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N ec légi túr pnra ulia magia de cocpore totó /Q uam  non légi ti mo foedere iuocttx 
•m ór.1 —  írja O vidius az Aeneis IV . éneke kapcain a m egállapítása érvényes lehetne 
a X V II. századi Francia országban is. V ergilius eposzának legism ertebb a legkedvel
tebb epizódja a  karthágói történet, erről irodalm i, zenei és képzőm űvészeti feldolgo
zások egész sora tanúskodik.

V ergilius kétségkívül a legnépszerűbb antik  költő. Aeneis* könnyen hozzáférheti 
az olvasóközönség szám ára akár eredetiben, hisz ha görögül nem is, latinul m ég illett 
tudni, akár b a n d a  fordításban, hála a század folyam án m egjelent szám os (teljes vagy 
részleges) fordításnak.

A z Aeneis sikeréhez m inden bizonnyal az is hozzájárult, hogy a  francra epikai 
próbálkozások sorra kudarcot vallottak, hol a szerzők középszerűsége, hol a választott 
tém a érdektelensége m iatt. így  továbbra ia V ergilius m aradt a  követendő példa, Pire 
le B ossu, Abbé de M arolles az Aeneist  elem ezve írják traktátusaikat az epikus köl
tészetről.

Jean de Segrais A énéit-fordítása egyike a legism ertebbeknek. M egjelenését a művett 
közönség várakozása előzte m eg, erről tanúskodik M me de Lafayettc 1663-ban a 
fordítóben írt levele:

»Jc prenda néanmoia la Hberté de lire  V irgilé toute indigne que j'e o  aula, m ait ti 
vous, M r són traducteur, voua rendez Énéé aussi peureux et aussi dévot qu’il est, je 
erő it qu’il faut l ’envoyer coucfacr plutoat que de le  m ener fairé la guerre cn Italie et 
l ’envoyer 1 v e sp ra  au lieu de le conduiie dana la  grotte avec D idón.”2

Gyáva és túlbuzgó Aeneas? Szigorú vádak az istenek választottja ellen. Termé
szetesen nem a fordító feladata a főhős jellem ét m egváltoztatni és kora ízléséhez 
igazítani. (Erre ia akadt példa a század folyam án. M ontfleury 3 i s  M me de Sain-

1 Ovidius, TKstia, 2. 535-536. „Ée az a g tab á l azt olvassák legszívesebben, Ezt s 
szerelmet, amit a cm fik  ta x a  frigy;” Ovidius. A  száműzetés dalai, Ford. Erdády 
János, Budapest, 1949, 42. I.

2  Mme de Lefeyette, Correapoadanea, Paris, Gallimard, 1942, lettre 158. —  „Néha 
veszem a bátorságot, hogy Vergilius! olvassam, bármennyire is méltatlan vagyok 
sere, de ha Oa is, tisztek Fordító, olyas gyávának 4a túlbuzgónak festi Aeaeaat, mmt 
amilyen, azt hiszem inkább korábban ágyba kell á t küldeni, mintsem háborúba 
indítani Itáliába, a agyas (r j vecscrnyére zavarai inkább, m int Didóval a barlangba

3 A ntainsJecob de Moitfflmtry, L ‘ Ambtgue oomique oh les u ao u n  de Didón et 
d’& ée, 1673.

90



tonge 4 hősszerelmes Aeneast és boldog Didót kreálnak műveikben.) Segrais a maga 
részéről védelmébe veszi Vergiliust és hősét. Sorra veszi az ellenük felhozott vádakat 
s egyenként igyekszik megcáfolni azokat. Teszi ezt 1668-ban, amikor Aeneis-foidí- 
tásához önálló tanulmánynak beillő, terjedelmes előszót közöl. írása rendkívüli forrás 
az Aeneis korabeli kritikájáról, különösen a Dido-Aeneas történet fogadtatásáról.

Ahogyan Mme de Lafayette leveléből is kitűnik, a közönség elsősorban Aeneas 
jellemével elégedetlen:

^L’aversion qu’n a concue pour ce héros a esté si lóin, qu’on a passé jusqu’á dire 
que le Poéte l’avoit fait timíde aussi bíen qu’ingrat; que ce caractére de piété qu’il 
int a donné, n’est pás sj agréable que ce caractére d’amour que nos faiseurs de Romans 
donnent á leurs Iléros.”5̂

Vergilius római közönsége számára Aeneas kegyessége isteneivel szemben min
dennél fontosabb erény volt. A francia szalonok elegáns társasága már egészen más 
értékrend szerint ítél. A Dido-történet kapcsán Aeneast hálátlansággal, kegyetlenség
gel vádolja. Nem mentség már az istenekhez való hűség, emberibb érzelmeket, szen
vedélyesebb szerelmet várnának a hős férfiútól is.

Segrais szerint mindez összefüggésben áll kora erkölcsi hanyatlásával:
„C’est une chose étrange que sur tant de fausses maximes, nous ayons tellement 

laissé corrompre la morálé que la religion nous enseigne, que chacun Jise aujourd’bui 
comme une chose recue sans contestation, qu’il y a plus de gloire á ceder á ses 
passions qu’á les combattre, et que ce que fait un amant passe pour générosité, porveu 
que l’objet de sa passión sóit aimable. Virgilé a dire le vray, ne ne l’a pás cru; il a 
estimé au contraire que la principale marque de la vertu estoit de vaincre ses passions: 
et comme l’amour est la plus indomtable, il a jugé qu’en la faisant domter á Énéé, 
il lui a donné la plus grande marque de vertu qu’il luy pouvoit donner.”6

Jóllehet ő is elismeri, hogy Aeneas magatartása a búcsú pillanatában nem méltó 
Didó szenvedélyességéhez:

4 M m e d e  Saintonge, Didón 1693.
5 Traduction de l’Énéide de Virgilé. Pár M r de Segrais, Paris, 1668 —  chcz Denys 

Thierry, préface, p. 35.—  , 3  hős iránti ellenszenv oly messzire jutott, bogy egyesek 
már azt állították, bogy a Költő gyávának és hálátlannak formálta, s hogy 
kegyessége nem olyan kellemes tulajdonság, mint az a szerelmes jellem, amivel a 
regényíróink ruházzák fel hőseiket.”

6 Segrais, i. m. pp, 38—39. —  „Különös dolog, hogy sok hamis tétel alapján, annyira 
engedtük megromlani erkölcsünket, melyet a vallás tanít, hogy valamennyien 
ellentmondás nélkül mint valami kapott dolgot olvassuk, hogy nagyobb dicsőség 
meghódolni a szenvedélyek előtt, mint legyőzni azokat, és hogy az, amit egy 
szerelmes tesz, nagylelkűségnek is elmegy, feltéve, hogy szenvedélyének tárgya 
szeretnivaló. Vergilius az igazat megvallva nem így gondolta; ellenkezőleg, úgy 
vélte, hogy a legnagyobb erénynek az számít, ha legyőzzük szenvedélyeinket: és 
minthogy a szerelem egyike a leginkább fékezhetetleneknek, úgy ítélte, hogy ha 
Aeneas legyőzi, erényességének a lehető legnagyobb jelét adja."
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„...El pouvoit quitter Didón avec plus de lendréssé, et que Virgilé sans le fairé 
dcsobéir aux Dieux, pouvoit marquer un peu devantage la violence et Tagitadon de 
són amour dans les discours qu’il luy fait fairé.”7 8

Pedig az eposz más-jeleneteiben tanúi lehetünk Aeneas hevesebb érzelemkitörése, 
inek. Nem minden esetben palástolja érzéseit, gyakran látjuk sírni, ám könnyei is a 
kritikusok rosszallását váltják ki. Segrais fel is hívja olvasói figyelmét erre az ellent
mondásra: érzéketlennek tartják Aeneast, amikor elhagyja Karthágót, máskor olyan 
embernek, aki túl könnyen elsírja magát.

A Dido-Aeneas történet korabeli feldolgozásai minden bizonnyal e kritikák hatása 
alatt formálódtak. A legtöbb szerző a szenvedő Didót állítja müve középpontjába, 
akihez mindvégig jobban vonzódott e század közönsége, mint Aeneas vívódd, ellent
mondásos alakjához.9

7 Segrais, i. m. p. 9. — gyengédebben is elhagyhatta volna Didót és Vergilius — 
anélkül, hogy ezzel Aeneas ellenszegült volna isteneinek —  , bőse 
megnyilvánulásaiban valamivel jobban érzékeltethette volna e szerelem hevességet t i  
zaklatottságát.”

8  E munka részlet a szerző D idón vue p á r  le  X V II^^ siécle  franqais C. 1992-es
szakdolgozatából.
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