
Introductio

Ez a tankönyv két részre tagolódik:

I. A két központi auctora – egy rövid Catullus-vers után – Cicero és Vergilius.
Egyikük a klasszikus latin próza, másikuk a hexameteres epika mestere. Aki az õ
szövegeikkel megbirkózik, elmondhatja, hogy kezd tudni latinul. Cicero és Vergilius
után az epigramma klasszikusa: Martialis következik.

II. A második (fakultatív) rész mind auctoraiban, mind tematikájában igen vál-
tozatos: szerepel itt néhány már ismert szerzõ (Catullus, Caesar, Ovidius), de rövid
bemutatkozás erejéig újabbak is társulnak hozzájuk.

Ennek a tankönyvnek a nyelvtani anyaga elsõsorban a mondattan és esettan,
alaktanból már csak néhány ritkább jelenség, néhány rendhagyó alak következik.

Ez a tankönyv is a latin szövegek sokoldalú elemzésével segíti elõ a görög-római
kultúra megértését, s utal annak az európai kultúrára gyakorolt hatására is.

N. Horváth Margit
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Caius Valerius Catullus

Gyûlölök és szeretek…

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
Nescio1, sed fieri sentio et excrucior2.

(85. c.)

STILISTICA

Ez a nyolc igébõl álló, utolérhetetlenül tömör költemény Catullus lírájának legfon-
tosabb vonását, a különféle érzelmek egyidejû érvényességét (ambivalenciáját) fo-
galmazza meg.

A költõ elõször a roppant érzelmi ellentétet kifejezõ két igét foglalja egységbe az
et kötõszóval. (Az odi van elõbb! A természetesnek ható ténymegállapítás az „o”
hangról indul és oda is tér vissza.) A hexameter további részében az érzelmi töltés
erõsségi foka csökken; a költõ tudja, hogy válaszolnia kell a meghökkentõ tartalmú
közlés miértjére. Az összetett mondat két részét a faciam, fortasse alliterációja fogja
egységbe. A válaszadó pentameterben az érzelmeinek kiszolgáltatott ember tehe-
tetlen szenvedését látjuk, a requiris-re a válasz: nescio; ettõl kezdve az érzelmi inten-
zitás újból fokozódik. Az aktív-passzív faciam-fieri szópár magyarra lefordíthatatlan
ellentéte világossá teszi az érzelem természetének lényegét: az ember nem cselek-
szik, csak szenvedõ alanya az érzelmeknek, amelyek vele történnek, ám mindezeket
érzi, átéli (sentio), miközben a keresztrefeszítés kínjait szenvedi (excrucior). Az ér-
zelem hõfoka itt eléri az indítás érzelmi hõfokát: a pozitív töltésû amo-nak a sentio,
a negatív töltésû odi-nak az excrucior felel meg (közöttük ismét ott van az et hídja).
Az utolsó szó rossz hangzása (kakofóniája) mintha a keresztre feszített ember fogai-
nak csikorgását érzékeltetné.

PENSA–EXERCITATIONES

1. Az odi és az amo mintájára gyûjtsünk ellentétes jelentésû igéket a szótár segítsé-
gével! (pl. él-hal, nevet-sír, születik-meghal stb.)

2. Milyen odi típusú rendhagyó igéket ismerünk?

3. Mit jelentenek és mivel kapcsolatosak a következõ kifejezések?
via crucis; ecce lignum crucis

4. Minek a rövidítése a vers sorszáma után szereplõ „c.” jelzés?

5. Hogyan írjuk le a vers sorszámát római számmal? hogyan olvassuk ki latinul?

7

1 nescio ejtsd: „neszcjo” (synizesis)
2 excrucio 1 kínoz, gyötör (vö. crux keresztfa), pass. „a keresztrefeszítés kínját szenvedi”
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GRAMMATICA

1. Semideponens rendhagyó ige a fio, fieri, factus sum (válik vmivé).

Infinitivusa alapján 2. coniugatiósnak látszik, de az -e- csak az infinitivus impf. és
coni. praet. impf. alakjaiban van meg (fierem stb.). Minden más alakjában a 4.
coniugatio szerint ragozódik.

2. Consecutio temporum

Ha a fõmondat és az alárendelt mellékmondat cselekvése között szoros összefüg-
gés van, akkor ezt a latin úgy juttatja kifejezésre, hogy a fõmondat állítmányának
idejéhez igazítja a mellékmondat állítmányának idejét. Erre legtöbbször a coniunc-
tivust használja fel, az ún. consecutio temporum (rövidítve consec. temp.) (= az
igeidõk egymáshoz igazodása) elnevezésû szabályrendszer szerint.

I. Mikor kell coniunctivus az alárendelt mellékmondatban?

– cél vagy célzatosság esetén
Felismerése: ..., ut ... kötõszó pl. Do, ut des.

..., ne ... kötõszó pl. Conturbabimus illa, ne sciamus.
– függõ kérdés (= kérdõ alanyi vagy tárgyi mellékmondat) esetén

Felismerése: kérdõszó vagy kérdõ névmás van a mellékmondatban
pl. Requiris, quare id faciam.

Mikor lehet coniunctivus az alárendelt mellékmondatban?

– ha nem tényt közöl a mellékmondat (vélemény, bizonytalanság, feltételesség stb.
van a mellékmondatban)
pl. Capit ille coronam, quae possit crines, Phoebe, decere tuos.

II. A coniunctivusnak melyik ideje lesz a mellékmondatban?

Szabály:

Tehát: jelennek számító fõmondati állítmány után a mellékmondatban praesens,
múltnak számító fõmondati állítmány után a mellékmondatban praeteritum követ-
kezik.
pl. Capit ille coronam, quae possit crines, Phoebe, decere tuos.

Quondam dabat Itala tellus, quae legerent omnes.

Jelennek számít: praesens imperfectum
praesens perfectum logicum (= logikai ok miatti)
futurum imperfectum,
futurum perfectum
imperativus

8

jelenre – praesens
múltra – praeteritum

5

5

5

00

5

5

5

00

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100



Múltnak számít: praesens perfectum historicum (megtörtént eseményt kifejezõ)
praeteritum imperfectum
praeteritum perfectum

III. A coniunctivusi idõnek melyik alakja (actiója) lesz a mellékmondatban?

Szabály: mellékmondat:
egyidejûség: impf.
elõidejûség: perf.
utóidejûség: jelenre: -urus 3 sim ....

1múltra: -urus 3 essem ...

Tehát: ha a mellékmondat állítmánya egyidejû a fõmondatéval, impf. lesz, ha a mel-
lékmondat állítmánya elõbb történik a fõmondaténál, perf. lesz, ha a mellékmondat
állítmánya késõbb történik a fõmondaténál, az -urus 3 végû melléknévi igenév és a
létigének a fõmondati jelen után coni. praes. impf. alakja, a fõmondati múlt után
coni. praet. impf. alakja lesz (vagyis a coniugatio periphrastica activa coniunctivus
praes. impf.-a, ill. praet. impf.-a fejezi ki az utóidejûséget).

A consecutio temporumos mondatok fordítása

Az egyidejûséget általában jelen idõvel, az elõidejûséget általában múlt idõvel, az utó-
idejûséget általában jövõ idõvel, a célt, ill. célzatosságot felszólító móddal tükrözzük.
A bizonytalanság, feltételesség, nem-tény jellegûség határozó(szó)val vagy feltéte-
les móddal tükrözhetõ.

Áttekintõ táblázat a consec. temp. lehetséges variációiról példákkal

Jelen(nek számító)
fõmondat

A m.m.-ban egyidejûség
/elõidejûség/utóidejûség Fordítás

Audio, quid agas. Hallom, mit csinálsz.

Audio, quid egeris. Hallom, mit csináltál.

Audio, quid acturus sis. Hallom, mit akarsz csinálni.

Audiam, quid agas. Hallani fogom, mit csinálsz.

Audiam, quid egeris. Hallani fogom, mit
csináltál.

Audiam, quid acturus sis. Hallani fogom, mit akarsz
csinálni.
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Audivi (=scio), quid agas. Meghallottam (=tudom),
mit csinálsz.

Audivi (=scio), quid egeris. Meghallottam (=tudom),
mit csináltál.

Audivi (=scio), quid acturus sis. Meghallottam (=tudom),
mit akarsz csinálni.

Audivero, quid agas. Meg fogom hallani, mit
csinálsz.

Audivero, quid egeris. Meg fogom hallani, mit
csináltál.

Audivero, quid acturus sis. Meg fogom hallani, mit
akarsz csinálni.

Vide, quid agas! Nézd, mit csinálsz!

Vide, quid egeris! Nézd, mit csináltál!

Vide, quid acturus sis! Nézd, mit akarsz csinálni!

Múlt(nak számító)
fõmondat

A m.m.-ban egyidejûség/
elõidejûség/utóidejûség

Fordítás

Audiebam, quid ageres. Hallgattam, mit csinálsz.

Audiebam, quid egisses. Hallgattam, mit csináltál.

Audiebam, quid acturus esses. Hallgattam, mit akarsz
csinálni.

Audivi, quid ageres. (Akkor) meghallottam, mit
csinálsz.

Audivi, quid egisses. (Akkor) meghallottam, mit
csináltál.

Audivi, quid acturus esses. (Akkor) meghallottam, mit
akarsz csinálni.

Audiveram, quid ageres. Meghallottam, mit csinálsz.

Audiveram, quid egisses. Meghallottam, mit
csináltál.

Audiveram, quid acturus esses. Meghallottam, mit akarsz
csinálni.
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Megjegyzések a consec. temp.-hoz

1. Ha a fõmondatban coniunctivus van, a mellékmondat úgy igazodik hozzá, mint-
ha a fõmondatban az indicativus ugyanilyen nevû ideje lenne.

2. Az (acc. cum) inf. után a mellékmondatban kötelezõ a consec. temp. Az inf. impf.
után a mellékmondatban praesens, az inf. perf. után praeteritum következik.

pl. Rogas, num audiam, quid agas. Kérdezed, hallom-e, mit csinálsz.
Sciunt me audire, quid agas. Tudják, hogy hallom, mit csinálsz.

PENSA–EXERCITATIONES

1. Elemezd a mondatokat a következõ kérdések segítségével! Melyik az aláren-
delt mellékmondat? Miért van benne coniunctivus? A fõmondat állítmánya
jelennek vagy múltnak számít? Tehát a mellékmondatban coniunctivusi prae-
sens vagy praeteritum lesz? Milyen idejûség van itt, ha a mellékmondatban im-
perfectum van? Milyen, ha perfectum van? ha -urus végû participium van? Mi-
lyen igeidõvel, milyen móddal lehet ezt a magyarban tükrözni?

Dic mihi, ubi fueris.
Cognoscebam, quid dixisses.
Dicam, quid senserim.
Incertum est, quando pater meus adveniat.
Pater suus ad eum scripsit, ne id faceret.
Nescimus, quid futurum sit.
Quaero ex te, quid velis.
Quaeritur, quomodo hoc facere potuerim.
Scisne, quis hoc fecerit.
Nec potui dicere, quando te visurus essem.
Incertum est, quando mater mea adventura sit.
Quae fuerit causa, mox videro.
Nescimus, quid hic annus secum ferat.
Senatus consultum erat, ut plebi frumentum daretur.
Iuvenes quaerebant, num socii advenissent.

2. Elemezd az alábbi többszörösen összetett mondatot tagmondatonként a fenti
kérdések segítségével!

Fac, ut sciam, quo die te visuri simus.
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3. a) Egészítsük ki a Latin tankönyv II. Phaedrus-meséibõl ismert mondatokat a
consec. temp. szabályai szerint!

Canis vidit simulacrum suum, dum carnem ... . (vitt)
Interrogavit, an bove latior ... . (lett)
Quaesivit, quis maior ... . (lett)
Ranae clamorem sustulere, cum Sol uxorem ducere ... . (akart)

b)Magyarázzuk meg, miért van coniunctivus ezekben a mondatokban!

4. a) Keressük ki a Latin nyelvköny II. „Róma alapítása” c. szövegébõl azt a két
mondatot, ahol alárendelt mellékmondatokban coniunctivus van!

b)Magyarázzuk meg, mi az oka a coniuctivus használatának!

c) Kijelentõ vagy felszólító módú állítmánnyal fordítjuk magyarra ezeket a
mondatokat?

5. a) Keressünk a Latin nyelvkönyv II. „Philémón és Baukisz” szemelvényébõl
példákat a függõ kérdésre!

b)Melyik a kérdõszavas kérdés és melyik az eldöntendõ? Ezt az utóbbit milyen
szócskáról ismerhetjük fel?

6. a) Keressük ki az elõzõ szövegbõl, mit kér Philémón és Baukisz az égiektõl!

b)A kérésük tárgyát kifejezõ célzatos tárgyi mellékmondatot milyen kötõszó
vezethetné be?

c) Kérésüknek milyen két (negatív) célja van? Ezt milyen kötõszó fejezi ki?

7. a) Keressük ki a Philémón és Baukisz-történetnek a végérõl azt az idõhatározó
mellékmondatot, amelyben coniunctivus szerepel!

b)Fogalmazzuk meg, mi lehet az oka a coniunctivus használatának!

8. a) Gyûjtsük ki a Latin tankönyv II. „Coriolanus” c. szemelvényébõl az összes
olyan mondatot, ahol coniuctivust találunk!

b)Az elsõ ilyen mondatnál válaszoljunk arra, hogy miért van itt coniunctivus,
miért ilyen idõben, miért ilyen actióban van?

c) A második coniunctivusos mondat miért nem lehet példa a consec. temp.-ra?
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d)A harmadik (többszörösen összetett) coniunctivusos mondatot ábrázoljuk
térben elhelyezve úgy, ahogyan a negyedik (többszörösen összetett) mondatot
látjuk a szemelvény után!

e) Minõsítsük mind a két többszörösen összetett mondat minden tagmondatát
a consec. temp. érvényesülése szempontjából!

9. a) Idézzük fel fejbõl vagy tankönyvbõl Catullusnak Caesarról szóló kétsoros
epigrammáját!

b)Milyen típusú alárendelt mellékmondat állítmánya a sis? Honnan lehet ezt
tudni?

c) Melyik infinitivustól függ ez az alárendelt mellékmondat?

10. a) Magyarázd meg a coniunctivus-használatot Janus Pannonius disztichonjá-
ban!

Galle, rogas, quae sit perfectae regula vitae?
Ne facias, nolis quod fieri ipse tibi.

b)Készíts (mû)fordítást a disztichonból!
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Marcus Tullius Cicero
Kr. e. 106–43

Márvány portré (Róma, Museo Capitolino)
Augustus idejében készült másolat egy Cicero életének utolsó szakaszá-
ban készített képmás után. A görög szobrász a politikus-szónokot ábrá-
zolta Ciceróban: éber tekintete és szólásra nyíló ajka nagy vitázóra, im-

ponáló méltósága jó fellépésû és érdemeire büszke politikusra utal.
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Marcus Tullius Cicero

Élete

Cicero a klasszikus latin próza utolérhetetlen mestere. Neki sikerült a görögökével
egyenértékû (sõt a szónoklásban õket talán túl is szárnyaló) alkotásokat létrehoznia.

Válságos idõkben élt, de nemes emberi becsvágy hajtotta. Homo novus volt (õsei
közül még senki sem viselt magasabb állami hivatalt), de a felemelkedés törvényes
útját választotta: tehetsége, megbízhatósága, politikai szövetségteremtõ érzéke
szólt mellette, s minden hivatalt suo anno (a lehetõ legkorábbi életkorban) elnyerve
ért el a pályája csúcsát jelentõ consulságig. Utána már nem a számára leginkább
kedvezõ utakat választotta a politika útvesztõiben, egy dologban azonban mindig
következetes maradt: rendíthetetlen – bár sokat töprengõ – híve volt a köztársaság-
nak, melynek végül is mártírja lett.

Cicero Kr.e. 106-ban a latiumi Arpinumban született lovagrendi családból.
Quintus nevû öccsével együtt gondos nevelésben részesült: retorikát, jogot, filozófi-
át és poétikát tanult. Különösen a szónoklat vonzotta, mert tudta, hogy csak az
ékesszólás segítségével arathat sikert a politikai pályán. Szónoki és államférfiúi pá-
lyáján a lovagrend érdekeit igyekezett képviselni.

Közéleti szereplését erkölcsi bátorság jellemzi. Már a Kr.e. 81-bõl ránk maradt
elsõ védõbeszédében (Pro Quinctio) leleplezi a diktátor Sulla hibáit, akinek rende-
letei a lovagrendet sújtották és a népgyûlés hatáskörét korlátozták. Sulla bosszúja
elõl és egészsége érdekében Kr. e. 79-ben Görögországba utazott, s itt, valamint a
rodoszi rétoriskolában fejlesztette szónoki tudását. Hazatérése után quaestorrá vá-
lasztották: Szicíliában töltött hivatali idejének, ill. az ott megszerzett bizalomnak
köszönhette a Verres elleni perben mondott beszédei (Verrinák) sikerét.

Rómában lett aedilis, majd praetor. Utóbbi tisztsége idején mondta el azt a be-
szédét (De imperio Cn. Pompei), amellyel elérte, hogy a Mithridatész pontusi király
elleni háború vezetését Pompeiusra bízták. Politikai pályájának csúcsára Kr.e.
63-ban ért fel, amikor consullá választották. Ekkor fojtotta el a Catilina-féle össze-
esküvést, amiért pater patriae címmel tüntették ki.

Az elsõ triumvirátus megalakulása után szembekerült Caesarral és annak bizal-
masával, Clodius néptribunussal. Catilina híveinek bírói ítélet nélkül való kivégez-
tetése miatt perbe fogták és számûzték Cicerót (Kr.e. 58). A Palatinuson levõ házát
lerombolták, és helyére Libertas istennõ szentélyét állították fel. Másfél év múlva
visszatérhetett számûzetésébõl. Róma ünnepelve fogadta, de õ régi befolyását már
nem tudta visszanyerni. A Caesar és Pompeius között kitört polgárháborúban
Pompeius oldalára állt, s a pharszaloszi csata után (Kr. e. 48) csak Caesar kegye foly-
tán térhetett vissza Rómába. Ekkor visszavonult vidéki birtokára (Tusculanum),
ahol irodalmi és filozófiai munkásságának élt. Legjelentõsebb államelméleti mûvei, a
De re publica és a De legibus, a Caesar és Pompeius kiegyezése után rászakadt politi-
kai tehetetlenségben születtek. Címükben Platónra utaló, valójában Cicero eklekti-
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cizmusát tükrözõ dialógusok ezek az ideális államformáról, ill. a természeti, vallási
és állami jogról.

Legtöbb filozófiai mûve az erkölcstan területére tartozik. Leányának, Tulliának
halála után a filozófiában keresett vigasztalást. A boldogság kérdéseit vizsgálta a
Tusculanae disputationes (Tusculumi viták) címû mûvében, a De finibus bonorum et
malorum (A legfõbb jóról és rosszról) címûben pedig az erkölcsi jó és rossz fogal-
mát. A Cato maior de senectute címû írásában az öregkor dicséretét, a Laelius de
amicitia-ban az igaz barátságról szóló fejtegetéseit olvashatjuk. A De officiis (A kö-
telességekrõl) fiához, Marcushoz szól: Cicero kifejti, hogy az erkölcsi jó egyúttal
hasznos is, az erkölcstelen dolog pedig sohasem lehet hasznos. (Ezt a mûvet Kölcsey
hosszasan tanulmányozta Parainesise megírása elõtt.)

Írt Cicero a teológia területére tartozó filozófiai mûveket is, pl. De natura
deorum, De fato, De divinatione.

Magányából Caesar meggyilkolása ragadta ki. Octavianus mellé állt, mivel An-
toniusban látta Caesar egyeduralmi törekvéseinek folytatóját. A római res publica
igaz híveként támadta Antoniust (Philippikák), és a haza ellenségének nyilvánítot-
ta. Ám politikai érzéke most sem bizonyult jónak. Létrejött a második triumvirátus,
és Octavianus hálátlanul Cicerót is kiszolgáltatta Antonius bosszújának. A proscri-
báltak listájára került, és menekülése közben formiaei villájában Kr.e. 43-ban meg-
ölték. Cicero levágott fejét Antonius Rómában közszemlére tétette ki.

PENSA

1. Fordíts le vagy írj körül minden fogalmat vagy mûcímet, ami a Ciceróról szóló is-
mertetésben latinul szerepel!

2. Cicero, a homo novus minden hivatalt suo anno viselt. A magistratusokról tanul-
takat felidézve számítsd ki, mely években töltötte be az említett tisztségeket!

3. Cicero családjának mely tagjairól olvastunk elsõ tankönyvünkben?

4. Mondjuk el saját szavainkkal, mit olvastunk arról latinul, hogyan találta meg Ci-
cero Arkhimédész sírját!

5. Milyen eszmei és milyen praktikus célt szolgálhatott, hogy Ci-
cero házának helyére Libertas istennõnek építettek szentélyt?

6. Milyen alapszavakból, milyen képzõkkel alakították ki a Cice-
ro-verseny elnevezését?

7. Nézz utána, miért „ciceró”-nak nevezik azt a betûnagyságot,
amely M. T. Cicero nevét õrzi?

8. Mire utal a tuszkulánum szó és ma mire használjuk?
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A mai nemzetközi
Cicero-verseny
emblémája
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Cicero levelezése

Elsõsorban a leveleknek köszönhetõ, hogy Cicero emberi tulajdonságait jobban is-
merjük, mint bármely ókori alkotóét. Sem görög, sem római szerzõtõl nem maradt
ránk hasonlóan értékes, gazdag levélgyûjtemény. Magánlevelezését Cicero nem
akarta publikálni; „Nem szeretném, ha idegenek kezébe kerülne”, írja egy helyen.
De felszabadított rabszolgája, Tiro Cicero halála után kiadta a leveleket, kiszolgál-
tatva ezzel Cicerót a – sokszor méltánytalanul ítélõ – utókori olvasónak. Ezekben
láthatjuk, milyen õszintén tárulkozik ki Cicero barátja, Atticus elõtt vagy családtag-
jai elõtt. Bizalmasan vall vágyairól, aggodalmairól, vívódásairól, reményeirõl és
csüggedéseirõl: egyaránt megmutatkozik emberi kiválósága és gyöngesége. A gö-
rög-latin kultúra tájain otthonosan mozgó, a humanista eszményt megtestesítõ, a
köztársasághoz a mártírhalálig hû Cicerónak személyiségét az emberi hibák, gyön-
geségek csak élettelibbé teszik.

De nem csak a szerzõ portréja rajzolódik ki elõttünk a levelekbõl, hanem Cicero
kortársainak az alakja is, hiszen az események forgatagában kapcsolatba került
Pompeiusszal, Caesarral, Brutusszal és szinte minden jelentõs történelmi személy-
lyel. Szemünk elõtt játszódnak le a levelekben a viharos kor drámái, látjuk az ese-
mények titkos mozgatórugóit, amelyek a küzdõ erõket mozgatják. Cicero levelei
nem csekély forrásértékû történelmi dokumentumok.

A levelek a csiszolt latin próza nyelvén szólalnak meg, a retorika ünnepélyessége
nélkül, gazdagítva a kötetlen, mindennapi beszéd elemeivel. Olykor keresetlenül egy-
szerûek, máskor csipkelõdõk; adomák, csattanók, utalások, idézetek színesítik õket.

A Cicero-levélgyûjtemény 931 darabjából 70 a Cicerónak írt levél, a többit õ írta
különbözõ személyekhez:

→ Ad familiares (Kr. e. 62–43. – 16 könyv, családtagjaihoz, barátaihoz, Tiróhoz írott
levelek).

→ Ad Atticum (Kr. e. 63–43. – 16 könyv, ide tartozik a leveleknek több mint a fele).

→ Ad Quintum fratrem (Kr. e. 60–54. – 3 könyv, 28 levél).

→ Ad M. Brutum (2 könyv, 16 levél).

Cicero követõi e mûfajban a rómaiak közül Plinius és Seneca lesznek, de hatása
érzõdik az európai irodalom késõbbi nagy levélíróinak (Petrarcának, Erasmusnak,
Mikes Kelemennek) mûvein is.
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PENSA

1. Vajon melyik levélgyûjteménybõl való ez
a lap?

2. Melyik praenoment viseli a címzett?

3. Mit jelent itt az incipit?

4. Mit jelöl a kézirat felsõ szélén található
három betû? Mit jelent magyarul?

Ad. fam. XIV. 1.
Tullius Terentiae suae, Tulliolae suae, Ciceroni suo s. d.3

Ezt a levelet Cicero számûzetése kezdetén írta feleségének, Terentiának Kr.e. 58
végén, mikor Brundisiumból Dyrrhachiumba hajózott. Innen a macedóniai Thesz-
szalonikába ment, majd visszajött Dyrrhachiumba, hogy – ha hazatérhet – a lehetõ
leghamarabb érjen Itáliába. A levélbõl kitûnik, hogy önvád kínozza Cicerót a csa-
ládjára szakadt nyomorúság miatt.

1. Et litteris4multorum et sermone omnium perfertur ad me5 incredibilem tuam
virtutem et fortitudinem esse teque nec animi neque corporis laboribus defatigari.
Me miserum!6 Te ista virtute7, fide, probitate, humanitate tantas aerumnas propter
me incidisse, Tulliolamque nostram, ex quo patre tantas voluptates capiebat8, ex
eo9 tantos percipere10 luctus11! Nam quid ego de Cicerone dicam? Qui cum primum
sapere coepit12, acerbissimos dolores miseriasque percepit. Quae si, tu ut scribis,
„fato facta” putarem, ferrem paulo13 facilius; sed omnia sunt mea culpa commissa,
qui ab iis me amari putabam, qui invidebant14; eos non sequebar, qui petebant15…

18

Cicero-levél egy lapja. Humanista (XV. száza-
di) Cicero-kézirat. (Párizs)

3 s.d. – salutem dicit, szokásos levélkezdõ formula
4 litteris: litterae, -arum f levél, levelek
5 perfertur ad me „tudomásomra jut”
6 Me miserum! accusativus exclamationis: „Ó, én szerencsétlen!”
7 ista virtute „a te (férfihoz méltó) bátorságoddal”
8 capiebat a praet. impf. a meg nem történt cselekvésre utal
9 ex eo ti. patre
10 percipere… luctus „bánatot él át”, „búban van része”
11 Te… luctus! acc. cum inf. vezérige nélkül
12 cum sapere coepit „mióta eszét tudja”
13 paulo abl. mensurae
14 qui invidebant Pompeius és Hortensius tanácsolta Cicerónak, hogy térjen ki Clodius haragja elõl.
15 petebant itt „igyekeztek” ti. segíteni; (Caesar egyiptomi alvezérséget ajánlott fel Cicerónak, ezt õ visszautasította.)
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