csak messziről jött kérőhöz. Aeneas csapata a parton szerény lakomához lát, abrosz
helyett árpalepényt terít a fűre, de a legénység éhes, és annak is nekilát. „Jaj, hisz az asztalt is megrágjuk” -
mondja Iulus; a hárpiakirálynő jóslata beteljesedett: célba értek. Aeneas követet küld a királyhoz, hogy
vendégjogot kérjen. Latinus válasza: nemcsak vendégként látja szívesen őket, de lehet, hogy még leányát is a
vendég fejedelemhez adja. Juno az Alvilág segítségét kéri, hogy Allecto fúria viszályt szítson a latinok és a
trójaiak között. Fellázítja a latin királynét, Amátát és a latin anyákat, mert idegennek, ráadásul trójainak akarják
adni a királylányt, holott ismeretes Paris és Helena sorsa. Az asszonyok Laviniával együtt Bacchus-ünnepi
táncot lejtenek az erdőben. Turnus, a szomszéd királyfi már Lavinia vőlegénye volt, most őt lázítja fel a fúria,
Latinus király megszegte ígéretét. Ezután a trójai ifjakhoz megy, akik éppen vadásznak, és ráveszi Iulust, hogy
egy szelídített szarvast ejtsen el. Ez a szarvas Latinus nyájának főpásztoráé, illetve annak lánya, Silvia találta
meg kiskorában, és nevelte fel. A megsebzett szarvas bőgése a parasztokat is fellázítja, a parasztok és a
pásztorok botokkal támadnak, és fellármázzák a fegyvereseket is. A mezőn kitör a csata, áldozatok hullanak.
Amáta a nők élén rohan vissza, és maga nyitja ki a háború kapuját Juno segítségével. Latinus kétségbeesik: ő
békét ígért, de a sors erősebb nála. Nincs más hátra, mindkét oldalról felvonul a sereg. Utolsónak Camilla
amazoncsapata.
VIII. ÉNEK. Aeneas látja, hogy minden ellene esküszik. Nehezen alszik el. Álmában megjelenik Tiberius
folyamisten, támogatásáról biztosítja, és azt ajánlja, keresse fel Évandert a Pallantéumon (Palatinus-dombon, a
későbbi római fellegvárnál), mert ő is a latinok ellensége. Kiderül, hogy Evander barátja volt Anchisesnek,
Aeneas atyjának, de már öreg, és így segítségül egyetlen fiát, Pallast bízza fegyvereseivel Aeneasra.
Megmutatja Aeneasnak a hét dombot, és elmeséli történetüket. Közben Venus, Aeneas anyja férjének, Mars
hadistennek szól, kovácsoltasson a hősnek csodálatos, fegyverzetet, hogy sebezhetetlen legyen. Mars
Vulcanushoz fordul, aki ki is faragja, Venus két galambja jelzi Aeneasnak, hogy itt az idő, amikor fegyvereit
megkapja. A pajzson kifaragták Róma történetét.

Bár nem tudta, miről szól, örvendezve csodálta,
és ezzel vállára emelte utódai sorsát.

IX. ÉNEK. Juno ösztönzésére Aeneas távollétében Turnus megtámadja a trójaiak táborát. Aeneas parancsa,
hogy ne vegyék fel a harcot, míg ő vissza nem tér. Turnus tehetetlenségében fel gyújtja a hajóhadukat a
kikötőben, de azok elvarázsolt fából vannak, és nem gyulladnak meg, hanem nimfákká változnak, és
megindulnak a Tiberisen. Nisus és Euryalus állnak őrt. Nisus elhatározza, hogy hírt visz Aeneasnak a
támadásról. Euryalus is vele megy. Mindenki alszik az ellenséges táborban. Nagy öldöklést visznek végbe, de
végül is mindketten áldozatul esnek. A trójaiak táborában nagy a gyász, mikor a kardra tűzött fejeket
felmutatják, főként az ifjú Euryalus anyja esik kétségbe, aki egyetlen fia miatt nem maradt annak idején
Acestában, hanem elkísérte a csatába. Iulus Ascanius ebben a csatában esik át tűzkeresztségen. Hibátlan lövését
maga Apollo is elismeri: „Üdvözlégy fiu, hőstettekkel a csillagokig jutsz!” (Sic itur ad astra) „Szűk már Trója
neked!” Itt hallunk először arról, hogy nem Trója újjáépítéséről, hanem többről van szó, és ez a több már nem
Aeneas, hanem Iulus nevéhez, a Julius nemzetséghez kötődik. Turnust beszorítják a sáncba. Egyedül is
szembeszáll mindenkivel, de csak Jupiter személyes beavatkozása menti meg az életét: beugrik a folyóba, a
folyó pedig hazaviszi atyja várába, Ardeába.
X. ÉNEK. Jupiter gyűlésbe hívja az isteneket. Venus panaszkodik: Trója bukása után a főisten elégtételt,
győzelmet ígért. Juno viszont Turnus és a latinok pár át fogja: csak hazájukat védik a betolakodók ellen. Jupiter
döntése: „Győzzön a harciszerencse!” Aeneas és serege hazatérőben találkozik a nimfákká változott hajókkal.
Ismét kitör az ütközet. Turnus megöli Évander fiát, az ifjú Pallast, és hadizsákmányként elveszi fegyvereit.
Aeneas megsebesíti a legerősebb ellenséges vezért, Mezzentiust. Fia, az ifjú Lausus kihívja Aeneast, aki nem
akarja megölni az ifjút, de végül is önvédelemből kénytelen:

Ó, te szerencsétlen fiu, néked e hősi dicsőség
díjául kegyes Aenéas mit is adna, mi méltó?
Tartsd meg fegyvereid, miknek nemrégen örültél,
őseid árnyaihoz, hamvad most visszabocsátom.

XI. ÉNEK. Pallast nagy díszkísérettel viszik haza atyjához, hogy eltemesse. Temetés, gyász mindenfelé, de
úgy tűnik, Aeneas csapata már megnyerte a csatát. Latinus követei visszajönnek a görög Diomedesnek
városából azzal a válasszal, hogy Aeneast maga az isteni végzet segíti, semmi értelme nincs a csatának. Latinus
a békekötést fontolgatja. Drancés viszont Turnust provokálja: az ő házassága miatt már úgyis túl sokan estek el,

vívjon ő maga. Turnus felajánlja a királynak: megvív Aeneasszal Laviniáért. Közben hírnök jő: a trójaiak
támadnak. Turnus a hadsereg egyik szárnyát Camillára bízza, aki Diana papnője. Az istennők siratják: a
vadászó szűznek, mivel emberekre emelte fegyverét, meg kell halnia, de gyilkosán maga Diana áll majd
bosszút. „Ahány nyílvesszőt lőtt ki a szűzlány, / annyi a phryg elesett hős.” Egy ligur hős azzal provokálja a
lányt, hogy csak a lova erős, „hagyd a futást mégis most, álljunk szembe a síkon”. A lány leszáll a lóról. de a
ligur hős nem, Camilla mégis megelőzi. A főistenség ezt már rossz néven veszi, és fellázítja a hadsort. Camilla
éppen egy aranyvértes hőst kerget a zsákmányért, amikor Arruns célba veszi és el is találja. Opis nimfa, Diana
egyik kísérője megy bosszút állni, a gyilkos övéitől elhagyatva hal meg idegen csatasíkon. Camilla halála után a
csata elül, épp meglátná egymást a két ellenfél: Turnusszal szembejön Aeneas, de lemegy a nap, mindkét csapat
tábort üt.
XII. ÉNEK. Turnus közli Latinusszal, hogy kiáll a párviadalra Mind a király, mind a királyné lebeszéli, hiszen
rokon, ne áldozza föl magát. Az istenek megint közbeszólnak: Juno tudja, hogy Turnus veszíteni fog a
párviadalban. A hős nővére, Juturna szüzességét adta egykor Jupiternek, és cserébe örök életet kapott. Turnus
kocsisának képében Juturna megakadályozza, hogy Aeneasszal találkozzék. A két sereg megzavarodik, Aeneas
hiába csillapítja az indulatokat, egy orvlövész megsebesíti. Sebét hiába próbálja meggyógyítani öreg orvosa,
Venus jön segítségére egy csodálatos gyógyírral, de így is lassúbb lesz a hős futása. Turnus végre rájön a cselre,
és megkeresi a sebesült Aeneast. Ő felölti páncélját, és az eposzban először és utoljára fiához szól búcsúképpen:

Gyermek, férfierényt és tűrni nehéz veszedelmet
íme tanulhatsz tőlem. Másoktól a szerencsét.
Ebben a harcban még véd jobbom, díja tiéd lesz.
Hogyha megérlelt majd az idő, s cselekedni neked kell,
emlékezz, s a tiéidnek példája hevítsen,
Aenéas, az atyád, nagybátyád hősszivü Hector!

A főisten és felesége felhőből nézi a párbajt. Jupiter közli, hogy Aeneasból isten lesz, győznie kell. Juno hívja
vissza Juturnát. Juno „csak” azt kéri, hogy „Trója nevét is hagyd pusztulni, ha városa pusztult”, a békekötés és
a házasság után is hívják őket latinoknak. Ebbe Jupiter beleegyezik, úgyis ő adja közös szokásrendszerüket,
erkölcsüket, „s lesz egynyelvü latin nép”. A földön eldől a párviadal, Turnus kegyelmet kér. Aeneas meg is
adná, mikor felfedezi ellenfele vállán a fiatal Pallas, Évander fiának kardsziját. Most tehát Pallas ért áll bosszút,
ahogy Évandernek, első itáliai szövetségesének ígérte: „Pallasnak sebe öl meg vérrel mosva le bűnöd.”


