
Bevezetés – Introductio

A latin nyelvtan alapjainak és az ókori kultúra legfontosabb területeinek megisme-
résén túljutva latintanulásunk új, minõségileg magasabb szintjére érkeztünk: ez a
tankönyv már római szerzõk (auctorok) eredeti szövegeit tartalmazza. Igyekszünk
az egyszerûbbektõl a nehezebbek felé haladni: az állatmeseíró Phaedrus nyitja a
sort, utána viszont már belekóstolhatunk Caesar és Livius történetírói munkáiba.
Közben fokozatosan megszerezzük a szövegek megértéséhez szükséges nyelvtani
tudást s a verses szövegek olvasásához kívánatos metrikai ismereteket.

Elég bõséges és változatos a tankönyv: ki-ki annyit dolgozzon fel a szövegekbõl,
amennyi a tanórákba, illetve saját szorgalmába belefér; akik ki akarják próbálni tu-
dásukat (vagy éppen versenyre készülnek), a tankönyv végén találnak önálló feldol-
gozásra szánt gyakorló szövegeket, többnyire az órákon megismert szerzõktõl.

Tolle, lege!
Eredményes tanulást, jó munkát kívánunk mindenkinek!

Ezúton mondok köszönetet szakmai lektoromnak, Szõke Ágnesnek és kollé-
gáim közül név szerint Szilágyi Ilonának és Gaál Gabriellának az átdolgozásban
nyújtott segítségükért. Megköszönöm annak a több mint ötven latintanárnak sok
hasznos észrevételét is, akik vállalták az országos reprezentatív felmérés kérdõívei-
nek kitöltését.

N. Horváth Margit
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Az állatmese

A tanító állatmese mûfajának elsõ híres
mestere, Aiszóposz (latinul Aesopus,
magyaros névváltozata Ezópus) a Kr. e.
VI. században élt, meséit görögül, pró-
zában írta. Népszerûségét mutatja a kö-
vetkezõ vázakép is a Kr. e. V. századból.

Phaedrus
I. sz. elsõ fele

Eredeti neve Phaidrosz, görögül ragyo-
gót jelent, ez nyilván eszességére utal.
Az, hogy csak egy neve volt, rabszolga
voltával függ össze. Macedóniából rab-
szolgaként került Rómába, Augustus
császár udvarába. Aiszóposzt utánzó ál-
latmeséket írt, de latin nyelven, verses
formában. Ragyogó tehetsége miatt a császár felszabadította, ettõl kezdve
Phaedrus Augusti libertus néven emlegetik. Felszabadított rabszolgaként viselhette
felszabadítójának, Caius Iulius Octavianus Caesar Augustus császárnak nomenjét és
praenomenjét, ezért Caius Iulius Phaedrusként is említik.

Phaedrus meséi miatt a császári udvarban sokan találva érezték magukat, ezért a
meseköltõnek távoznia kellett Rómából. Csak Augustus utódjának, Tiberius csá-
szárnak halála után térhetett vissza Rómába.

Fabellae Phaedri
Phaedrus meséi

Phaedrus görög elõdjét tekinti mesterének: Aesopus prózában írt meséit dolgozza
fel verses formában, de új meséket is költ. Õ maga így mutatja be az allegorikus ál-
latmese mûfaját:

Hadd mondjam el, e mûfaj hogy’ keletkezett:
Az elnyomott rabszolga nem mondhatta el
Õszinte szóval azt, ami szívén feküdt,
Érzelmeit mesékbe öltöztette hát,
S a vád elõl a tréfa víg mezébe bújt.

(3. prológus 33–37. Terényi I. fordítása)

7

Aiszóposz és a róka (A hagyomány szerint Aiszó-
posz nyomorék ember volt.)
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Meséinek gyûjteménye öt könyvbõl áll. „Elég sok bajt hozott fejemre némelyik”
– írja az elsõ két könyv meséire célozva; valóban magukra értették az udvari ke-
gyencek a kormányzás hibáira utaló példákat.

Phaedrus meséi nem mind állatmesék, hanem növényekrõl, emberekrõl is szó
van bennük. Ma mintegy száz meséjét ismerjük. Jellemzõjük, hogy a tanulságot
Phaedrus a mese elején vagy végén meg is fogalmazza. Versmértékük a iambicus
senarius (hat jambus) vagy a iambicus trimeter (jambusokból álló három egység,
mert két lábban van egy ictus /nyomaték/).
Egy sor képlete:

#b%|#b$|#||%|#||$|#b%|#b$|

A leggyakrabban elõforduló verslábak: a ritkábbak:
#b$ jambus #b#b#
$b#b# daktilus #b#b#b#
#b#b$ anapesztus
$b$ spondeus

A verssorok ictusait a szótag fölé tett vesszõ vagy vastagon nyomtatott magán-
hangzó szokta jelezni.

Phaedrus hatása

Phaedrus meséi úgyszólván minden nép körében követõkre találtak. Versben vagy
prózában írta át vagy fordította visszájára meséit a franciáknál a XVII. században
La Fontaine, a németeknél a XVIII. században Lessing, az oroszoknál a XVIII. szá-
zadban Krilov, a XIX. században Lev Tolsztoj, Magyarországon pedig a XVI. szá-
zadban Heltai Gáspár, a XIX. században Fáy András, a XX. században Ady Endre,
Nagy Lajos és Romhányi József.

De vulpe et uva

Fame coacta1 vulpes alta in vinea
uvam2 appetebat summis saliens viribus.
Quam tangere ut3 non potuit, discedens ait:
„nondum matura est; nolo acerbam4 sumere”.
Qui, facere quae non possunt, verbis elevant,5

ascribere hoc debebunt6 exemplum sibi.
(Fab. IV. 3.)

8

1 coacta ld. cogo
2 uva alta in vinea „a magas szõlõlugasban (lévõ) fürt”
3 Quam… ut relatív mondatfûzés, tehát nem „amelyet minthogy”, hanem „minthogy azt”
4 acerbam „savanyút”, „savanyúan”
5 verbis elevare „szavakkal kisebbíteni”, „leszólni”
6 debebunt a futurum felszólítást fejezhet ki
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GRAMMATICA

1. A participium

A participium melléknévi igenév, a tövét az igétõl, végzõdését a declinatiós rend-
szer szerint kapja.

2. A participium imperfectum (activi) (rövidítése: part. impf.)

Folyamatos melléknévi igenév (cselekvõ)
Képzése: tõ+végzõdés (képzõ)

az ige impf. - töve +
az 1–2. coniugatióban -ns

a 3–4. coniugatióban -èns

pl. saliens
Ragozása: -ntis genitivusú, III. declinatiós, erõsen i-tövû típus szerint.
Jelentése: -ó, -õ végû melléknévi igenév, pl. ugráló
Fordítása mondatban: -va, -ve végû határozói igenév, miközben kezdetû alárendelõ
mellékmondat stb.

A latin mondatban úgy viselkedik, mint egy melléknév: a fõnévhez igazodik nem-
ben, számban és esetben.

Némelyik part. impf. igazi melléknévvé, sõt fõnévvé válhat.
pl. sapièns (-entis) melléknév

sapièns, -entis m fõnév

3. A participium perfectum (passivi) (rövidítése: part. perf.)

Befejezett melléknévi igenév (szenvedõ)
Képzése: tõ + végzõdés

az ige sup. - töve + -us, -a, -um

pl. coactus, -a, -um
Ragozása: mint az I–II. declinatiós -us, -a, -um végû mellékneveké
Jelentése: a mi -t, -tt végû melléknévi igenevünkkel azonos, pl. az ûzött
Fordítása: sokszor akit/amit kezdetû alárendelõ mellékmondattal történik (rend-
szerint múlt idõvel)

Fordítása egyes esetekben nem melléknévi igenévvel, hanem fõnévvel történik.
pl. ab urbe condita
szó szerint: „az alapított várostól”
helyesen: „a város alapításától”

A part. perf. sokszor melléknévvé vagy fõnévvé vált a latinban.
pl. doctus 3; perfectus 3; factum, -i n
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PENSA – EXERCITATIONES

1. Keresd ki a participium imperfectumokat a mesébõl! Melyik igébõl vannak? Mi-
lyen tõhöz milyen végzõdés járult?

2. Képezz part. impf. alakokat a laboro és doceo igékbõl! Mit jelentenek ezek szó
szerint és mit jelentenek a mai magyar nyelvben?

3. Fordítsd le a következõ kifejezéseket, szólásokat!
homo sapiens; volens, nolens; Amantes–amentes; Sapienti sat. (a komédiák utol-
só mondata szokott lenni); Nil difficile amanti. (Cicero); Sero venientibus ossa.

4. A De vulpe et uva c. mese tanulságát magyarul így szoktuk mondani: savanyú a
szõlõ. Hogyan van ez latinul?

5. Mit jelent az a rókáról szóló kifejezés, illetve mondás? vulpes iungit (Vergilius), ill.
Vulpes pilum mutat, non mores1.

6. Gyakorold az ictusokat Weöres Sándor formahû magyar fordításán!
A bortermõ lugasban éhes  róka járt,
ugrált magasba egy szép szõlõfürt felé.
S hogy el nem érte, elkullogva így beszélt:
Éretlen ez még, savanyut enni nem fogok.
Akik ócsárolják, mit megtenni nincs erejük,
Azokra írtam ezt a példabeszédemet.

7. Milyen lényeges eltérések vannak az eredeti mese és a francia változata között?

Canis per fluvium carnem ferens

Amittit merito proprium, qui alienum appetit.
Canis per flumen carnem dum ferret natans,
lympharum in speculo vidit simulacrum suum,
aliamque praedam ab altero ferri putans7

eripere voluit: verum decepta aviditas8

et, quem tenebat ore, dimisit cibum,
nec, quem petebat, potuit adeo9 attingere.

(Fab. I. 4.)

10

Rajz La Fontaine „A róka és a szõlõ” címû meséjéhez

7 aliam praedam ab altero ferri putans „másik zsákmányt egy másik által vitetni gondolva”, „azt gondolva, hogy egy
másik más zsákmányt visz”

8 decepta (est) aviditas „rászedett lett a mohóság”
9 nec… adeo „és még annyira sem”
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Megjegyzések a skandáláshoz:
proprium, simulacrum: latin szavak skandálásában a cr, pr, tr nem nyújt szótagot
…re volu… (5. sor): 3 rövid szótagból álló versláb
…it âde… (7. sor): 3 rövid szótagból álló versláb

PENSA – EXERCITATIONES

1. Keresd ki a participiumokat a mesébõl! Melyik igébõl vannak? Milyen tõhöz mi-
lyen végzõdés járult?

2. Melyik igébõl származik és hogyan fordítható a következõ Cicero-mondás part.
perf.-a?
Iucundi (sunt) acti labores.

3. A canis és a caro, carnis szerinted mássalhangzós vagy i-tövû? Nézd meg a szótár-
ban is!

4. Mi a különbség a fluvius és a flumen között? Nézd meg a szótárban!

5. A speculum (tükör) szó e-je rövid vagy hosszú? Állapítsd meg a skandálás segítsé-
gével! Mit jelent a másik hosszúsággal? Nézz utána, hogy az ókorban mit és ho-
gyan használtak tükörnek! Mire utal a Bibliában az a kifejezés, hogy „tükör által,
homályosan” látunk?

6. Fordítsd le!
Piscem natare doces. (szólás) Mi a magyar megfelelõje?
In idem flumen bis non descendimus. (A folytonos változásokra utaló filozofikus
mondás)

7. Nevezd meg (lehetõleg egy szóval) azt az emberi tulajdonságot, amit a canis és a
vulpes a Phaedrus-mesékben megjelenít!

8. A következõ szavak közül melyik jövevényszó, melyik latin eredetû idegen szó és
melyik internacionalizmus? Milyen latin szavakból származnak?
konferencia, differencia, petíció, préda, voluntarista, tangens, verbális
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Lupus et agnus

Ad rivum eundem lupus et agnus venerant
siti10 compulsi11; superior stabat lupus
longeque inferior agnus. Tunc fauce12 improba
latro incitatus13 iurgii causam intulit.
„Cur”, inquit, „turbulentam fecisti mihi
aquam bibenti?14” Laniger contra15 timens:
„Qui16 possum, quaeso, facere, quod quereris,17 lupe?
A te decurrit ad meos haustus18 liquor.”
Repulsus19 ille veritatis viribus:
„Ante hos sex menses male” ait, „dixisti20 mihi”.
Respondit agnus: „Equidem21 natus non eram.”22

„Pater hercle23 tuus ibi” inquit, „male dixit mihi”.
Atque ita correptum lacerat24 iniusta nece.
Haec propter illos scripta est25 homines fabula,
qui fictis causis26 innocentes opprimunt.

(Fab. I. 1.)

Megjegyzések a skandáláshoz:
Ad rìv… (1. sor) és lâtr… (4. sor): a dr, tr most sem nyújt szótagot
…mâl(e) âìt… (10. sor)
…pâtêr (h)èrcl… (12. sor)

12

A farkas meg a bárány (illuszt-
ráció)

10 siti a sitis abl.-a (erõsen i-tövûként viselkedik)
11 compulsus 3 „az ûzött”
12 faux vö. fauces, -ium, f szûk folyosó
13 incitatus 3 „hajtott”
14 bibenti a mihi-vel egyeztetett alak
15 contra adv.
16 qui itt: „hogyan?”
17 ld. queror
18 haustus itt: „ivóhely”
19 repulsus 3 „a visszavert”
20 male dixisti (vagy maledixisti)„rosszat mondtál”
21 equidem (= ego quidem) „én bizony”
22 natus eram „megszülettem”
23 hercle! „Herkulesre!”, „Istenemre!”
24 correptum lacerat „a megragadottat széttépi”
25 scripta est „íródott”
26 ficta causa „ürügy”
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GRAMMATICA

1. A passzív perfectum

Két szóból áll:

part. perf. + a létige (azonos nevû) impf.-a

pl. praes. perf. pass: laudatus 3 + a létige praes. impf. alakja: sum
A participiumi rész megegyezik a mondat alanyával nemben és számban.

Fordítása:

szó szerint: az ige tövéhez tett -tat, -tet képzõvel
pl. laudatus sum „megdicsértettem”

mondatban: általános alany és a cselekvést elszenvedõ személyre utaló személyes
névmás
pl. laudatus sum „megdicsértek engem”

Ha nem a cselekvést, hanem az állapotot akarjuk kifejezni, fordíthatjuk így is:
laudatus sum „meg vagyok dicsérve”.

2. Az attributum praedicativum (állítmányi jelzõ) (rövidítve: attr. praed.)

Olyan melléknév, amely az állítmányhoz tartozik, az alannyal van egyeztetve és ha-
tározóval fordítjuk.
pl. superior stabat lupus

szó szerint: „a feljebbi farkas állt”
helyesen: „feljebb állt a farkas”

Felismerése: A melléknév nem tulajdonságot, hanem állapotot fejez ki (esetleg hely-
zetet, sorrendiséget, helyet).

3. Az ìdem, eadem, îdem névmás

Az is, ea, id (az) névmásból és a -dem (ugyan-) alkotóelembõl áll össze, jelentése:
ugyanaz, az említett.
Ragozása:

sing. nom. i(s)dem → ìdem eadem i(d)dem → îdem
acc. eumdem → eundem eamdem → eandem i(d)dem → îdem
gen. èiusdem èiusdem èiusdem
dat. eìdem eìdem eìdem
abl. eòdem eàdem eòdem

plur. nom. iìdem eaedem eadem
acc. eòsdem eàsdem eadem
gen. eòrumdem → eòrundem eàrumdem → eàrundem eòrumdem→ eòrundem
dat. iìsdem iìsdem iìsdem
abl. iìsdem iìsdem iìsdem
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PENSA – EXERCITATIONES

1. Milyen igékbõl milyen alakok a következõk, és szó szerint mit jelentenek?
venerant, stabat, intulit, fecisti, natus eram, lacerat, scripta est

2. Fordítsd le szó szerint az alábbi szavakat, illetve kifejezéseket!
superior, longe, bibenti, lupe, ad meos haustus, ante hos sex menses, correptum,
propter illos homines, innocentes

3. Próbáld egy-egy szóval megfogalmazni, hogy a farkas és
a bárány párbeszédében milyen emberi tulajdonságok
jelennek meg!

4. Milyen állandó jelzõkkel él tovább a köztudatban a far-
kas és a bárány alakja?

5. Nézz utána, ki az a Herkules, akire a farkas esküszik! Mi
a görög és latin neve? Vajon miért éppen rá esküszik?

6. Hány olyan állatnevet ismersz, ahol -us végû alak hasz-
nálatos a hímnemre és -a végû a nõnemre? Hány egyala-
kú kettõs nemût? Hány olyat, amelyiknek csak egy
neme van? Mi lehet ennek az oka?

Rana rupta27 et bos

Inops, potentem dum vult28 imitari,29 perit.
In prato quondam rana conspexit bovem
et tacta30 invidia31 tantae32 magnitudinis
rugosam inflavit pellem.  Tum natos suos
interrogavit, an bove esset latior.
Illi negarunt.33 Rursus intendit cutem
maiore nisu et simili quaesivit modo,
quis maior esset. Illi dixerunt bovem.
Novissime34 indignata,35 dum vult validius
inflare sese, rupto iacuit corpore.

(Fab. I. 24.)

14

A jó pásztor báránnyal
(ókeresztény szobor)

27 rumpo pass. „szétpukkad”
28 vult ld. volo, velle
29 imitari „utánozni”
30 tacta ld. tango
31 invidia itt: „irigység”
32 tantus itt: „ekkora”
33 negarunt = negaverunt
34 novissime „utoljára”
35 indignata „aki méltatlankodott”, „méltatlankodva”
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GRAMMATICA

1. Deponens igék

Álszenvedõ igék, azaz aktív ragozásukat letevõ (=elvesztõ) igék.
Ragozásuk szenvedõ, jelentésük cselekvõ.
pl. experiamur! „próbáljuk ki!”

Felismerésük: a szótári alakból
pl. indignor 1. (=indignàri) indignatus sum

3. és 4. alak helyett (praes. perf. sing. 1.)
Ha -atus sum a szótári alak, nem is szoktuk kiírni.

Deponens igék szótári alakjában
1. = àrì (az -or helyére)
2. = èrì (az -eor helyére)
3. = ì (az -or vagy -ior helyére)
4. = ìrì (az -ior helyére)

Példák a négy coniugatióra:
imitor 1. indignor 1. hortor 1. arbitror 1.
mereor 2. meritus sum
nascor 3. natus sum
experior 4. expertus sum

Megjegyzések:
1. A coni. praet. impf.-ban az aktív alakú infinitivushoz tesszük a ragokat, pl.:

imitarer.
2. A deponens igéknek van part. impf.-uk, pedig az az activumhoz tartozna.
3. A deponens igék averbójának a 3. alakjából képezhetõ -us, -a, -um végû mellék-

névi igenév cselekvõ jelentésû, csak korábbiságot fejez ki, pl.: indignatus 3 „aki
méltatlankodott”.

PENSA – EXERCITATIONES

1. Milyen deponens igealakok és mit jelentenek? imitemur, indignantes, arbitrabor,
sequeris – sequèris – sequaris

2. Fordítsd le a következõ (deponens igéket tartalmazó) mondásokat! Nascimur,
morimur. Facta loquuntur. Nemo nascitur doctus. Non omnis moriar. Non nobis
solum nati sumus. Dulce et decorum est pro patria mori.

3. Keresd ki a szótárból a novissime alapszavát! Mit mond a szótár a fokozásáról?

4. Keresd ki a szótárból a nascor 3. natus sum szó származékait! Mi a különbség a
natus, -us és natus, -i között?

5. Hogyan tudnád egyetlen szóval kifejezni azt a tulajdonságot, amelyet a Rana
rupta et bos címû mesében a béka képvisel?
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Formica et musca

Formica et musca contendebant acriter,
quae36 pluris esset.37 Musca sic coepit prior38:
„Conferre nostris tu potes te laudibus?
Ubi immolatur, exta praegusto deum39,
moror inter aras, templa perlustro omnia,
in capite regis sedeo, cum visum est40 mihi,
et matronarum casta delibo oscula.
Laboro nihil atque omnibus rebus fruor.
Quid horum simile  tibi contingit, rustica41?”
„Est gloriosus sane convictus deum39,
sed illi42, qui invitatur, non qui invisus est.
Aras frequentas: nempe abigeris43, cum venis.
Reges commemoras et matronarum oscula:
super44 etiam iactas, tegere quod debet45 pudor.
nihil laboras, ideo cum opus est, nil habes…”

(Fab. IV. 24.)

PENSA – EXERCITATIONES

1. Gyûjtsd össze a szövegbõl a névmásokat és csoportosítsd õket fajtájuk szerint!
(személyes, mutató, vonatkozó, kérdõ)

2. Változtasd meg az alábbi passzív igealakokat úgy, hogy az imperfectumban állók
perfectumba, a perfectumban lévõk pedig imperfectumba kerüljenek! (pl. immo-
latur – immolatus 3 est) visum est, invitatur, invisus est, abigeris, commemoramur,
iacti 3 sunt.

3. Adjátok elõ (párbeszédben vagy megjelenítve) a légy és a hangya beszélgetését!
Milyen emberi tulajdonságokat testesítenek meg ezek az állatok?

16

36 quae: melyikük? (függõ kérdés)
37 pluris esse: „többet érni”
38 prior: attr. praed.
39 deum = deorum
40 visum est: „(jónak) látszik”
41 rustica (becsmérlõ megszólítás) kb. „te paraszt!”
42 illi sing. dat.
43 abigeris szenvedõ alak (sing. 2.)
44 super (adv.) „ráadásul”
45 debet „kellene”
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Ranae ad Solem

Uxorem quondam Sol cum46 vellet47 ducere,48

clamorem49 ranae sustulere50 ad sidera.51

Convicio permotus52 quaerit Iuppiter
causam querelae. Quaedam tum stagni incola:
„Nunc” inquit „omnes unus53 exurit lacus
cogitque miseras arida sede emori.
Quidnam futurum est,54 si crearit55 liberos?”

(Fab. I. 6, 3–9.)

PENSA – EXERCITATIONES

1. A római társadalom melyik rétegét jelképezi itt a békák sokasága?

2. A hagyomány szerint Phaedrust ezért a meséjéért számûzték, mert mikor Tibe-
rius császár testõrparancsnoka, Seianus Tiberius lányát készült feleségül venni,
magára értette ezt a mesét. Vajon miért?

3. Fordítsd le a következõ szentenciát! Hogyan hozható kapcsolatba Phaedrus éle-
tével?
Numquam est fidelis cum potente societas. (Phaedrus)

4. Nézz utána, ki az a Sol! Hogy hívták a görögök? Milyen attribútumokkal ábrázol-
ták?

5. Nézd meg a térképen, hogy milyen tónak a latin neve lehet a lacus Pelso és a lacus
Benacus!

6. Milyen igekötõs igéket találsz a Ranae ad Solem c. mesében? Milyen többletje-
lentést ad hozzá az igekötõ ezekhez az igékhez?

17

46 cum itt: „amikor”
47 vellet a volo, velle coni. praet. impf.-a
48 uxorem ducere „nõsülni”
49 clamorem tollo „lármát csapok”
50 sustulère = sustulèrunt ld. tollo
51 clamor ad sidera (nem egyeztetett jelzõ) „egetverõ lárma”
52 permotus 3 „a felingerelt”
53 unus attr. praed.
54 futurum est itt: erit
55 crearit = creaverit

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

D:\Amunka\Nagy_tankonyv\Latin_II_2004\TORDELT\Latin_II_2013_jav1.vp
2013. januÆr 20. 22:11:23

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Petronius Arbiter

Sem teljes nevét, sem születési dátumát nem ismerjük. Nevében az arbiter (mester)
szó általában az elegantiae vagy elegantiarum szavak kíséretében szokott elõfordul-
ni, ami arra utal, hogy a választékos ízlés mestere volt. Ennek tekintette õt Nero csá-
szár is, aki kezdetben minden téren hallgatott rá. Proconsulként Bithyniába küldte,
aztán consullá tette, de késõbb, valószínûleg Petronius szókimondása miatt megha-
ragudott és öngyilkosságra kényszerítette Kr. u. 66-ban. Petronius neve alatt epig-
rammák, egy regény és sok szellemes mondás maradt fenn, pl.Qualis dominus, talis
et servus.

Satyricon
(Szatirikus írás)

Az egyik legnagyobb és leghatásosabb ókori regény, melyben Petronius útirajz, uta-
zási regény formájában a korabeli társadalomnak, elsõsorban az elõkelõk és újgaz-
dagok világának szatirikus leírását adja. A regénynek csak tizednyi része maradt fenn.

Cena Trimalchionis
(Trimalchio lakomája)

Petronius Satyriconjának egyetlen összefüggõ epizódja maradt fenn, melyet a fenti
címen szokás említeni. Trimalchio rabszolgaságból felkapaszkodott újgazdag, aki
gazdagságát mutogatja, de közben lépten-nyomon elárulja ízléstelenségét. A követ-
kezõ részletben egy csavargó (Encolpios) meséli el, mit tapasztalt, amikor két társá-
val együtt bejutott Trimalchio házába és lakomájára.

A Satyricon felhasználásával a XX. században Fellini készített azonos címû, kor-
szerû mondanivalójú filmet. A Trimalchio lakomáját az Európa Könyvkiadó 1977-ben
kétnyelvû kiadásban jelentette meg.

…Super limen autem cavea pendebat aurea, in qua
pica varia intrantes salutabat. Ceterum ego dum omnia
stupeo, paene resupinatus crura mea fregi. Ad sinistram
enim intrantibus non longe ab ostiarii cella canis ingens,
catena vinctus, in pariete erat pictus superque56 quadrata
littera57 scriptum

„CAVE CANEM”.

Et collegae quidem mei riserunt, ego autem collecto
spiritu58 non destiti totum parietem persequi. Erat autem

18

Házõrzõ kutya ábrázolása
pompeji ház bejáratánál

56 super adv.
57 quadrata littera szó szerint „szögletes betûvel”
58 collecto spiritu itt: „összeszedve magamat”
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venalicium cum titulis pictum, et ipse Trimalchio capillatus59 caduceum tenebat
Minervaque ducente Romam intrabat…

…Tandem60 ergo discubuimus pueris61 Alexandrinis aquam in manus nivatam
infundentibus aliisque insequentibus ad pedes ac paronychia cum ingenti subtili-
tate tollentibus. Ac ne in hoc quidem62 tam molesto tacebant officio, sed obiter
cantabant.

(Petronius: Cena Trimalchionis: 28. 8; 29. 1–4; 31. 4–5.)

STILISTICA

Rövid szemelvényünkbõl is kitûnik, hogy a Satyricon nyelve távol esik a klasszikus
nyelvi normáktól, s jóval közelebb áll a beszélt köznyelvhez. Például: Ceterum ego
dum omnia stupeo, paene resupinatus crura mea fregi. Petronius stílusa nemcsak a
mûfajjal, hanem a jellemekkel is tökéletes harmóniában van: a szereplõkre tettük
és beszédük egyformán jellemzõ. A több száz figura mûveltségének és társadalmi
helyzetének megfelelõ stílusban beszél: pl. a szemelvény szereplõi, ezek a félmûvelt
csavargók collega-nak („kartárs”) titulálják egymást. Trimalchio lakásának, életvi-
telének leírásában az író érzékelteti, mennyire ízléstelen, magamutogató pompa ez:
szarkát taníttat be a vendégek üdvözlésére, akiket azután nyomban „élethûen” fes-
tett kutyával ijesztget; a fal tele van drága képekkel, de mindegyiknek a ház ura a
központi figurája, havas vízzel kérkedik vendégei elõtt (gondoljuk csak el, honnan
kellett hozatni a havat Dél-Itáliába!), s a szerencsétlen szolgáknak nemcsak a test
felüdítésérõl, de a „mûélvezetrõl” is gondoskodniuk kell.

19

Az ebédlõ (rajz képzelet után)

59 capillatus 3 „hajas” ti. kisgyermek, akinek a haját még nem nyírták le
60 tandem „végül is” ti. a házon végighaladva, az ebédlõteremben
61 puer itt: „rabszolgafiú”
62 ne… quidem „még… sem”
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GRAMMATICA

1. Ablativus absolutus (független ablativus) (rövidítve: abl. abs.)

Neve arra utal, hogy a fõmondattól „független”, alárendelõ mellékmondatot he-
lyettesítõ, ablativusban álló szerkezet. Általában idõhatározói, néha okhatározói,
módhatározói, feltételes vagy megengedõ mellékmondat helyett áll. Két típusa van:

2. egyidejûséget kifejezõ abl. abs.

A fõmondat igei állítmányával egy idõben történõ cselekvést, amit cum kezdetû
mellékmondat is kifejezhet, abl. abs. szokta kifejezni.
pl. Cum Romulus regnabat,

↓abl. ↓part. impf. abl. Romani multa bella gerebant.
Romulo regnante

Az abl. abs.-ban a part. impf. nem viselkedik i-tövûként.

Fordítása:
szó szerint: az uralkodó Romulusszal
magyarosan: miközben Romulus uralkodott

Romulus uralkodásakor
Romulus uralkodása idején

Tehát a latinban az alárendelt mellékmondat alanyából abl. lesz, állítmányából
part. impf. abl., megegyeztetve az alanyból lett abl.-szal.
A magyarban szinte mindig jó megoldása a miközben kötõszóval kezdett mellék-
mondat, amelyben ugyanolyan igeidõt használunk, mint a fõmondatban, hiszen a
part. impf. a fõmondat állítmányával egyidejû cselekvést fejez ki.

3. elõidejûséget kifejezõ abl. abs.

A fõmondat igei állítmányához képest elõbb történõ cselekvést, amelyet postquam
kezdetû mellékmondat is kifejezhet, abl. abs. szokta kifejezni.
pl. Postquam pax facta est,

↓abl. ↓part. perf. abl. Romani reges regnabant.
Pace facta

Fordítása:
szó szerint: a megkötött békével
magyarosan: miután a béke megköttetett

miután a békét megkötötték
a béke megkötése után
a békekötést követõen

Tehát a latinban az alárendelõ mellékmondat alanyából abl. lesz, állítmányából
part. perf. abl., ami egyeztetve van az alanyból lett abl.-szal.
A magyarban szinte mindig jó megoldása a miután kötõszóval kezdõdõ mellékmon-
dat és a múlt idõ.
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