
Aiszkhülosz

I. "Орш? 8' агаукг] Trqpovás Pporoíg (pépeiи / /  вешу SiSóvtcjv.

Tamen necesse est mortales ferre calamitates diis dantibus.

Halandók, el kell szenvednünk minden csapást, mit ránk bocsát az ég!
Pers. 293-294.
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2. ’Аивраптет 8 ' á v  tói тгррат' á v  TÍiyoi /ЗротоТ?.

Humana verő mala hominibus sane accidere solent.

Halandót gyakorta sújt emberektől szenvedés.
Pers. 706.

3. А XX' ó ra i> аттейбг] n ?  avróg , yai в ед д  a v m irre ra i.

Verum si quis maturat, eius stúdium deus adiuvat.

Amit az ember siettet, abban isten is segít.
Pers. 742.

4. El p ev  yáp  ev  npátjaipev, a ir ta  веои.

Si enim rém bene gesserimus, deus auctor est.

H a boldogultunk, úgy az érdem istené.
Th. 4.

5. tlóXig yáp  ev  npáaooucra S aípovag  ríe i.

Urbs enim, cum prospera fortuna utatur, caelites colit.

Csak boldog város tisztel égi lényeket.
Th. 77.

6. MéXei yáp ái'Spí, pr) yvvi) (ХоиХеиётш,
Tatjaidé v  evSov 8' ovo a  p i) /3Xá/3r]i' rídei.

Curae enim sunt viro (mulier ea ne curato)
quae foris gerantur, domi verő sese continens damni nihil inferat.

A  férfi gondja a közügy, nem asszonyé!
A  nő üljön meg otthon, úgy nem ártogat.

Th. 200-201.

7. Twv rőt p a r a ía iv  dvöpáoi v фро^г/ратап' 
г) уХшста' áXrjefjs- y íy v era i K arrjyopog.

Temerariorum sane consiliorum viris 
lingua vera accusatrix exoritur.

Bolondeszű, veszett ember legigazíbb 
vádlója: önnön nyelve.

Th. 438-439.
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8. El yáp TÍixoLeu ши фроиоОт про? веши 
avTŐis éneíuoL? áu oato i?  K opnáapaaiu.

Utinam Üli, quod animo meditantur, a diis nanciscerentur 
his ipsis impiis iactationibus.

Bár azt nyernék az égiektől, mit maguk 
forralnak, ez istentelen hetvenkedők!

Th. 550-551.

9. ’Eu nauri npáyei 8' еав' ópiXía? какр? 
kóklou ovSéu, rnnpó? ov корютео?.

In omni negotio mala societate peius nihil est, fructus non colligendus.

Kezdj bárminő dologba, rosszabb nincs a rossz 
barátoknál -  ilyen gyümölcsöt le ne tépj!

Th. 599-601.

10. El пер какой фере1 ti?  aiaxvur)? а  тер,
Фаты.

Siquidem malum quis sine turpitudine sustinet, sic esto.

H a csak baj ér bennünket és szégyen nem, úgy legyen!
Th. 683-684.

11. "Opuido? őpuL? nto? áu áyuevoL фауши.

Quomodo avis, quando ave sít pasta, casta siti 

Madárevő madár hogy lenne bűntelen?
Supp. 226.

12. A lóX' аивршпыи к а т • nóuov 8' ’l'Sol?  
áu  oüSapov TavTÖu птерои.

Varia sunt hominum mala,- neque usquam 
miseriae eundem volatum videas.

Emberek baja sokszínű, 
minden szenvedésnek szárnya más.

Supp. 327-328.

13. 'H Alkti ye (иррахши ЬперататеГ.

At lustitia socios tuebitur.
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Harcol az Igazság azért, ki oltalmában áll.
Supp. 342.

14. "Уфюто? ... év /Зрото!? <t>ópo$.

Summus est metus mortalíbus.

Halandók közt a félelem hatalmas úr.
Supp. 479.

15. Tö oaxppoveiv пцшаа той /3íov nXéov.

Honestatem vita caríorem habes.

Életednél többre tartsd erényedet.
Supp. 1013 *

16. Tö £uyyevé? tol Seivöv rj в’ ópiXía.

Consanguinítas magnam vim habét et consuetudo.

Rokonság és barátság mégis nagy dolog.
Pr. 39.

17. ’ЕХафрои őan?  níjpám v é£ui nóSa 
éyei napm ve ív vo идете! v те töv какш? 
npdaoovT'.

Facile est, quicunque extra mala pedem habét, 
eum aliis dare consilia et admonere graviter afflictum.

Könnyű annak, kit baj nem ért, a szenvedőt 
a biztos partról bölcs szavakkal inteni.

Pr. 263-265.

18. 'АпоафаХе!? <ppevw
nXavá, kükös 8' iaTpö? lő? ti? é? vóaov 
íreoiúv.

Mente destitutus fluctuaris,- malus verő tanquam 
medicus in morbum lapsus.

Cserbenhagyott az ész,
állsz téveteg, mint rossz orvos, mikor beteg.

Pr. 472-474.

* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.l!
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19. Tdis vooovoí tói уХикО
tö Xolttöv dXyog ттрои̂ етп'атаабси тори/s\

Laborantibus sane iucundum est, quídquid doloris reliquum, 
id perspicue ante rescivisse.

A  nagybetegnek is könnyebb, 
ha tudja, mit kell még szenvednie.

Pr. 698-699.

20. "Oljos rí áXeiípá rí éyyéag тайтф Kvrei 
StyooTaroDvT' áu ov (píXws irpoaevvénois.

Perinde ac si quis acetum et oleum in idem vas infuderit, 
discordia illa inter ipsa nec amice coniuncta diceres.

Ecet s olaj, ha egy edénybe öntöd is, 
csak szerteválik, látod, nem-barátian.

A . 322-323.
21. Ovk ефа tis-

deovs- Pporűtv állovadat péXeiv 
öoois áOÍKTiov X^piS 
ттатоЮ’. ó 8' ovk evoefirjs.

Negavit aliquis deos dignari curam habere mortalium, 
a quibus rerum sanctarum decus conculcaretur. Hic verő pius non fűit.

S ki így szólt: //„A z istenek nem törődnek azzal, 
aki eltipor szép jogot", //bizony nem is jámbor az.

A . 369-373.

22. Ov yáp écrnv énaXfis’ 
ttXovtov TTpös KÓpov dvSpt 
XaKTÍoavri péyav Aíküs 
fkopöv ei? á фа ve táv.

Nam non est praesidium divitiarum viro, qui felicitate satiatus 
venerandam lustitiae aram in suam pemiciem conculcat.

Meg nem védi a kincse 
azt, kit dölyfe reávisz, 
hogy vesztére, az Igazság magas 
oltárát letiporja.

A . 381-384.

23. Tö Svooeflé? yáp épyov 
perá pév nXeíova ríterei, 
офетера 8' eÍKÓra yévvg.
Oíkiüv 8' áp' evOvSÍKUjv 
KaXXÍTrais потрох áeí.
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Impium enim facinus postea plura parit atque stírpi suae similia facinora,- 
nam iustarum domorum sors est putchrae subolis plena.

A  gaztett csupa újabb gonoszát szül, 
a hasonló a hasonlót, 
s a jó s igaz lakokban 
szép és jó az utód is.

A. 758-762.

24. Tó pópcnpov yáp tóv t ' eXeúOepoi’ pévet 
Kai töv npós’ аХХр? S ean oT ovpet'oi' x eP°S-

Nam quod fatis est constitutum, et liberum manet hominem et eum qui 
alienae potestati obnoxius dominationem patitur.

M ert éppenúgy vár itt a szabadra végzete, 
mint arra, kit szolgául tart a más keze.

Ch. 103-104.
25. Tá TTüi'Ta yáp tl? екуеад ái'6' шратод 

évós, párrjir ó роувод.

Omnia enim quae quis habeat, si pro sanguine effuderit 
unó profuso, frustra labor est.

Ki vért ontott ki, ontsa bár a kincseit, 
az sem segít.

Ch. 520-521.

26. Outi g  pepÓTrajL' áaívfj f i i  ото v 
Siá nái'TOS á n p o s  ápeitpet.

Nemo mortalium illaesam aetetam per omne vitae tempus vivit.

Nincs ember, olyan, ki sértetlen élvén 
életét, sose szenved.

Ch. 1018-1019.

27. Mi) фо/Зод ae пкатсо фретд.

Timor animum tuum ne vincito.

Ne győzzön félsz a szíveden!
Eu. 88.

28. "OpKOL g rá pi) Síкаia pr) vlkőv Xéyw.

Sacramentis causam, quae iniusta sit, victoriam obtinere nego. 

Kimondom: esküvel sem győz, ki jogtalan.
Eu. 432.
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29. *Е ав' öttov то őei rö r ей.
Kai фрегшг ётокоттог 
Sei perei г  кавщ егог.

Est ubi terror recte se habeat animique gubernátor firmiter insidens 
manere debeat.

Van, hogy jó a félelem, 
hogy ne légyen féktelen 
az ember-elme.

Eu. 516-519.

Aiszkhülosz 31


