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Pulcherrimum est quod iustissimum: optima rés sanitas:
Prae omnibus verő iucundum, quod quisque amat, id consequi.
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A  legszebb az, ami a legigazságosabb, a legjobb az egészség, 
mindenek között a legkellemesebb pedig, ha az ember elérheti, 
amire vágyódik.
(A déloszi Létó-szentély felirataként idézi Arisztotelész.)

ЕЕ I, 1 , 1 . (Ld. még EN I, 9, 45.)

2. 'H ... ávSpeía акоХоивг]сп$ тф Xóyip éarív.

Fortitudo rationem sequitur.

A  bátorság az értelem követése.
ЕЕ III, 1, 1 2 *

3. KoXoiö? napú koXolói’.

Monedula ad monedulam.

Csóka a csóka mellé telepszik.
(Ismeretlen szerzőtől idézi Arisztotelész.)

ЕЕ VII, 1, 7 *

4. "Еуиш Se фшр те фшра Kai Xúkos Xíikov.

Furemque fúr cognoscit, et lupus lupum.

Megismeri tolvaj a tolvajt és farkas a farkast.
(Ismeretlen szerzőtől idézi Arisztotelész.)

ЕЕ VII, 1 , 7.

5. Epá pev öpfipov yaia.

Terra desiderat imbrem.

Vágyódik záporra a föld.
(Euripidész elveszett művéből származó idézet Arisztotelész művében.)

ЕЕ VII, 1 , 9 .

6. Мета^оХр nái>Toji> yXvKÚ.

Mutatio omnium est dulcissimum.

Mindenben édes a változás.
(Arisztotelész idézete: Euripidész, Oresztész 243. sor.)

ЕЕ VII, 1 , 9.

* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.)!
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7. T óig ... ev  ттраг rovat fiovXovrat n áv reg  боке tv ф(Хо1 e lm i.

Omnes felícibus amid videri volunt.

Amíg valakinek jól megy a sora, mindenki a barátjának akar látszani.
ЕЕ VII, 1 , 1 6 *

8. Ói/к é a n  8' áv ev  n íarew g 4>i\ía (lefiat og' rj 8é m a r ig  ovk áv ev  
Xpóvov.

Citra fidem non consistit amicitia firma: fides verő tempus ut sibi 
concedatur postulat.

Bizalom nélkül nincs szilárd barátság, a bizalom pedig csak idővel 
jön meg.

ЕЕ VII, 2 , 40.

9. "A m orog  ... ó  фаОХод Kai какот\вг\д npóg n áirrag' аитф yáp  
p erp et rovg áXXovg.

Qui improbis moribus sunt, nemini confidunt, ex se ipsis alios 
metientes.

A hitvány és alattomos ember mindenkivel szemben bizalmatlan, 
mert a maga mértékével mér másokat.

ЕЕ VII, 2 , 43.

10. 'H 8' á rv x ía  Sr/Xot roúg pt) ővraig őv rag  ф(Хоид, dXXá 8 iá  ró  
Xprjatpov rvxóvrag .

Versa fortuna autem arguit non veros amicos, et ad utilitatem tantum 
comparatos.

A  szerencsétlenség mutatja meg, kik azok, akik nem igaz barátaink, 
hanem csupán alkalmilag, a haszon miatt azok.

ЕЕ VII, 2 , 51.

11. "HXt£ rjXiKa répnet.

Aequalis aequalem delectat.

Az egykorúak örülnek egymásnak.
(Arisztotelész szólásmondásként idézi.)

ЕЕ V II, 2, 53 .
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12. ’E x ov a í ... ti rrávres той áyadov.

Aliquid boni omnes habent.

Minden emberben van valami jó.
ЕЕ VII, 2 , 57.

13. Tö r e  ... áyaQ öv ánXoOr, то 8é какой тоХирорфор.

Bonum simplex est, maium verő multiplex.

A  jó egyszerű, a rossz meg többféle.
ЕЕ VII, 5, 2.

14. 'H S' ov p é fia io s  ф1А1а ov  ф1А1а.

Quae autem amicitía non est firma, ea pláne amícitia non est.

A  nem szilárd barátság nem barátság.
ЕЕ VII, 5, 3.

15. Лоуш к SÍK aiov píoQbv á v  X óyovs ф ероч?, еруши 8 ’ éK eívoi? ep y a  
т ареаует о.

Verborum iustam verba mercedem feras, séd illis operum pro mércédé rés 
fűit.

H a beszédet beszéddel fizetsz, igazságos a bér,- de tettet tettel 
viszonozz.
(Euripidésztől idézi Arisztotelész.)

ЕЕ VII, 1 1 , 3.

16. Tö pév ... какой ToAueiSé?, то 8' dyaOói' povoeiSés, otov íj pév 
úyíeia ánAovv, ij 8é vóoos ToAveiSés-. 'Opoíws rj pév йретг) 
ánXovK, rj 8ё какСа noXveiőés'.

Maium multiplex: at boni unica est ratio. Ut sanitas quidem simplex, séd 
multiformis morbus: itidem virtus simplex, cum sít vitium multiforme.

A  hitványságnak sok formája van, a jónak pedig egyetlen,- például az 
egészség egyetlen, a betegség meg sokféle. Hasonlóképpen: az erény 
egyetlen, a hitványság meg sokféle.

M M  I, 24, 10.

17. ’H ... rjőoidj ттаpoppá n pós то páXXov тратте ív  d n ’ avTov 
yi yvopevp.
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A  gyönyör, ha a tevékenységből fakad, 
még fokozottabb tevékenységre serkent.

M M  II, 7, 23.*

Voluptas ad magis agendum, inde suscita impellit.

18. Коко? какф оиотетцкек

Coniunctus haeret malus malo.

Egybeolvad rossz a rosszal.
(Egy Euripidész-darabból származó idézet.)

M M  II, 11, 25.*

19. ’E otl 8é (3éXnov то фгХеи’ rj tő 4>iXeto6at.

Amare melius est, quam amari.

Jobb, ha mi szeretünk, mint ha minket szeretnek.
M M  II, 11, 35.

20. Tő evrroirjTiKÖv etvai {HXtiov  fj tő fuj.

Beneficium esse, melius est, quam non esse.

Jót cselekedni jobb, mint nem cselekedni jót.
M M  II, 1 1 , 37.*

21. Oí ávOpcoiroi S iá фгХотгргаи tpiXelodai pdXXov fioúX ovrai rj фгХегк 
S iá  tó év  тф фгХеТаваг im epoxrjv Tiva e iv a i.

Homines honoris cupiditate incensi, amari quam amare volunt: 
quod quatenus amantur, videantur praecellere.

Az emberek -  nagyravágyásuk folytán -  inkább kívánják azt, 
hogy őket szeressék, mint hogy ők szeressenek, 
mivel abban a tényben, hogy őket szeretik, 
valamiféle fölény rejlik.

M M  II, 11, 3 8 *

22. "O y f фаОХое ovSénoT' écrn v  avTÖe аитф ф[Хо$.

Malus numquam sibi amicus est.

A  hitvány ember sohasem barátja önmagának.
M M  II, 11, 5 0 *
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23. M ía ... x^XiSiov é'ap ov Troieí, oi)6é p ia  rjp ép a• oüno Sé ovSé 
paK cípioi' Kai evS aípova p ia  r/pépa ovS' óXíyo<; xpóvo?.

Ut enim una hirundo ver non efficit, nec dies unus: sic neque dies unus, 
neque exiguum tempus efficit felícem ac beatum.

Valamint egy fecske s egy nap még nem jelent tavaszt, éppúgy 
boldoggá sem tehet egy nap vagy egy rövidke idő.

EN I, 7, 16.

24. ’PaSioi' p év  то d n orv x eh ’ t o v  okottov, xoX enói' Se ró  ém rv x eii'.

A  scopo aberrare facile est, scopum ferire dífficile.

Elvéteni a célt könnyű, ám eltalálni nehéz.
EN II, 6 , 14.*

25. EodXoi p év  ... óttXw s , TravroSanüs Sé k o k o í.

Unó boni, miile modis mali.

Derék ember csak egyféleképp lehet valaki, rossz ellenben sokféleképp. 
(Ismeretlen költő sorát idézi Arisztotelész.)

EN II, 6 , 14.

26. Е ф ’ rjpív Sx] Kai rj dperrj, ó p o íu s  Sé Kai rj какСа.

Virtus in nostra est potestate, símiliterque et vitium.

Rajtunk múlik, hogy derék emberek legyúnk-e vagy hitványak.
EN III, 5, 2 .

27. X aX em órepov ... та Xvnrjpá v n opéveiv  fj tcDi> rjSeuv d n éx ead ai.

Dífficilius est rés molestas toleranter páti, quam sese a iucundis abstínere.

Nehezebb a fájdalmat okozó dolgokat elviselni, 
mint a kellemesektől tartózkodni.

EN III, 9, 2.

28. "A ve и dperrjs' ov  páSiov фереиг éppeXcos' та еитихбрата.

Dífficile est sine virtute rés secundas composite et concinne ferre.

Erény nélkül nem könnyű a szerencse adományait bölcs mérséklettel 
hordozni.

EN IV, 3, 21.
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29. Tö Se rrporrr]XaKiCópevov ávexeeröai m i rov s otKeíovs' rreptopáv 
dvSparroSójSeg.

Affici verő contumelia se sinere, et suos contumelia affedos negligere, 
mancipiorum est.

Ha valaki eltűri, hogy bántalmazzák, vagy elnézi, 
hogy az övéit bántsák, ez rabszolgalelkületre vall.

EN IV, 5, 6 .

30. А оке! Sé rj d  várra v o is  m i i) n aiS iá  év  тф f3íio eiv ai áv ay m íov . 

Videntur ad hominum vitám requies et iocus esse necessaria.

A  lelki felüdülés és a tréfa szükséges az ember életében.
EN IV, 8 , 1 1 .

31. "О те акратрд ovx á  o ie ra i S eiv  n p árreiv  rrpárTei.

Incontinens id quod agendum esse non putat, ágit.

A  fegyelmezetlen ember nem azt szokta cselekedni, 
amit meggyőződése szerint tennie kell.

EN V, 9, 6 .*

32. ZproDcn tö avTois áyaOóv, m i oíovtcu toDto S eiv  npÓTTeiv.

Id quaerit unusquisque, quod sibí bono est, idque unum agere se putat 
oportere.

Az emberek általában a maguk javát keresik, s úgy érzik, 
hogy ezt kell cselekedniük.

EN VI, 8 , 4.

33. 'O ... акратрд év ox os Tfj napotpíqt év  rj <papév " ÖTav то íiSuip 
Trvíyr), tí S ei ém n ív eiv  ".

In incontinentem autem quadrat illud quod proverbio dicimus:
"Fauces ubi suffocant aquae, quid bibendum".

A  fegyelmezetlen emberre csak azt a közmondást lehet alkalmazni, 
amely így szól:
„A vízben fuldoklónak nincs szüksége ivóvízre".

EN V II, 2, 10.
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34. "Areu ... ф1\йЛ' ovS eis eX oir' á r  (fjr , q w  rá  X oivá áy ad á  v á rra .

Nemo est qui síné amicis vitám sibi optabilem esse dúcát, 
etiamsi ceterorum bonorum omnium copía circumfluat.

Barátok nélkül senkinek sem lehet kedves az élete/ 
még ha minden egyéb jóban része van is.

EN Vili, 1 , 1 .*

35. E v n áax eL r ... o í noXXoí f}ovX ovrai, ró  Se v o te tr  феиуоиспг wg 
áX ven reXég.

Plerique beneficium accipere volunt, dare non volunt, quod id sit 
utilitatibus contrarium.

A  jótettet a legtöbb ember szívesen fogadja el, de aztán hogy maga 
tegyen jót, az elöl igyekszik kitérni, mert ez nem jelent neki hasznot.

EN V ili, 14, 4.

36. Tó ő fio io r  тш ófiottf) <píXor.

Símilí amícum est simile.

A  hasonlók keresik egymás barátságát.
EN IX, 3, 3.*

37. ’E a n r  ... ó  ф[Хо$ áXXos aüróg.

Amicus altér ipse.

A  barát nem más, mint önmagunknak a mása.
EN IX, 4, 5 *

38. Zrjrovaí re oí poxOppoi рев' wr avrSirjpepeúaovair, éavroüs- Se 
феиуоаспг.

Et vitiosi homines atque improbi quaerunt quibuscum dies totos traducant, 
se ipsos autem fugiunt.

A  gonosz ember mindig a más társaságát keresi, önmagától pedig 
menekül.

EN IX, 4, 9.
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