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1. Гvvaiíi кооцои г/ спут) фер€1.

Mulieri decus est silentium. 

Hallgatás a nő ékessége.
Aj. 293.*
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2. Ti 8г}т' ár áXyoíriS' én' e^eipyaapéroisv
ov yáp yérotr' á r таив' ömog ovy u>8' éxeir.

Quid verő te excrucias ob rés confectas! 
non enim fieri potest, ut haec aliter se habeant.

De mért jajongasz most a megtörtént felett? 
meg nem történtté tenni ezzel nem tudod.

Aj. 377-378.

3. Карта tol фсХос'ктютог yvrfj.

Valde sane promptum est flere femina.

A nő mindig sírásra kész.
Aj. 580.

4. "Атгагв' ó ракрдъ Kánapí врытое xpóuoS 
cpúeL t ' áSr/Xa Kai фагёгта крипте tol.

Omnia longum infinitumque tempus 
promit ín lucem occulta, palamque facta occulít.

Minden titkot feltár a hosszú, végtelen 
idő, s a napfényen levőket elfedi.

Aj. 646-647.

5. Tols’ noXXoiai yáp
Рротшг ámarós' éoö' éTaipeíag Xiprjr.

Plerisque enim hominibus ínfidus est amicitiae portus.

A  legtöbb embernél nagyon bizonytalan 
a barátság révje.

Aj. 683-684.

6. "Otlü 8é pi) ráő' éarir ér yrúprj ф(Ха,
Keiről т' ёкеТга атеруеты кауы ráSe.

Si cui verő minus ista probatur sententia, is in iis, quae ipsi sunt placita, 
acquiescat, et ego in meis hisce.

S ha véleményem bárkinek nem tetszenék, 
őrizze meg sajátját -  ezt megőrzőm én.

Aj. 1038-1039.

146 Exemplaria Qraeca



7. Ov yáp oí тг\ате1$
ovő' evpvviuToi фйте$ аофаХеararoi, 
dXX' oí фроьюш’тед ей кратойсн ттаитахоО.

Non enim vasta mole corporis latisque humeris qui sunt viri, ii sunt 
tutissimi,- séd qui recte sapiunt, hi vincunt ubique.

Mert nem vállas férfiak 
s széleshátúak biztonsága jár elől: 
az értelmes gondolkozás győz mindenütt.

Aj. 1250-1252.

8. ’Eyib yáp ávSp't ouyyojp r/v éx<o
kXúoi'ti фХайра avpjiaXeíi’ е щ  кака.

Equidem viro ignosco qui maledictis provocatus, maledicta regerit.

Mert egyetértek én a férfival,
ki szitkot hallván rossz szavakkal válaszol.

Aj. 1322-1323.

9. Mr/S' r\ f3ía oe prjSapcős’ мкрсгатш
TooóuSe pioeív шсгте тру 8[кри nareív.

Neque violentia te ullo modo vincat usque adeo odisse, ut fás susque 
deque habeas.

S erőszakod ne győzzön benned annyira, 
hogy gyűlöletből jogtiprásra add magad.

Aj. 1334-1335.

10. Tói' tol rúpavvoi' eikrefkh' ov pgSiov.

Piétatem ubique colere, haud facile est regi.

Királynak lenni s jámbornak -  nehéz dolog.
Aj. 1350.

11. OvSév yáp ávOpiúnoicrív oiov ápyvpos 
какой i’ópiop ’ ё/ЗХаоте.

Nullum enim hominibus damnosius argento ortum est institutum.

Mert nincs a pénznél emberek között nagyobb 
Qonosz.

Ant. 295-296.
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12. ’Ек tűif yáp aioxpűv XpppÓTatv той? nXeíova? 
ám pévov? í'Soi ? di' rj oeoüjopéi'ou?.

Namque ex turpibus lucris plures malo mactatos videas quam servatos. 

Gaztett jutalma
ritkán vezet haszonra, ám több kárt okoz.

Ant. 313-314.

13. TToXXá rá öeirn койбеп ái’9piónou Seivórepov néXei.

Múlta quídem sunt mirabília, nihil verő homine mirabilius est.

Sok van, mi csodálatos,
de az embernél nincs semmi csodálatosabb.

Ant. 332.

14. Хофои ti tó pr/xai'óei' теута? опёр éXníS' iyoji' 
ттотё pév какой, аХХот' én ’ éoQXöu é'pnei.

Callens, ultra quam sperari possit, certas quasdam artis 
machinas, modo pravum, modo bonum sectatur.

Ha tud valamit valaki,
mesteri bölcset, újszerűt,
van, ki a jóra, van, ki gonoszra tör vele.

Ant. 365-366 *

15. ’AXX' ovx ő XPl0T°S ТФ какф Xa\eív loo?.

At bonus cum malo parta sortiri non consentaneum.

Egyforma sorsot mégse nyerhet jő s gonosz.
Ant. 520.

16. Ovtoi под' ойхвро?, ovS' отаи dávr], ф!Хо?.

Haud unquam inimicus, ne mortuus quidem, est amicus.

Az ellenségből holtában se lesz barát.
Ant. 522.

17. Ovtoi aui'éxüei u, áXXá сгорфОеш ёфии.

At non ad mutuum ódium, séd ad mutuum amorem nata sum.
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Qyűlölni nem születtem én, szeretni csak.
Ant. 523.

18. Ti yáp
yévoir' áv ёХкод pelCov rj ф[\о$ какод;

Qui enim maior sit dolor quam malus amicus!

A legnagyobb sebet gonosz barát üti.
Ant. 651-652.

19. Qeoi tpvovaiu д аф и 'га? фрёиад,
ttóvtojv öa' éari ктрратыг iméprarov.

Dii hominibus ingenerant rationem, inter omnes quotquot sunt opes, 
praestantissimam.

Az emberész az istentől való, 
s ennél nagyobb kincset képzelni sem tudok.

Ant. 683-684 *

20. Kai rrjg áyav yáp écrri nou cnyfjg flápog.

Etenim grave est nimium silentium.

A  némaságnak is hatalmas súlya van.
Ant. 1256.

21. ’Og ovk áv aiwv' éKpádoig Ppotűv, npiv áv 
Oávfl n g, out' e i  x P W Tö g  ovr' e i тср какод.

Quae sit mortalium vita te non facile pemoscere, bonane an mala 
cuiquam, antequam mortuus sit.

A  halandók sorsát a halál előtt
rossznak vagy jónak bélyegezni nem szabad.

Trach. 2-3.

22. Tö yáp
voaovv ti Xrjpeiv ávSpóg ovx'l a^povog.

Quippe cum aegroto nugas agere, est viri non sapientis.

Értelmes ember sült bolonddal nem fecseg.
Trach. 434-435.
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23. ’AXX' élné паи таХрвед' tós- éXevQépw 
феоде! каХеludat кг)р цростеап и ой каХр.

А1 loquere quidquid veri est: ingenuo enim hominí, 
mendacem vocari, turpis est nóta.

A színigazat mondd! A szabad emberen 
gyalázat az, ha rámondhatják, hogy hazug.

Trach. 453-454.

24. "Eu yáp ttóXX' áu égevpot paOelu, 
ápxpu fipaxeiav ei Xáfíoípev eXníSos.

Ex unó enim ratio inveniatur múlta investigandi, si parvum initium spei 
capiamus.

Egy dolog soknak a nyomára visz, 
csak kis csücskénél foghassuk meg a reményt.

ОТ 120-121.

25. "AuSpa 8' сифеХе!и аф'atu
é'xot те Kai SúuaiTO, KáXÁLoros nóuos'.

Est verő labor haud ullus homini praeclarior, quam prodesse aliis quantum 
queat habeatque.

Jót tenni, ha
módod van és erőd rá, legszebb áldozat.

ОТ 314-315.

26. "Hfet yáp avrá, каи éya> myfj атеуы.

Palam enim sponte sua fient, licet ego tegam silentio.

Jön, ami jön, ha hallgatásba rejtem is.
ОТ 341.

27. Пефеиуа' таХрвёд yáp icrxvou трефа/.

Evasi: vim enim veritatis in me habeo.

Biztonságban vagyok már: mert az igazság velem.
ОТ 356.
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28. Ф рогеТг yáp o í Taxels ovk аафаХ е!?.

Nam tuti non sunt qui subita ineunt consilia.

A  gyorsan ítélő nem jár biztosan.
ОТ 617.

29. T ör éra y fj ф!Хог prjn or' é r  d ir i a  
a v r  а ф а ге! Xóyw a ' ű r ip a r  fiaXeTr.

Amicum, qui se iurisiurandi religione obstrinxit, incerti criminis reum ne 
peragas, causa haud cognita.

Régi barátodat / /  könnyű gyanú szerint 
el ne ítéld, aki / /  fölesküdt / /  híved!

ОТ 656-657.

30. T i 8' á r  ф (фо! т’ агврштто  ̂ Ф rá  rrjs tvxps 
кратеi, n póroia 8' é a r ir  oü S erös ааф г/д;

Quid metuat homo, cum rés humanas omnes verset 
Fortuna, nullius autem rei providentia certa siti

Mit borzadozzon, féljen, aki puszta sors 
rabja s előre semmit sem lát biztosan?

ОТ 977-978.

31. Tíárra pf\ fiovXov крате!r-
Kai yáp ёкратрааs- ov aoi тф f)íu> фигеапето.

Ne obtinere cuncta postules: nam quae obtinuisti antehac, non tibi in 
commodum vitae cesserunt.

Mindent bírni ne akarj:
ami eddig a tiéd volt, nem kísér már sírodig.

ОТ 1522-1523.

32. "Пате вгг/тог o rra  Keírpr тт\г reXevraíar iSelr 
r/pépar ётакотгойгта prjSér' óXpíTeir, np ir á r  
réppa tov fiíou nepáari pr\8er áXyeirör ттавшг.

Quare observans donec supremum illum diem videris, neminem qui 
mortalis natus sit beatum praedices, priusquam vitae terminum transierit 
nihil triste passus.
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Senki hát halandó embert, ki e földön várja még 
végső napját, ne nevezzen boldognak, míg élete 
kikötőjét el nem érte bánat nélkül, biztosan.

ОТ 1528-1530.

33. Nrj-m о? ös тол' oitcrpüs 
oixopéuwu youécou ётХаветш.

Non mentis est sanae, qui miserabili morte exstindorum parentum 
obliviscitur.

Esztelen az, ki szörnyű 
véget ért szüleit feledni tudja.

El. 145-146.

34. "Eppoi t ' au aiSús 
ánáuToju t ' evoéfíeia 9иатйи.

Perierit pudor, et omnis simul apud mortales pietas.

Kihalt a szégyen 
s a jámborság az emberekből.

El. 249-250.

35. <Pl\€ l yáp ÓKveíu гтраур' dur)p ттраооши péya.

Sólet enim cunctari qui rém arduam molitur.

Szeret habozni az, ki roppant műbe fog.
El. 320.

36. ’Epoi yáp farai rovpé prj Ávneiu póuou 
fióoKíjpa.

Enimvero hoc mihi, hoc tantum esto pabulum, mihi non dolorem creare.

Az én egyetlen táplálékom az legyen, 
hogy nem sértem meg telkemet.

El. 363-364.

37. ÍToXÁd tol opiKpói Aóyoi
еафрХаи tjSrj Kai катшрвшааи jiporovs.

Sane dicta paucula saepe iám prostraverunt, vei erexerunt homines.

Kevés szó gyakran volt elég 
halandót földreverni vagy megmenteni.

El. 415-416.
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38. Aicrxpóis yáp aiaxpa праурат' €K8i8áoKeTai.

Turpibus enim turpia docentur.

Az ocsmány példa ocsmány tettekhez vezet.
El. 621.

39. npouoías ovSéu ándpainoLS ефи 
KépSos Áafleti' ápeivov ovőé i'ov иофоО.

Nihil hominibus utilius contingere potest prudentia et mente sana.

Ember számára nem terem 
nagyobb kincs, mint a gondos, józan értelem.

El. 1015-1016.

40. El kos yáp éyxeipovvra Kai npáooei и какшд.

Mali enim incepti pár est consimilem esse exitum.

Ki rossz tettekre kész, hamar rossz sorsra jut.
El. 1026.

41. rH Seiröu ей Xéyovoav étjapapTáveii'.

Mirum est profecto bene dicentem perverse agere.

Be szörnyű, hogyha jó a szó, de rossz a tett.
El. 1039.

42. BovXfjs yáp ovSéu éonu  еувюи какт)$.

Consilio enim nihil est odiosius malo.

A rossz tanácsnál semmi sincs förtelmesebb.
El. 1047.

43. ’Eyco pei> ovs av tlúv Xóyuin áXydj kXvoju,
... ToúcrSe Kai ттраооеív отиусо-

Ego verő ... dicta quae audire indignor, eadem 
etiam facéré odi.

Aminek már a puszta hallomása bánt, 
azt gyűlölöm megtenni.

Philoct. 86-87.
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44. BovXopai 8 ' . . .  KaXús
Spcüi’ ё(арартеТр pőXXor rj viküv какш?.

Malo autem ...honesta facíendo spe excidere, 
quam turpi facto vincere.

Inkább egy szép cselekedettel vétsem el 
a célomat, mintsem, hogy győzzek, aljasul.

Philoct. 94-95.

45. ’AuSpóg tol то pép ép S íkolop eiueip, 
eiiróvTOS 8é pr) фворерар
é^üoai yXcóocras óővmn.

Viri est, quod bene iustum dicere, séd cum dixerit, 
non invidiosa cita acerba promere lingua.

Szóljon mindig az ember igazságot, 
mégsem úgy kimondva, hogy az 
máson izzó, mély sebet üt.

Philoct. 1140-1142.

46. ÍToXXai 8 ' direiXai rnXXá 8i] ратрр ётгг\ 
вирф катгупе[Хг\оар, dXX' ó povs отар 
avTov yépr)Tat, фроОба TáneiXijpaTa.

Multae iám minae múlta inania per iram minatae sünt,- séd quando mens 
ad se redit, evanidae abeunt minaciae.

Sok fenyegetés sok haszontalan beszéd.
Indulatból jön, és ha újra a magunk 
ura vagyunk, felejtve a fenyegetés.

OC 658-660.

47. Xiopi9 то t ' elnetp noXXá Kai tó K aíp ia .

Alíud est múlta loqui,- aliud, opportuna.

Sokat vagy jól beszélni két külön dolog.
OC 808.

48. Tóig tol SiKaíois- yú fipayvs- plkö péyap. 

lusta in causa tenuis etiam magnum Vincit.

Erőst legyőz a gyenge, ha vele a jog.
OC 879.
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49. Та yáp SóXu
тф pi) Sucaíoj ктг)рат' ovx'i aipCerai.

Dolo enim malo acquisita stabilja non manent.

Jogtalan
szerzett kincseket megőrizni nem lehet.

OC 102Ó-1027.

50. Л1 napéit* yáp oá koXöp 
Sí  Kát a npoaxprjCovain.

Non enim diu decet obsecrare, qui iusta petunt.

Nem volna illő, hogy soká 
kérjen, ki jogosat kér.

OC 1201-120 2*

51. Mi) (pávai top árra m a pikő  Xóyov tó S\ énei (pavfj,
Pfjvai Kei вер овер nép íj Kei,
noXv Se őre pop, líis' ráxiara.

Natum non esse, sortes Vincit alias omnes: longe autem proxima est, ubi 
quis in lucem editus fuerit, eodem redire, unde venit, quam ocissime.

Nem születni a legnagyobb a boldogság, de a második 
megszületve hamar megint 
visszasüllyedni ahonnan jöttünk.

OC 1226-1128.

* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.)!
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