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né crédite, Teucrt!" Et validls viribus ingentem_hi,!_"]l,l
paulá
ecce á Tenedö per tranquillum mare gemini serpentes
post
iatus fe'ri contorsit.
parva duórum filiörum
ad litora 1endunt, et agmine certö Láocoonta petunt. irimum

Híc aliquis

latet error, equó

ac téla [erentem cor_
corpora serpens u,"rqi" implicat, mox ipsum áuxilio subeuntem
Tröiae properant,
exitium
ita
civ'és visú atóniti equum in urbem trahunt, ac

|.iplint.
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Aenéás bemutatkozik
és az,égő váAeneas, aki egyike Trója legjelesebb harcosainak,
íélelmetes
évében
,.oit Jt ,.n"n"k"uto tarsaí bollbngásuk hetedik

kerulnek a,kari-h;gói partok közelében, A vihar

i"""ári

"ir."iúa után kiköt a hős alzárazföldön, és az ehűnl lár!l.r"*a"ruaOse
sik k"rurerere indul, Helyeftük azonban anyjával, Venus iste,n;?;"ii;láll;rik, uki álruÉában, vadásznak öltözve siet íia elé,
ismehásv biztatást adion neki nehéz helyzctében, Áeneas nem
s röneki,
bemutatkozik
;iÉ1,h;sy ;"yiáilal áll szemközt, eiért
történetét,
viden elÚ'ondIa bolyongása

Nós Tróiá antiquá, si vestrás forte per arlrés
Tröiae nómen iit, diversa per aequora vectös
Íorte suá Libycis tempestás appu.lit óris,
Sum pius Aenéás, raptós quT ex hoste penátés
classe vehó mécum, fámá super aethera nötus,
ltaliam quaeró pátriam, et genus ab love summó,
Bis clénii Phrygium cönscendi návibus aequor/
vix septem convulsae undis Euröque supersunt,
lpse ignótus, egéns Libyae déserta peragrö,
Európi atque Asiá pulsus.
(VrRctrtus: Aeneis l, 375-B5)

Aeneas és Anchises. Az égő TrójábóI menekülő Aeneas váIlán
Terrakotti szobőr Veiiből, Kr, e, 5, sz, első fele,
,irri i"t"g apját.
'(kóma,
Museo Nazionale di Villa Ciulia)

"

r-a

:..ili

,

]rt,

i-]r] iil:|

-.

,ertr.l, ]
-,irn Flei

..naá
a,,,n tl:,

r
A

á, ab (magánhang,zó előrt abt praepclsitio

';r/.'_'_t?l:'_ro-r,Túoi -rrol,; télal; bttal

+

aliquis, aliqua, aliquid_-vala!]:uo|u],',.^_
annus/ -i, ffi.- év; annó decimö - ,,mikor?"

aclásdatquekérdésrefelelőidőhatározó
ig."n, _i'nis, n. _ vonulós, menet; certö arx, arcis,
aqmine

-

határozott irányban,

aiáiri"s. 3.: ait)_ mond,

áilít "gy"n","n
-,.",-.

f. _ tíellee)vár, erődítmény

árdeó 2 ársi
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