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Szabó Magda: A pillanat (Creusais) – Fuimus c. fejezet 
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Vergilius: Aeneis, III. 291–355; 482–491 

 
protinus aërias Phaeacum abscondimus arces    
litoraque Epiri legimus portuque subimus    
Chaonio et celsam Buthroti accedimus urbem.    
  Hic incredibilis rerum fama occupat auris,    
Priamiden Helenum Graias regnare per urbis  295   
coniugio Aeacidae Pyrrhi sceptrisque potitum,    
et patrio Andromachen iterum cessisse marito.    
obstipui, miroque incensum pectus amore    
compellare uirum et casus cognoscere tantos.    
progredior portu classis et litora linquens,  300   
sollemnis cum forte dapes et tristia dona    
ante urbem in luco falsi Simoentis ad undam    
libabat cineri Andromache manisque uocabat    
Hectoreum ad tumulum, uiridi quem caespite inanem    
et geminas, causam lacrimis, sacrauerat aras.  305   
ut me conspexit uenientem et Troia circum    
arma amens uidit, magnis exterrita monstris    
deriguit uisu in medio, calor ossa reliquit,    
labitur, et longo uix tandem tempore fatur:    
'uerane te facies, uerus mihi nuntius adfers,  310   
nate dea? uiuisne? aut, si lux alma recessit,    
Hector ubi est?' dixit, lacrimasque effudit et omnem    
impleuit clamore locum. uix pauca furenti    
subicio et raris turbatus uocibus hisco:    
'uiuo equidem uitamque extrema per omnia duco;  315   
ne dubita, nam uera uides.    
heu! quis te casus deiectam coniuge tanto    
excipit, aut quae digna satis fortuna reuisit,    
Hectoris Andromache? Pyrrhin conubia seruas?'    
deiecit uultum et demissa uoce locuta est:  320   
'o felix una ante alias Priameia uirgo,    
hostilem ad tumulum Troiae sub moenibus altis    
iussa mori, quae sortitus non pertulit ullos    
nec uictoris heri tetigit captiua cubile!    
nos patria incensa diuersa per aequora uectae  325   
stirpis Achilleae fastus iuuenemque superbum    
seruitio enixae tulimus; qui deinde secutus    
Ledaeam Hermionen Lacedaemoniosque hymenaeos    
me famulo famulamque Heleno transmisit habendam.    
ast illum ereptae magno flammatus amore  330   
coniugis et scelerum furiis agitatus Orestes    
excipit incautum patriasque obtruncat ad aras.    
morte Neoptolemi regnorum reddita cessit    
pars Heleno, qui Chaonios cognomine campos    
Chaoniamque omnem Troiano a Chaone dixit,  335   
Pergamaque Iliacamque iugis hanc addidit arcem.    
sed tibi qui cursum uenti, quae fata dedere?    
aut quisnam ignarum nostris deus appulit oris?    
quid puer Ascanius? superatne et uescitur aura?    
quem tibi iam Troia —  340   
ecqua tamen puero est amissae cura parentis?    
ecquid in antiquam uirtutem animosque uirilis    
et pater Aeneas et auunculus excitat Hector?'    
talia fundebat lacrimans longosque ciebat    
incassum fletus, cum sese a moenibus heros  345   
Priamides multis Helenus comitantibus adfert,    
agnoscitque suos laetusque ad limina ducit,    
et multum lacrimas uerba inter singula fundit.    

S akkor a phaeákok felvárait is tovahagyjuk, 
Epirus kikötőit számláljuk, behajózunk 
Chaoniába, magas Buthrotum a cél, el is érjük. 
    Itt hihetetlen eset hírét halljuk füleinkkel, 
Hogy Helenus, Priamus fia, gráj földek feje volna, 
Aeacides Pyrrhus feleségével s jogarával 
És így Andromachénak a férje hazánkbeli ismét. 
Ámulok, és szivem is tüstént felgyúl e csudára, 
Hogy tudjam történetük és hallhassam e férfit. 
Hát hagyván a hajókat, a révet, elindulok ekkor, 
És a berekben, a vár meg az ál-Simois vize mellett, 
Ünnepi gyász-tor közben rálelek - Andromachéra: 
Hector üres, zöld gyepből emelt sírjához a holtak 
Szellemeit szólítja fel épp, áldozva porának, 
S még két oltárt is szentelt, hogy azokra boruljon. 
Látva: ki jő, és trójai fegyvereket körülötte, 
Megszédül, mozdulni se tud s elborzad e roppant 
Nagy csuda bámultán, úgy, hogy szive is beledermed; 
Avval alél, és hosszu idő kell, míg szava megjön: 
„Hús-vér testben, az élet üzen veled, ég fia? és élsz? 
Vagy ha a kedves napfény már nem süt neked, akkor 
Mért nem Hectort látom?” – sírta, s hullt sürü könnye, 
És zokogásától búgott a berek. Zavarában 
Nem tud az önkínzóhoz szólni, dadogni csak ajkam: 
„Élek, azaz még hurcolom életem is bajaimmal; 
Kár kétkedned, igaz, mit látsz – – – 
Jaj, de terád, nagy férfiu özvegye, rád mi köszöntött: 
Balsors, vagy – hisz ez illik hozzád - végre szerencse? 
Mondd! Pyrrhus felesége-e Hectór Andromachéja?” 
Földre szegezve szemét, halk hangon suttog e szókra: 
„Egy boldog nő volt, Priamus szűzlánya, közöttünk, 
Kit meggyilkoltak meredekfalu Trója tövében, 
Ellenség sírján – őt nem sorsolta ki senki, 
S győztes urat rabnőként ágyában sose látott! … 
Elhamvadva hazánk, sok mély tengert mi bejártunk, 
S tűrtük a büszke Achilles-sarj gőgjét, ifijonti 
Dölyfét, s én: gyereket szültem, mint ágyasa; csakhogy 
Ő lacedaemón nászt áhítva, a Léda-virágot, 
Hermionét – engem rabjának adott, Helenusnak. 
Rá ezalatt, az elorzott lányért nagy szerelemre 
Fellobbant, bűnök furiái gyötörte Orestes, 
Ősei oltáránál csapdát vet, s el is ejti. 
Hullva Neoptolemus, részben ránk szállt birodalma, 
Visszajutott Helenusra, ki körben Chaoniának 
Kezdte nevezni e hont, Chaonról, Trója fiáról - 
Itt a tetőn, ime, Pergamusunk is az új Iliumhoz. 
Ámde mi szél hoz vagy mily végzet téged e partra? 
Vagy csak egy isten üzött, s azt sem tudtad, hova értél? 
S hogy van az Ascanius-gyerek? életben van-e vajjon? 
Kit teneked még Trójában – – – 
Gondol-e néha, kit elveszitett: anyjára, a kedves? 
S mondd, ugye ősi erényben, bátorságban előtte 
Aeneas atya és… Hector nagybátya a példa?” 
Ily szavakat mondott, mialatt bús könnyeket ontott 
Hasztalanul, hosszan, mikor, egyszer csak, jön a várból 
Priamides, bajnok Helenus, követők hada élén, 
Ránk ismer tüstént, visz vígan a várba azonnal 
És sír, úgyhogy minden szó zokogásba ful ajkán. 
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procedo et paruam Troiam simulataque magnis    
Pergama et arentem Xanthi cognomine riuum  350   
agnosco, Scaeaeque amplector limina portae;    
nec non et Teucri socia simul urbe fruuntur.    
illos porticibus rex accipiebat in amplis:    
aulai medio libabant pocula Bacchi    
impositis auro dapibus, paterasque tenebant. 
[…] 
 
nec minus Andromache digressu maesta supremo    
fert picturatas auri subtemine uestis    
et Phrygiam Ascanio chlamydem (nec cedit honore)    
textilibusque onerat donis, ac talia fatur:  485   
'accipe et haec, manuum tibi quae monimenta mearum    
sint, puer, et longum Andromachae testentur amorem,    
coniugis Hectoreae. cape dona extrema tuorum,    
o mihi sola mei super Astyanactis imago.    
sic oculos, sic ille manus, sic ora ferebat;  490   
et nunc aequali tecum pubesceret aeuo.' 
 
(ed. Mynors, 1972) 

Én is elindulok, és egy kis Trójára találok, 
Pergama nagy várának csöpp mására (a Xanthus 
Víztelen ér), és én ölelem Scaeae kapufáját. 
Vígan vannak a testvér-várban a teucrok ugyancsak! 
Ellát gazdánk mindenkit fényes folyosóin; 
S már a terem közepén aranyakra kirakva az étkek: 
Fogjuk hát poharunk, Bacchusra köszöntjük a kelyhet. 
[…] 
 
Andromache se marad hátrább adománnyal uránál, 
 Bárha a végbucsu őt is igen szomorítja: arannyal 
 Szőtt, ábrás takarókat ad és egy phryg köpönyeggel 
 Tiszteli meg gyerek-Ascaniust, majd így rebeg ajka: 
„Vedd, kedves kicsikém, e kezem-munkáit örökbe, 
 Hogy tanusítsák, mint szeretett Hector neje mindig, 
 Andromache. No, vegyed rokonod végső adományát, 
 Ó, te, ki Astyanaxomnak vagy egészen a mása. 
 Hisz nézésed, akár az övé, kezed, arcod ugyancsak; 
 Épp veled egykoru, serdűlő fiu volna, ha élne.” 
 
(ford. Lakatos István) 

 

 
Vergilius: Aeneis, XII. 819–828 
 
'… illud te, nulla fati quod lege tenetur,  
pro Latio obtestor, pro maiestate tuorum: 820 
cum iam conubiis pacem felicibus (esto)  
component, cum iam leges et foedera iungent,  
ne uetus indigenas nomen mutare Latinos  
neu Troas fieri iubeas Teucrosque uocari  
aut uocem mutare uiros aut uertere uestem. 825 
sit Latium, sint Albani per saecula reges,  
sit Romana potens Itala uirtute propago:  
occidit, occideritque sinas cum nomine Troia.' 
 
(ed. Mynors, 1972) 

„… Csak mit sorsunknak sem tilt törvénye, ma tőled 
Azt kérem, Latium s a te törzsed tiszteletére: 
Hogy boldog nászukkal majd békét ha szereznek, 
Mit nem bánok már, és törvény lesz e szövetség, 
Régi nevét e vidék latin őseinek ne parancsold, 
Sem magukat trósszá, teucroknak híva, cserélni, 
S hogy vesszék a vitéz viselet, változzon a nyelvük. 
Álljon csak Latium, fejedelmeit adja örökre 
Alba, s a római fajt az itáli erény tegye naggyá; 
Trója letűnt, neve is tűnjék el hát vele végképp!” 
 
(ford. Lakatos István) 

 
 
Lucanus: Bellum Civile, IX. 961–999 
 
Sigeasque petit famae mirator harenas    
et Simoentis aquas et Graio nobile busto    
Rhoetion et multum debentis uatibus umbras.    
circumit exustae nomen memorabile Troiae    
magnaque Phoebei quaerit uestigia muri.  965   
iam siluae steriles et putres robore trunci    
Assaraci pressere domos et templa deorum    
iam lassa radice tenent, ac tota teguntur    
Pergama dumetis: etiam periere ruinae.    
aspicit Hesiones scopulos siluaque latentis  970   
Anchisae thalamos; quo iudex sederit antro,    
unde puer raptus caelo, quo uertice Nais    
luxerit Oenone: nullum est sine nomine saxum. 
inscius in sicco serpentem puluere riuum    
transierat, qui Xanthus erat. securus in alto  975   
gramine ponebat gressus: Phryx incola manes    
Hectoreos calcare uetat. discussa iacebant    
saxa nec ullius faciem seruantia sacri:    
'Herceas' monstrator ait 'non respicis aras?'    
[…] 
 
 
 
 
  ut ducis inpleuit uisus ueneranda uetustas,    
erexit subitas congestu caespitis aras    
uotaque turicremos non inrita fudit in ignes.    

Majd Sígéum alá megy, s bámul az őshirü földön, 
És Simois mellé, majd Rhoetium ősi falához, 
Mely hires a hellén hős sirjáról: s azon árnyak 
Sirjaihoz, mikről oly sok költő dala zengett. 
Megkerülé a hires Trójának hamvait és nagy 
Nyomdokait kutatá a Phoebusi bástyafalaknak. 
Korhadozó törzsek, s vad fák lepik azt a helyet, hol 
Assaracus laka volt, s döledékét templomaiknak 
Csak rothadt fagyökér támasztja; befödve egészen 
Pergama bokrokkal, nyoma sincs már ott a romoknak. 
Hesione szirtjét és Anchises nyoszolyáját 
Szinte kereste, s azon barlangot, melyben a bírák 
Ültenek; és honnan Ganymedes szálla az égbe, 
És ama sziklatetőt, hol Nais Oenone enyelgett. 
Itt neve van minden sziklának az ősi időkből. 
Azt sem tudta, minő patakon ment át a fövényen: 
Xanthus volt e patak. Bizton tapodá le a gazdag 
Pázsitot a mig nem tudatá vele Phrygia népe, 
Hogy Hector sirján lépdel. Szétszórva hevertek 
A szirtek s nyoma sem volt szentelt épületeknek, 
S ím vezetője imigy szól: „Meg sem nézed az oltárt? 
Hercei Juppiteré!” 
[…] 
 
Megszemlélvén szent emlékit az ősi időknek 
Caesar, gyepföldből oltárt rögtönz, a szivimát küld 
Égbe a tömjénfüst illatlehelő kebelével: 
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'di cinerum, Phrygias colitis quicumque ruinas,  990   
Aeneaeque mei, quos nunc Lauinia sedes    
seruat et Alba, lares, et quorum lucet in aris    
ignis adhuc Phrygius, nullique aspecta uirorum    
Pallas, in abstruso pignus memorabile templo,    
gentis Iuleae uestris clarissimus aris  995   
dat pia tura nepos et uos in sede priore    
rite uocat. date felices in cetera cursus,    
restituam populos; grata uice moenia reddent    
Ausonidae Phrygibus, Romanaque Pergama surgent.' 
 
(ed. Housman, 1927) 

„Sirhoni isteneink, kik Phrygia romjait és kik 
Véditek Aeneast, kit most Lavínium őriz, 
És házisteneink Albán, s kiknél ma is égnek 
Phrygia lángjai, és Pallas, kit férfi szemek még 
Nem láttak soha a hirhedt szentély üregében, 
Legszebb oltárán Julus népének; utódtok 
Im szent tömjént gyújt, s elporladt őshelyetekről 
Sohajt hozzátok: hagyjától jól sikerűlni 
Megkezdett müvemet, s a népeket újra teremtnem! 
Kedves kölcsönkért Ausonia visszaadandja  
Phrygia bástyáját és Pergamum ujra fölépűl.” 
 
(ford. Laky Demeter) 

 

 
Suetonius: Iulius Caesar, 79, 3 
 
quin etiam uaria fama percrebruit migraturum Alexandream 
uel Ilium, translatis simul opibus imperii exhaustaque Italia 
dilectibus et procuratione urbis amicis permissa […] 
 
(ed. Ihm, 1908) 

Sőt, a legváltozatosabb hírek keringtek arról, hogy 
elköltözik Alexandriába vagy Iliumba, és magával viszi a 
birodalom minden kincsét; barátaira bízza a katonai 
táborozásoktól kimerült Italiát, valamint Róma 
kormányzását […] 
 
(ford. Kis Ferencné) 

 

 
Horatius: Carmina III, 3, 57–68 
 
sed bellicosis fata Quiritibus    
hac lege dico, ne nimium pii    
  rebusque fidentes avitae    
    tecta velint reparare Troiae.  60   
 
Troiae renascens alite lugubri    
fortuna tristi clade iterabitur    
  ducente victrices catervas    
    coniuge me Iovis et sorore.    
 
ter si resurgat murus aeneus  65   
auctore Phoebo, ter pereat meis    
  excisus Argivis, ter uxor    
    capta virum puerosque ploret.'    
 
(ed. Klingner, 1959) 

De ezt a harcos rómainak csak úgy 
jövendölöm, ha nagy kegyelettel és 
  bízván magában, ősi Tróját 
    már sosem építi újra többé. 
 
Ha végzetére Trója föléled is, 
csúfos bukás lesz vége megint, mivel 
  győztes hadat rá én vezetnék, 
    asszonya és húga Juppiternek. 
 
Ha háromízben kél fel acélfala 
Phoebus kegyéből, döntse görög hadam 
  háromszor el, sirassa három 
    vészben urát s gyerekét a rabnő!” 
 
(ford. Bede Anna) 

 
 
Plutarkhos: Alexandros, 15 
 

τοιαύτῃ μὲν ὁρμῇ καὶ παρασκευῇ διανοίας τὸν 
Ἑλλήσποντον διεπέρασεν. ἀναβὰς δὲ εἰς Ἴλιον ἔθυσε τῇ 
Ἀθηνᾷ καὶ τοῖς ἥρωσιν ἔσπεισε. τὴν δὲ Ἀχιλλέως στήλην 
ἀλειψάμενος λίπα καὶ μετὰ τῶν ἑταίρων συναναδραμὼν 
γυμνὸς, ὥσπερ ἔθος ἐστίν, ἐστεφάνωσε, μακαρίσας αὐτόν 
ὅτι καὶ ζῶν φίλου πιστοῦ καὶ δὲ τελευτήσας μεγάλου 
κήρυκος ἔτυχεν. ἐν δὲ τῷ περιϊέναι καὶ θεᾶσθαι τὰ κατὰ 
τὴν πόλιν ἐρομένου τινὸς αὐτόν εἰ βούλεται τὴν 
Ἀλεξάνδρου λύραν ἰδεῖν, ἐλάχιστα φροντίζειν ἐκείνης ἔφη, 
τὴν δὲ Ἀχιλλέως ζητεῖν, ᾗ τὰ κλέα καὶ τὰς πράξεις ὕμνει 
τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἐκεῖνος. 
 
(ed. Perrin, 1919) 

Ilyen lelkes hangulatban és ilyen előkészületek után kelt át 
a Hellészpontoszon. Ilionban szállt partra, itt áldozott 
Athénénak, a hősöknek pedig italáldozatot mutatott be. 
Akhilleusz sírkövét megkente olajjal; hagyományos szokás 
szerint társaival mezítelenül versenyt futott a síremlék 
körül, majd a síremléket megkoszorúzta, s boldognak 
mondta Akhilleuszt, hogy életében hű barátra, halála után 
pedig tetteinek nagy dalnokára talált. Amikor bejárta a 
várost, és megnézte a látnivalókat, valaki megkérdezte 
tőle, nem akarja-e látni Alexandrosz lantját? Azt mondta, 
arra nincs a legkisebb gondja sem, de szívesen megnézné 
Akhilleusz lantját, amellyel a bátor emberek dicső tetteiről 
énekelt. 
 
(ford. Máthé Elek) 

 


