
Appendix

Lucretius: Epikurosz dicsérete (I. 62–79.)

Lucretius már a De rerum natura elsõ könyvében sort kerít arra, hogy választott
mesterérõl elragadtatva szóljon. Epikurosz legnagyobb érdemének azt tartja, hogy
a babonaság, azaz vakhit terhe alól felszabadította az embereket. A babonaság
mindvégig megszemélyesítve szörnyetegként szerepel, aki az égi tájékokból ki-ki-
dugva fejét, fenyegeti a halandókat. Epikurosz – nem félve az ijesztgetéstõl – ret-
tenthetetlenül szembe mer szállni vele. A világ lángoló határain áttörve, lélekben
bejárja a világmindenséget és mint hódító hadvezér, a megismerés és tudás hatal-
mával eltapossa a religio-t.

Humana ante oculos foede cum1 vita iaceret
in terris oppressa gravi2 sub religione,
quae caput a caeli regionibus ostendebat
horribili super3 aspectu mortalibus instans,
primum Graius4 homo mortalis5 tollere contra
est oculos ausus primusque obsistere contra;
quem neque fama6 deum nec fulmina nec minitanti
murmure compressit caelum, sed eo magis acrem
inritat7 animi virtutem, effringere ut arta
naturae primus portarum claustra cupiret8.
Ergo vivida vis animi pervicit et extra
processit longe flammantia9 moenia mundi
atque omne10 immensum peragravit mente animoque,
unde refert11 nobis victor quid possit oriri,
quid nequeat12, finita potestas denique cuique
qua nam sit ratione atque alte13 terminus haerens.
Quare religio pedibus subiecta vicissim
opteritur14, nos exaequat15 victoria caelo.
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az emberi életet
megnyomorító
babonaságtól

egy görög ember
szabadította meg az
emberiséget
semmitõl sem félt

áttörve a természet zárát

gondolatban bejárta a
végtelent
gyõztesen tért vissza

1 cum... (historicum) iaceret
2 gravi sub religione „a babonaság terhe alatt”
3 super (adv.)... instans „fölülrõl fenyegetve” (akit: dat.)
4 Graius (=Graecus) homo ti. Epikurosz
5 mortalis = mortales
6 fama deum (=deorum) „az istenekrõl szóló mendemondák” (mítoszok)
7 inritat = irritat (irritavit helyett, ezért következik utána praet. impf.)
8 cupiret = cuperet
9 flammantia moenia mundi „a világ lángoló határfalai”; úgy képzelték, hogy a világot tûz veszi körül, a tüzet pe-

dig anyagi természetûnek tartották
10 omne immensum „a mérhetetlen világmindenséget”
11 refert odaértendõ tárgya: a megismerést
12 quid nequeat ti. oriri
13 alte terminus haerens ti. ubi sit „mily mélyen van rögzítve határa”
14 opteritur = obteritur
15 exaequat caelo „égbe emel”



A kép megnézése után felelj a kérdésekre!

A megszemélyesített Ratio globuson ül,
elõtte a mintaképpen veendõ filozófusok (Epi-
kurosz, Hérakleitosz, Empedoklész) mûvei.
Jobb lábával a megkötöttséget (religare) jelké-
pezõ ácskapocsra tapos.

Balról a négy empedoklészi elem (tûz, le-
vegõ, föld, víz) szintén megszemélyesítve.

Jobbról az értelemtõl legyõzõtt sötétség képei:
alul az Iphigeneia feláldozását mutató elvakult-
ság, fölötte szamárfej, efölött röpülõ denevér.

– Melyik fõnevet származtatták – téve-
sen – a religare igébõl?

– Milyen jelképekrõl lehet megismerni
a négy elemet, s hogyan helyezkednek el?

Lucretius: A filozófia dicsérete (II. 1–14.)

A II. könyv elsõ soraiban a filozófiát dicséri a költõ. A filozófia tanaival jól felvérte-
zett ember biztonságban érezve magát, mintegy kimagasló, derült helyrõl (le)néz-
heti a politikai, társadalmi sikerért tülekedõ embertársak hiú tévelygéseit. Ezeket
az embereket szenvedélyük hajtja. A szenvedélyektõl s a velük együtt járó fájdalom-
tól való mentesség (az ataraxia) a legfõbb gyönyörûség.

Suave16, mari17 magno turbantibus aequora ventis
e terra magnum alterius18 spectare laborem;
non quia vexari quemquamst iucunda voluptas,
sed quibus ipse19 malis careas quia cernere suavest20.
Suave21 etiam belli22 certamina magna tueri
per campos instructa tua sine parte pericli23;
sed nil dulcius est, bene quam munita tenere
edita24 doctrina25 sapientum26 templa27 serena, bölcsen letekinteni
despicere unde queas28 alios passimque videre a tévelygõ emberekre
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kellemes dolog a partról
nézni a tengeren küszkö-
dõket

a hadgyakorlatokat

A Ratio megszemélyesítése
A leideni Lucretius-kiadás (1725) illusztrációja

16 suave ti. est (epikureus érték, ugyanaz, mint a görög hédoné)
17 mari magno eléje értendõ: in
18 alterius ti. hominis
19 ipse (tu) „te magad”
20 suavest = suave est
21 suave ti. est... tueri (mint fentebb)
22 belli certamina... per campos instructa „a háborúnak a harcmezõkön elrendezett csatáit”
23 pericli = periculi
24 edita az editus 3 melléknévbõl a munita-val és serena-val együtt a templa jelzõi
25 doctrina abl. a munita mellett
26 sapientum itt fõnévként áll
27 templa itt: „szentély”, „vár”
28 queas = possis; infinitivusai: despicere és videre; acc. cum inf. is áll mellette: alios palantis (=palantes) errare

atque... quaerere



errare atque viam palantis quaerere vitae,
certare ingenio, contendere nobilitate,
noctes atque dies niti29 praestante30 labore
ad summas emergere opes rerumque potiri.
O,31 miseras hominum mentes, o pectora caeca!

Lucretius: A porszem-hasonlat (II. 114–124.)

Lucretius tankölteményének gyöngyszeme az ún. „porszem-hasonlat”. Az õsele-
mek, az atomok állandó mozgását érzékelteti vele a szerzõ. Egyes atomok a végte-
len térben összeverõdnek, csoportosulnak, létrehozzák a szilárd anyagokat. Más
atomok szétválnak, bolyonganak az ûrben: a híg levegõt és a napfényt alkotják.

A költõ az atomok mozgását a porszemek kavargásával szemlélteti. A levegõ
tele van porszemekkel, de ezek csak akkor válnak láthatóvá, ha egy sötét szobába
résen keresztül fény szüremlik be. Ebben a fénynyalábban táncolnak, gomolyognak
a porszemecskék. (Az ilyen látvány az ókori embernek jóval gyakoribb lehetett,
mint nekünk.) E hasonlat Leukipposzra és Démokritoszra, az antik atomelmélet
megalapozóira megy vissza, sõt a lélekrõl szóló munkájában Arisztotelész is említi a
napfényben keringõ porszemeket.

Tudjuk, Lucretiusnak fontos, hogy a száraz témát „múzsai bájjal” édesítse meg –
erre láthatunk az alábbiakban is példát.

Contemplator32 enim, cum 33solis lumina cumque a beszüremlõ napsugárban
inserti fundunt radii per opaca34 domorum:
multa minuta modis multis per inane35 videbis parányi testecskék
corpora misceri radiorum lumine in ipso
et velut aeterno36 certamine proelia37 pugnas
edere turmatim certantia38 nec dare pausam, örök küzdelmet vívnak
conciliis et discidiis exercita39 crebris;
conicere40 ut possis ex hoc, primordia41 rerum
quale sit in magno iactari semper inani,
dumtaxat42 rerum magnarum parva potest res
exemplare dare et vestigia43 notitiai.
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29 niti tárgya: emergere
30 praestante (=praestanti) labore
31 O, miseras ... caeca! az egész sor acc. exclamationis
32 contemplator II. imperativus sing. 2. személy
33 cum... cumque = quandocumque „valahányszor”
34 per opaca ti. loca
35 inane -is n „légüres tér”, „ûr” (Lucretius alkalmazta filozófiai szakszóként)
36 aeterno corpore eléje értendõ: in
37 proelia pugnas edere „ádáz csatákat vívni”
38 certantia ti. corpora
39 exercita „hajtva” (ti. corpora)
40 conicere „elképzelni”
41 primordia rerum „atomok” (tkp. „a dolgok kezdeményei”); ez is Lucretius alkotta szakkifejezés; ...iactari: „az

atomok hányattatása”
42 dumtaxat „már amennyiben”
43 vestigia notitiai (öt szótag!) (=notitiae régies genitivusi végzõdéssel) ti. dare potest „megismerésük nyomára ve-

zethet”



Horatius: Ad navem, qua Vergilius vehitur (I. 3. 1–13., 37–40.)

Gyûjteményének elejére (harmadikként) olyan ódát helyez Horatius, amelyben
„lelkének felét”, Vergiliust bocsátja athéni útjára. A hagyományos antik mûfaj, az
„útrabocsátó költemény” (propemptikon) szabályainak megfelelõen ahhoz a hajó-
hoz intézi szavait, amelyre barátját bízza. A hajózás veszélyessége miatt aggódva
Horatius kárhoztatja az emberi vakmerõséget. A mitológia ünnepelt hõsei (Jaszón,
Prométheusz, Ikarosz, Héraklész) ebben az ódában a iuppiteri világrend megsértõi.

Metruma: Asclepiadeum quartum, amelyben egy glükóni és egy aszklépiadészi sor
váltakozik.

% $ & % # # & % # & '
% $ & % # # & % && % # # & % # & '

Sic44 te diva45 potens Cypri, hajó, védjenek az istenek!
sic fratres46 Helenae lucida sidera,

ventorumque47 regat pater
obstrictis aliis praeter Iapyga48,
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Aphrodité születése (dombormû a Kr. e. V. sz.-ból)

44 sic te... regat..., navis (5. sor) „úgy irányítson téged, hajó...”
45 diva(=dea) potens Cypri Venus, aki Küprosz (Ciprus) szigete mellett emelkedett ki a habokból, így tengeristen-

nõnek is számított (Venus Marina)
46 fratres Helenae a Dioszkuroszok, Castor és Pollux, (Léda gyermekei, tehát Helena testvérei), az Ikrek csillag-

képévé válva mutathatják az utat a hajósoknak
47 ventorum... pater Aeolus, a szelek királya
48 praeter Iapyga görög acc. „ kivéve a Iapyxot”; (a görögországi úthoz kedvezõ irányú szelet)



navis, quae tibi49 creditum
debes Vergilium: finibus Atticis õrizd meg Vergiliust!

reddas incolumem precor,
et serves animae dimidium meae.

Illi robur50 et aes triplex vakmerõ volt a hajó feltalálója
circa pectus erat, qui fragilem truci

commisit pelago ratem
primus, nec timuit praecipitem Africum

decertantem Aquilonibus ...

Nil51 mortalibus ardui est: az embernek semmi sem
caelum ipsum petimus stultitia, neque elérhetetlen

per nostrum patimur scelus
iracunda52 Iovem ponere fulmina.

Szállóige: Nil mortalibus ardui est.
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49 tibi creditum debes Vergilium „tartozol a rád bízott Vergiliusszal”
50 robur et aes triplex „(fából és ércbõl való) háromszoros vért”
51 nil... ardui gen. part. ( a sor szállóigévé vált – nem feltétlenül az ódába illõ jelentéssel, hanem önállóan)
52 iracunda... fulmina hatásos jelzõcsere; tkp. Iuppiter haragos, nem a villámok



Horatius: Ad navem vel Ad rem publicam (I. 14.)

Horatius méltán híres hajóallegóriájának az elõzménye Alkaiosz csonkán ránk ma-
radt verse. Már Quintilianus, római irodalomtudós is jelképesen értelmezte a költe-
ményben szereplõ fogalmakat: „navem pro re publica, fluctus et tempestates pro bellis
civilibus, portum pro pace atque concordia.”

Horatius akkor írhatta ezt a politikai költeményt, amikor a polgárháborúban a
hatalmi harc elsõ szakasza Philippinél lezárult ugyan, de újabb összecsapás fenye-
getett – ezúttal Octavianus és Antonius között. Az utolsó sorokból kitûnik, hogy eb-
ben a helyzetben Horatius sem volt közömbös, hanem nagyon is aggódott hazája
sorsa miatt.

A hajó-motívum (allegóriaként, majd szimbólumként, de leginkább metaforaként)
a további idõkben is rendkívül gyakori mind a világ- mind a magyar irodalomban. A po-
litikai vonulat mellett (amelybõl elég Petõfi Föltámadott a tengerét említenünk)
igen gyakran a hajóképet az emberi életre alkalmazzák. A francia szimbolisták nagy
hajó-versei – Baudaleire: Utazás, Rimbaud: A részeg hajó, Mallarmé: Tengeri uta-
zás) mellett, sok hajó-képet találunk Adynál is. Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebo-
korhoz címû költeményének komplex képe is az ember–hajó metafora kibontása.

A versforma: Asclepiadeum tertium. Ebben két aszklépiadészi sort egy pherek-
ratészi, majd egy glükóni követ.

% $ & % # # & % && % # # & % # & '
% $ & % # # & % && % # # & % # & '

% $ & % # # & % (
% $ & % # # & % # & '

O navis, referent in mare te novi
fluctus. O quid agis? Fortiter occupa53 mit teszel,

portum! Nonne vides54, ut viharvert hajó?
nudum55 remigio latus

et malus56 celeri saucius Africo
antemnaeque gemant ac sine funibus

vix durare57 carinae
possint imperiosius58

188

53 occupa „igyekezz elérni”
54 Nonne vides, ut... ti. sit függõ kérdés
55 nudum amitõl: abl. inopiae
56 malus (hosszú a-val), árboc
57 durare „kiállni”
58 imperiosius „(a szokásosnál) viharos(abb)”



aequor? Non tibi sunt integra lintea,
non di59, quos60 iterum pressa voces61 malo.

Quamvis Pontica pinus62,
silvae63 filia nobilis,

iactes et64 genus et nomen inutile:
nil pictis timidus navita puppibus

fidit. Tu nisi65 ventis
debes ludibrium, cave.

Nuper66 sollicitum quae mihi taedium, aggódom érted...
nunc desiderium curaque non levis,

interfusa67 nitentis
vites aequora Cycladas.

Szállóigék: O navis, referent in mare te novi fluctus.
Non tibi sunt integra lintea.
Nuper sollicitum quae mihi taedium,
nunc desiderium curaque non levis.

Horatius: Ad puerum ministrum (I. 38.)

Ez az elsõ könyv utolsó ódája, ami a Kleopátra-óda után következik. Hatásos ellen-
tétezés: ez is bordal, ám a Nunc est bibendum... fennkölt hangnemével szemben itt
Horatius jól ismert egyszerû hangján szól. (A két óda összetartozását az is igazolja,
hogy annak elsõ sora végzõdik a „bibendum” szóval, ennek utolsó szava: bibentem.)
Ez a rövid óda arról szól, hogy Horatius egyszerû szolgájával együtt borozgat az ár-
nyas lugasban. Vajmi kevés dologra van szükségük, hogy jól érezzék magukat.

Költõnk éppoly természetesen szól az „etruszk királyok dicsõ sarjához” (Maece-
nashoz), mint a rabszolgafiúhoz.

Metruma szapphói strófa.
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59 di (=dei) a hajó védõistenei a hajó orrán voltak felállítva
60 quos = ut eos
61 voces (= advoces) igei állítmány (a voco 1 igébõl)
62 Pontica pinus a hajó „elõkelõségét” hánytorgatná (iactes, 13. sor) azzal, hogy Fekete-tenger melléki fenyõbõl

készítették
63 silvae filia nobilis a pontusi fenyõ értelmezõje
64 et... et... „mind... mind”, „akár... akár”
65 nisi debes ludibrium „ha nem tartozol (a sorsnak) azzal, hogy játékszerévé válj...”
66 nuper ti.”nemrég” még elcsüggedt állapotomban
67 interfusa nitentis (= nitentes)... aequora Cycladas értsd: aequora inter Cycladas nitentes fusa (amíg a nap süt, sima

a tenger a szirtek között, de azután?! ...)



Persicos68 odi, puer, apparatus, fiam, ne keress rózsát a koszorúhoz
displicent nexae philyra coronae,
mitte69 sectari, rosa70 quo71 locorum

sera moretur.

Simplici72 myrto nihil73 adlabores jó nekünk a mirtusz is
sedulus, curo: neque74 te ministrum
dedecet myrtus, neque me sub arta75

vite bibentem.

Horatius: Ad Pompeium Grosphum (II. 16.)

A költemény központi fogalma az otium, amely csak az egyszerû életforma keretei
között valósulhat meg. A gazdagság, a nagy vagyon ugyanis állandó gond, aggoda-
lom, félelem forrása. E gondolatot egy gazdag szicíliai nagybirtokosnak ajánlja Ho-
ratius.

Az otium háromszoros anaphorájával ugyanakkor Catullus Szapphó-átdolgozá-
sának (51. c.) utolsó versszakát juttatja eszünkbe a költõ. Míg Catullusnál az otium
az ember cselekvõ erõit megbénító, királyokat és városokat tönkretevõ tétlenség,
addig Horatiusnál az egész emberiség szempontjából kívánatos béke és nyugalom.

A versforma (akárcsak Catullusnál): szapphói strófa.

Otium divos rogat in patenti nyugalmat kér a hajós a viharban
prensus76 Aegaeo, simul77 atra nubes
condidit lunam neque certa78 fulgent

sidera nautis,

otium bello furiosa Thrace79, békét a harcias népek is
otium Medi pharetra80 decori,
Grosphe, non gemmis neque purpura ve- ez kinccsel, bíborral megvehe-

nale81 neque auro. tetlen
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68 Persicos odi... apparatus „megvetem a perzsa pompát” (azaz nem kérek belõle; az odi jelentése itt is gyengébb a
„gyûlöl”-nél)

69 mitte sectari tiltás: „mellõzd a kutatását!”, „ne járj utána!”
70 rosa... sera a tavaszt követõ szárazság idejére legfeljebb egy-kettõ maradhat
71 quo kérdõ névmás, függõ kérdést vezet be
72 simplici myrto a mirtusz egészen közönséges növény Itáliában (ugyanakkor Venus virága)
73 nihil... curo „végképp nem törõdöm vele”, „megtiltom, hogy...”
74 neque te... dedecet..., neque me „hozzád sem illik...., hozzám sem”
75 sub arta vite „az alacsony szõlõlugasban”
76 prensus...ti. nauta „meglepett (hajós)”
77 simul mihelyt
78 certa... sidera „biztos irányt mutató csillagok” (az Ikrek – Castor és Pollux – csillagképe)
79 Thrace Thracia (metonymia) „a trák föld lakói”
80 pharetra (abl. causae) decori „tegezdíszes”
81 venale „megvásárolható” (az otium-ra vonatkozik)



Non enim gazae neque consularis nem vagy szabad,
submovet82 lictor miseros83 tumultus ha gond emészt
mentis, et curas laqueata circum

tecta volantis84.

Vivitur85 parvo bene, cui paternum86 a kevésbõl is jól lehet élni
splendet in mensa tenui salinum
nec levis87 somnos timor aut cupido88

sordidus aufert.

Quid brevi fortes89 iaculamur90 aevo ne hajhászd a vagyont!
multa? Quid terras alio calentis91

sole mutamus? Patriae92 quis exsul
se quoque fugit?

[93Scandit aeratas vitiosa naves a gond mindenhová elkísér
Cura nec turmas equitum relinquit,
ocior cervis et agente nimbos

ocior Euro.]

Laetus in praesens94 animus quod ultra est élj derûsen!
oderit95 curare, et amara lento96

temperet risu; nihil97 est ab omni a boldogság sosem teljes
parte beatum.

Abstulit clarum cita mors Achillem, példák bizonyítják
longa Tithonum98 minuit senectus,
et mihi forsan, tibi quod negarit99,

porriget hora.
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82 submovet (=summovet) „oszlatja szét”, „löki odább” (a lictor tevékenysége)
83 miseros tumultus mentis „a lélek nyomorú háborgásait”
84 volantis =volantes (a curas jelzõje)
85 vivitur „jól lehet élni”
86 paternum „atyai örökségként”
87 levis = leves
88 cupido „nyereségvágy”
89 fortes „nagy vitézül” (ironikus)
90 iaculamur „hajhászunk”
91 alio calentis ( = calentes) sole „más naptól sütöttekre”
92 patriae... exul „hazájától számûzöttként”, „hazájától távol” (vö. Caelum, non animum mutant, qui trans mare

currunt. Epist. I. 2, 27.; szállóigével. – Tompa Mihály: Levél egy kibujdosott barátom után: „Szívet cseréljen az,
ki hazát cserél.”)

93 A [ ] azt jelenti, hogy ez a versszak tkp. nem tartozik a vershez, mert biztosan nem Horatius írta, hanem egy má-
solója. Korai (IX. századi) példája ez a Horatius-utánzatoknak.

94 laetus in praesens „a jelennek örülõ”
95 oderit curare „ne törõdjön azzal” (az odi itt is a „gyûlöl-”nél gyöngébb értelemben szerepel)
96 lento... risu „hosszan tartó nevetéssel” (amihez a bölcs ragaszkodik)
97 nihil est ab omni parte beatum „semmi sem (lehet) minden részletében boldog” (ez is szállóigévé vált)
98 Tithonus Aurora hajnalistennõ férje, akinek – felesége kérésére – megadta ugyan Iuppiter a halhatatlanságot,

de nem volt benne köszönet, mert örök ifjúságot elfelejtett kérni hozzá Aurora, így öregkorára Tithonus tü-
csökké zsugorodott össze. (Ez is mitológiai példa arra, hogy senki sem boldog maradéktalanul.)

99 negarit = negaverit



Te greges centum100 Siculaeque circum neked, Grosphus, vagyonod van
mugiunt vaccae, tibi tollit hinnitum
apta101 quadrigis equa, te bis Afro

murice tinctae

vestiunt lanae: mihi parva rura et nekem kis birtokom
spiritum102 Graiae tenuem Camenae103 és a Múzsám
Parca non mendax dedit et malignum

spernere104 volgus.

Szállóigék: Vivitur parvo bene.
Nihil est ab omni parte beatum.

Horatius: Ad populum Romanum (III. 6.)

Az utolsó „Római óda” a ciklusnak talán legkorábban keletkezett darabja, Horati-
us egyik legsötétebb képet festõ ódája. Címzettje: Romane, éppúgy ünnepélyes és
általános, mint Vergiliusnál Róma hivatásának megfogalmazásában. A vates gond-
ja a fecunda culpae saecula (17. sor), és ami ebbõl következik: ha a gyermekeket már
születésekor megmérgezte a szülõk erkölcstelensége, hogyan lehetnének ép testû
és lelkû, szebb jövõre érdemes ifjakká?!

Az istenek sújtották és sújtják a testvérgyilkosságban alapított Rómát. Ez a bün-
tetés addig nem szûnik, míg vissza nem tér Róma – az augustusi program jegyében –
az õsi erkölcshöz és valláshoz. A visszatérés szimbóluma a háborúban tönkrement
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Tegezdíszes médek A braunschweigi kastély diadalkocsija a várost
szimbolizáló Brunonia istennõvel

100 centum Siculae... vaccae vö. „(Kiskunságnak) száz kövér gulyája”
101 apta quadrigis equa „quadrigába fogható kanca”
102 spiritum... tenuem „finom szellemet”
103 Camena Múzsa (Berzsenyi is használja ezt az elnevezést)
104 malignum spernere volgus (=vulgus) vö. Odi profanum volgus et arceo. (Carm. III. I. 1.)



templomok restaurálása, hogy az emberek közé is visszatérhessen a közösséget
megtisztító-megtartó vallásosság.

Nem véletlen, hogy a római költõ ezen gondolatai visszhangra találtak a mi köl-
tõinkben is: gondoljunk csak Berzsenyi: Magyarokhoz címû ódájára (Romlásnak
indult hajdan erõs magyar...) és Kölcsey hazafias verseire (Himnusz, Zrínyi máso-
dik éneke stb.).

Versforma: metrum Alcaicum.

Delicta maiorum inmeritus105 lues, õseid bûne miatt lakolsz
Romane, donec templa refeceris

aedisque106 labentis deorum et
foeda nigro simulacra fumo.

Dis te minorem quod geris107, imperas. kisebb vagy az isteneknél
Hinc108 omne principium, huc refer exitum:

di109 multa neglecti dederunt
Hesperiae110 mala luctuosae.

Iam bis Monaeses111 et Pacori 112manus vereségeid bizonyítják
inauspicatos contudit impetus

nostros et adiecisse praedam
torquibus exiguis renidet;

paene occupatam seditionibus
delevit urbem Dacus et Aethiops,

hic classe113 formidatus, ille
missilibus114 melior sagittis.

Fecunda culpae saecula nuptias a bûnök beszennyezték a népet
primum inquinavere115 et genus et domos:

hoc fonte derivata clades
in patriam populumque fluxit.

Motus116 doceri gaudet Ionicos megrontották az ifjúságot
matura virgo et fingitur117 artibus

iam nunc et incestos amores
de tenero118 meditatur ungui.
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105 immeritus „meg nem érdemelten”, „ártatlanul” (attr. praed.)
106 aedis labentis = aedes labentes
107 dis te minorem quod geris „amennyiben az isteneknél kisebbként viselkedsz”
108 hinc „innen” ti. a fenti mondás igazságától, vö. Ab Iove principium
109 di... neglecti „az istenek elhanyagolása”
110 Hesperia, -ae f Itália (tkp. „nyugati föld” – a görögök felõl nézve)
111 Monaeses parthus vezér
112 Pacori manus „Pacorus (parthus királyfi) csapata”
113 classe formidatus „hajóhada miatt félelmetes”
114 missilis ,-e itt: „gyorsröptû”
115 inquinavere = inquinaverunt
116 motus... ionicos „ion táncokat” (az érzéki keleti tánc és zene a rómaiak szerint erkölcstelen volt)
117 fingitur artibus „ki van képezve (mindenféle) cselfogásra”
118 de tenero ungui „zsenge gyermekkorától”



Mox iuniores119 quaerit adulteros és a családot
inter mariti vina neque120 eligit

cui donet inpermissa raptim
gaudia luminibus remotis,

sed iussa coram non sine conscio
surgit marito, seu vocat institor

seu navis121 Hispanae magister,
dedecorum122 pretiosus emptor.

Non his123 iuventus orta parentibus régen másképp volt
infecit aequor sanguine Punico

Pyrrhumque et ingentem cecidit
Antiochum Hannibalemque dirum,

sed rusticorum mascula militum
proles, Sabellis docta ligonibus

versare glaebas et severae
matris124 ad arbitrium recisos

portare fustis125, sol ubi montium
mutaret umbras et iuga demeret

bubus126 fatigatis, amicum127

tempus agens128 abeunte curru.

Damnosa quid non inminuit dies? minden nemzedékünk hitványabb
Aetas parentum peior avis tulit129 az elõzõnél

nos nequiores, mox daturos130

progeniem vitiosiorem.

Horatius: Carmen saeculare (1–12.; 25–28.; 45–48.; 57–60.; 73–76.)

Ludi saeculares

Platón és a sztoikusok tanítása szerint száz év elteltével a csillagok kiinduló helyük-
re térnek vissza, s minden dolog megújul. Ez a hit átterjedt az etruszkokhoz, s a
Sibylla-könyvek révén a rómaiakhoz is. Az etruszkok 110 évet számítottak egy
saeculumnak. A rómaiak, amikor új század kezdõdött, a Mars-mezõn ünnepet ül-
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119 iuniores ti. a férjénél
120 neque eligit „nem válogatja meg”
121 navis magister „hajóskapitány”
122 dedecorum pretiosus emptor „bûneinek jól fizetõ vevõje”
123 non his... parentibus „nem ily szülõktõl”
124 matris ad arbitrium „anyjuk tetszése szerint”
125 fustis = fustes
126 bubus = bovibus
127 amicum tempus (a fáradtaknak) „kedves idõt”
128 agens a sol-hoz tartozik, amely „szekere távoztával” meghozza az estét
129 tulit nos nequiores „minket silányabbaknak hozott”
130 daturos szintén a nos értelmezõje: minket, akik majd adunk / szülünk…



tek. Kezdetben az alvilági isteneknek mutattak be áldozatot, sõt játékokat is ren-
deztek (ludi saeculares). Tudjuk, hogy pl. az elsõ pun háború végén (Kr. e. 249-ben),
majd a legvégén (Kr. e. 146-ban) rendeztek ilyen játékokat. A következõ esedékes
ludi saecularest a polgárháborúk miatt nem tarthatták meg, így Augustus számára jó
alkalmul kínálkozott, hogy megszilárduló uralmát egy új század eljöveteléhez kap-
csolja. A Sibylla-könyvek „pontos” számításai Kr. e. 16-ra tûzik ki ezt az ünnepet,
de Augustus – ismeretlen okok miatt – már Kr. e. 17-ben megtartotta. Változtatott
az ünnep jellegén és szertartásain is: nem csak az alvilági isteneknek, hanem az égiek-
nek (elsõsorban a fény és világosság istenének, Apollónak és nõvérének, Dianának)
tiszteletére rendezte. Lefolyását az ünnepségek kõbe vésett jegyzõkönyvének fel-
iratából pontosan tudjuk.

A kikiáltó az ünnepet e szavakkal vezette be: „Convenite ad ludos spectandos,
quos neque spectavit quisquam, nec spectaturus est.” A három nap és három éjjel tar-
tó ünnepségsorozaton áldozatokat mutattak be az isteneknek: maga Augustus az
elsõ éjjel a Párkáknak három oltáron áldozott. A nép az oltárok tüzénél gyújtotta
meg saját fáklyáját, s azzal gyújtott másutt tüzeket. Ünnepi játékok és színielõ-
adások egészítették ki a programot. Az ünnepség a harmadik napon érte el tetõ-
pontját: az Augustustól ragyogóan átépített palatinusi Apolló-templom elõl indult
az ünnepi menet a Capitoliumra. A himnuszt mindkét helyen elõadta a 27 leányból
és ugyanannyi fiúból álló ünnepi kórus. A lányok és fiúk a legelõkelõbb családok
gyermekei voltak, kiknek apjuk-anyjuk még élt.

Carmen Saeculare

Az ünnep himnuszát – mint tudjuk – Augustus kitüntetõ megbízásából Horatius
írta. (A fent említett felirat ezt is megõrizte: Carmen composuit Q. Horatius Flac-
cus.) S hogy ez az ex humili potens költõ számára milyen nagy dicsõség volt, errõl a
IV. könyvben két ódában is ír. A harmadikban, amelyben Melpomenének köszöni
meg a sikert, és a hatodikban, amelynek alábbi zárósorait a kar szájába adja:

Nupta iam dices: „Ego dis amicum,
saeculo festas referente luces,
reddidi Carmen docilis modorum

vatis Horati.''
(IV. 41–44.)

Házasan majd szólsz: „Ama századévi,
istenek-kedvelte kegyes dalokra
még Horatius tanított s vezényelt

engem, a költõ.”
(ford. Devecseri Gábor)

Vergilius már nem élhette meg ezt az ünnepet, de barátja az õ – IV. eclogában és
az Aeneisben hirdetett – gondolatait is megszólaltatja e nagyszerû alkalmi költe-
ményben. A himnuszt a lányok és fiúk hol együttesen, hol váltakozva énekelték; a
pontos beosztást nem tudjuk egyértelmûen rekonstruálni, csak azt érzékeljük, hogy
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ebben is a hármas szám uralkodik: a mû is 3 × 3 versszak-triászból áll, melyet a vé-
gén egy záróstrófa fog össze.

Versmértékül a szapphói strófát választotta Horatius.

Phoebe silvarumque potens Diana,
lucidum caeli decus, o colendi
semper et culti, date quae precamur

tempore sacro,

quo Sibyllini131 monuere132 versus
virgines lectas puerosque castos
dis, quibus septem placuere133 colles,

dicere carmen.

Alme134 Sol, curru nitido diem qui
promis et celas aliusque135 et idem
nasceris, possis nihil urbe Roma

visere maius...

Vosque, veraces cecinisse Parcae,
quod semel dictum est, stabilisque136 rerum
terminus servet, bona iam peractis137

iungite fata.

Di, probos mores docili iuventae,
di, senectuti placidae quietem,
Romulae genti date remque prolemque

et decus omne...

iam Fides et Pax et Honos Pudorque
priscus et neglecta redire Virtus
audet apparetque beata pleno

Copia cornu...

Haec Iovem sentire deosque cunctos
spem138 bonam certamque domum reporto,
doctus et Phoebi chorus et Dianae

dicere laudes.
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131 Sibyllini versus = Sibyllini libri
132 monuere = monuerunt
133 placuere = placuerunt
134 alme Sol Apollót itt külön a Napisten szerepében szólítja meg
135 aliusque et idem nasceris „(minden nap) újonnan születsz és mégis ugyanaz vagy”
136 stabilisque rerum terminus servet „a dolgok megmásíthatatlan kifejlete õrizze”
137 iam peractis ti. fatis „a már beteljesültekhez”
138 spem bonam... reporto „jó reményt viszek haza”; érzelmet kifejezõ vezérigének fogható fel, ezért mellette: acc.

cum inf.



Horatius: Epodoszok (Epodon liber)

Az epodosz (lat. epodus, gör. plur. gen. epodon) Horatius elsõ alkotói korszakába
tartozó mûfaj, bár ezeket a verseket költõjük csak Kr. e. 30-ban publikálta. Nevük
jelentése „hozzá- vagy ráéneklés” (epi + ódé), ugyanis egy hosszabb sorra egy rövi-
debb „válaszol”. A sorok általában jambusokból állnak, maga Horatius iambi néven
nevezi e verseit. A jambus megteremtõje a görög költészetben a paroszi
Arkhilokhosz volt, akit Horatius mesterének tekint. Többnyire támadó hangvételû
költészet ez, rendszerint valóságos vagy költött személyek erkölcsi fogyatékosságait
marasztalja el. Rómában már Catullus is alkalmazta.

Metrum:
trimeter iambicus et dimeter iambicus
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Diana bronzszobrának töredéke a pompeji Apollo-templomban



Alfius de vita rustica (Epod 2. – 1–38.; 67–70.)

A költemény csaknem teljes egésze a falusi élet idillikus boldogságát festi (a külön-
bözõ évszakok örömeit), ám négysoros csattanója átértékeli az egészet. Akkor de-
rül ki, hogy ki is valójában Alfius.

Különösen híres a vers indítása, mely szállóigévé is vált. Gyulai Pál: Horatius ol-
vasásakor címû költeményében pl. hasonló sorok találhatók:

„Boldog, ki messze a világ zajától
földjét mívelve önkedvére él.”

„Beatus ille qui procul139 negotiis, a falusi ember boldogsága
ut prisca gens mortalium,

paterna rura bobus140 exercet suis
solutus omni fenore

neque excitatur classico miles141 truci
neque horret iratum mare,

forumque vitat et superba civium142

potentiorum limina.
Ergo aut adulta vitium propagine tavaszi teendõk

altas maritat143 populos
aut in reducta valle mugientium144

prospectat errantis greges,
inutilisque145 falce ramos amputans

feliciores inserit,
aut pressa puris mella condit amphoris,

aut tondet infirmas oves.
Vel, cum decorum mitibus pomis caput

Autumnus146 agris extulit, az õszi szüret
ut gaudet147 insitiva decerpens pira

certantem et uvam purpurae,
qua muneretur te, Priape148, et te, pater

Silvane149, tutor finium.
Libet iacere modo sub antiqua ilice, pihenés

modo in tenaci gramine:
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139 procul a negotiis tartozik hozzá
140 bobus = bovibus
141 miles „katonaként” (appositio praedicativa)
142 civium potentiorum ti. patronorum
143 maritat „házasítja” (azaz a szõlõt felfuttatja a fára)
144 mugientium értsd: pecorum
145 inutilis = inutiles
146 Autumnus az õsz megszemélyesítése
147 ut gaudet „mennyire örül!”
148 Priapus, -i m a gyümölcsöskertek termékenységének istene, szobrát vörösre festették és madárijesztõnek hasz-

nálták
149 Silvanus, -i m az erdõk és mezõk õsi itáliai istene; kultusza itt Terminuséval közös



labuntur altis interim ripis aquae,
queruntur150 in silvis aves,

fontesque lymphis obstrepunt manantibus,
somnos quod151 invitet levis152.

At cum tonantis153 annus hibernus Iovis a tél örömei
imbres nivesque comparat,

aut trudit acris hinc et hinc multa cane
apros in obstantis plagas,

aut amite levi rara tendit retia,
turdis edacibus dolos,

pavidumque leporem et advenam154 laqueo gruem
iucunda captat praemia.

Quis non malarum155, quas amor curas habet,
haec inter obliviscitur?...

Haec ubi locutus fenerator Alfius, de a pénz mégis fontosabb!
iam iam futurus rusticus,

omnem redegit Idibus pecuniam,
quaerit156 Kalendis ponere.

Szállóigék: Beatus ille, qui procul negotiis.
iam iam futurus rusticus...
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Silvanus

150 queruntur itt: „(panaszosan) énekelnek”
151 quod = ut (consecutivum) id
152 levis = leves
153 tonantis… Iovis – Iuppiter tonans „a mennydörgõ Iuppiter”
154 advena, -ae m itt: vándormadár
155 malarum ti. curarum az obliviscitur mellett
156 quaerit... ponere ti. pecuniam „keresi... hogy (pénzét) kiadhassa (uzsorakamatra)”



Horatius: Ad Romanos (Epod. 7.)

A római polgárháborúk évtizedeinek árnya borul erre az epodoszra, amelyet Hora-
tius Kr.e. 39–38. évek fordulóján írhatott. A pharsalusi (Kr. e. 48) és philippi (Kr.e.
42) ütközetek után valóban félni lehetett, hogy újra fellángol a polgárháború, ezút-
tal Sextus Pompeius (a triumvir Pompeius fia) és Octavianus között.

Horatius hazafias szenvedéllyel fordul honfitársaihoz, s óvja õket a polgárhábo-
rú végzetes következményeitõl. Az epodosz végén itt is utalást találunk a városala-
pításkor történt testvérgyilkosságra, mely végzetként nehezedik az utódokra.

Metrum: trimeter iambicus et dimeter iambicus

Quo, quo scelesti ruitis? Aut cur dexteris157 megálljatok!
aptantur enses conditi158?

Parumne159 campis160 atque Neptuno super nem volt még elég
fusum est Latini sanguinis, vérontás?

non161, ut superbas invidae Karthaginis
Romanus arces ureret,

intactus aut Britannus ut descenderet
sacra162 catenatus via,

sed ut secundum vota Parthorum sua163

Urbs haec periret dextera? övéi emelnek kezet a Városra
Neque hic lupis mos, nec fuit leonibus

umquam, nisi164 in dispar feris.
Furorne165 caecus an rapit vis acrior

an culpa? Responsum date.
Tacent, et albus ora pallor inficit

mentesque perculsae stupent.
Sic est: acerba fata Romanos agunt végzet sújtja a rómaiakat

scelusque fraternae necis,
ut166 inmerentis fluxit in terram Remi az ártalan Remus vére

sacer167 nepotibus cruor.

Szállóige: Quo, quo scelesti ruitis?
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157 dexteris aptari „jobbjukba ragadni”; „kivonni”
158 conditi „(hüvelybe) rejtett”
159 parumne „talán még kevés”
160 campis atque Neptuno super „a csatatéren és a tengeren”
161 non ut „nem azért, hogy” (ut finale)
162 sacra… via a diadalmenet a Forum Romanumig a lejtõs Szent úton vonult le
163 sua a dextera-hoz tartozik
164 nisi in dispar ( ti. genus) feris „csak a más fajtájúakkal szemben szokása ez a vadállatoknak”
165 -ne… an… an „vajon… vagy… vagy”
166 ut itt: amióta
167 sacer 3 szent vagy átkos (jelentésbeli ambivalencia; aszerint, hogy az égi vagy alvilági istenekrõl van szó; a ma-

gyarban hasonló szemléleten alapul, hogy az áld és áld-koz=átkoz ige – eredetét tekintve – azonos)



Horatius szatírái

Az epodoszokkal párhuzamosan Horatius egy Rómában már meghonosodott és az
elõbbivel némileg rokon mûfajban, a szatírában is kifejtette mondanivalóit. Õ maga
beszélgetéseknek (sermones) nevezi e szatíráit. S valóban, a jambusok kemény
hangja helyett itt már kissé lecsillapodott hangot, derûs, olykor kedélyes tréfálko-
zást, szelíd iróniát találunk. Horatius 18 szatírát publikált két könyvben. A tíz szatí-
rából álló elsõ könyv egyúttal baráti versengés Vergilius nagy sikerû tíz eclogájával.

Róma saját mûfajának vallotta a szatírát. A császárkori elméletíró, Quintilianus
így ír róla: „Satura quidem tota nostra est.” Enniusnak is volt négy könyvre terjedõ
szatíragyûjteménye, de az elsõ híres római szatíraírónak Lucilius számít, aki az itáli-
ai szabadszájú népi mûfajok stílusában ontotta gondolatait. Kíméletlen dühe senki-
vel sem tett kivételt: a nagyvárossá növõ Róma megannyi ellentmondását, bûnét,
hibáját célba vette és kipellengérezte.

Az új politikai körülmények között hangját mind jobban megtaláló Horatius de-
rûs fölénnyel tekint botladozó, szenvedélyektõl elvakított embertársaira, s életének
példájával igyekszik tanítani, vagy csak megosztani élményeit és gondolatait közön-
ségével. Õt nem zavarja a nagyváros nyüzsgése, vagy ha mégis terhére van például
egy szószátyár, protekciót követelõ fûzfapoéta (I.10.), van hová visszavonulnia.
A Maecenastól kapott kis sabinumi birtok a költõi függetlenség, a Múzsáktól védett
lét szimbóluma lesz. Maecenas segítségét és barátságát meg is köszöni Horatius
(sat. II.6.). Horatius az életének megannyi mozzanatát felhasználja arra, hogy az
octavianusi konszolidáció éveinek hangulatát megörökítse. Finom ember- és önis-
meret tûnik ki a szatírákból: Horatius jószerével nem haragszik az emberekre, csak
tükröt tart eléjük. Elve: „quid vetat ridentem dicere verum” (ki tiltja, hogy nevetve
mondjam ki az igazat?).

Horatius szerint a Musa pedestris (gyalog járó Múzsa) van jelen szatíráiban. Szó-
kincse és közvetlen elõadásmódja szinte nem lép túl a mindennapi beszéd normáin.
Ám nem hiányzik a mûgond ezekbõl a mûveibõl sem.

A szatírák versformája: hexamater.

Horatius: Ad Maecenatem (Sat. I. 1. 1–35.; 106–121.)

Elsõ szatírájában barátjához, pártfogójához szól Horatius. Neki mondja el, milyen
nevetséges, hogy az emberek elégedetlenek sorsukkal. Mindenki a másik életére
vágyik, ám ha egyszercsak valóban cserélhetnének, már meggondolnák a dolgot.

Az emberi kapzsiságnak nincs határa. A fösvény ül felhalmozott kincsein, de
nem látja annak hasznát: hiszen õ sem tud többet megenni, mint a másik ember.
A vagyon megõrzése sok gyötrõ gonddal is jár, a kapzsi ember mindig boldogtalan,
mert mindig többre vágyik.

A költõ olykor csapongani látszik, de ne feledjük: a szatíra mûfaja a csevegés
(sermo).

Horatius e szatírában is azt hirdeti, hogy boldogságát az ember az egyszerû, ter-
mészetes életben találhatja meg.
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Qui168 fit, Maecenas, ut169 nemo, quam sibi sortem mindenki a másik
seu ratio170 dederit seu fors171 obiecerit, illa sorsát irigyli
contentus vivat, laudet diversa172 sequentis173?
«O fortunati mercatores» gravis174 annis
miles ait, multo iam fractus175 membra labore;
contra176 mercator, navim iactantibus Austris:
«Militia est potior177. Quid enim178? Concurritur: horae179

momento cita mors venit aut victoria laeta.»
Agricolam laudat iuris legumque peritus,
sub galli180 cantum consultor ubi ostia pulsat;
ille181, datis182 vadibus qui rure extractus in urbem est,
solos183 felicis viventis clamat in urbe.
Cetera184 de genere hoc – adeo sunt multa – loquacem
delassare valent Fabium185. Ne te morer, audi
quo rem deducam. Si186 quis deus «En ego» dicat,
«iam faciam quod voltis187: eris tu, qui modo188 miles,
mercator; tu, consultus modo, rusticus: hinc vos,
vos hinc mutatis189 discedite partibus. Eia,
quid statis?» – nolint: atqui licet esse beatis. mégsem cserél a másikkal
Quid190 causae est, merito quin illis Iuppiter ambas
iratus buccas inflet, neque191 se fore posthac
tam facilem192 dicat, votis ut praebeat aurem?
Praeterea, ne sic ut qui iocularia193 ridens

202

168 Qui? a kérdõ névmás régies ablativusa; ehelyett: Quomodo?
169 ut consecutivum; állítmányai: vivat… laudet
170 ratio „tudatos választás”
171 fors „a (körülmények) véletlen (alakulása)”
172 diversa ti. negotia
173 sequentis = sequentes
174 gravis annis „évektõl elnehezült” (veterán)
175 fractus membra (acc. respectivus) „megrokkanva”
176 contra adv.
177 potior = hatékonyabb, jövedelmezõbb
178 Quid enim? ti. agitur
179 horae momento „egy óra leforgása alatt”
180 sub galli cantum „kakasszóra”, „kora hajnalban”
181 ille… qui egy falusi ember
182 datis vadibus „miután kezeseket állított”
183 solos felicis viventis (=felices viventes) kettõs acc. a clamat mellett
184 cetera ti. exempla
185 Fabius egy városszerte ismert, bõbeszédû sztoikus filozófus
186 Si quis = si aliquis
187 voltis = vultis
188 modo „az imént”
189 mutatis … partibus „szerepeket cserélve”
190 Quid causae est, … quin „Mi ok volna arra, hogy ne…”, „Hát nincs rá ok, hogy… „
191 neque se fore értsd: et se non futurum esse
192 facilem itt: „kész”
193 iocularia ti. agit „tréfát ûz”



percurram – quamquam ridentem dicere verum
quid vetat? Ut pueris olim194 dant crustula blandi
doctores, elementa195 velint ut discere prima –
sed tamen amoto196 quaeramus seria ludo:
ille gravem duro terram qui vertit aratro,
perfidus hic caupo, miles nautaeque, per omne
audaces mare qui currunt, hac mente laborem
sese ferre, senes ut in otia tuta recedant,
aiunt, cum sibi sint congesta cibaria: sicut
parvola – nam exemplo est – magni formica laboris gyûjtögetünk, mint a
ore trahit quodcumque potest, atque addit acervo hangya
quem struit, haud ignara ac non incauta futuri…
Est modus in rebus, sunt certi denique fines, mértéktartás kell
quos ultra citraque nequit consistere rectum197.
Illuc, unde abii, redeo: qui198 nemo, ut avarus,
se probet199 ac potius laudet diversa sequentis200,
quodque aliena capella gerat distentius uber
tabescat, neque se maiori pauperiorum
turbae comparet, hunc atque hunc superare laboret.
Sic festinanti semper locupletior obstat,
ut201, cum carceribus202 missos rapit ungula203 currus,
instat equis auriga suos204 vincentibus, illum
praeteritum205 temnens extremos inter euntem.
Inde fit, ut raro, qui se vixisse beatum
dicat et exacto contentus tempore vita
cedat, uti conviva satur, reperire queamus.
Iam satis est. Ne me Crispini206 scrinia lippi
conpilasse putes, verbum non amplius addam.

Szállóigék: Qui fit, ut nemo contentus vivat?
Ridentem dicere verum quid vetat?
Est modus in rebus.
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194 olim dant „régóta adnak”, „szoktak adni”
195 elementa a 20 betûs régi latin ábécé közepének egymás utáni betûi: LMN
196 amoto… ludo „félretéve a tréfát”
197 rectum fõnévként áll
198 qui = quo modo
199 nemo, ut avarus se probet „nincs megelégedve magával, mint a zsugori””
200 sequentis = sequentes
201 ut hasonlító kötõszó
202 carcer itt: „cirkuszi sorompó”
203 ungula lópata, itt equus helyett (pars pro toto)
204 suos ti. equos
205 illum praeteritum … euntem „amazt, amelyik lemaradva halad”
206 Crispinus sztoikus erkölcsprédikátor



Horatius: Ad Lollium (Epist. I. 2. – 40–44.; 55–71.)

A levél címzettje Lollius Maximus, egy consul fia vagy rokona volt, aki a rétorok is-
kolájában készült jövendõ pályájára. A költõ célja a levéllel látszólag az, hogy minél
szorgalmasabb tanulásra ösztönözze az ifjút. Figyelmébe ajánlja Homéroszt, aki-
nek eposzait a római iskolában behatóan tanulmányozták. Horatius a homéroszi
eposzok tanítása nyomán buzdítja az ifjút nemes életelvek elsajátítására. Intelmei-
nek lényege: tanulj, mûvelõdj és igyekezz minél emberibbé formálódni!

Dimidium facti, qui coepit, habet; sapere aude! fogj hozzá máris!
Incipe! Vivendi qui recte prorogat horam,
rusticus expectat dum defluat amnis; at ille
labitur et labetur in omne volubilis207 aevum...
Sperne voluptates; nocet empta dolore voluptas. ne légy telhetetlen!
Semper avarus eget; certum voto pete finem.
Invidus alterius macrescit rebus opimis;
invidia Siculi208 non invenere209 tyranni
maius tormentum. Qui non moderabitur irae210, ne légy haragos!
infectum211 volet esse, dolor quod suaserit et mens212,
dum poenas odio213 per vim festinat inulto.
Ira furor brevis214 est; animum rege, qui nisi paret,
imperat, hunc frenis, hunc tu compesce catena.
Fingit215 equum tenera docilem cervice magister
ire, viam qua monstret eques; venaticus216, ex quo az ifjúkor alkalmas
tempore cervinam pellem latravit in aula, a tanulásra
militat in silvis catulus. Nunc adbibe puro
pectore verba, puer, nunc te melioribus217 offer.
Quo218 semel est imbuta recens219, servabit odorem
testa diu. Quodsi cessas aut strenuus anteis220,
nec tardum opperior221, nec praecedentibus insto.
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207 volubilis „hömpölyögve” (az amnis-hoz tartozó attr. praed.)
208 Siculi... tyranni szicíliai türannosz volt pl. Phalaris, aki egy athéni szobrásznál bronzbikát rendelt, hogy annak

üreges belsejébe zárva égesse halálra a szerinte bûnösöket; a kegyetlen zsarnok magán a szobrászmesteren pró-
bálta ki a büntetõeszközt

209 invenere = invenerunt
210 irae dat. a moderabitur mellett
211 infectus 3 „meg nem történt”
212 mens itt: „indulat”, „szenvedély”
213 odio... inulto „ki nem elégített bosszúvággyal”
214 brevis „rövid ideig tartó”
215 fingit itt: „idomítja”
216 venaticus... catulus (3 sorral lentebb) „fiatal vadászkutya”
217 melioribus ti. viris
218 quo ti. odore
219 recens ti. testa
220 anteis = ante me is (két szótagnak olvasandó)
221 opperior alanya a költõ (éppúgy mint az insto-nak)



Szállóigék: Dimidium facti, qui coepit, habet.
Sapere aude!
Semper avarus eget.
Ira furor brevis est.

Horatius: Ars poetica (Epist. II. 3. 24–31.; 38–44.; 58–63.; 68–72.; 99–105.;
139–142.; 333–337.; 343–344.; 408–413.)

A L. Calpurnius Pisóhoz és költészet iránt érdeklõdõ fiához címzett epistulában (a
Pisókhoz írt levélben) Horatius csodálatos költészettant ad. (Tehát nem azonos a
jórészt szubjektív költõi hitvallásokkal, amelyeket az irodalom ars poetica mûfaj-
ként tart számon. Horatiustól is olvastunk ilyen ars poeticát: az Exegi monumen-
tum-ot.)

A 476 hexameterbõl álló epistulával Horatius a jövõ költõnemzedékeinek írja le
a költészet „aranyszabályait”.

A levél két fõ részre tagozódik:

I. A költészetrõl: a) általános útmutatások (1–152. sor)
b) a drámai költészet szabályai (153–294. sor)

II. A költõi hivatásról: a tehetség és képzettség arányáról (295–476. sor)

Maxima pars222 vatum, pater et iuvenes223 patre digni,
decipimur specie recti: brevis esse laboro, egységes egészre törekvés
obscurus fio; sectantem levia224 nervi225 természetes egyszerûség
deficiunt animique226; professus227 grandia turget;
serpit humi tutus nimium timidusque228 procellae:
qui variare cupit rem prodigialiter unam,
delphinum silvis adpingit, fluctibus aprum:
in vitium ducit culpae fuga, si caret arte...

Sumite materiam vestris, qui scribitis, aequam tárgyválasztás
viribus et versate diu, quid ferre recusent,
quid valeant229 umeri. Cui230 lecta potenter231 erit res,
nec facundia deseret hunc, nec lucidus ordo.
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222 maxima pars... decipimur értelem szerinti egyeztetés
223 pater et iuvenes... digni vocativusok
224 levis, e (hosszú -é-vel) itt: sima, gördülékeny, csiszolt
225 nervi itt: „feszültség”
226 animi itt: lelkierõ, szenvedély
227 professus ( a profiteor-ból) itt: „ígérvén”, „aki ígért”
228 timidus félelmének tárgya : procellae (gen. obiectivus)
229 valeant ide is értendõ: ferre
230 cui dat. auct.
231 potenter „tehetségéhez mérten”



Ordinis haec virtus erit et venus232, aut ego fallor, szerkesztés
ut iam nunc dicat iam nunc debentia dici,
pleraque differat et praesens233 in tempus omittat...

Licuit semperque licebit új szó alkotása, nyelvújítás
signatum234 praesente nota producere nomen.
Ut silvae foliis pronos mutantur in annos,
prima235 cadunt: ita verborum vetus236 interit aetas,
et iuvenum ritu florent modo237 nata238 vigentque.
Debemur morti nos nostraque...

Mortalia facta peribunt, halandóság, újjászületés
nedum239 sermonum stet honos et gratia vivax.
Multa renascentur quae iam cecidere cadentque
quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus,
quem240 penes arbitrium est et ius et norma loquendi...

Non satis est pulchra esse poemata: dulcia241 sunto meggyõzõ erõ
et quocumque volent animum auditoris agunto.
Ut ridentibus adrident, ita flentibus adflent
humani voltus242. Si vis me flere, dolendum est
primum ipsi tibi: tum243 tua me infortunia laedent,
Telephe244 vel Peleu245; male si mandata246 loqueris,
aut dormitabo aut ridebo...

Parturient montes, nascetur ridiculus mus. ne tervezz lehetetlent!
Quanto rectius247 hic248, qui nil molitur inepte:
„Dic mihi, Musa249, virum, captae post tempora Troiae
qui mores hominum multorum vidit et urbes.”...

Aut prodesse volunt aut delectare poetae, a költészet célja a tanítás
aut simul et iucunda et idonea dicere vitae250. és a gyönyörködtetés

206

232 venus -eris f mint köznév Venus alaptulajdonsága: szépség
233 praesens in tempus „egyelõre”
234 signatum praesente nota „a jelenkor ismertetõjegyével ellátott”; „a jelen bélyegével jelzett”
235 prima = vetera ti. folia
236 vetus itt: elavult
237 modo „az imént”
238 nata ti. verba
239 nedum... stet „hát akkor fennmaradjon?”
240 quem penes = penes quem; penes + acc.: vkinek a hatalmában, -nál, -nél
241 dulcia itt: gyönyörködtetõk
242 voltus = vultus
243 tum… me … laedent „csak akkor fognak engem együttérzéssel eltölteni”
244 Telephe Telephus, Hercules fia, akit Achilles a Trója elleni háborúban megsebesített, majd meg is gyógyított
245 Peleu vocativus Peleus a mürmidonok királya, Achilles apja, aki halandó létére elnyerte a tengeristennõ, Thetis

kezét
246 mandata ti. tibi verba „a rád bízott szavakat”
247 rectius ti. agit
248 hic Homérosz
249 „Dic mihi, Musa… az Odüsszeia elsõ két sorának fordítása egy szó (mores) változtatásával
250 vitae dat. commodi



Quidquid praecipies, esto brevis, ut cito dicta
percipiant animi dociles251 teneantque fideles:
omne supervacuum pleno de pectore manat...

Omne tulit punctum252, qui miscuit utile dulci
lectorem delectando pariterque monendo.

Natura fieret laudabile carmen an arte, tehetség vagy szorgalom?
quaesitum est. Ego nec studium sine divite vena
nec rude quid prosit video ingenium: alterius sic
altera poscit opem res et coniurat253 amice.
Qui studet optatam cursu contingere metam,
multa tulit fecitque puer254, sudavit et alsit.

Szállóigék: Brevis esse laboro, obscurus fio.
Debemur morti nos nostraque.
Mortalia facta peribunt.
Parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Aut prodesse volunt, aut delectare poetae.
Esto brevis!
Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci.

Sextus Propertius: Hoc verum est… (II. 5.)

Sextus Propertius az Augustus-kori elégikusok kiemelkedõ alakja Kr.e. 49 táján
született Assisiumban (a mai Assisiben). Rómában élt és alkotott Maecenas irodal-
mi körében. Fiatalon, Kr. e. 15 táján halt meg.

A zajos nagyvárosi élet költõje. Igazi „poeta doctus”: elõszeretettel idézi fel a gö-
rög mitológia kevéssé ismert hõseit.

Négy könyve 92 elégiát tartalmaz. Fõ témája a szerelem. Az elsõ három könyv
hõsnõjét Cynthiának hívják. Jellegzetes vonásokkal rajzolt alakja inkább Catullus
Lesbiájához, mint Tibullus idealizált Deliájához hasonlít.

Az alábbi Cynthia-elégia jól mutatja költõje jellegzetes lendületes, expresszív
stílusát. Fõ gondolata Cynthia ambivalens alakja – Radnóti találó fordításában:

„Cynthia oly gyönyörû, Cynthia oly csapodár!”
Propertius szabadulni próbál csapodár, ám gyönyörû kedvesétõl. Igazi fegyvere

a vers: így hát világgá kiáltja Cynthia rossz hírét, az messzire s távoli idõkbe is elhal-
latszik.
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251 dociles… fideles attributum praedicativumok
252 omne tulit punctum „minden szavazatpontot elvitt”, „általános tetszést aratott” (szavazáskor szavazatpontot

tettek a jelölt neve mellé)
253 coniurat „együtt hat”
254 puer „már gyermekkorában” (appositio praedicativa)



Hoc verum est tota te ferri255, Cynthia, Roma, igaz, amit rólad beszélnek?
et non256 ignota vivere nequitia?

Haec merui sperare? Dabis mihi, perfida, poenas; elég volt!
et nobis257 aliquo, Cynthia, ventus258 erit.

Inveniam tamen e multis fallacibus unam,
quae fieri nostro carmine nota velit,

nec mihi259 tam260 duris insultet moribus et te
vellicet: heu sero flebis amata diu.

Nunc est ira recens, nunc est discedere tempus: addig kell menekülni ebbõl a
si dolor afuerit, crede, redibit amor. szerelembõl, míg friss a harag

Non ita Carpathiae261 variant Aquilonibus undae,
nec dubio262 nubes vertitur atra Noto,

quam facile irati verbo mutantur amantes:
dum licet, iniusto subtrahe colla iugo.

Nec tu263 non aliquid, sed prima nocte, dolebis;
omne in amore malum, si patiare264, leve est.

At tu265 per dominae Iunonis dulcia266 iura nem foglak bántani
parce tuis animis267, vita, nocere tibi.

Non solum taurus ferit uncis cornibus hostem,
verum etiam instanti laesa repugnat ovis.

Nec tibi periuro268 scindam de corpore vestis269,
nec mea praeclusas fregerit ira fores,

nec tibi conexos iratus carpere crinis270,
nec duris ausim271 laedere pollicibus:

rusticus272 haec aliquis tam turpia proelia quaerat,
cuius non hederae circuiere273 caput.
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255 te ferri „beszélnek rólad”
256 non ignota vivere nequitia? „nagyon is jól ismert léhaságban élsz?”
257 nobis = mihi költõi többes
258 ventus erit „lesz majd olyan szél”
259 mihi… insultet „gúnyolódik velem”
260 tam duris… moribus „olyan kegyetlen szokásokkal” „…szeszélyekkel”
261 Carpathiae… undae tenger Rhodosz és Kréta között
262 dubio… Noto „az irányát folyton változtató Notustól” (déli szél)
263 nec tu non aliquid… dolebis „nem semmiség lesz, amit fájlalsz”
264 patiare = patiaris
265 tu… vita ismét Cyntiához fordul
266 dulcia iura „édes jogaira”, „hatalmára”
267 animis tuis „indulataiddal”, „szeszélyeiddel”
268 periuro jelzõcsere: értelmileg a tibi-hez tartozik
269 vestis = vestes
270 crinis = crines
271 ausim = ausus sim
272 rusticus elégikus közhely a szerelmes férfi durva viselkedése
273 circuiere = circuierunt



Scribam igitur, quod non umquam tua274 deleat aetas, megírom, milyen vagy
„Cynthia, forma potens275; Cynthia, verba276 levis.”

Crede mihi, quamvis contemnas murmura famae,
hic tibi pallori277, Cynthia, versus erit.

Tacitus: Augustus megszerzi, majd megszilárdítja az egyeduralmat (Ann. I. 2.)

Tacitus az Évkönyvek célkitûzésének és történetírói elvének kifejtése után bemu-
tatja azt a folyamatot és azokat az okakat, amelyek Augustus egyeduralomra jutását
lehetõvé tették, illetve segítették. A figyelmes olvasó a sorok között olvasva már itt
megismerheti az egyeduralom természetét és Augustus módszereit. A „béke édes-
ségének” szerepét Tacitus sem tagadhatja le. Nála azonban korántsem ugyanolyan
nagyszerû dolog a béke, mint pl. Vergiliusnál, Horatiusnál.

A sajátos szerkesztésû fejezet mindössze két mondatból áll: az elsõ, hosszú mon-
dat a római, a második a provinciákbeli állapotokat festi.

Postquam Bruto et Cassio caesis278 nulla iam publica279 arma, Pompeius280 apud
Siciliam oppressus, exutoque Lepido281, interfecto282 Antonio ne Iulianis283 quidem
partibus nisi Caesar284 dux reliquus, posito triumviri nomine consulem se ferens et
ad tuendam plebem tribunicio iure contentum285, ubi militem donis, populum
annona, cunctos dulcedine otii286 pellexit, insurgere287 paulatim, munia senatus,
magistratuum, legum in se trahere, nullo adversante, cum ferocissimi288 per acies
aut proscriptione cecidissent, ceteri nobilium, quanto quis289 servitio promptior,
opibus et honoribus extollerentur ac novis ex rebus aucti tuta et praesentia quam
vetera et periculosa mallent. Neque provinciae illum rerum statum abnuebant,
suspecto290 senatus populique imperio ob certamina potentium et avaritiam ma-
gistratuum, invalido291 legum auxilio, quae vi, ambitu, postremo pecunia turba-
bantur.
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274 tua aetas „életkorod”; „amíg csak élsz”
275 forma potens ti. est „ragyogó szépség”
276 verba levis „szavaira nézve (acc. respectivus) jelentéktelen”; „csapodár”
277 pallori dat. finalis; metonymia – a vers hatására sápad el Cynthia
278 Bruto et Cassio caesis ti. se
279 publica arma „a res publica érdekében bevethetõ haderõ”
280 Pompeius a nagy Pompeius fia: Pompeius Sextus, Octavianus Kr.e. 36-ban gyõzte le
281 exutoque Lepido „miután Lepidust megfosztották hatalmától” (mikor a triumvireknek már nem volt rá szüksé-

gük „levetették” mint a megunt ruhát)
282 interfecto Antonio ti. se
283 Iulianis... partibus „a Iulius-pártnak”
284 Caesar ti. Octavianus, aki Iulius Caesar adoptált fia volt
285 tribunicio iure contentum „néptribunusi jogkörrel beérve”
286 otii=pacis
287 insurgere (lentebb: trahere) infinitivus historicusok
288 ferocissimi „a legnyakasabbak”
289 quanto quis „ki-ki amennyivel”
290 suspecto ... imperio „minthogy gyanús szemmel nézték ... hatalmát”
291 invalido ... auxilio abl. abs. mancus



Tacitus: Meghódolás az új császárnak: a fõrangúak szolgalelkûsége
és Tiberius kétszínûsége (Ann. I. 4.)

Augustus halála után még felcsillanhatott a remény, hogy az egyeduralom (amely
Tacitus szemében egyenlõ a szolgasággal) nem válik véglegessé, itt az alkalom,
visszaállítható a köztársaság. Ám egészen másképp történt.

At Romae ruere292 in servitium consules, patres, eques. Quanto quis293 in-
lustrior, tanto magis falsi ac festinantes, vultuque composito, ne laeti294 excessu
principis295, neu tristiores primordio296, lacrimas gaudium, questus adulationem
miscebant. Sex. Pompeius et Sex. Appuleius consules primi in verba Tiberii Caesa-
ris iuravere297, apudque eos Seius Strabo et C. Turranius, ille praetoriarum co-
hortium praefectus, hic annonae298; mox senatus milesque et populus. Nam Tibe-
rius cuncta per consules incipiebat, tamquam vetere299 re publica et ambiguus
imperandi: ne edictum quidem, quo patres in curiam vocabat, nisi tribuniciae
potestatis praescriptione posuit300 sub Augusto acceptae. Verba edicti fuere pauca
et sensu301 permodesto: de honoribus302 parentis consulturum303, neque abscedere a
corpore304, idque unum ex publicis muneribus usurpare. Sed defuncto Augusto sig-
num305 praetoriis cohortibus ut imperator dederat; excubiae, arma, cetera aulae306;
miles in forum, miles in curiam comitabatur. Litteras ad exercitus tamquam adepto
principatu misit, nusquam cunctabundus nisi cum in senatu loqueretur. Causa
praecipua ex formidine, ne307 Germanicus308, in cuius manu tot legiones, immensa
sociorum auxilia, mirus apud populum favor, habere imperium quam exspectare
mallet. Dabat et famae, ut vocatus electusque potius a re publica videretur quam
per uxorium309 ambitum et senili adoptione inrepsisse. Postea cognitum est ad
introspiciendas etiam procerum voluntates inductam310 dubitationem: nam verba
vultus in crimen detorquens recondebat.
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292 ruere inf. historicus
293 quis = aliquis
294 ne laeti... neu tristiores kiegészítendõ: viderentur
295 principis ti. Augusti
296 primordio „(az új uralom) kezdete miatt”
297 iuravere = iuraverunt „esküdtek fel”
298 annonae ti. praefectus „a gabonaellátás felügyelõje”
299 vetere re publica abl. abs. mancus
300 posuit itt: „terjesztette elõ”
301 sensu permodesto „fogalmazásában igen mértéktartó”
302 de honoribus parentis „atyja végtisztességérõl”
303 consulturum ti. esse
304 a corpore ti. Augusti
305 signum „a jelszót”
306 aulae „császári udvarra valló”
307 ne „hogy” (félelmet jelentõ fõmondati állítmány után)
308 Germanicus Tiberius unokaöccse és riválisa
309 per uxorium ambitum „hitvesi mesterkedés által” (Liviára, Augustus feleségére vonatkozik)
310 inductam ti. esse



Tacitus: Az elsõ senatus-ülés: Augustus temetése (Ann. I. 8.)

Augustus végrendeletének kihirdetése után – mely semmi meglepõt nem tartalma-
zott: Tiberius és Livia voltak a fõ örökösök, és (a római szokásnak megfelelõen) az
elõkelõk, testõrök, és a nép is kaptak pénzjuttatást – Augustus temetésének részle-
teit tárgyalják meg a senatusban:

Tum consultatum311 de honoribus312; ex quis313 maxime insignes [visi], ut porta
triumphali duceretur funus, Gallus Asinius, ut legum latarum tituli, victarum ab eo
gentium vocabula anteferrentur, L. Arruntius censuere. Addebat Messalla Valerius
renovandum per annos sacramentum in nomen Tiberii; interrogatusque a Tiberio
num se mandante eam sententiam prompsisset, sponte dixisse314 respondit, neque
in iis quae ad rem publicam pertinerent consilio nisi suo usurum315, vel cum periculo
offensionis: ea sola species adulandi supererat. Conclamant patres corpus ad
rogum umeris senatorum ferendum316. Remisit Caesar adroganti moderatione,
populumque edicto monuit ne317, ut quondam nimiis318 studiis funus divi Iulii
turbassent, ita Augustum in foro potius quam in campo Martis, sede destinata,
cremari vellent. Die funeris milites velut praesidio stetere319, multum inridentibus320

qui ipsi viderant quique a parentibus acceperant diem illum crudi adhuc servitii et
libertatis inprospere repetitae, cum occisus dictator Caesar aliis pessimum, aliis
pulcherrimum facinus videretur: nunc senem principem, longa potentia, provisis
etiam heredum in321 rem publicam opibus, auxilio scilicet militari tuendum, ut
sepultura eius quieta foret322.

Tacitus: Nero nyilvános színpadi szereplése (Ann. XVI. 4.)

Nero egyre jobban felbátorodik „sikerein” és teljes céltudatossággal tör minél na-
gyobb nyilvánosságra. A Iuvenalia ünnepek (amelyeket õ alapított szakálla elsõ le-
vágásának emlékére), szûkkörû nyilvánossága már nem elégítette ki. A római arisz-
tokrácia körében az effajta tevékenység nagy szégyennek számított, hát még egy
császár esetében! Ezért a senatus igyekezett elejét venni, hogy az uralkodása 10.
évében esedékes második Neronián cithara-énekesként lépjen fel.
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311 consultatum ti. est
312 de honoribus „a végtisztességrõl”
313 ex quis = ex quibus
314 dixisse ti. se
315 usurum ti. esse
316 ferendum ti. esse
317 ne... folytatása: vellent
318 nimiis studiis „túlbuzgóságból”
319 stetere = steterunt
320 inridentibus (= irredentibus) ti. hominibus
321 in (+ acc) itt: „kárára”
322 foret = (futura) esset



Interea senatus propinquo323 iam lustrali certamine, ut dedecus averteret, offert
imperatori victoriam cantus adicitque facundiae coronam qua ludicra deformitas
velaretur. Sed Nero nihil ambitu nec potestate senatus opus esse, dictitans, se
aequum324 adversum325 aemulos et religione326 iudicum meritam laudem adse-
cuturum327, primo carmen in scaena recitat; mox flagitante vulgo ut omnia328 studia
sua publicaret (haec enim verba dixere) ingreditur theatrum, cunctis citharae329

legibus obtemperans, ne fessus resideret, ne sudorem nisi ea quam indutui330

gerebat veste detergeret, ut nulla oris aut narium excrementa viserentur. Postremo
flexus331 genu et coetum illum manu332 veneratus sententias iudicum opperiebatur
ficto pavore. Et plebs quidem urbis, histrionum quoque gestus iuvare solita, per-
sonabat certis333 modis plausu334que composito. Crederes335 laetari, ac fortasse
laetabantur per incuriam publici flagitii.

Tacitus: Róma égése (Ann. XV. 38–9.)

Egy Tigellinus rendezte hírhedt nyilvános ünnepség után (amelyen Nero minden
lehetséges ocsmánysággal beszennyezte magát) következett a hat napig tartó, pusz-
tító tûzvész. Tacitus – mint általában – itt sem foglal állást a tûz okát illetõen, csak
megemlít két lehetõséget:

Sequitur clades, forte an dolo principis336 incertum (nam utrumque auctores
prodidere337), sed omnibus, quae huic urbi per violentiam ignium acciderunt,
gravior atque atrocior. Initium in ea parte circi338 ortum339, quae Palatino Caelio-
que montibus contigua est, ubi per tabernas, quibus id mercimonium inerat, quo
flamma alitur, simul coeptus ignis et statim validus ac vento citus longitudinem circi
conripuit...

... pervaserat rumor ipso tempore flagrantis urbis inisse eum340 domesticam
scaenam et cecinisse Troianum excidium, praesentia mala vetustis cladibus ad-
simulantem341.
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323 propinquo iam lustrali certamine abl. abs. mancus
324 aequum ti. fore (=futurum esse)
325 adversum itt: praepositio
326 religione iudicum „a bírák lelkiismeretes döntése alapján”
327 adsecuturum ti. esse
328 omnia studia sua „minden mûvészetét”
329 citharae legibus obtemperans „a cithara-éneklés szabályait betartva”
330 indutui gerebat „öltözetül viselt”
331 flexus genu „térdet hajtva”
332 manu veneratus „kézintéssel üdvözölve”
333 certis modis „bizonyos / határozott ritmus szerint”
334 plausu composito „ütemesen tapsolva” (vö. a személyi kultusz korának nagy tömegrendezvényeivel)
335 crederes ált. alanyt fejez ki
336 principis ti. Neronis
337 prodidere = prodiderunt
338 circi a Circus Maximusról van szó
339 ortum ti. est
340 eum ti. Neronem
341 adsimulantem = assimulantem



Tacitus: A keresztények bevádolása és kivégzése (Ann. XV. 44.)

Tacitus (és kortársa, az ifjabb Plinius, Levelek X. könyv) tudósításai rendkívül fon-
tosak a korai kereszténység római jelenléte szempontjából. A két római („pogány”)
szerzõ nem keresztény szempontból közli adatait, s részrehajlással semmiképpen
sem vádolhatók. Tactitusnál szerepel Pontius Pilatus neve, Christus kivégeztetése, s
a tanainak gyors elterjedése nemcsak Judeában, hanem Rómában is. Természete-
sen Tacitus a rómaiak nézõpontjából „végzetes babonának” tartja a keresztény ta-
nítást. A szöveghelyek hitelességéhez nem férhet kétség. (Jellemzõ, hogy volt idõ,
amikor a lentebbi szövegrészt megpróbálták a mûbõl kiiktatni.)

A bûnbakokat keresõ Nerónak „kapóra jött”, hogy a tûzvész okozóiként a ke-
resztényeket tüntesse fel, s ezzel az ürüggyel kivégeztesse a „bûnösöket”. A Colos-
seum felirata szerint nagyszámú keresztényt végeztek ki itt Nero uralkodása alatt.

Sed non ope humana, non largitionibus principis342 aut deum343 placamentis
decedebat infamia, quin iussum incendium crederetur. Ergo abolendo rumori Nero
subdidit reos et quaesitissimis poenis adfecit, quos per flagitia invisos vulgus Chris-
tianos appellabat. Auctor nominis eius Christus Tibero imperitante344 per pro-
curatorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat; repressaque in praesens exi-
tiabilis superstitio rursum erumpebat, non modo per Iudaeam, originem eius mali,
sed per urbem345 etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt cele-
branturque. Igitur primum correpti, qui fatebantur, deinde indicio eorum multitudo
ingens haud proinde in crimine incendii quam odio346 humani generis convicti sunt.
Et pereuntibus347 addita348 ludibria, ut ferarum tergis contecti laniatu canum inter-
irent aut crucibus adfixi, ubi defecisset349 dies, in usum350 nocturni luminis
urerentur. Hortos suos ei spectaculo Nero obtulerat, et circense ludicrum edebat,
habitu aurigae permixtus plebi vel curriculo insistens. Unde quamquam adversus351

sontes et novissima exempla meritos miseratio oriebatur, tamquam non utilitate
publica, sed in saevitiam unius352 absumerentur.

Tacitus: Calgacus beszéde a rómaiak zsarnokság ellen (Agricola, 30.)

Iulius Agricola vejének, Tacitusnak a leírása szerint kiváló hadvezér volt, a római
virtus igazi megtestesítõje. Hadjáratának befejezõ szakasza Caledonia (a mai Skó-
cia) meghódítása volt. A döntõ csata elõtt az ellenség vezére, Calgacus (neve csak
Tacitusnál maradt fenn, az ír calgach: kard szóval hozzák összefüggésbe) a szokásos
módon beszédet mond katonáinak. Beszéde a hódító rómaiak erõteljes bírálata.
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342 principis ti. Neronis (Nero bõkezûen igyekezett kárpótolni az embereket a tûzvész okozta károk miatt.)
343 deum = deorum
344 imperitante = imperante
345 per urbem = per Romam
346 odium humani generis „az emberi nem gyûlölete”
347 pereuntibus ti. iis (Christianis )
348 addita ti. sunt ludibria „hozzájött a csúfság”; „csúfsággal tetézték”
349 ubi defecisset dies „mihelyt lement a nap”, „mikor bealkonyodott”
350 in usum nocturni luminis „éjszakai fény szolgálatára”, „éjszakai világításul” (Nero fáklyái)
351 adversus itt praepositio
352 unius ti. Neronis



Nos353 terrarum354 ac libertatis extremos recessus ipse ac sinus355 famae in hunc
diem defendit: iam terminus Britanniae patet, atque omne356 ignotum pro mag-
nifico est; sed nulla iam ultra357 gens, nihil nisi fluctus ac saxa, et infestiores358

Romani, quorum superbiam frustra per obsequium ac modestiam effugias359. Rap-
tores orbis, postquam cuncta360 vastantibus defuere361 terrae, mare scrutantur: si
locuples hostis est, avari, si pauper, ambitiosi, quos non Oriens, non Occidens
satiaverit; soli362 omnium opes363 atque inopiam pari adfectu concupiscunt.
Auferre364 trucidare rapere falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem
faciunt, pacem appellant.

KORUNK LATINJA

Két doktori oklevél

A doktori okleveleket ma is latinul írják. Az alábbiakban egy orvosi és egy jogi okle-
vél másolatát láthatjuk. Az orvosinak – amelyet magyar fordítás nélkül készítenek –
megadjuk az alapszövegét is.

Nos Rector et alma ac celeberrima Scientiarum Medicinae
Universitas Hungarica ..............................
Lecturis salutem!
Laudabile Maiorum nostrorum institutum est, ut qui honestis studiis atque artibus
semet dediderunt, ad vitae communis usum et ad praxim se conferant, debitum suae
eruditionis testimonium legitimo acquirant modo. Cum itaque Ornatissimus /-a ac
doctissimus /-a Dominus / Domina ................ ............, annorum aetatis ........ loco
............... in comitatu ..........................................................,
in Hungaria ortus / orta cursum universi studii medici, legibus academicis prae-
scriptum, assiduitate ac diligentia rite terminasset et examinibus ex lege institutis
coram Ordine Medicorum huius Universitatis debitam suam eruditionem ac medi-
cinae peritiam SUMMA CUM LAUDE / CUM LAUDE / RITE comprobavisset,
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353 nos ti. Britannos
354 terrarum ac libertatis extremos „akik legszélsõk vagyunk a földkerekségen, egyben legutolsók a szabadság élveze-

tében” (az extremos kettõs értelemben áll, helyre és idõre vonatkozóan)
355 sinus famae „a szóbeszéd (oltalmazó) öle” (azaz, hogy a hódítók az országot eddig csak híresztelésbõl ismerhet-

ték)
356 omne ignotum pro magnifico est „minden ismeretlen (dolog) nagyszerûnek tûnik”
357 ultra adv.
358 infestiores „(mindezeknél) ádázabb” ti. a hullámoknál és szikláknál
359 effugias ált. alany
360 cuncta vastantibus ti. Romanis dat.; part. coniunctum
361 defuere = defuerunt
362 soli attr. praed. (ti. a rómaiak) az omnium ( ti. gentium) ehhez tartozik (gen. part.)
363 opes atque inopiam kincseket és a nincstelenséget
364 auferre trucidare rapere fõnévként álló infinitivusok



Eundem / Eandem Ornatissimum / -am ac Doctissimum / -am Dominum / Dominam
.................... ..................... die, mense at anno infrascriptis DOCTOREM MEDI-
CINAE UNIVERSAE creavimus, pronuntiavimus, declaravimus, potestatem Ei
dedimus ac damus praxim Medicinae universae exercendi, conferentes Ei omnia
privilegia ac praerogativas, quibus Doctores Medicinae ex iure et consuetudine
fruuntur.
In quorum fidem Diploma hoc, maiore Universitatis nostrae sigillo munitum et
consuetis subscriptionibus roboratum Ei dari curavimus.
Datum in ........................, in Hungaria, die ...... mensis ....................... anno ...................
.............................. .............................. ........................
Universitatis Medicinae Rector Universitatis Medicinae Decanus
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Az én Horatiusom

Egy saroképület elõtt állok. Régi cívisház. A környék lerobbant, de a ház rendezett.
Magas, hófehérre vakolt falak, a boltíves bejárat mellett réztábla:

Dr. Quintus Horatius Flaccus
pszichológus

Semmi kedvem bemenni, de muszáj. Az udvar mediterrán hangulatot áraszt, oszlo-
pos árkádok, örökzöldek, középen szökõkút. Egy fa alatt barna bõrû, deres halánté-
kú férfi ül, derûsen mosolyog, és maga mellé int.

– Mondd el, mi bánt...
A környezet jó hatással van rám, tudom, hogy õszinte leszek...
– 18 éves vagyok. Felnõttem, vagy majdnem. Nem szeretem a világot és a világ

sem szeret engem. Fáradt vagyok. Tudod, az érettségi meg a felvételi... Fenéket, az az
igazság, hogy semmi sem érdekel... azt sem tudom, miért élek. Semmit sem tudok.

Horatius a fejét ingatja:
– 2000 éve ugyanazok a fiatalok, ugyanazok a szavak. De neked is elmondom: Ne

kérdezd, mit hoz a holnap! Figyelj az élet apró örömeire: ott vannak mindenütt: a pa-
tak csobogásában, egy leány mosolyában. „Tépd a napot!” Kudarcok érnek? Ne csüg-
gedj: „Ha ma rossz, nem lesz mindig így.” Bizakodj, de vigyázz, ne kergess hiú ábrán-
dokat! Elégedj meg azzal, amit a sors ad, s örömökben gazdag lesz az életed. Ha
„visszavágod a remény hosszúra nõtt fonalát”, annál erõteljesebb hajtást hoz. Menj, él-
vezd a fiatalságodat, szórakozz, de óvakodj a túlkapásoktól, válaszd az aranysúly-
egyent! Tanulj, „Most idd tiszta kebledbe a szókat!” ... Örülj, hogy szabad országban él-
hetsz, a lehetõségeid határtalanok. Dolgozz, teremtsd meg saját otthonod, szerezz
egy csinos, kedves feleséget, nemzz gyermekeket... és boldog leszel! – derûsen felém,
fordul, várakozóan pillant rám... (No majd mindjárt arcára fagy a mosoly...)

– Mester! Nem veszi észre, hogy imperativusokban beszél?! Itt bent, e falak kö-
zött könnyû megcáfolhatatlan igazságokat mondani az életrõl. De a falakon kívül a
világ nem ilyen! Nincs rend és harmónia. Káosz van és gyûlölködõ, és könyöklõ,
pénzhajhász emberek vannak. Szerény egzisztencia, békés otthon? 50 évesen lesz
szép házad, meg autód, meg fiatal feleséged, meg ... gyomorfekélyed, meg tüdõrákod,
meg impotenciád. Ha szerencséd van, de lehet, hogy feladod, a borosüveg megér-
tõbb, mint az emberek. A világ jótékony homályban marad és csak a mélyén dereng
fel egy skinhead bakancsa.... hogy van középút? Van. A biztos, kiegyensúlyozott fel-
õrlõdés. Kis autó, panel, kisszerû szenvedés... Tanulj! „Kissé több tudományt gyûjtöt-
tem a kedves Athénban, hogy tudjam, mi a jó és nem jó közt a különbség, s kérdjem
Akadémosznak fái alatt, mi igazság?” – Így könnyû... De így: 4-tõl -8-ig matek érettségi
tételek, 8-tól 10-ig töri, 10-tõl éjfélig Horatius meus. A fordítás meg a nyelvtan le
van... De hát... Non scholae, sed vitae discimus! Azért se! Négytõl hétig ami belefér, s
azután a Jakab Sörözõ vagy a Kürt és cigi és pia és buli és hányinger. És akkor mi ér-
telme van az egésznek? Mert nekem van igazam, nem? Vagy van érték, rend és er-
kölcs, és van értelme, mert lehet „jól” élni?... Neked sikerült, Horatius, de miért? Ke-
resem a választ, de, tudod, a felvételi...

Csipkés Attila 12. F (humán osztály) – 2000-ben
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II.

(Helyszín: az egyik televíziós csatorna szerkesztõsége)
Szerkesztõ: Szevasz, ki vagy, mit hoztál?
Horatius: Salve. Nevem Horatius, születék Venusiában, s én, szabadult rabszolga szü-

lötte...
Sz.: Elég, elég! Sok a sóder! A lényegre! A szponzorod említette, hogy írogatsz...
H.: A szponzorom?
Sz.: Ja, valami mecénás.
H.: Á, a pártfogóm, jótevõm, Maecenas úr, aki engem önzetlenül segített...
Sz.: Ne röhögtess már! Ezek mind palira vesznek, hidd el, csak lenyúlják a lóvédat!...

Na, mid van?
H.:. Hoztam egy carment...
Sz.: Carment? Ezzel már valami Bizet is jelentkezett, de hát tiszta hülye volt. Kinek

kell ma már az opera?!
H.: Nem, amice, ez egy óda, Thaliarchushoz.

Így szól: „Nézd a Soractét! nézd, magas orma
hogy ragyog fehéren! roskad a hó alatt...”

Sz.: Állj, állj! Te teljesen tönkre akarsz tenni? A nézõk eközben ötször elalszanak,
vagy, ami még rosszabb, átkapcsolnak egy másik csatornára... nincs inkább vala-
mi szexis történeted?

H.: „Míg én voltam a kedvesed,
s hamvas hónyakadat még nem ölelte át
kedveltebb ifjú...

Sz.: Állj, állj! Ez neked szex. Hát erre még a nimfomániások sem indulnak be! Hát ma
a show kell, táncoslábú cicababákkal, tudod, akik olyan se soványak, se kövérek...

H.: Aurea mediocritas (arany közép), ezt mondtam Liciniusnak is...
Sz.:. Te, semmid nincs, amit élvezni lehet?
H.:. Az életet. Carpe diem!
Sz.: Mit beszélsz már megint össze-vissza? És a kabaré?
H.: „Titkon az alkonyi félhomályban

ilyenkor édes a kacagás...”
Sz.: Kacagás? Itt röhögtetni kell, kisapám! Rendõr, meg zsidóvicc, vagy politikai
H.: Augustus nem kedvelte, ha gúnyolták, fej repült...
Sz.:. És mondd, mikor sikerült neked ezt a sok vackot összehoznod?
H.: Úgy gondolom, Kr. e. 23-ra már „megalkottam ércnél maradandóbb mûvemet”...
Sz.:. Ja, hogy te a Krisztus elõtti idõbõl jöttél?

Tudod, azóta ám „rengeteget” fejlõdött a világ!”

Patakfalvy Dóra 12. F (humán osztály) – 2000-ben
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