
A  hét bölcs

Kleobulosz

1. Mér рои ápiOTOV.

Modus optima rés.

A  mértékletesség a legjobb.
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2. Патера ó é i  aióeioQ ai.

Patrem revereri oportet.

Atyánkat tisztelnünk kell.

3. Ev то awpa ö'eti' mi tt\v ipuxijv- 

Curandum est ut corpore et animo bene valeamus. 

Ügyelnünk kell mind testünk, mind lelkünk jólétére.

4. n oX íra ig  r á  /ЗеЛпата avpfiovXeveiv.

Civibus optima suade.

Polgártársaidnak a legjobb tanácsot add!

5. B ía  ц rjSev iтраттеlv.

Per vim nihil agendum.

Erőszak által semmit ne tegyél!

6. T ém a  TraiSeveii-’.

Liberos institue.

Oktasd gyermekeidet!

7. Тихи evxeada i.

Fortunám precare.

Könyörögj a szerencséhez!

8. "Ехврад SiaXúeiu.

Inimicitias dissolve.

Vess véget az ellenségeskedéseknek!
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9. Táv той Síjpov éxQpbv noXépiov vopí^eiu.

Populi inimicum hostem habeto.

Aki a népnek árt, tartsd ellenségnek!

10. Eimopoínna pi) úiтерцфси'ои eívai, аттороОита fiff татгенюОадси.

In divitiis ne superbias, in egestate ne abiecto sis animo. 

Gazdagságodban ne légy gőgös, szegénységedben ne alázkodj meg!

11. Гapelv ёк T<ln> ópoícof éái> yáp ík  twv KpeiTTÓuiou, 
öecmÓTas, ov avyyevels tcrrjarf.

Uxorem dúc ex aequalibus: si enim e potentioribus duxeris, dominos, 
non affines tibi comparabis.

Hasonszőrű feleséget vegyél,- ha ugyanis a tehetősebbek közül 
nősülsz, akkor urakat, s nem rokonokat szerzel magadnak.

12. Mi7 cm yeXáu тф okíótttoutl • áirexOps' yáp éarj тсяд окшттторёиыд.

Alios cavillanti ne subrideas,- invisus enim fies iis quibus illuditur.

Ne nevess együtt azzal, aki másokat gúnyol,- gyűlöletessé válsz ugyanis 
a kigúnyoltak előtt.

Szolón
1. MrfSén áyav.

Ne quid nimis.

Semmit se túlságosan!

2. Та афаир töls- фсп>еро1$ текртрои.

Obscura e manifestis conice.

A rejtett dolgokra a nyilvánvalókból következtess!
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3. 'HSoupu фейуе, fjng  Xúnpu tíktsl.

Voluptatem füge quae tristitiam parit.

Kerüld azt a gyönyört, amely bánatot szül!

4. ФиХааае тропой ка\окауав[аи аркой татоте'раи.

Morum probitatem serva vei iureíurando fide digniorem.

Őrizd erkölcseid kiválóságát, mely még az eskünél is megbízhatóbb.

5. ZtfipáytCe тойg péi> Xóyovg criyfj, три Se aiypu кшрф.

Sermones silentio, silentium temporis opportunitate comproba.

A  beszédet hallgatással pecsételd meg, a hallgatást pedig a megfelelő 
idővel!

6. Mi) ipevSov, á W  dÁrjBeve.

Ne mentiaris, séd vera loquere.

Ne légy hazug, ellenben legyél igazmondó!

7. Tá oTTov&áia реХета.

Honesta medítare.

Tisztes dolgokra törekedj!

8. Tóig aeavrov npaog iadi.

Lenis in tuos sis.

Légy jóindulatú a tieiddel szemben!

9. ФйХоид pi) тауй ктш, ovg 8’ au ктцар, pi) тауй ánoSoKÍpaCe.

Amicos ne cito compares, quos autem comparaveris, ne statim repudies.

Barátokat ne gyorsan szerezz, akiket azonban már megszereztél, 
ne taszítsd el hamarjában!
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10. ".Археавт равсои ápxeii' emarrjarj.

Parere cum didiceris, imperare scies.

Megtanulván engedelmeskedni, parancsolni is tudsz majd.

11. EvOwav érepoug á^LÜv SiSóvcn Kai avrög vrrexe.

Quam alios reposcis rationem, ipse quoque redde.

Magad is teljesítsd azt, amit másoktól megkövetelsz!

12. ZvpfiovXe ve pi) та rjSiara, dXXá rá /Зё Ári ara Tóig rroXÍTatg.

Civibus non iucundissima, séd optima suadebis.

Polgártársaidnak ne a legkellemesebb, hanem a leghasznosabb 
tanácsokat add!

13. Mr) epaavi’ov.

Ne fastidio efferaris.

Ne légy dölyfös!

14. Mr) KüKOÍg ópíXei.

Cum improbis ne verseris.

Hitványakkal ne érintkezz!

15. Xpw T óig  d eo íg .

Consule deos.

Kérj tanácsot az istenektől!

16. Ф[Хоид evoéfleí.

Amicos colé.

Tartsd tiszteletben barátaidat!
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Khilón
1. rvúOi aavTÓv.

Nosce te ipsum.

Ismerd meg önmagad!

2. Шиши p i) noXXá XáXef áp ap T rjaei yáp.

Inter bíbendum ne múlta loquaris: delínques enim.

Ivás közben ne fecsegj sokat: hibázni fogsz ugyanis.

3. Mf] émOvfiei áSúuara.

Ne concupisce quae fieri nequeunt.

Ne kívánj lehetetlent!

4. Mi) KctKoXóyei tovs nXrjoíou- e l Se fírj, aKOiíaiy ёф' ó ís  Хищврау.

Ne maledicas aliis: sin minus, audies quae tibi molesta erunt.

Ne gyalázz másokat,- ha mégis ezt teszed, olyan dolgokat hallasz majd, 
melyek miatt bánkódni fogsz.

5. ’Ettí tó Selnua тши ф[Хши \3ра$ёш$ Tropevov, éni Se rá? árvxías- 
тахеш$.

Ad amicorum convivia lente, ad calamitates autem cito accede.

Barátaid lakomáira lassan menj, szerencsétlenségük közepette 
azonban siess!

6. Nópois- neíOov.

Legibus obtempera.

Engedelmeskedj a törvényeknek!
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7. Той тетеХеитркота paKapí{e.

Vita functum beatum praedica.

Azt nevezd boldognak, aki már leélte életét!

8. ПреоРитерои oé/)ov.

Natu maiorem colé.

Tiszteld az idősebbet!

9. Töv та áXXárpia népiepya£ópevov piciéi.

Alienarum rerum cura occupatum oderis.

Azt, aki mások dolgába avatkozik, vesd meg.

10. Zppíav aípov páXXor rj KépSos aioxpóv то pév yáp ána£ Almijáéi, 
то Se áeí.

lacturam turpi lucro praefer: illa enim semel, hoc semper dolorem afférét.

Inkább a veszteséget válaszd, mint a rútul szerzett nyereséget: 
az előbbi ugyanis egyszer okoz fájdalmat, az utóbbi azonban mindig.

11. Tű SuoTUXovun pr) émyéXa.

Calamitosum ne irrideas.

Ne nevesd ki azt, aki szerencsétlen!

12. 6vpov KpáTei.

Irae moderare.

Uralkodj haragodon!

13. Tfjs ÍSÍas oÍKÍag тгроотате1.
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Domui tuae bene praeesto.

Saját házadat jó l irányítsd!

14. 'H yXwaaa aov pr) -протрехетсо той vov.

Lingua tua ne mentem antevertat.

Nyelved ne előzze meg eszedet!

Thalész
1. ’Eyyva, 7тара 8' ára.

Sponde,- praesto noxa est.

Vállalj kezességet,- veszteség ér.

2. <PÍXlúi> napóvTiüu Kai ánóvTU/v pépvpao.

Amicorum praesentium et absentium menento. 

Egyaránt gondolj jelenlevő és távollevő barátaidra!

3. Мётрш xpü- 

Módúm adhibe.

Tarts mértéket!

4. Mi) nXovTei KaKŰs".

Noli male ditescere.

Ne gazdagodj tisztességtelenül!

5. Mi) nácn тате ve.

Cave omnibus credas.

Ne bízz mindenkiben!
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6. KoXaKeveiv уо veiъ pp  ÖKvei.

Parentibus blandíri ne dubita.

Ne vonakodj szüleidnek kedvében járni!

7. ’Apxojv KÓopei aeavTÓ v.

Cum imperas, rege te ipsum.

A  hatalom birtokában uralkodj tenmagadon!

8. O'iovg áv épávois evéyicris toIs' у  öve ven, toloútovs avrös év ты 
yrjpg napa twv tíkvw v  npoaőéxov.

Qualia parentibus praemia dederis, talia ipse senex a liberis tuis exspecta.

Amilyen támogatásban részesítetted szüléidét, magad is olyat várj 
gyermekeidtől, ha megöregszel!

9. ’Aviapöv ápyía.

Desidia rés molesta est.

A  restség bosszantó.

10. Bapú ánatSeivcría.

Ignorantia incommoda est.

A  műveletlenség terhes.

11. AÍSaoKe Kai pávdave то ápeivov.

Doce ac disce meliora.

Tanítsd és tanuld a jobbat!

12. A p y ös  pt) io Oi , prjS' áv  TTÁovTrjs'.

Noli otiari, etiamsi dives sis.

Ne légy tétlen, még akkor sem, ha gazdag vagy!
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Pittakosz
1. Каиром у  vádi.

Nosce tempus opportunum.

Ismerd fel az alkalmat!

2. "O péÁÁeis- noieLV, pf} Aéye- áltotvxüi'  yáp icaTayeAaadijaij.

Quod fadurus es, ne dicas: nam spe frustratus derideberis.

Ne beszélj arról, amit tenni szándékozol,- ha ugyanis kudarcot vallasz, 
nevetség tárgya leszel.

3. Töv фСАои KdKws pff Aéye, pr/S' eu той éxdpóv áavAAóyíarou yáp
TÓ TOLOVTOV.

Nec amico male, nec inímico bene dicas: hoc enim hominís inconsiderati est.

Barátodat ne gyalázd, ellenségedet ne dicsérd: ez ugyanis 
a meggondolatlan ember tulajdonsága.

4. "Ocra vepeoqs тф ттАртои, avrös pp noíei.

Quae vitio vertis aliis, ipse ne facito.

Ne tedd azt, amit mások esetében hibának tartasz!

5. fhoTÖv yfj, ámoTOV ваАаиаа.

Fida est terra, ínfidum maré.

A  föld biztos, a tenger bizonytalan.

6. Паракатавщад ánóSos’.

Deposita redde.

A  letétet add vissza!
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Biasz
1. Oí nXeioroi ávOpuiiroi какой 

Plerique homines improbi sunt.

A  legtöbb ember elvetemült.

2. E is катотггрои ёдРХефаита Set, ei реи каХод фа[ит], каХа TTOieiw 
ei Se aioxpág, то rrjs фёюеи^ ёХХитё? 0юрво0ава1 rfj 
каХокауат8[д.

In speculum intuitum oportet te, si pulcher tibi videris, honesta facéré, 
sin eformis, naturae vitium honestate corrigere.

Nézz a tükörbe! Ha szépnek látod magad, derék dolgokat tegyél,- 
ha csúnyának, a természet mulasztását erkölcsi kiválóságoddal pótold!

3. BpaSécos éyxeípei ov 8' áv áp^r\ SiaPefiaiov.

Lente aliquid aggredere: quod autem inchoaveris, id perficere persevera.

Megfontoltan láss dolgaidhoz: amit azonban elkezdtél, 
kitartóan vidd végbe!

4. Míoei то raxv XaXeh>, pr) ágáprrjs" gerávota yáp акоХоивеL

Celeritatem in loquendo oderis, ne pecces,- sequitur enim poenitentia.

Qyülöld a gyors fecsegést, nehogy tévedj -  azt ugyanis a megbánás 
követi.

5. Mrjre evrj6r)s iadí, pfjre какорбг)?.

Nec stultus sis, nec malitiosus.

Se ostoba, se rosszindulatú ne légy!

6. ’Афроаоири pr) rrpoaSéxov.

Imprudentiam ne admitte.

Ne tűrd el a tudatlanságot!

A  hét bölcs 21



7. <Ppóvr)cn v áyána.

Prudentiam dilige.

Szeresd a bölcsességet!

8. Krfjaat év pév veÓTt)Ti evnpa^íav, év Sé тф yrjpa acxpíav. 

Adolescens rebus bene gerendis, senex sapientiae studeas.

Fiatalon helyes ténykedésre, idős korodban bölcsességre törekedj!

9. "O ti dv áya9öv TTpáocnjs, Q eoús, pi) aavröv ainio.

Cum boni aliquid facis, causam diis, non tíbi ascribe.

H a valami jót teszel, annak okát az isteneknek tulajdonítsd, 
ne saját magadnak!

10. ’Акоие TTOÁAá.

Audi múlta.

Hallgass sokat.

11. AáÁet каСpia.

Loquere tempestiva.

A  megfelelő időben beszélj!

12. Tleíoas Ad (le, pi) (iiaadpevog.

Persuasione cape, non vi.

Rábeszéléssel érj célt, ne erőszakkal!

13. ’Avágiov ávSpa pl) ina i vei Siá ttAovtov.

Vírum indignum ne lauda propter divitias.

M éltatlan férfit ne dicsérj gazdagsága miatt!
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Periandrosz
1. МеХета то паи.

Stúdium omnia complectitur.

A gyakorlat a legfontosabb.

2. KaXöu rjauxía.

Bona rés quies.

Jó dolog a nyugalom.

3. ’ЕтафаХед nponéreia.

Periculosa temeritas.

A meggondolatlanság veszedelmes.

4. Auotvxiúu крипте, i'ua pfj tovs éxopovg еифраирд.

Rés adversas cela, ne gaudis afficias inimicos.

Szerencsétlenségedet tartsd titokban, 
nehogy örömöt szerezz ellenségeidnek!

5. A í peu r/őouai Ourjraí, aí 8 ’ áperai áOáuaroi.

Voluptates mortales sunt, virtutes immortales.

A gyönyörök halandók, az erények azonban halhatatlanok.

6. Evtvxüu рёи рётрю? ioOi, útvx<3v Sí  <t>póutpos.

In rebus secundis modestus, in adversio prudens esto.

Jó sorsodban legyél mértékletes, balsorsodban pedig bölcs!

7. ZeavTÖu ágion napaaKeúage тши уоиеши.

Dignum te parentibus praebe.

Válj méltóvá szüléidhez!
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8. Züji’ pev énaii'ov, ánoöauwu Se ракарССои.

Da operám, ut vivus lauderis, mortuus autem beatus praediceris. 

Életedben dicsérjenek, halálod után pedig mondjanak boldognak!

9. Фг'Логу eÜTVXovcn Kai атихойаи> ó aÚTÖg icrOi.

Amicis et fortunatis et infortunatis idem esto.

Ugyanúgy viszonyulj barátaidhoz akár szerencsések, akár szerencsétlenek!

10. Mr) póuou tovs" áp ap T áv ou rag  KÓXaCe, á\\á Kai tovs péXXoi'ras' 
KwXve.

Non solum peccantes castiga, séd etiam peccaturos prohibe.

Ne csupán azt büntesd, aki hibázott, hanem tartsd vissza azt is, aki 
hibázni akar!

11. Tói? p ia  i'ópoLS- naÁaiois XP̂ < TOlS <5’ офогд тгроафатогs’.

Legibus antiquis utere, obsoniis recentibus.

Régi törvényekkel és friss hallal élj!
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