Thuküdidész

1.

'О ... éÁaxíoTag rág цета^еХеСад ёк той xoptCeadcn rotg
éi'ai'TÍoi g Xapfiáuuw аофаХёотатод áu SiareXoÍT/.
Quem minimé paenitet beneficiorum in inimicos collatorum, is vitám
tutissime deget.
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Ki-ki annál nagyobb biztonságban éli végig életét, minél kevesebb
oka van megbánni, hogy engedékeny volt ellenségeivel szemben.
I, 34, 5.

2.

Tó те ... ёарфёроа ív ф át’ t is e Adyt ата арартатг) раХюта
ёттетси.
Et utilitas potissimum sequitur, in quo quis minimé peccat.

Magatartásunkkal ott érünk el a leginkább sikert, ahol a legkevésbé
hibázunk.
I, 42, 2.

3.

'H ... TeXevTaía xápiь Kaipót ’ é'xovaa, Kai' éXáouwv rj, SvuaTai
pelCov ёукАг/ра Avoai.
Postremum beneficium opportune collatum, licet sit parvum, maiorem
offensíonem diluere potest.

A legvégül, de alkalmas időben nyújtott mégoly csekély szolgálattal
is, súlyos sérelmek orvosolhatók.
I, 42, 3.

4.

Oű yáp ó SouAwaápevos, áXÁ' ó Svvápevos pév navaai népi орши Se
áX rjdéaTepoi’ avrö Spő.
Non is, qui alios in servítutem redegit, séd verius is, qui cum possít
impedire, negligit, hoc facit.

Nem az az igazán felelős, aki mást szolgává tesz, hanem az, aki ezt
elnézi, s noha képes lenne megakadályozni, nem lép fel ellene.
I, 69, 1 *
5.

ASiKoúpei’oí те. ú s eoieei’, oí áadpamoi páAXov ópyíCourai rj
fiiaCópevoi ■ tó pei> yáp ánö tov ícrov бокеi TíXeoveKTelaQai, tó S'
árrá tov креíaaovos ка Tavaукёфeadat.
Et iniuria, ut videtur, cum afficiuntur homines, magis indignantur, quam
cum vim patiuntur,- íllud enim e pari confectum propter plus habendi
cupiditatem fieri videtur,- hoc verő a potentiore, videtur inevitabilem
necessitatem habere.

Úgy látszik, az emberek a jogtalanságért jobban megneheztelnek,
mint az erőszakért. Az elsőt ugyanis egy egyenlő fél hatalmi
túlkapásának, a másodikat pedig az erősebbik fél kényszerének érzik.
I, 77, 4.
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.H
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6.

Та fiéi' ovi' npoyeyeurfpéua r í Seí ракротерои rj é s öaor toís uvu
£орфере1 atTiáaOai;
Séd quid opus est de praeteritis conqueri pluribus, quam quatenus rebus
praesentibus expedit!
De hát mire való volna az elmúlt dolgokat jobban felhánytorgatni,
mint amennyire a jelen kérdésben hasznunkra szolgálhat?
I, 123, 1.

7.

Teuuatou Se eluai to ís ópoíovs ánö той íaov Tipiopeíadai.
Séd generosi est animi pares in pari conditione ulcisci.
A nemes lélek csak önmagával egyenlő helyzetben levőn áll bosszút.
I, 136, 4.

8.

Aíoxiov 8é éxouras 0фа1ревг}иа1 rj ктш/iéuous Ö TVxfjaai.
Turpius est rebus, quas possidemus, privari, quam in quaerendo rém
infeliciter gerere.
Nagyobb szégyen elveszíteni a meglevőt, mint sikertelenül
próbálkozni valaminek a megszerzésével.
II, 26, 3.

9.

Méxpi — TovSe áнекто! oí inaivoi eiai népi ётершн Áeyópenoi,
és’ ooov áv Kai a ötös ёкаатоs oirfTai í Kanos elvat Spáaaí ti a>i>
ffKovaev тф 8 ' ímepjiáXXoi'Ti айтшн фвонойнтеs ijSp Kai

ámoTovoiv.
Eatenus laudes, quae aliis tribuuntur, sunt tolerabiles, quatenus
unusquisque se quoque aliquid eorum, quae audivit, facéré posse putat,
quod autem supra ipsos est, ei iám et invident et fidem non habent.
Csak addig tudjuk elviselni a másról elhangzott magasztalást, amíg
ki-ki meg van győződve róla, hogy ő is képes annak a véghezvitelére,
amiről hallott, de ami ezen felül van, azt irigységből azonnal
kétségbe vonja.
II, 35, 2.

10.

Кратюто1 8 ' au nju фихрн SíkoÍiús KpiOeleu oí та те Seiuá Kai
f]8éa аафёатата yi уишакоитед Kai 8iá тайта pff dnoTpenópeuoi
ёк тши KiuSúuwu.

Praestantissimi autem animo illi sunt iure habendi, qui et aspera et iucunda
planissime intelligunt, nec tamen ob haec a periculis adeundis deterrentur.
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Joggal tarthatjuk a legszilárdabb telkeknek azokat, akik, noha teljes
mértékben különbséget tudnak tenni a félelmes és a kellemes között,
mégsem hátrálnak meg a veszedelmek elől.
II, 40, 3.

11.

A rSpúr ... ém фаráír тгаоа yrj тафоs\ Kai ov отт)Хши póror ér rfj
oiKeíg crr/fiaírei ётпурафтj, dXXá Kai é r rp gr) ттроаг\ко0ат\
аурафод grfjgr] пар’ екаотш TÍj£• угшд qg gáXXor rj той épyov
érSiaiTŐrai.
Virorum illustrium omnis terra sepulcrum est, neque sola cipporum in
domestíco inseriptio testimonio est, séd etiam in alieno solo memória
nullis mandata seriptis magis apud animum cuiusque, quam apud sepuleri
opus perpetuo manet.
Kiváló férfiaknak temetője az egész világ,- dicsőségük nem
korlátozódik a hazai földön levő síroszlopok magasztaló felirataira,
hanem túl még a haza határain is, anélkül, hogy lelketlen kő vagy érc
hirdetné síriratra nem szoruló emlékezetüket, mindenkinek a
szívében lelkesítő hatással él.
II, 43, 3.

12.

A vítt] ойу шг á r t i ; pi) neipaaágeros áyaOwr сгтер1сгкг)та1, á \\'
ov á r é9á? yerógeros йфатревт).

Nec dolor contingit, cum quis bonis, quae nunquam est expertus, privatur,
séd cum quis eo spoliatur, quo fruí consueverat.
A bánat nem a sosem ismert javak elvesztésekor szokta elfogni az
embert, hanem akkor, ha olyasmitől fosztják meg, aminek az örömét
már megízlelte.
II, 44, 2.*

13.

TA 6 \a ... oTs* Keírai áperfjs рёушта, ro is Sé Kai árópes- áptaroi
TToXiTeúoucnr.
Apud quos maxima virtutis praemia proponuntur, in horum etiam civitate
viri praestantissimi versantur.
Ahol a legnagyobb jutalom jár az érdemnek, abban a városban
a legkiválóbbak a polgárok.
II, 46, 1.

14.

4>épeir Sé ХРП
árSpeíaig.

т а

те Saipária árayKaíw; та те ánö тшг noXeg(wr

Ferre oportet mala, quae a numinibus accidunt, necessario, quae ab
hostibus, fortiter.
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Amit az isten cselekszik, azt a megváltoztathatatlanba való
belenyugvással, amit az ellenség, azt férfiasán kell elviselnünk.
II, 64, 2.

15.

O'ÍTives npós' rá$ (ирфора? yvwpri pev ркюта XunoövraL, ёруш Se
páXiara ávréxovoiv, ovtol Kai íróХеши Kai ÍSuotlöv Kpárlótól
eioiv.
Qui calamitatibus animo minimum afflictantur, et re ipsa plurimum
resistunt, hi et civitatium et privatorum ominum sunt praestantissimi.
Azok a legkiválóbbak az egyes államok és egyes polgárok között,
akik a szerencsétlenségek közepette a legkevésbé veszítik el lelki
egyensúlyukat, s a legnagyobb erővel tudnak ezekkel szembeszállni.
II, 64, 6 *

16.

~Avev Se eúpuxias' ovSepía теупт) ттро? tovs klvSúvous ioxvei.
0ó(iog yáp pvrjprjv é/arXtjooei, Teyvp Se ávev аХкт}? ovSév шфеХе!.
Sine animi generositate nulla ars adversus pericula valet. Metus enim
memóriám excutit, ars verő sine fortitudine nihil prodest.
Lélekjelenlét nélkül a veszéllyel szemben mindenféle ügyesség
haszontalannak bizonyul. Hiszen a rémület megbénítja az
emlékekezetet, az ügyesség pedig bátorság nélkül semmit sem ér!
II, 87, 4.

17.

'Hooopévuiv Se ávSpüv ovk évéXovoiv ai у vápái npös rovg avrovsópoiai elvai.

klvS úvovs'

Virorum verő, qui semel victi sunt, animi eadem pericula pari audacia
subire non solent.
Az egyszer vereséget szenvedett emberek ugyanabban a veszélyben
már nem szoktak hasonló bátorságot tanúsítani.
II, 89, 11.*

18.

’E v ... tlú SiaXXáooovTi тг}$ уш р р ? Kai ai 8ia<popai twv ipywv
Kadíoravrai.

In animorum diserepantia factorum etiam controversiae consistunt.
A felfogásmód különbsége a cselekedetekben is ellentétet támaszt.
Ili, 10, 1.

19.

'O ... napafiaivei v

ti

flouXópevos тф pfj npoilyíov áv eneXQeiv

á n o T p é n eT a i.
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Qui aliquíd praeter ius facéré vult, eo quod viribus non firmior impetum
facturus esset, absterretur.
A valamilyen túlkapásra készülődőt csak az a megfontolás tarthatja
vissza, hogy nincs meg a megfelelő túlereje.
Ili, 11, 1.

20.

Пёфуке ... ávOpumog ró pév верапеОог терфроиеЪ', tö Sé рт)
итгеТкои OavpáCeii'.
Hoc natura comparatum est, ut homo eum quidem contemnat, a quo
colitur, eum verő admiretur, qui ipsi non cedit.
Az embernek természete, hogy a szolgálatkészet megveti,
s azt tiszteli, aki nem alkuszik.
Ili, 39, 5.

21.

”EAeó? те ... npö? той? ópoíov? S íkülo? ávTiSÍSoadcu, Kai p r) той?
é ( ашукр? те кавеатшта? a iei noAepíov?.

o u t ’ ávTOLKTioOvTas

Misericordiam illis, qui sunt pares, vicissím tribui est aequum, non autem
illis, qui neque mutuam miserationem habíturi sunt, et qui necessario
perpetuo nobis hostes sunt.
Jogos szánalom csak a velünk egyenlő helyzetben levőknek jár,
s nem olyanoknak, akik nem ismernek velünk szemben könyörületet,
s így szükségképpen mindig ellenségeink maradnak.
Ili, 40, 3.

22.

NopíCw Se Svo та еуаитштата evflouAíg elvai, тауо? те Kai
ópyrja, wu t ö név perá ávoía? é>iÁeí yíyi'eo6at, то Se perá
(maibevaía? Kai Ррауйтрто? yuiupp?.
Credo haec duó bonae consultationi maximé contraria esse, celeritatem et
iram, quorum alterum quidem cum amentia coniunctum esse sólet,
alterum verő cum imperitia et consilií tenuitate.
Véleményem szerint a helyes határozat két legnagyobb ellensége
az elhamarkodottság és az indulat,- az utóbbi rendszerint az
értelmetlenség, az előbbi pedig a képzetlenség és felületes
gondolkodás eredménye.
Ili, 42, 1.

23.

162

KaÍTOL та? ópoía? yápiTa? pr) ávriSiSóvai aiaxpöv páAAov fj та?
рета SiKaioovi'p? pév 0фе1Аг/вейа?, é? áSíKÍau Sé ánoSiSopéwa?.
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Atqui turpe potius est, parem gratiam non referre, quam referre eam, quae
iuste quidem contracta est, tamen iniuste refertur.

A jó szolgálatot hasonlóval meg nem hálálni nagyobb szégyen,
mint azt, ami igazságos voltával lekötelez ugyan, de jogtalanság
nélkül nem viszonozható.
Ili, 63, 4.

24.

Пефике ... то аивршттеши Siá ттаито$ ápxeiu реи той etKOuros',
фиХааоеава1 Se tö émóu.
Ita nati sunt homines, ut semper illos imperío premant, qui cedunt, ab illis
verő sibi caveant, qui arma ipsis inferunt.

Az ember vele született mindenkori tulajdonsága, hogy leigázza
a megalázkodókat, de az is, hogy védekezik, ha megtámadják.
IV, 61, 5.

25.

Tá ... 8iá nXeícrrov irávres i'apeu 8avpa£óp(va, Kai rá rreípai’
fjKiara rfjs 8ó(rjg Sávra.
Quae a nobis longissime distant, et quae famae nullum specimen
dederunt, omnes haec admirationi esse scimus.

Mindnyájan tudjuk, hogy mindig azt csodálják legjobban,
ami a legtávolabb van, s aminek hírét ritkán teszi próbára
a tapasztalat.
VI, 11 , 4.

26.

ÍTácri 8é акетп'фво1Ю1' три ттрооркочааи awrppíau (KnopíCeadai.
Non est cuiquam invidendum, si salutem suam quaerat.

Senkinek se lehet felróni, ha tőle telhetőleg igyekszik saját
megmenekülését is biztosítani.
VI, 83, 2 .
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