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1. Oí 4>iXíav TTapaanoi'SovuTes', каи tt)v tcjv rjSiKppevaji' ёкфиуахл 
KÓXacnv, dXX' ovv ye три ёк 9eov npiopíav ov Sí акроиооитт.

Amicitiam laedentes, etiam si laesorum vindictam devitent, e deo poenam 
effugere non possunt.
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A  barátság megsértői, ha el is kerülik a megsértettek bosszúját, 
az isteni igazságszolgáltatás elől nem menekülhetnek.

Fab. 1 *

2. OőSeis ovtws é a n u  dSúraros', ais~ TTporniXaKioOeis pi) Súuaadai 
éavTÖv екЫкцаси.

Nemo adeo infirmus est, quin ignominia afflictus se ulcisci possit.

Senki sem gyenge annyira, hogy ha gyalázatot szenved, 
nem tudna bosszút állni érte.

Fab. 3.

3. ’H aviajO eia Kai r á  фо/Зера тши ттрауратши K aran pavvei. 

Consuetudo rerum etiam timendas mitigat.

A  szokás a félelmetes dolgokat is megszelídíti.
Fab. 1 0 .

4. Tov ашрапкоО kóXXov$• ápeíuaiu éariu  ó ríj? Siavoías KÓcrpos. 

Corporis pulchrítudíne plus valet excellentia ingenii.

A  testi szépségnél többet ér az észbeli kiválóság.
Fab. 1 2 .

5. Oí феибоХоусп тоте páXicrra KaraXaCovevovrai, örau tovs

éXéyxovTas pi) exom■

Mendaces (tűm) maximé gloriantur, cum non habent, a quibus 
convincantur.

A  hazudozók akkor kérkednek leginkább, amikor nincs, 
aki megcáfolja őket.

Fab. 14.

6. ÍToiajpá 4>vois TrXrjppeXeh' npoaipovpévr), Kai' pr) p e r ' evXóyov 
npoaxijparos Svi'rjefj, атгаракаХалтшs- 7roi>r)peverai.

Indoles prava pronaque ad peccatum, si ratione probabíli efficere non 
possit, aperte etiam facinus committit.

A  bűnre elszánt hitvány természet, ha tetszetős ürüggyel nem teheti, 
akkor leplezetlenül is elköveti tettét.

Fab. 16.

* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.)!
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7. M á ra io í eio ii', öao i toútol g w? fk>T)f)ols ттроофеиуоиспи, 015- то 
áSíKetu páXXóu ёсттч> ерфитои.

Stulti sunt, qui auxilii petendi causa se ad illos conferunt, quibus 
impbrobitas innata est.

Ostobák azok, akik olyanokhoz fordulnak segítségért, 
akiknek már természete a gonoszkodás.

Fab. 19.

8. Tűk' фенбоХоуши ávOpuimov é'Xeyxóg écrrt та ттраурата.

Mendaces homines rés ipsae convincunt.

A  hazudozó embereket a tények cáfolják meg.
Fab. 20.

9. TloXXáKis a  p fj тёу^Л ттареауе, таита тиул S ieppáfieuaei'.

Saepe arte non data forte offeruntur.

Sokszor, amit a mesterség nem ad meg, azt a szerencse megadja.
Fab. 2 1 .

10. K ai fjp ás’ p e r á  rfjg  тши веши ттаракХраеш? ХРЛ Kai oívtovs ti 
Оттёр avTŰu X oyi(opévoub 8pav.

Deis advocatis nosmet ipsos deliberantes nobis etiam agere oportet.

Az istenek segítségül hívása mellett nekünk magunknak is 
gondolkodnunk és cselekednünk kell a saját érdekünkben.

Fab. 30.

11. ’lSov 'Pó8o$, lSov Kai TrrjSrjpa.

Hic Rhodus, hic salta.

Itt van Rhodosz, itt ugorj.
Fab. 33.

12. Таита pgSioi/ o i ávOpanroi катетгаууёХотси, а  теХёаеа’ ёруто ov 
тгроаЗокшачт.

Homines facilius promittunt, quae persolvere re vera nolunt.

Az emberek könnyebben ígérnek olyasmit, amit valójában nem 
szándékoznak beváltani.

Fab. 34.
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13. 'О к ар ат ов Q poavpós é<JTi toís áuSpam ots.

Labor thesaurus est hominibus.

A  munka kincs az emberek számára.
Fab. 42.

14. A e í  toútovs p d X ta ra  фиХаттеавш, o'i ovSé тт)? ката тол* oiKeíw v  
á S tK tas  á n éx o i'T a t.

lilos maximé cavendum est, qui ab iniuria ne in proximos quidem suos se 
abstinent.

Legjobban azoktól kel! őrizkedni, akik még a hozzátartozójukkal 
szemben sem tartózkodnák a gazságtól.

Fab. 52.

15. Oí рет а rw r  отгоибаши Kai tovs áverrt rp S e ío v s  ev ep y eT o ü m es  ovk 
e v e p y e o ía s  Sótjav, áXoytcrríai' Se páXXou őc\)XioKávovoi.

Et dignis et indignis adiuvantes non beneficii séd insaniae fámám 
acquirunt.

Akik az érdemesek mellett az érdemteleneket is segítik, 
nem a jótétemény, inkább az esztelenség hírét nyerik el.

Fab. 65/A .

16. Tovs’ yvpcríovs twv ф(Хш  a í ovptpopai SoKtpáCovaty.

Adversis in rebus amiéi certi ostenduntur.

A  szerencsétlenség mutatja meg, kik az igazi barátok.
Fab. óó.

17. Oí p i7 peraX apP ái'oi'reг  тши еОтихрратип' ovS’ év  та!$• аарфораТд 
p e{la to i e im  4>ÍXot.

Rerum secundarum expertes in adversis amici inconstantes sunt.

Akik nem kapnak részt a jóból, azok a szerencsétlenségben nem 
szilárd barátok.

Fab. 68.
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18. Тши ávOpunaiu ot toís 4>av\ois dmxeipovures фвскюити 
ánoXXúpeuoi rrpiu rj diri то pdXnou TpandaOai.

Hominum rebus pravis dediti prius pereunt quam se in melius vertent.

A  hitvány életmódot folytató emberek előbb elpusztulnak, 
mintsem jó útra térhetnének.

Fab. 70.

19. Ovőéu ovnos dóri и d третей, ö pf) TrávTiúS népi n  ipóyov 
dmSdxeTcu.

Nil virtute adeo praeditum effici potest, quin omnino aliquid 
obtrectationis effugiat.

Semmi sem lehet olyan kiváló, hogy egyáltalán ne érhesse gáncs.
Fab. 102.

20. TloXXoi 8iá фсфои tovs noXepíovS evepyereiu ovk ókvovcti.

Multi ob metum et adversariis bene facéré non recusant.

Sokan nem restellnek félelmükben az ellenségeikkel is jót tenni.
Fab. 129.

21. Toís ávOpwTrois aí тши áXÁaiu оирфораi тши ÍSÍwu биотихоратши 
napapvOíai yíuourai.

Calamitates aliorum hominibus saepe suorum malorum solaciis fiunt.

Az emberek számára mások szerencsétlensége saját bajaik vigaszává lesz.
Fab. 143.

22. Tovs фроиСрои? тши аивршттши aí тши тгоиг]рши rdxuai ov 
Xauddíuovcnu.

Prudentes homines improborum artes non latent.

Az eszes embereket nem tévesztik meg a hitványak mesterkedései.
Fab. 148.

23. EúXóyujs diceíuoi dxOourai, oí тши ÍSÍwu каратши tovs tvxóutos 
ópwoi tűs dniKapnías áno<t>epopdvovs.
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Fructus laborum suorum ab advenis carpi videntes merítő irascuntur.

Okkal méltatlankodnak azok, akiknek látni kell,
hogy fáradozásuk gyümölcseit holmi jöttmentek szakítják le.

Fab. 152.

24. Zaxpponapóg yíverai róig ávOpiónoig rá tűi/  né A ag őuarvxrjpara. 

Calamitates aliorum hominibus exemplo sunt.

Az emberek számára a mások bajai okulásul szolgálnak.
Fab. 154.

25. П ара ró ig  e iS ó a iv  áAaCovevópevoi eiKÓ rug yéÁojra офАсакапоисп. 

Qloriantes notis merítő sunt derisui.

A  hencegőket méltán kinevetik azok, akik ismerik őket.
Fab. 15ó.

26. O íg ú праве a  is- é o n v  áöiK eiv , nap' a v ro ig  óvóé őu eaía ánoA oyía 
ia x v e i.

In eos, qui ad íníustitiam committendam obstinati sunt, defensio (etíam) 
iusta nil valet.

Azokkal szemben, akik el vannak szánva az igazságtalanságra, 
nem érvényesül az igazságos védekezés sem.

Fab. 160.

27. M eyíarr) n apa rö ig  novr\poig ev ep y ea ía g  ápoln i) ró  pi) 
npocraSuceíadai un’ аитши.

Benefactorum maxima renumeratio e pravis accepta nullám iniuriam páti.

A  hitványak részéről a jótétemény legnagyobb viszonzása csak az, 
ha nem szenvedünk tőlük igazságtalanságot.

Fab. 161.

28. noAAÚKig áAijOeta Kai n apa noA epiáig iax v ei. 

lustitia saepe etiam apud adversarios valet.

Az igazság sokszor még az ellenségre is hat.
Fab. 164.
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29. ÍTepi тайта páXXov onov&á(opev, népi a áu npórepov UTaíaaipev.

Illís in rebus plus laboramus, quibus ante lapsi sumus.

Azokban a dolgokban jobban igyekszünk, amelyekben előbb 
baklövést követtünk el.

Fab. 181.

30. ÍJoXXoi Tthv М'врытгш S t ' éavrovs 6voTvxrj<jai>Tes то М о г  
aÍTudi/Tcu.

Multi homines calamitates sibi afferentes numen accusant.

Sok ember, aki önmagát dönti bajba, az istenséget vádolja.
Fab. 184/A .

31. Tolovtos elvaí rig vwoXapflch'€Tai, óuoíois’ áv rjSrjrai tols- 
(T a íp o ig .

Quisquis habetur talis, amicis qualibus delectatur.

Mindenkit olyan embernek tekintenek, amilyen barátban kedvét leli.
Fab. 200.

32. Oí тойs- oÍKeíovs TTpoSi&ómes ov póuou vttö t<3v dSiKovpévixív 
pioovinai, dXÁá Kai vttö tovtlov, о tg npoSiSóamv.

Proditores propinquorum non iniuria afflicti solum oderunt, séd etiam ei, 
quibus proditio usui est.

Azokat, akik hozzátartozóikat elárulják, nemcsak áldozataik gyűlölik, 
hanem még azok is, akiknek javára az árulást elkövetik.

Fab. 205/A .

33. Oí тойs- фйХои$ npoSiSóvTes avToi év raís’ évéSpais épmnTovcnv. 

Qui amicos produnt, et ipsi in insidias cadunt.

Akik elárulják barátaikat, maguk is tőrbe esnek.
Fab. 205/B.

34. ’ATiOáaevTÓs éa n v  i) novppía, kőv pdXiora evepyeTrjTai.

Pravitas ne beneficiis quidem maximis mitigari potest.

Megszelídíthetetlen a gonoszság, még ha a legnagyobb 
jótéteményekben van is része.

Fab. 206.
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