
Xenophón

iini[mirrt\vt-i<* /д /j 
(-i V •ri.inii'rtiuc tiMii 
\ n n t i ' r i t a v t - t y u T i  ~

ivrivnini'rffi v(f/p)
//M .U 7 7 r.A /J 'rA 'W /

Im 'i  iv h  i r n w f i y i t  
'r in ili/rrÍH KVritli

[ i n v t m x ’n n v n ' r ű i ,  
’lUltyni M-fnfWHf  
H K i t A l f i d r i ' í l t i f i l  
I l l ' l t í l f d U V t .  i y . U I I

1. Oí p éu  ... fhacrOévres aig афт ревеутед piaoDaiu, oi Sé neiaO éineg  
шд K exapiafieroi (/nÁoOatv.

Qui vi coguntur, ita oderunt, ut quibus aliquid ademptum sit,- at qui 
persuadentur, quasi quibus grata rés acciderit, etiam amant.
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Az erőszak áldozataiban -  mint kifosztottakban -  gyűlölet ébred, 
a szép szóval meggyőzőnek pedig -  mint megajándékozottak -  
szeretetet éreznek.

Mem. 1,2,10.

2. Kai ouppáxtov ó pév (hófeadai тоХрыг Séoir' áv oi)k óXíyuiv, ó Se 
TreíOeLV Svvápevos ovSevós' Kai yáp páros pyoir' áv Svvaadat
ne ide tv.

Si quis víolenter audeat agere, non paucis egebit sociis,- qui verő 
persuadere potest, nullo: nam solum se putat ad persuadendum satis 
valere.

Az erőszakoskodásra vetemedő nem kevés szövetségesre szorul, 
a rábeszélést alkalmazó viszont egyre sem, mert tudja, hogy egyedül 
is képes bárkit meggyőzni.

Mem. 1,2,11*

3. ÍTávras ... to vs StSáaKovras ópü avrovs SetKvvvras те röis  
pavOávovmv, rjnep avroi noiovmv, á Si Só o k o v o i, Kai тф Áóyw 
npoofh fiáCovras.

Videó omnes eos, qui docent, se ipsos discipulis exhibere, quo pacto 
praestent ipsi quod docent, atque etiam oratíone eos ad suum morém 
adducere.

Úgy látom, minden tanító önmagát állítja tanítványai elé példaképül, 
miként tegyék azt, amit tanít, és szavaival is erre buzdít.

Mem. 1,2,17.

4. Tá rrjs фихрд epya tovs p>) ti)v ipvxrjv áoKOvvras ov Svvapévovs' 
övre yáp á Sei ттраттеш övre iLv Sel áne'xeodai Súvavraí.

Actiones animae non posse ab iis perfíci, qui animam non exerceant: nec 
enim quae oportet facéré, nec a quibus oportet abstinere, possunt.

A lelkét elhanyagoló alkalmatlanná lesz a szellemi munkára, mert 
nem képes megtenni, amit kell, és tartózkodni attól, amitől kell.

Mem. 1,2,19.*

5. Tó афрои árt póv écm.

Insipiens omne sine pretio est.

Ami esztelen, az nem méltó a megbecsülésre.
Mem. 1,2,55 .*

* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.j!
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6. Еуш Se uopi'Toj то рёи ppSevö?  Séeodai веши elvai • ró á ' ws- 
ёХахёсгтыи ёууотатш той deiov Kai tö реи веши крапатои, то Se 
éyyvTÓTüj той веши ёууотатш той крапотои.

Ego verő arbitror, nulla re indigere, divinum esse, - quam paucissimis, 
proximum dei naturae: ac divinum quidem quod sít, praestantissimum 
esse; quod autem divino proximum, id etiam praestantissimo proximum 
esse.

Én úgy tartom, hogy semmire sem szorulni: istenhez méltó, a lehető 
legkevesebbre szorulni: megközelíti az istenit, minthogy pedig 
az isteni a legtökéletesebb, az istenihez közel állni annyit tesz, 
mint a tökéletesség közelébe jutni.

Mem. 1,6,10.

7. Tiöu ... öutüju áyadwi' Kai каХши ovSev ávev iróuov Kai ém peX eía? 
deoi SiSóaoiv ávOpatnoi?.

Nihil eorum, quae bona et pulchra sunt, sine laboré et exercitatione dii 
hominibus largiuntur.

Az istenek semmiféle valódi kiválóságot és szépséget nem juttatnak 
fáradság és gyakorlás nélkül az embereknek.

Mem. 11,1,28.

8. E t те Отто фйХши éOéXei? áyanáadai, той? фСХои? ейеруетг/тёöv
ei те úttó tivo?  rróXeiú? ém dvpei? ti pő adat, rrjv  ttóXiu  шфеХг/тёви.

Seu ab amicis vis diligi, beneficiis amiéi sunt afficiendi,- sive a civitate 
aliqua vis honorari, utilitatis quid civitati afferendum est.

Ha azt kívánod, hogy legyenek barátaid, halmozd el őket jótettekkel,- 
ha arra törekszel, hogy valamelyik állam tiszteletét kivívd, légy 
hasznára.

Mem. 11,1,28*

9. Той? ... ей ттавоита?, отаи Svmpevoi X^PLl> ánoSoDuai pi) 
ánoSóknu, dxapiOTOv? mXoüoiv.

Illos ingratos vocant, qui affecti beneficiis, cum referre gratiam possint, 
non referunt.

Azokat hívják hálátlannak, akik nem viszonozzák a kapott 
jótéteményeket, bár módjuk volna rá.

Mem. 11,2,1.
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10. Ovk áv noXXrj ápaOía eírj Kai KaKoSaipovía tol? én ’ икфеХеСа 
nenoir\pévois éni f3Xá$r\ xPW®aL'-

An non magna fuerit inscitia, magnaque infelicitas, iis ad detrimentum 
úti, quae ad utilitatem facta sunt!

Hát nem volna ostobaság és őrültség a hasznos célra teremtett 
dolgokat kártevésre használni?

M e m . 11,3,19.

11. "A Se a'i те yeípes' етотш vnrjpeToíkn Kai oí офваХроi npoopakrt 
Kai rá шта npoamvovai Kai oí nóSes SiavvTovai, tovtojv cpíXos 
еиеруетшп ovSevö? Xeínerai • noXXÓKis Se, а ттро avTOv t is  rj ovk 
e£eipyáoaTO rj ovk eiSev zj' ovk rjKovaev rj ov Sirjvvae, тайта ó 
(píXos про tov 4>ÍXov étrjpKeaev.

Quodcunque verő vei manus cuique subministrant, vei prospiciunt oculi, vei 
aures ante percipiunt, vei perficiunt pedes, in eorum nullo amid benefici est 
inferior opera. Saepe quae quos pro se ipso non elaboraverit, vei non viderit, 
vei non audiverit, vei non perfecerit, ea amicus pro amíco praestare valuit.

S amit csak megtehet bárki a kezével, előreláthat a szemével, 
a fülével előre meghallhat, a lábával végigjárhat, mindama 
jótettekből a barát semmit sem mulaszt el. Gyakran azt is megteszi 
egyik barát a másikának, amit saját érdekében nem tett meg, 
nem nézett meg, nem hallgatott meg és nem is járt végig.

Mem. 11,4,7.

12. "Eri oi SerSpa pév  netpwvrai вера ne vein tov карпов ёгекеп, той Se 
пар форы rdrov KTrjpaTOS', ö KaXeÍTai 4>ÍXos, ápyojg m i áveipévaj? 
oí nXeluTOL émpéXowrai.

Arbores nonnulli multo cum laboré student excolere, fructus causa,- 
possessionem illám omnium fertilíssimam, quae amicus vocatur, segniter 
remisseque plurimi curant.

Bár az emberek fákat gondoznak a várható termés reményében, 
a legtöbben henyén és gondatlanul elhanyagolják azt a bőven termő 
birtokot, amit barátnak nevezünk.

Mem. 11,4,7.*

13. Tovs Se xPr)aT°í>‘S оите о1кётаs  návv ti nwXovpérovs ópü övre 
<t>ÍXov? npoói Sopénowp.

Neque bonos servos videó fere vendi, neque bonos amicos deseri.
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Nézetem szerint sem a hasznos rabszolgát nem kótyavetyélik el, 
sem a hasznos barátot nem hagyják cserben.

Mem. 11,5,5.

14. Xpr) ... тшг траура Twr öaa per Súraaai noieír, vnopéreir, öaa Se 
prj Súraaai, фоХаттеаОар ö n  S' á r  npárnjs, tovtov ú>s  каХХшта 
Kai л  роди рота та émpeXeíadai.

Te conari decet negotia, quaecunque conficere potes, ut suscipias,- quae 
non potes, caveas: quicquid autem feceris, in id úti quam rectissime 
promptissimeque incumbas.

Csak olyan feladatot kell elvállalni, amit el tud látni az ember, 
s erején fölül semmit nem szabad vállalni. De amibe belefogsz, 
azt szépen és figyelmesen csináld végig.

Mem. 11,8.6.

15. ’Er n á m  npáypan oí árOpwnoi toútols раХюта édéXouai 
jretdeodai, oí)? ár rjyőii'Tat fteXTÍorovs elrai Kai yáp ér róaai, 
őr ár r/yüjrrat 1атр1Кштатог elrai, tovtiü раХшта neídorrai,
Kai ér nX oí új oí nXéorTes, or ár Kvfleprr) ti кы та тог. Kai ér  
yeaipytg, őr ár yeaipyi кытатог.

Quavis in re parere homines his maximé volunt, quoscunque existimant 
esse praestantissimos. Nam in morbo potissimum huic parent, 
quemcumque medicae rei putant esse peritissimum,- et in navi qui 
navigant, huic, quemcunque gubemandi peritissimum,- et in agricultura ei, 
quemcunque agri colendi peritissimum.

Az ember minden dologban legszívesebben annak engedelmeskedik, 
akit a legkiválóbbnak tart. Betegen például annak engedelmeskedünk, 
akit a legjobb orvosnak gondolunk, hajóúton a legjobb kormányosnak, 
ha pedig földművelésről van szó, a legjobb földművesnek.

Mem. 111,3,9.*

16. Tö per ... dápoos ápéXeiár те Kai paOvpíar Kai áneídeiar 
épfláXXei, ó ... 4>ó(los- ттроаекпkojrépovg те Kai evneidearépovg Kai 
evTaKTOTépovs noiel.

Spiritus tibi praefidens negligentiam et ignaviam et inoboedientiam parit,- 
metus autem homines attentiores, oboedientiores, magisque compositos reddit.

Az elbizakodottság nemtörődömséget, könnyelműséget és 
engedetlenséget szül, a félelem viszont elővigyázatossá, 
engedelmessé és fegyelmezetté tesz.

Mem. 111,5,5.
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17. Oi>x ора?, ú s  cr<j>a\epói'  éon tó a prj oiSé tis , таита Xéyeiv rj 
ттратте ív;

Non vides, quam periculosum sit ea vei dicere vei facéré aliquem, quae 
ignorat?

Nem veszed észre, milyen ingoványos talajra téved valaki, 
ha olyasmit mond vagy tesz, amihez nem érti

Mem. 111,6,16.*

18. TTávra ... áyaOá pév Kai каХа éaTi, rrpös á áv ev ixu, кака Se 
Kai aiaxpá, npös a áv Kams.

Omnia bona sunt ac pulchra, ad quae bene se habent,- mala verő ac turpia, 
ad quae male.

Minden ott jó és szép, ahol helyénvaló, rossz azonban és rút, 
ahol helytelen.

Mem. 111,8,7.

19. TlávTas XPÓ Kai toiis e i>éveoT (povs Kai tovs ápfiXvTépovs tt\i> 
4>vcni', év ols áv áSíóXoyoi jSovXwvTai yevéadai, таита Kai 
pavQáveiv Kai peXeráv.

Debent omnes, sive a natura praestantiori sint indole praediti, sive 
hebetiori, ea discere ac meditari, in quibus excellere velint.

Akár kedvezett valakinek a természet, akár nem, tanulnia 
és gyakorolnia kell, ha dicsőségre törekszik valamiben.

Mem. 111,9,3.*

20. Bía pév out’ áv eXois оите катáaxois 4>iXov, eőepyema Se Kai 
rjSovfj tö Oppíov tovto áXiúoipóv те Kai napapóvióv écrnv.

Vi quidem neque capere, neque retinere amicum possis: séd haec bestia 
beneficio et voluptate tűm capi potest, tűm, ut maneat, retineri.

Erőszakkal nem kaparinthatsz és nem tarthatsz meg egyetlen barátot 
sem, jótéteményekkel és kedvességgel viszont ezt a vadat is el lehet 
fogni és meg lehet szelídíteni.

Mem. 111,11,11.*

21. XapíCoio 8 ' á v  páXiara, ei Seopévois Siopoio та napa aeavrfjs' 
ópás yáp, ötl Kai Ttlv fipcjpÓTiov r á  fjSiaTa, éáv p é v  Tts 
проаферг], n p iv  ém O vpeív, drjSrj ф а!verai, KeKopeopévois 8e Kai
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jSSeXvypíar 7rapéxei, éár Se ттрооферг], Xipör ép ttol rjaa$, каг 
фаиХотера fi, rrárv fiSéa фаСverai.

Qratificaberis autem maximé, si tua, cum eis indigent, concesseris. Vides 
enim etiam suavissimas escas, allatas prius quam appetantur, insuaves 
videri, exsaturatis verő etiam fastidium parere: at si quis eas porrigat iis 
quibus famem excitaverit, etiamsi viliores sint, persuaves videntur.

Akkor vagy a legkedvesebb, ha csak a vágyakozóknak nyújtasz az 
ajándékaidból. Mert jól tudod, hogy a legfinomabb étel sem esik jól, 
ha előbb esszük meg, mint hogy étvágyunk megjött volna, sőt a 
jóllakottat egyenesen csömör fogja el tőle, de ha valaki korgó 
gyomorral lát neki az ételnek, akkor is élvezni fogja, ha kevésbé 
jóízű.

Mem. 111,11,13.

22. Műpór écrri, eí t is- oierai pfi равшг r á  те шфё\1ра Kai та 
fSXafiepá тшг тграуратшг SiayrúoeoQai.

Stolidum est, si quis, cum non didicerit, quae utilia, quaeve noxia sunt, 
putet ea se discreturum.

Esztelen, aki azt hiszi, hogy tanulás nélkül meg tudja különböztetni 
a hasznos és ártalmas dolgokat.

Mem. IV,1,5.*

23. ’ЕкеТго Sé ov фаге pór, ... őti Stá per tó eiSérai éairrovs nXelara 
dyaOá Tráoxovoiv oi ái'8pwnoí, Siá S i то ёфе0ова1 еаитшр ттХешта 
кака; ot per eiSóres éavTovs та те érrirrjSeia éavTÓis ’íoam Kai 
Siayi yrióoKovai и а те Swávrai Kai á pfj.

An verő non perspicuum est, ... ex eo quod se noverint, maxima homines 
bona percipere,- quod autem suas vires ignorent, mala plurima? Nam qui 
se ipsos norunt, quae sibi commoda sint, sciunt, et quae vei possint vei 
nequeant dignoscunt.

Vgye a napnál is világosabb, hogy az emberek önismeretéből 
származik a legtöbb jó, önáltatásukból pedig a legtöbb rossz?
Akik ismerik önmagukat, tudják, hogy mire van szükségük, 
és át tudják tekinteni, mire képesek és mire nem.

Mem. IV,2,26.

24. "Арюта per ... óípai £rjr тоид ápiora émpeXopérovs той óig 
fíeÁTíOTOvg yíyreoOai, fiSioTa Se toí>s- раХшта aioQaropéröv;, őti 
fieÁTÍous yíyrorrai.
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Optime quidem arbitror illos vivere, qui optime dánt operám, ut quam 
optimi fiantf iucundissimi verő, qui maximé fieri se meliores sentiunt.

Szerintem az él a legszebben, aki a legtöbbet teszi azért, hogy minél 
jobbá váljék, a legkellemesebben pedig az, aki érzi, hogy jobbá lett.

Mem. IV,8,6.

25. 'Opio S' ёушуе Kai rf]u 8ó£av тши ттроуеуоготшг агврсотгшг ér tols- 
ém yi yropérois- oi>x ópoíar KaraÁeL nopérijr тшг те áSíKpadrTuir 
Kai та)г áSucrflévrw.

Videó ex superiorum temporum hominíbus non eandem posteris 
opinionem de se reliquisse qui íniuriam fecerunt, et quibus facta fűit 
iniuria.

Jól tudom, hogy az utódok körében nem ugyanolyan hírnév jut 
osztályrészül azoknak az ősöknek, akik igazságtalanok voltak, mint 
azoknak, akiket igazságtalanság ért.

Mem. IV,8,10.
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