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ELŐSZÓ.
Az új tanterv követelése szerint római történetet, köz

és magánéletet tárgyaló prózai olvasmányaink Livius alapján 
mutatnak be jeleneteket a köztársaság történetéből vázla
tosan egy-egy kiváló egyéniség szereplésében. A prózai sze
melvényeket egyfolytában közöljük, de a nyelvi könnyítések 
és egyszerűsítések szempontjából a 6. számú, Cincinnatusról 
szóló részlettel fejeződik be a III. osztály részére szánt anyag. 
Ebben a részben fokozatos haladással alkalmazkodtunk a 
tanuló értelmi fejlettségéhez, de itt is igyekeztünk Livius 
mesemondó előadásának természetes báját megőrizni, hogy 
ne váljék a szöveg száraz kivonattá. A IV. osztály részére 
szánt 7—14. számú darabokban már az eredeti Livius-szö
veget olvassuk, itt-ott téve rajta egy kis könnyítő változta
tást. A híres Leges XII tabularum töredékeiből valami kisebb 
résznek a megismertetését helyénvalónak tartjuk — legalább 
futólagosán, — mikor létrejöttének a körülményeivel foglal
kozunk, mert máskor erre hely és idő nem jut. Az Appendix 
szemelvényeivel a történeti olvasmányok tárgyköréhez 
tartozó ismereteket mélyíthetjük és szélesíthetjük, mert a 
római élet három nagy mozgató elve : a fegyelem, a vallásosság 
és a haza földjének a szeretete szólal meg bennük. Phaedrusból 
adjuk mindazokat a meséket, melyek a modern szellemi élet 
kincséhez — a különféle irodalmak közvetítésével — hozzá
tartoznak. Ovidius két művét ismertetjük meg a Metamor
phoses-t és Fasti-t, ez utóbbit úgy, hogy naptár-mivoltá is 
kitűnjék. Jegyzeteinket használhatóságuk megkönnyítésére 
a szöveg alatt közöljük és céljuk a szöveg megértésének nyelvi 
és tárgyi felvilágosítások megadásával való elősegítése. 
A Fordítási gyakorlatok célja, hogy a latin szöveg tanul
mányozásából nyert nyelvtani ismereteket, tudást, a tanuló 
magyar szöveg latinra fordításánál gyakorlással alkal- 



mázni megtanulja. Jó magyarsággal írott összefüggő szöveg 
helyes latinra fordítása közvetlen kapcsolatban az akkor 
tanult nyelvtani ismeretekkel, azt hisszük, növeli a tanuló 
kedvét, ha mindjárt alkalmat nyer megszerzett ügyessége 
alkalmazására.

Szótárt nem szerkesztettünk az olvasókönyvünkhöz az 
Utasítások azon rendelkezése értelmében, hogy II. osztály
ban meg kell tanítani a tanulókat a szótár használatára 
»házi praeparálással« (7. oldal). Ennek a következményeként 
pedagógiai okból és takarékosság céljából helyesebbnek 
tartjuk, ha a III. osztályos tanuló mindjárt egész tanul
mányai idejére szóló, nagyobb latinszótárt szerez (a mi 
viszonyaink között csak egy van iskolai használatra meg
felelő : a Burián-féle), amelyet azután hat éven át használ
hat, mintsemhogy két évi használat után megváljék olvasó
könyvével együtt szótárától is, melynek, hogyha alapos és 
megbízható akar enni, az olvasókönyv változatos tartalma 
miatt ugyancsak terjedelmesnek és kifejezésekben bővel
kedőnek kell lennie. Ez az ad hoc szótár alig nyújtana — 
épen nagy terjedelme miatt — valami könnyebbséget a 
tanulónak, de jelentékenyen megdrágítaná a könyv árát. 
Meggyőződésünk, hogy a praeparálás fontos és nehéz mun
káját minél tökéletesebb és pontosabb segédeszközzel kell 
mindjárt kezdetben tanítani.

A képekre vonatkozólag azt tartjuk, ne legyenek azok 
csak henye, néma díszítések, hanem az olvasmánnyal kap
csolatban szemléltetve oktassanak is: ezért beszéltetjük 
képeinket.

Ajánljuk könyvünket kartársaink jóakaró szíves figyel
mébe.

Budapest, 1927. augusztus hó.
Dr. Hittrich Ödön. 
Dr. Kliment Jenő.
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BEVEZETÉS.
Livius élete és müvei.

Olvasmányaink a híres római történetírónak, Titus 
Livius Patavinusnak hatalmas munkájából való szemel
vények. A római köztársaság első századaiból mutatnak be 
jeleneteket; abból az időből, mikor Róma uralmát kiterjesz
tette Latiumra (Kr. e. 509—340). E jelenetekben oly egyé
neket ismerünk meg, akik bölcs államférfiak, ügyes had
vezérek, vitéz hősök, mindenek felett pedig hazájukat 
önfeláldozóan szerető civis Romanus-ok. E polgárokban 
megvolt a férfiasság (virtus), a fegyelmezettség (disciplina) 
és az önzetlenség (innocentia); e nemes tulajdonságaikkal 
hazájukat felszabadították hűen védelmezték és naggyá 
tették.

Titus Livius, aki mindezeket polgártársai okulására és 
hazaszeretetük, polgári kötelességérzetük és római voltukra 
(nomen Romanum) való büszkeségük fokozása céljából meg
írta, az északitáliai Pataviumban, a mai Pádovában szüle
tett Kr. e. 59-ben. Előkelő lovagrendű család gyermeke ; 
jómódú szülei alapos oktatásban és gondos nevelésben része
sítették, amint azt műveiben megnyilatkozó bölcseségéből 
és tanultságából látjuk. Pataviumban, ennek a jómódú és 
művelt városnak vidékiesen egyszerű és becsületes gondol
kodású társadalmában élt 30 éves koráig. Gyermekkorában 
folyik Caesar és Pompeius között a polgárháború, majd mikor 
mint adulescentulus a férfi-toga felöltése előtt állott, a Caesar 
meggyilkolását követő borzasztó tusák. Szíve szerint, mint 
földijei, ő is köztársasági, de politikai mozgalmakban nem 
vesz részt. Kr. e. 30-ban Rómában találjuk, ahol tudomá
nyos tanulmányokba mélyed, a bölcsészetet, szónoklástant 
és különösen a történelmet tanulmányozza, abban keres
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vigasztalást a jelen sívár és boldogtalan viszonyai helyett, 
mert ott látta az igazi római erények felemelő, vigasztaló 
képét.

Nagy munkája Róma alapításától (Kr. e. 753) Drusus 
haláláig (Kr. e. 9) az egész római birodalom történetét fel
ölelte 142 könyvben. Annales, Historiae, de rendesen Ab űrbe 
condita libri néven szokták említeni. Körülbelül 40 évig dol
gozott rajta és tíz könyvből álló egységekre (decas) osztva 
jelent meg részletekben. Művével már életében nagy dicső
séget és tiszteletet szerzett, és késő öregségében, 76 éves 
korában halt meg, szülővárosában, Kr. u. 17-ben.

Műveit mindig buzgón olvasták, de nagy terjedelme 
miatt, mivel költséges is volt, kivonatokat (epitome) készí
tettek belőlük, vagy még ennél is rövidebb tartalmakat 
(periochae). Az egész műből teljesen csak 35 könyv maradt 
meg, a többi könyv tartalmát a periochaeből ismerjük.

A könyvünkben olvasható szemelvények az első decas- 
ból, a II.—VIII. könyvekből valók.
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TITUS LIVIUS.
I. JELENETEK A RÓMAI KÖZTÁRSASÁG 

ELSŐ SZÁZADAIBÓL.

1. A köztársaság első esztendeje. 
Brutus az első consul.

1. Liberi iám populi Romani res pace belloque gestae 
peragentur. Annui deinde magistratus imperiaque legum 
potentiora quam regum fuerunt. Omnia iura, omnia 
insignia regum primi consules tenuere; id modo cau
tum est, ne, si ambo fasces haberent, duplicatus terror 
videretur.

2. Brutus prior concedente collega fasces habuit; qui 
non acrior vindex libertatis fuerat, quam deinde custos fuit. 
Omnium primum avidum novae libertatis populum iure 
iurando adegit se neminem Romae passuros regnare. 
Deinde numerum patrum, qui caedibus regis deminutus

1. liberi felszabadult, a királyok elűzésével Kr. e. 509-ben. — 
pace belloque (mikor ?) béke és háború idején. — res pace belloque 
gestae békés és háborús története. — im/peria legum, most a köztársa
ságban a törvény. felette áll minden embernek, a királyságban pedig 
a királyok önkényeskedő akarata (imperia regum) volt a legfőbt 
hatalom. — omnia iura, összes politikai és katonai főhatalmát, csat 
a papit nem, mert ezt a rex sacrificulus nyerte ; de később új hivata
lok szervezésével csökkent a consulok hatalma ; — insignia regum. 
fasces cum securibus, sella curulis, toga praetexta, scipio eburneus 
de csak ünnepi alkalomkor, triumphuson. — ambo fasces haberent 
a consulok havonként felváltva kormányoztak és csak a szolgálatba! 
lévő consul előtt jártak a lictorok vesszőnyalábbal, tehát fasces ~ 
imparium főhatalom, kormányzás.

2. avidum libertatis, féltékeny a szabadságára. — ad t/recen-

Az első intéz
mények. A. Chr, 

509.

Brutus rendel
kezései.

1

i

r
>

i
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Vallási ügyek.

Tarquinius Col- 
latinius önfel
áldozó lemon

dása.

Lictor fascem cum 
securi gerens.

est, primoribus equestris ordinis lec
tis ad trecentorum summam exple
vit ; conscripti postea appellabantur 
in senatum novum electi. Id mirum 
in modum profuit ad concordiam civi
tatis.

3. Rerum deinde divinarum habita 
cura. Quia quaedam publica sacra 
per ipsos reges factitata erant, re
gem sacrificulum creant. Id sacer
dotium pontifici subiécére, ne additus 
nomini honos aliquid libertati offi
ceret.

4. Tarquinii Collatini, consulis alte
rius nomen invisum civitati fuit. Nimium 
Tarquinios regno assuesse, atque nescire 
privatos vivere periculososque libertati 
esse dicebant cives suspicione solliciti.
Itaque Brutus plebem ad contionem 

vocat. Ibi iusiurandum populi recitat neminem Romae 
regnare passuros et »Libertas — inquit — summa ope tuenda 
est. Regium genus, regium nomen non solum in civitate, sed 
etiam in imperio est, quod officit libertati. Hunc tu, tua 
voluntate, L. Tarquini, remove metum. Meminimus, fate
mur, eiecisti reges; absolve beneficium tuum, aufer hinc 
regium nomen. Consulem dicere deinde incipientem primores

torum summam kerek háromszázra ; — primores equestris ordinis, 
a lovagrendben voltak patricius és plebeius származásúak is, 
a primores a leggazdagabbakat jelenti, mert Brutus plebeius 
lovagokat is beválasztott a tanácsba. — conscripti, tehát a lovag
rendből újonnan beválasztottak, patres, a régi patricius sena- 
torok. Együttes megszólításuk: patres et conscripti vagy patres 
conscripti.

3. per ipsos, személyesen. — pontifici (maximo), a pontifexek 
testületé vezetőjének rendelték alá szolgálatilag és nem visel
hetett világi hivatalt sem, bár sacra publica alkalmával a ponti
fex maximusnál és a consuloknál is nagyobb volt a méltósága és 
pompája.

4. regium genus, regium nomen, Tarquinius Collatinus rokona 
volt Tarquinius Superbusnak, de a családján esett sérelem miatt ó 
is a zsarnok királyi család ellen fordul; ezért az érdeméért lett
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civitatis circumsistunt et eadem multis precibus orant. 
Quibus rebus permotus L. Tarquinius abdicavit se consulatu 
rebusque suis omnibus Lavinium translatis civitate cessit. 
Brutus ex senatus consulto ad populum tulit, ut omnes 
Tarquiniae gentis exsules essent. Collegam sibi comitiis 
centuriatis creavit P. Valerium, quo adiutore reges eie- 
cerat.

5. Ceterum libertas modo parta per dolum et proditio
nem paene amissa est. Erant in Romana iuventute adule 
scentes aliquot, amici adulescentium Tarquiniorum, qui 
assueti erant more regio vivere. Hi tum — aequato 
iure omnium — inter se conquerebantur libertatem ali
orum in suam servitutem vertisse. »Rex homo est, dice
bant, qui inter amicum et inimicum discrimen novit; 
sed lex res surda et inexorabilis est, salubrior et melior inopi 
quam potenti. Periculosum est in tot humanis erroribus sola 
innocentia vivere.«

6. Interim legati ab Tarquiniis Romam missi aperte 
bona repetebant, clam recuperandi regni consilia strue
bant et ambientes nobilium adulescentium animos pertemp- 
tant. A quibus placide oratio accepta est, iis litteras ab 
Tarquiniis reddunt et de accipiendis clam nocte in urbem 
regibus colloquuntur.

belőle consul. — abdicavit, mert a római tisztviselőt az istenek- 
adta auguriumokkal választották, megfosztani nem lehetett tiszt
ségétől, csak lemondásra kényszeríteni. — creavit, amennyiben a 
választógyülésnek ő volt az elnöke ; az ilyen időközben, nem az év 
elejére választott consul címe: consul suffectus

5. more regio, azaz kényükre-kedvükre, törvényes korlátozást 
nem ismerve, felelősség nélkül. — aequato iure omnium, az általános 
jogegyenlőségben. — rex homo est, lex res surda. Ajl eddig zabolát
lanul garázdálkodó ifjak sokszor rászorultak a velük tartó király meg
bocsátó védelmére, most félnek a mindenkivel egyenlően bánó tör
vénytől és veszedelmesnek tartják magukra nézve, ha csak törvény
szerűséggel bírálják életmódjukat — sola innocentia csak becsülete
sen, azaz igaz úton megmaradva

tí. böná repetebant, a Tarquinius-család magánvagyonát kér
hette, mert távozásuk nem hivatalos büntetés (azzal járt a vagyon
elkobzás), hanem szabadságharc következménye. A senatus meg is 
szavazta a kiadását. — de accipiendis . regibus, a királyi családnak
éjjel, titkon a városba való bejuttatásáról, befogadásáról.

Az új alkot
mánnyal elége

detlenkedő 
úrfiak.

Tarquinius kö
veteinek alatto

mossága.
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Összeesküvés 
az új alkotmánv 

ellen.

Az Összeeskü
vés kitudódik.

A Tarquinius- 
vagyont szabad 

zsákmányo
lásra adják.

A hazaárulók 
megbüntetése.

7. Interim in senatu vicit sententia, quae censebat red
denda bona. Legati spatium ad vehicula comparanda, quibus 
regum asportarent res, a consulibus sumpserunt, sed omne 
id tempus cum coniuratis consultando absumpserunt evice- 
runtque, ut litterae sibi ad Tarquinios darentur.

8. Legati pridie, quam ad Tarquinios profecti sunt remotis 
arbitris multa de novo consilio agebant. Sed sermonem eorum 
ex servis unus excepit et rem ad consules detulit. Consules 
legatos coniuratosque deprehendunt et sine tumultu rem 
omnem opprimunt; proditores extemplo in vincula coniecti 
sunt, quia litterae deprehensae rem coarguebant.

9. De bonis regiis, quae reddi ante censuerant, res integra 
refertur ad patres. Ii victi ira vetuere reddi, vetuere in 
publicum redigi : diripienda plebi sunt data, ut contacta 
regiá praeda spem in perpetuum cum iis pacis amitteret. 
Ager Tarquiniorum, qui inter urbem ac Tiberim fuit, 
consecratus Marti, Martius deinde campus fuit.

10. Direptis bonis regum damnati sunt proditores sump
tumque est supplicium. Poenae capiendae ministerium patri

7. litterae, írásbeli hozzájárulást követeltek a követek, mint 
ahogy ók is írásban adták a felszólítást az összeesküvésre a hajlan
dóknak. Ezek a levelek voltak a fóbizonyítékok az elfogott haza
árulók ellen.

8. excepit, kihallgatta. — rem ad consules detulit, az ügyet a 
consuloknak feljelentette.

9. res integra refertur ad patres, a javaslat újra az atyák elé 
kerül. — victi ira, haragtól legyózőtten : haragjukban, elkeseredé
sükben. — publicum redigi, az állam javára, a közkincstár részére 
elkoboz, megszerez. — plebi sunt data, ha most a szegény nép meg
kapta, az részesedve belőle (contacta) majd azon lesz, hogy a 
Tarquiniusok vissza ne jöjjenek, el ne vegyék tőlük. — plebs contacta 
regia praeda, a köznép megmételyezve a királyi családtól származó 
zsákmánytól. — ager . . . consecratus Marti, egy része a Tiberis, 
a mons Pincius, Quirinalis és Capitolinus közt elterülő síkságnak ; 
már előbb is állami birtok volt, de mostantól fogva az egész csak 
közcélokra használható

10. damnati t. i. sunt; sumptu/mque t. 1. est swpplwium, és 
végrehajtották a súlyos büntetést. — ministerium poenae caq mdae 
de liberis, a gyermekek megbüntetése végrehajtásának a megbízását, 
tisztét; kemény megpróbáltatás az apára, de Brutus megmutatta, 
hogy felszabadult hazája megvédésének még az apai szere te tét is 



de liberis impositum est et qui 
spectator erat amovendus, eum ip
sum fortuna exactorem supplicii de
dit. Stabant deligati ad palum nobi
lissimi iuvenes ; sed a ceteris consulis 
liberi omnium in se averterant oculos, 
miserebatque non poenae magis ho
mines quam sceleris, quo poenam 
meriti essent. Consules in sedem pro
cessere suam, missique lictores ad 
sumendum supplicium. Nudatos virgis 
caedunt securique feriunt.

11. His nuntiatis Tarquinius odio 
iraque incensus bellum aperte molie
batur et supplex Etruriae urbes 
circumibat. Orabat maxime Veientes 
Tarquiniensesque, ne se eiusdem san
guinis ante oculos suos perire sinerent; 
patriam se regnumque suum repetere 
et persequi ingratos cives velle ; ferrent 
opem, adiuvarent. Haec moverunt 
utrosque ; ita duo duarum civitatum 
exercitus ad repetendum regnum

17

L. Iunius Brutus.
Eszményi jellemképmás. 
Öregedő, szakállas ar
cának kemény vonásai, 
szigorú szúrós tekin
tete, ajkának keserű
séget sejtető vonalai 
és az egész fejnek 
természetes egyszerű
sége a hidegen szá
mító, szilárd akaratú 
civis Romanus gravi

tas-tá mutatják.

Tarquinius há
borút indít 
Róma ellen.

fel tudta áldozni. — sedem, emelvényen (tribunal) volt a sella 
curulis. — qui spectator amovendus erat, aki mint néző eltávolítandó 
vala, azaz : akit mint nézőt sem lett volna szabad odabocsátani.

11. his nuntiatis ezeknek a hírére.—odio iraque, most már nem
csak elvesztett királyi hatalmát fájlalja, hanem magánvagyonának 
elvesztése miatt szenvedélyesen gyűlöli is a rómaiakat; Etruria városai 
különben is mindig háborús viszonyban voltak Rómával.

12. agrum Romanum, Róma határa, területe, a város közvetlen 
környéke a mai Campagna di Roma. — quadrato agmine, négyszög
letes, .minden oldalán harcrakész, megerősített menetoszlop.

belloque persequendos Romanos secuti Tarquinium sunt.
12. Postquam in agrum Romanum ventum est, obviam 

hosti consules eunt. Valerius quadrato agmine peditem 
ducit; Brutus ad explorandum cum equitatu antecessit. 
Eodem modo primus eques hostium agminis fuit; praeerat 
Arruns Tarquinius, filius regis; rex ipse cum legionibus 
sequebatur.

A felvonulás.

Hittrich—Kliment: Latin olvasó- és gyakori ókönyv. III—IV. 2
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A vezérek mér
kőzése.

Általános csata 
kezdődik.

Róma győzelme 
és gyásza.

ATarquiniusok 
ráveszik Por- 

sennát a hábo
rúra a. Chr. 507.

13. Arruns ubi ex lictoribus procul consulem esse, deinde 
iam propius facie quoque Brutum cognovit, inflammatus ira : 
»Ille est vir — inquit — qui nos expulit patria. Ipse en ille 
nostris decoratus insignibus magnifice incedit. Di regum 
ultores, adeste.« Concitat calcaribus equum atque in ipsum 
infestus consulem derigit. Brutus avide se certamini offert. 
Adeoque infestis animis concurrerunt, ut contrario ictu 
transfixi moribundi ex equis lapsi sint.

14. Ibi varia victoria et velut aequo Marte pugnatum 
est. Tandem inde abierunt Romani ut victores, Etrusci 
pro victis. P. Valerius consul spolia legit, triumphansque 
inde Romam redit ; collegae funus maximo apparatu fecit, 
sed multo maius decus publica fuit maestitia, quia ma
tronae annum, ut parentem, eum luxerunt.

2. Háború Porsennával. Horatius Cocles. 
Mucius Scaevola. Cloelia.

1. Tarquinii ad Porsennam, Clusinum regem perfugerant. 
Ibi nunc orabant, ne se ortos ex Etruscis, egentes exsulare 
pateretur, nunc monebant etiam, ne orientem morem 
pellendi reges inultum sineret; quod nisi faceret, adesse 
finem regnis, rei inter deos hominesque pulcherrimae. 
Porsenna, Tarquinios adiuvandos esse ratus, Romam infesto 
exercitu venit.

Róma 
védekezik. 2. Cum hostes adessent, cives ex agris in urbem demi

grant, urbem ipsam saepiunt praesidiis. Alia loca muris, alia

13. ipse en ille decoratus nostris insignibus, a királyi jelvényeket 
érti, melyek most a consulon láthatók és mutatják, hogy Brutus — 
Arruns szerint — csak azért űzte el a Tarquiniusokat, hogy azokat 
ó viselhesse. — avide. harci hévvel. — se certamini offert, viadalra 
száll.

14. maius decus . . . publica maestitia, nagyobb megtisztelte
tés ... az egész haza gyásza. — annum, ut parentem, a szülőkért, 
hitvestársért szokásos legnagyobb gyászolási idő.

1. orientem morem pellendi reges, nemcsak az ő, Tarquinius 
Superbus, személyéről van szó, hanem az általánossá váló mozgalmat, 
hogy köztársaságok alakulnak (Athénben is Kr. e. 510-ben kelet
kezett), kell megakadályozni, mert elveszíti a világ egy égi származású 
(inter deos rex : Iuppiter, regina: luno) fenséges intézményét. — 
Romám, Róma ellen.
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Tiberi obiecto videbantur tuta. Pons sublicius iter paene 
hostibus dedit, nisi unus vir fuisset, Horatius Cocles. Is forte 
in statione pontis positus erat, cum Ianiculum repentino 
impetu captum esse atque inde hostes citatos decurrere et

A cölöphid vé
dője Horatius 

Cocles.

Romanos arma ordinesque relinquere videt. Tum ille re
prehendebat singulos, obsistebat testabatur  que. »Nequiquam 
deserto praesidio fugitis. Pontem ferro ignique, quacumque

2. Tiberi obiecto, az előtte elfolyó Tiberis által. — pons subli
cius, gerendákból épült cölöphíd, a Ianiculus felé való közlekedés 
kényelmére. A Ianiculus-hegyen, a Tiberis jobbpartján (ripa Etrusca), 
erődítmény (arx) volt, éppen északról jövő támadások feltartózta
tására. A pons sublicius építői és gondozói a pontifexek, papok, 
mert a folyó istenét ki kell engesztelni, hogy tűrje a hátán a hidat; 
néha meg is haragszik érte és elsodorja. — in statione, őrállomásán : 
deserto praesidio. otthagyva őrhelyeteket a Ianiculuson.

2‘
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Harmadmagá
val a hídfőn.

Cocles egyedül.

vi potestis, interrumpite. Ego impetum hostium, quantum 
corpore uno obsistere possum, excipiam.«

3. Vadit inde in primum aditum pontis ipsaque audacia 
obstupefecit hostes. Duos tamen cum eo tenuit pudor, Sp. 
Lartium ac T. Herminium, ambos claros genere factisque. 
Cum his primam periculi procellam parumper sustinuit. 
Deinde eos quoque ipsos, cum exigua pars pontis relinque
retur, cedere in tutum coegit. Circumferebat inde truces 
minaciter oculos ad proceres Etruscorum et increpabat 
omnes : »Servi regum superborum estis ; vestrae libertatis 
immemores, alienam oppugnatum venistis.« Etrusci aliquam
diu cunctati sunt, dum alius alium, ut proelium incipiantr 
circumspectant.

.. multisque telis immissis incolumis ad suos tranavit.

Az ellenség 4. Pudor deinde commovit aciem, et clamore sublato 
támadása! undique in unum hostem tela coniciünt. Ille neque minus

3. m primum aditum pontis, legeslegelőre, a híd bejárásához. — 
proceres Etruscorum, a büszke lucumok, nemesek. — libertatis im- 
memores, nemhogy saját maguknak igyekeznének szabadulást terem
teni a királyi hatalomtól, mint Róma tette. — alienam (libertatem) 
oppugnatum (supinum), mások kivívott felszabadulásának veszélyez
tetésére jöttetek. — alius alium circumspectant, ut, tekintetükben 
felszólítás, buzdítás volt, azért ut; és álius többes állítmánnyal, 
mert többen is csinálták, egyik erre, másik arra nézett bíztatóan.

4. in unum hostem, a magányos ellenségre. — ingenti gradu.
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obstinati" s ingenti gradu pontem obtinebat et iam hostes 
impetu conabantur detrudere virum, cum simul fragor rupti 
pontis, simul clamor Romanorum impetum sustinuit. 
Tum Cocles ^Tiberine pater« inquit, »te sancte precor, haec 
arma et hunc militem propitio flumine accipias«. Ita ut erat 
armatus in Tiberim desiluit multisque telis immissis incolumis 
ad suos tranavit. Grata erga tantam virtutem civitas fuit : 
statua in comitio posita, agri quantum uno die circumaravit 
datum est.

5. Porsenna primo conatu repulso consilium ab oppu
gnanda urbe ad obsidendam vertit. Praesidio in Ianiculo 
locato ipse in plano ripisque Tiberis castra posuit brevique 
adeo infestum omnem Romanum agrum reddidit, ut neque 
quisquam extra portas progredi auderet.

6. Frumenti iam inopia in urbe erat, cum C. Mucio, 
adulescenti nobili indignum videbatur populum Romanum 
liberum ab iisdem Etruscis obsideri, quorum saepe 
exercitus fuderit. Itaque magno audaciqué aliquo faci
nore eam indignitatem vindicandam esse ratus senatum 
adit. »Transire Tiberim« inquit »patres, et intrare, si pos
sum, castra hostium volo, non praedo nec populationum 
ultor : maius, si di iuvant, in animo est facinus.« Approbant 
patres. Abdito intra vestem ferro proficiscitur.

7. Ubi in castra hostium venit, in confertissima turba 
prope regium tribunal constitit. Stipendium tunc forte mili
tibus dabatur et scriba cum rege pari fere ornatu sedebat. 
Mucius timens sciscitari, uter Porsenna esset, ne semet ipse 
aperiret, scribam pro rege obtruncat.

(ingens: igen nagy, rémítő) támadó lépéssel, ez a neve ennek az előre 
törő, ijesztő mozdulatnak. — Tiberine pater, szólítj a meg imádságá
ban a folyóistent. — in comitio, a forum mellett, a Curia előtt a 
nép tanácskozó, sorozó és ünnepi gyülekezőhelye.

5. in plano ripis que, a Ianiculus tövében a Tiberisig terjedő 
keskeny síkon. — infestum veszélyessé.

6. frumenti inopia gabonahiány. — senatum adire, a senatus 
elé járulni; azért kér engedélyt a tanácstól, hogy a római őrség 
mint szökevényt le ne tartóztassa.

7. cum rege sedebat, a többiek álltak. — stipendium dabatwr, 
mint Rómában a fővezér felügyelete alatt a quaestor fizette a zsoldot 
a katonáknak.

Coeles célját 
elérve meg
menekül.

Porsenna 
ostromzár alá 

veszi a várost

Mucius vállal
kozik merész 

tettére.

Mucius az 
ellenség tábo

rában ;
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elfogják ; meg
fenyegeti 
Porsennát.

8. Inde per trepidam turbam cruento mucrone sibi ipse 
fecit viam. Sed fit concursus ad clamorem et ille a regiis 
satellitibus comprehensus ante tribunal regis destitutus est. 
Tum quoque inter tantas fortunae minas metuendus magis 
quam metuens »Romanus sum« inquit, »civis, C. Mucium 
vocant. Hostis hostem occidere volui, nec ad mortem minus 
animi est quam fuit ad caedem : et facere et pati fortia 
Romanum est. Nec unus in te ego hos animos gessi, longus 
post me ordo est idem petentium decus. Hoc tibi iuventus 
Romana indicimus bellum. Nullam aciem, nullum proelium 
timueris ; uni tibi et cum singulis res erit.«

. . dextram foculo inicit torret que alienato a sensu animo.

Porsenna rá 
akar ijeszteni. 9. Rex ira infensus periculoque conterritus circumdari 

ignes minitabundus iubet, nisi expromeret propere, quas 
sibi insidias per ambages iaceret. Sed Mucius >>En tibi«inquit

8. Romanus sum civis, a nyomatékos kiemelés végett elül a 
jelző ; önérzetes, büszke, állhatos vallomástétel bevezetése ; ren
desen civis Romanus, egy később világbíró nagy nemzethez tartozás 
sokat érő meg vallása, mely Pál apostolnak is szabadulást jelentett. — 
minus animi (gén. part.), kevesebb a bátorsága. — ct facéré et. . . Roma
num est, hősi tetteket véghezvinni, hősiesen túrni a szenvedést római 
vonás, vagy röviden : hősiesen tenni, tűrni.

9. circumdari ignes, tűzzel akarja kínoztatni és kicsikarni belőle 
a vallomást. — per ambages rejtélyes módon. — en tibi, felkiáltás,

Mucius ret
tenthetetlen.
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»ut sentias, quam vile corpus sit iis, qui magnam gloriam 
vident«. Tum dextram foculo ad sacrificium accenso inicit 
torretque velut alienato a sensu animo. Rex miraculo atto
nitus a sede sua prosilit iuvenemque ab altaribus amoveri 
iubet. »Tu vero abi« inquit, »in te magis quam in me hostilia 
ausus. Juberem te macte virtute esse, si pro mea patria ista 
virtus staret ; nunc iure belli liberum te intactum inviolatum- 
que hinc dimitto.«

10. Tunc Mucius quasi remunerans meritum »Quando
quidem^ inquit »est apud te virtuti honos, beneficio accipies1 
a me, quod minis nequisti : trecenti coniúravimus principes 
iuventutis Romanae, ut in te hac via grassaremur. Mea 
prima sors fuit ; ceteri, suo quisque tempore aderunt, quoad 
te opportunum fortuna dederit.«

11. Mucium dimissum, cui postea Scaevolae a clade 
dextrae manus cognomen inditum est, legati Porsennae 
Romam secuti sunt. Adeo enim moverat eum et primum 
periculum et dimicatio totiens subeunda, ut ultro condiciones 
pacis Romanis ferret. Rex Tarquinios in regnum restituere 
frustra conabatur, sed expressit Romanis, ut obsides 
darent, si Ianiculo praesidium deduci vellent. Pace com
posita exercitum ab Ianiculo Porsenna deduxit et agro 
Romano excessit. Patres C. Mucio virtutis causa trans 
Tiberim agrum dono dedere, quae postea sunt Mucia prata 
appellata.

állítmány nélkül: idő nézz, hogy... — foculo (dat.) inicit, 
tűzhelyre veti. — alienato a sensu animo, teljesen érzéketlenül. — 
macte virtute, macte voc., virtute abi. causae, iurebem te m. v. 
esse, sok szerencsét kívánnék hősiességedhez. — pro mea patria 
staret, az én hazám szolgálatára állna. — altaribus fentebb focu
lus. — iure belli, a hadijog alapján mint hadifogoly rabszolgája 
lehetne.

10. remunerans meritum, viszonozva, meghálálva jótéteményét. 
— principes — nobiles. — in te . . . grassaremur ellened . . . támad
junk. — opportunum . . . dederit, kiszolgáltat.

11. Scaevola, kicsinyítőképzős, kedveskedő szó a scaeva ( = bal
kéz) szóból: Balog. — mihi . . . Scaevolae (dat.) vagy Scaevola 
cognomen inditur, nekem a Balog vitézi nevet adják.

Ügyes válaszá
val elrémíti

Porsennát a há
ború folytatá

sától.

A béke és 
Mucius kitün- 

tése.
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a hős leány. 12. Ita honorata virtute feminae quoque ad publica de
cora excitatae sunt. Nam cum castra Etruscorum in patriam 
redeuntium forte haud procul ripa Tiberis locata essent, 
Cloelia virgo, una ex obsidibus, frustrata est custodes et dux 
virginum inter tela hostium tranavit sospitesque omnes 
Romam ad propinquos reduxit. Quod ubi regi nuntiatum est, 
ira incensus Romam legatos misit ad Cloeliam obsidem 
exposcendam, alias haud magni facere. Romani ex foedere 
pignus pacis restituerunt. Tum apud regem Etruscum non 
tuta solum, sed honorata etiam virtus virginis erat, nam lau
datam virginem parte obsidum donavit. Productis obsidi
bus Cloelia virgines puerosque elegit, quorum aetatem in- 
iuriae obnoxiam sciebat, et cum iis in patriam rediit. Romani 
novam in femina virtutem novo genere honoris, statua 
equestri donavere : in summa Sacra via fuit posita virgo 
insidens equo.

3. A köznép helyzete, mozgalma. 
A néptribunusság.

A száműzött 
Tarquinius ha
lála. a. Chr. 495.

Az előkelők 
szívtelen gőgje.

1. Appio Claudio et Publio Servilio consulibus Tarquinius 
Superbus mortuus est Cumis, quo se ad Aristodemum tyran
num contulerat. Eo nuntio erecti patres, erecta plebes. Sed 
patribus nimis luxuriosa ea fuit laetitia ; plebi, cui ad eam 
diem summa ope inservitum erat, iniuriae a primoribus fieri 
coepere. Multi enim ex plebe bellis exhausti continuis, aes 
alienum a patribus contrahebant idque tempore non solventes 
a creditoribus nectebantur. Maxime propter nexos ob aes 
alienum civitas secum ipsa discors erat intestinoque inter 
patres plebemque odio flagrabat.

12. publica decora, vitézi, hősi tettek a hazáért. — una ex ob- 
sidibus, a Ianiculus kiürítéséért adott kezesek. — dux virginum, a 
kezesek között voltak hajadonok, kis gyermekek is ; a lányok közt 
a legügyesebb, legvállalkozóbb Cloelia, ezért dux. — pignus pacis: 
Cloeliam, mint értelmi szerzőjét, vezérét a szökésnek. — in summa 
Sacra via, a fórumon át vezető Sacra via legmagasabb pontján, ott, 
ahol az út a Velia nevű magaslaton vonul át.

1. luxuriosa túlzott. — nectebantur ob aes alienum, az adóst, 
ha adósságát a megállapított időre nem tudta megfizetni, a hitelező 
(creditor) mint rabszolgát börtönbe vethette, dolgoztathatta.
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2. Fremebant plebei se foris pro libertate et imperio 
dimicantes domi a civibus captos et oppressos esse, tutiorem- 
que in bello quam in pace et inter hostes quam inter cives 
libertatem plebis esse ; invidiamque eam sua sponte gliscen
tem insignis unius calamitas accendit.

A szegény nép 
keserves sorsa.

3. Magno quidam natu cum omnium 
malorum insignibus se in forum proiecit. 
Obsita erat squalore vestis, foedior cor
poris habitus pallore ac macie perempti, 
ad hoc promissa barba et capilli effe
raverant speciem oris. Noscitabatur 
tamen in tanta deformitate et ordi
nes duxisse aiebant aliaque militiae 
decora miserantes memorabant. Ipse 
testes honestarum pugnarum, cicatri
ces adverso pectore ostentabat. Sci
scitantibus, unde ille habitus, unde 
deformitas esset »Sabino bello — inquit — 
militavi. Propter populationes agri non 
fructu modo carui, sed villa incensa, di
repta omnia, pecora abacta fuere; ad hoc 
tributum iniquo tempore imperatum est, 
itaque aes alienum facere coactus eram. 
Id cumulatum usuris primo me agro pa
terno avitoque exuit, deinde fortunis 
aliis, postremo ductus sum ab creditore 
non in servitium, sed in ergastulum et carnificinam.«

Egy szeren
csétlen 

ember nyo
morúságá
ról a fóru

mon pa
naszkodik

Centurio decoratus 
phaleris in loris, co
rona in capite civica, 
in tunica et logica 

squamata, cum 
ocreis, manu dextra 
vitem et sinistra 

sagum gerens.

2. a civibus captos et oppressos, polgártársaik tartóztatják le és 
vetik bilincsbe (adósságaik miatt). — invidiam . . . gliscentem, ezt a 
magától is titokban terjedő, neheztelő elégedetlenséget.

3. ordines duxisse, centurio volt, ordo-nak, (szakasz, csapat, 
centuria) a vezetője. — militiae decora, katonai kitüntetések vitéz
ségéért. — fructu carui, nem volt termésem, nem arattam. — tributum, 
földje nem termett, vennie kellett élelmet és még a katonai szolgálata 
idején is kellett hadiadót (tributum) fizetnie. — usuris cumulatum, a 
kamattal nagyon megnövekedve. — in servitium, bár az adós polgár
jogát és szabadságát elvileg megtartotta, a valóságban a hitelezője 
hatalmában rabszolga^sorsba jutott. — ergastulum, földalatti helyi
ség, rabszolgatanya, ahol a nexi, mint a rabszolgák, megláncolva, 
nehéz munkát végeztek. — carnificina kínzókamra.
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és kitörésre 
juttatja az álta
lános elégedet

lenséget.

4. Ad haec visa auditaque clamor ingens oritur. Non 
iám foro se tumultus continet, sed passim totam urbem 
pervadit. Nexi vincti solutique se undique in publicum prori
piunt, implorant Quiritium fidem. Nullo loco deest seditionis 
voluntarius comes ; multis passim agminibus per omnes vias 
cum clamore in forum curritur. Consules P. Servilius et 
Ap. Claudius propere ad comprimendam seditionem inter
veniunt. At in eos multitudo versa ostentabat vincula sua 
deformitatemque aliam ; haec se meritos dixerunt exprobran
tes suam quisque militiam, et postulabant multo minaciter 
magis quam suppliciter, ut senatum vocarent.

5. Consules senatum convocant, sed partem maiorem 
patrum metus curia arcebat. Frequenti tandem curia non 
modo inter patres, sed ne inter consules quidem ipsos satis 
conveniebat. Appius, vehementis ingenii vir, imperio consulari 
rem agendam censebat : uno aut altero arrepto, quieturos 
alios dicebat ; Servilius, lenibus remediis aptior, concitatos 
animos flecti quam frangi facilius esse putabat.

6. Inter haec maior alius terror : Latini equites cum 
tunwltuoso advolant nuntio: Volscos infesto exercitu ad 
urbem oppugnandam venire. Quae audita — adeo duas ex 
una civitate discordia fecerat — longe aliter patres ac plebem 
affecere. Exsultare gaudio plebes, ultores superbiae patrum 
adesse dicere deos ; alius alium confirmare, ne nomina darent; 
patres militarent, patres arma caperent, ut penes eosdem

4. nexi vincti solutique, a raboskodó adósok kéz- és lábbilin
cseikkel és a szabadon levők. — nexus, -i, m. (ob aes alienum) a hite
lezőnek birtokába került fizetni nem tudó adós. — in publicum, az 
utcára, nyilvánosságra. — haec se meritos esse, mondják gúnyosan, 
keserves panasszal. — exprobrantes militiam, szemrehányólag emlege
tik katonáskodásukat.

5. frequenti curia, tanácskozásra, határozatra képes ülésen, 
eléggé népes tanácsülésen. — ne . . . quidem . . . conveniebat sem volt 
egy etértés. —

6. terror t. i. affertur. — quae audita ezek a meghallott (dol
gok), vagyis : ez a hír, — duas t. i. civitates. — exsultare, dicere, 
confirmare inf. hist. (= -bat). — ultores (appos. praed.) superbiae 
(gén. obiect.) az atyák gőgje megbosszulóiként. — nomen dare jelent
kezni (katonának). — ancipiti metu (abi. causae) a kettős veszedelem 
miatt. — orare ínf. hist. (= -bat). — terroribus (abi. rei eff. és sep.) 
circumventam expedire rémes helyzetéből kiszabadítani.

Sem az atyák, 
sem a consulok 

nem tudnak 
megegyezni.

Háboiúhirére- 
a köznép nem 
hajlandó az elő
kelőket meg

védeni.
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pericula belli, penes quos praemia essent. At vero curia, 
maesta ac trepida ancipiti metu et ab cive et ab hoste, Servi
lium consulem, cui ingenium magis populare erat, orare, ut 
tantis circumventam terroribus expediret rem publicam.

7. Tum consul misso senatu in contionem prodit ibique : 
»Curae est — inquit — patribus, ut consulatur plebi. Tamen 
cum hostes ad portas sunt nec plebi honestum est, nisi mér
cédé prius accepta arma pro patria non cepisse, neque pa
tribus satis est decorum, per metum potius quam postmodo 
voluntate afflictis civium suorum fortunis consuluisse.« 
Deinde edixit, ne quis civem Romanum vinctum aut clausum 
teneret, neu quis militis, donec in castris esset, bona possi
deret aut venderet. Hoc proposito edict o et qui aderant nexi, 
professi sunt extemplo nomina, et undique ex tota urbe 
nexorum concursus in forum factus est, ut sacramentum 
dicerent.

8. Magna ea manus fuit, neque aliorum magis in Volsco 
bello virtus atque opera enituit. Primo statim incursu pulsi 
hostes, mox ipsa castra capta direptaque. Inde paulum 
recreatus est egens miles. Consul cum maxima gloria sua 
victorem exercitum Romam reducit.

Victor tot bellis Romana plebes promissa consulis 
fidemque senatus exspectabat. Sed Appius et insita superbia 
animo et ut collegae vanam faceret fidem, quam asperrime 
poterat ius de creditis pecuniis dixit. Deinceps et qui ante

7. in contionem prodit, a hivatalos senatus-ülés feloszlatása után 
egy rögtönzött értekezleten, gyűlésen a népet tájékoztatni és befolyá
solni igyekszik. — nec plebi honestum, neque patribus decorum, sem 
a népnek nem válik becsületére, sem az atyáknak dicsőségére ; 
becsületérzésükre hivatkozva, erkölcsi szempontból hívja fel a népet 
és az előkelőket a kölcsönös megértésre és egymás támogatására : 
a haza megmentésére. — edixit, minden tisztviselőnek joga volt 
tisztsége hatáskörében rendelkezni ; ezzel a rendelkezéssel felfüg
geszti az adósokra (nexi) vonatkozó törvényt. — hoc proposito edicto, 
e tervének elrendelése után.- professi sunt nomina, jelentkeztek katonai 
szolgálatra, mert ha a hitelező nem akadályozta, mint szabad polgá
rok a hadiszolgálat kitüntetésében résztvehettek. — sacramentum 
dicerent, a katonai hűségesküt letenni, felesküdni katonának ; ren
desen a sorozó consulnak esküdtek fel.

8. fidemque senatus exspectabat, a senatus becsületszavának, 
szavahihetőségének beváltását várta. — ius de creditis pecuniis dixit, 
a porokét az adósok (nexi) ellen folytatták, mert Appius nem törő-

Az előkelők a 
népszerű Ser- 

viliussal tétet
nek kedvező 
ígéreteket

és erre a plebs 
hadba vonul,

az ellenséget 
legyőzi,

de az atyáktól 
hiába várja Ígé
retük teljesí

tését.
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nexi fuerant, creditoribus tradebantur et nectebantur alii;

Servilius is el
veszíti határo

zatlansága 
miatt népsze

rűségét.

quod ubi cui militi inciderat, collegam appellabat.
9. Concursus ad Servilium fiebat ; illius promissa iacta- 

bantpostulabantque,ut auxilio esset consul civibus suis, impe
rator militibus. Movebant consulem haec, sed tergiversari 
res cogebat. Ita medium se gerendo patres mollem consulem 
et ambitiosum tenebant, plebes fallacem. Plebi creverant 
animi ; desperato enim consulum senatusque auxilio, cum in 
ius duci debitorem vidissent, undique convolabant. Vi age
batur. Crescere inde malum in dies non clamoribus modo 
apertis, sed, quod multo perniciosius erat, secessione occultis- 
que colloquiis. Eam rem consules ad patres deferunt. Patres 
per causam renovati ab Aequis belli educi ex urbe legiones 
iussere. Quo facto plebs Sicinio quodam auctore iniussu 
consulum in sacrum montem secessit — trans Anienem 
amnem est, tria ab urbe milia passum — et ibi sine ullo duce 
vallo fossaque communitis castris quieta per aliquot dies sese 
tenuit.

Rémület, bi
zonytalanság a 

városban.
10. Pavor ingens in urbe, metuque mutuo suspensa 

erant omnia. Timere relicta ab suis plebes violentiam pa
trum ; timere patres residem in urbe plebem. Quamdiu autem 
tranquillam, quae secesserit, multitudinem fore ? Quid 
futurum deinde, si quod externum interim bellum exsistat ? 
Nullam profecto nisi in concordia civium spem reliquam 
ducere; eam per aequa, per iniqua reconciliandam civi
tati esse,

Menenius 
Agrippa béke

közvetítő 
meséje.

11. Placuit igitur oratorem ad plebem mitti Menenium 
Agrippam, facundum virum et, quod inde oriundus erat,

dött Servilius edictumával és a senatus Ígéretével. — collegam a/p- 
péllabat, a második consulhoz, Serviliushoz fordult védelemért.

9. vi agebatur, nem legibus vagy iure (törvény vagy jogszabá
lyok szerint), hanem erőszakoskodással intéztek el mindent. — 
secessione, makacskodással ; félrevonulása a népnek, a következő 
-que-vel kapcsolt szavak magyarázzák. — iniussu, ezzel megtagadták 
az engedelmességet. — sine duce, nem volt imperiummal és auspicium- 
mal bíró tisztviselőjük.—vallo fossaque. a táborütés rendes szokása, 
mert a tábor a szülővárosuk mása.

10. omnia suspensa erant, izgatott kétség uralkodott. — per 
aequa per iniqua, mindenáron.

A köznép elke
seredésében 

erőszakoskodik

és hadbavonu- 
lás helyett ön
kényesen eltá
vozik a város
ból a. Chr. 494.
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plebi carum. Is intromissus in castra hoc narrasse fertur : 
»Tempus erat, quo in homine non, ut nunc, omnia in unum 
consentiebant, sed singulis membris suum cuique consilium, 
suus sermo erat. Tum indignatae sunt reliquae partes, sua 
cura, suo labore ac ministerio ventri omnia quaeri ; ventrem 
in medio quietum nihil aliud agere, quam datis voluptatibus 
frui. Conspiraverunt inde, ne manus ad os cibum ferrent, 
neve os acciperet datum, neve dentes conficerent. Hac ira 
dum ventrem fame domare volunt, ipsa una membra totum
que corpus ad extremam tabem venerunt. Inde apparuit 
ventris quoque haud segne ministerium esse. Nec magis 
membris aliis alitur, quam ipse ea alit reddens in omnes 
corporis partes hunc sanguinem, qui maturus confecto cibo 
in venas pariter dividitur.« Comparando hinc, quam similis 
esset intestina corporis seditio irae plebis in patres, flexit 
mentes hominum.

12. Agi dein de concordia coeptum concessumque in 
condiciones, ut plebi sui magistratus essent sacrosancti, 
quibus auxilii latio adversus consules esset, neve cui patrum 
capere eum magistratum liceret. Ita legibus sacratis latis 
tribuni plebis creati duo, C. Licinius et L. Albinus. Hi tres

11. consilium, belátás, gondolkodás — sermo nyelve, beszéd
módja. — ventrem quietum, hogy a has kényelmesen, azaz lustálkodva, 
munka nélkül. — labor ac ministerium, fáradságos szolgálat. — ipsa 
uná membra, egyszersmind maguk a tagok. — ad extremam tabem 
venit, a senyvedés végső pontjára jut, majdnem egészen elsorvad. — 
nec magis . . . quam épen úgy . . . mint. — reddens (attrib. praed. 
az ipse [venter] alanyhoz): eljuttatva. — maturus (sanguis) confecto 
cibo, (a vér) a megemésztett ételből készen. — pariter dividitur, 
egyenletesen eloszlik. — comparando hinc . . . ebből (a meséből), 
ennek alapján hasonlatot vonva, hogy .

12. concessum (est) in condiciones, kölcsönös engedékenységgel 
feltételekben állapodtak meg ; egyik feltétel volt az is, hogy az adós
ság egy részét elengedték. — sacrosancti, szent és sérthetetlen, ezáltal 
a tribunusok közvetlen az istenek védelme alatt állanak. — auxilii 
latio (=ius auxilii ferendi) segítségnyújtás, ha a bajba jutott plebeius 
hozzá folyamodik (appellare tribunos), vagy önkéntes beavatkozással 
(intercessio) is ; adversus consules és más tisztviselőkkel szemben is, 
kivéve a dictatort. — legibus Sacratis latis, a leges sacratae megalkotása 
után; sacratae, mert a patríciusok megesküdtek megtartásukra; 
a megszegőjükre capitis sacratio, halálbüntetés jár. — legem ferre

Kibékülés.
Néptribunusi 

hivatal.
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collegas sibi creaverunt in his Sicinium, seditionis auc
torem.

Az önzetlen
Men. Agrippa 

halála, a. Chr.
493.

A háborúban 
vitézségével 
szerzi nevét 
Coriolanus a.

Chr. 493.

13. Anno postero Agrippa Menenius moritur, vir omni 
in vita pariter patribus ac plebi carus, post secessionem carior 
plebi factus. Huic interpreti arbitroque concordiae civium, 
legato patrum ad plebem, reductori plebis Romanae in urbem 
sumptus funeri defuit ; extulit eum plebs sextantibus collatis 
in capita.

4. Cn. Marcius Coriolanus.
1. Sp. Cassio et Postumo Cominio consulibus bellum 

cum Volscis* exortum est. Consul ad id bellum missus Comi- 
nius magna vi adortus est Coriolos, oppidum Volscorum. 
Erat tum in castris inter primores iuvenum Cn. Marcius, 
adulescens et consilio et manu promptus. Qui patre puer 
orbatus sub matris tutela adolevit, et in omni vitae 
ratione nihil aliud sibi proponebat nisi ut matri placeret. 
Exercitum Romanum Coriolos obsidentem atque in oppida
nos, quos intus clausos habebat, intentum Volscae legiones 
profectae ab Antio subito invaserunt, eodemque tempore ex 
oppido quoque eruperunt hostes. Marcius, qui forte in sta
tione fuit, cum delecta militum manu non modo impetum 
erumpentium rettudit, sed per patentem portam ferox irrupit 
caedeque in proxima parte urbis facta ignem temere arreptum 
imminentibus muro aedificiis iniecit. Clamor inde oppidano
rum mixtus muliebri puerilique ploratu et Romanis auxit 
animum et turbavit Volscos, utpote capta urbe, cui ad feren-

törvényt hozni, alkotni. — sibi creaverunt, cooptatio-nak hívták azt az 
eljárást, mikor a tisztviselők belátásuk szerint választottak még 
maguk mellé tiszttársakat.

13. interpreti arbitro que concordiae civium, a polgárság meg
egyezése közvetítőjének, békebírójának. - in capita, fejenként a szegény 
nép adta össze nagyon kicsi, tőle várható adományokban : sextans 
1/6 as ( = 11 f) : fillérenként. A patríciusok, akik a saját érdekükben 
küldték követségbe, nem törődtek vele.

1. Volsci, orum \ o'scusok ; Rómától délre lakó erős néptörzs, 
meghódította Latium déli részét, elfoglalta a latin Corioli városát 
is és a tengeri kikötőt Antiumot is. — consilio et manu promptus, 
észben tettben serény, okos, ügyes. — in omni vitae ratione, egész 
életpályáján. — in statione őrállomáson a tábor előtt. — utpote capta 
urbe (abl. abs), mintha már a város elfoglaltatott volna, elveszett
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dam opem venerant. Ita fusi Volsci Antiates, Corioli oppi
dum captum et Marcio ob virtutem Coriolano cognomen 
inditum est.

2. Consules deinde T. Geganius, P. Minucius facti. Eo 
anno, cum et foris quieta omnia a bello essent et domi sanata 
discordia, aliud multo gravius malum civitatem invasit 
caritas primum annonae ex incultis per secessionem pleb 
agris, fames deinde, qualis clausis esse solet. Ventumque ad 
interitum servitiorum et plebis esset, ni consules providissent 
dimissis passim ad frumentum coemendum. Magna vis

volna. — Marcio ob virtutem Coriolano cognomen inditum est, Március
nak vitézségéért a Coriolanus megtisztelő nevet adták, ö volt az 
első, aki ebben a kitüntetésben részesült, amely a mi nemesi eló
nevünkhöz vagy a Vitéz kitüntetéshez hasonlít.

2. foris . . . domi, odakünn, külfölddel . . otthon, bent az 
országban. — ex, következtében. — clausis (dat.), bezártak számára, 
ostromlott városban. — ventumque esset, és jutottak volna ; a pass. 
általános alanyt jelent. — dimissis (t. i. emptoribus) hiányos abl. 
abs. ; a part mellől a könnyen kiegészítő főnév (itt : gahona- 
vásárlók) hiányzik. — coemendum, t. i. államköltségen. —

Éhínség Rómá
ban a. Ohr. 492.
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frumenti ex Sicilia advecta, agitatumque in senatu, 
quanti plebi daretur. Multi venisse tempus premendae plebis 
putabant recuperandique iura, quae extorta secessione ac vi 
patribus essent. In primis Marcius Coriolanus, hostis tri
buniciae potestatis : »Si annonam« inquit »veterem volunt, 
ius pristinum reddant patribus. Cur ego plebeios magistratus, 
cur Sicinium potentem video ? Tarquinium regem qui non 
tulerim, Sicinium feram ? Secedat nunc, avocet plebem. 
Patet via in Sacrum montem aliosque colles. Fruantur 
annona, quam furore suo fecere.«

3. Et senatui nimis atrox visa sententia est, et plebem ira 
prope armavit. »Fame nos iam sicut hostes petimur, cibo 
victuque fraudamur ; frumentum ab ore nobis rapitur, nisi 
Cn. Marcio vincti deduntur tribuni. Carnifex nobis novus 
exortus est, qui aut mori aut servire iubet.« In exeuntem e 
curia impetus factus esset, ni peropportune tribuni diem ei 
dixissent. Cum Marcius die dicta non adesset, perseveratum 
in ira est. Damnatus absens in Volscos exsulatum abiit 
minitans patriae hostilesque iam tum spiritus gerens.

4. Venientem Volsci benigne excepere benigniusque in 
dies colebant, quo maior ira in suos eminebat. Hospitio 
utebatur Atti Tulli. Longe is tum princeps Volsci nominis 
erat Romanisque semper infestus. Ita cum alterum vetus 

recuperandi iura, visszaszerezni a jogokat, különösen a ius tribuni- 
cium-ot. — hostis, erősebb, többetmondó szó, mint a rendes adver
sarius ; Coriolanus nem politikai ellenfélnek, hanem ellenségnek 
tartotta a plebset. — annona, gabonár. — Secedat, avocet, fruantur, 
gúnyos felszólítások.

3. cibo victuque, betevő falattól, az életfenntartáshoz szükséges 
eleségtől. — diem dixissent, napot tűztek volna ki (a törvényszék előtt 
való megjelenésre), törvény elé idézték volna. — perseveratum in ira 
est, megátalkodtak haragjukban az emberek, még jobban haragudtak. 
— exsulatum abiit, számkivetésbe ment, római polgárra még a halálnál 
is súlyosabb büntetés. — damnatus absens, Coriolanus nem jelent meg 
a tárgyaláson, ezt Rómában a bűnösség elismerésének tartották. 
A bűne az, hogy megsértette a leges sacratae-t, mely a plebejusok
nak a kivonulással szerzett jogairól, a néptribunusok-nyuj tóttá véde
lemről szólt. Coriolanus a népnek adott jogokat vissza akarta vonni. 
A leges sacratae megsértőinek a legnagyobb büntetés: a halál vagy a 
helyette választható számkivetés járt.

4. longe princeps Volsci nominis, legeslegelsó az összes volscusok

Coriolanus zsa
roló fellépése a 

plebs ellen.

A nép haragja 
elöl gyáván 

szánikivetésbe 
menekül.

Róma ellensé
geivel háborúra 
szövetkezik ha

zája ellen.
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odium, alterum ira recens stimularet, consilia conferunt de 
Romano bello et instigando efficiunt, ut omne Volscum 
nomen deficeret a Romanis iisque bellum indiceret.

5. Imperatores ad id bellum de omnium populorum sen
tentia lecti Attius Tullius et Cn. Marcius, exsul Romanus, 
in quo aliquanto plus spei repositum est. Quam spem nequa
quam fefellit. Pluribus oppidis captis ad urbem ducit exer
citum et quinque ab urbe milia passuum castris positis popu
latur inde agrum Romanum custodesque inter populatores 
misit, qui patriciorum agros intactos servarent, sive infensus 
plebi magis, sive ut discordia inde inter patres nlebemque 
oreretur. Quae profecto orta esset — adeo tribuni iam fero
cem per se plebem criminando in primores civitatis insti
gabant —, sed externus timor, maximum concordiae vincu
lum, inter se iungebat animos. Id modo non conveniebat 
quod senatus consulesque nusquam alibi spem quam in 
armis ponebant, plebes omnia quam bellum malebat.

6. Sp. Nautius iam et Sex. Furius consules erant. Quos 
multitudo ingens pacem poscentium primum seditiose cla
more conterruit, deinde vocare senatum, referre de legatis ad 
Cn. Marcium mittendis coegit. Acceperunt relationem patres, 
missique de pace ad Marcium oratores. Atrox responsum 
rettulerunt: si Volscis ager redderetur, posse agi de pace, 
se memorem et civium iniuriae et hospitum beneficii esse. 
Iterum deinde iidem missi non recipiuntur in castra. 
Sacerdotes suis insignibus velati nihilo magis quam legati 
flexerunt animum Coriolani.

7. Tum matronae ad Veturiam, matrem Coriolani, Volum- 
niamque uxorem frequentes coeunt. Id publicum consilium an 

között, a volscus nemzetben. — consilia conferunt de, együtt tanácskoz
nak. — instigando izgatásukkal.

5. criminando in primores, az előkelők ellen szórt gyanúsításuk
kal, vádaskodásukkal. — externus timor, külső ellenségtől való félelem. 
— id modo non conveniebat csak abban nem tudtak megegyezni.

6. referre de legatis mittendis, indítványt terjeszteni elő arról, 
hogy követeket küldjenek (vagy követ-küldésről). — Volscis ager 
redderetur, Coriolanus azt kívánta, hogy hazája adja vissza a volscu- 
soknak az előző háborúban elhódított területet és még fenyegetód- 
zik is. — suis insignibus velatos, a maguk papi díszjelvényeit felötve.

7. publicum consilium, hivatalos határozat. — magno natu

Hittrich—Kliment: Latin olvasó- és gyakorlókönyv. Ili—IV. 3
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A fiú és az 
anya.

muliebris timor fuerit, parum constat. Pervicerunt certe, ut 
et Veturia, magno natu mulier, et Volumnia duos parvos 

Marcii ferens filios secum in 
castra hostium irent, et quoniam 
armis viri defendere urbem non 
possent, mulieres precibus lacrimis
que defenderent. Ubi ad castra 
ventum est nuntiatumque Coriolano 
est adesse ingens mulierum agmen, 
primo obstinatus adversus lacrimas 
muliebres erat, deinde familiarium 
quidam, qui insignem maestitia inter 
ceteras cognoverat Veturiam inter 
nurum nepotesque stantem, »Nisi 
me frustrantur« inquit »oculi, mater 
tibi coniunxque et liberi adsunt«.

8. Coriolanus prope ut amens 
consternatus ab sede sua prosiluit, 
ut matri obviae complexum ferret, 
sed mulier in iram ex precibus 
versa, »Sine, priusquam comple
xum accipio, sciam« inquit >>ad

hostem an ad filium venerim, captiva materne in castris 
tuis sim. In hoc me longa vita et • infelix senecta 
traxit, ut exsulem te, deinde hostem viderem ? Potuisti 
populari hanc terram, quae te genuit atque aluit ? Non 
tibi ingredienti fines ira cecidit ? Non, cum in con
spectu Roma fuit, succurrit ,,intra illa moenia domus ac 
penates mei sunt, mater, coniunx liberique ?“ Ergo ego nisi 
peperissem, Roma non oppugnaretur ; nisi filium haberem,

Matrona in tunica cuna 
cingulo et palla.

mulier, éltes, idős asszony. — insignem maestitia feltűnően szomor- 
kodó. — mater tibi coniunxque et liberi adsunt, (tibi dat. ethicus) 
magyarban csak birtokos személyraggal : anyád, feleséged, gyerme
keid itt vannak !

8. consternatus ab sede, felriadva ülőhelyéről, ültéből. — matn 
obviae complexum ferret, hogy ölelő karokkal siessen feléje közeledő 
anyjához. — in iram ex precibus versa, könyörgés helyett haragra 
lobbanva. — Sine sciam (= sine, ut sciam), hadd tudjam. — in hoc 
traxit, erre juttatott. — ergo ego, az előkelő római anya elkeseredő-
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libera in libera patria mortua essem. Séd ego nihil iam 
pati nec tibi turpius nec mihi miserius possum ; nec, ut 
sum miserrima, diu futura sum ; de his videris, quos si pergis, 
aut immatura mors aut longa servitus manet.« Uxor deinde 
ac liberi amplexij fletusque ab omni turba mulierum ortus et 
comploratio sui patriaeque fregere tandem virum. »Vicisti — 
inquit — iram meam, patria, precibus huius admotis ; cui 
tuam in me iniuriam condono.«

9. Complexus inde suos dimittit ; ipse retro ab urbe 
castra movit. Abductis deinde legionibus ex agro Romano 
invidia rei a Volscis oppressum perisse tradunt. Alii usque 
ad extremam senectutem vixisse et hjinc saepe exacta 
aetate vocem usurpasse referunt: »Muito miserius seni 
exsilium est.«

a férj és 
feleség.

Coriolanus 
megtörve elvo

nul a vúros 
alól.

sében saját magát hibáztatja ; séd . . . nem ó a legboldogtalanabb, 
őt már nagyobb szomorúság nem érheti, mert a halál hamarosan 
meg fogja szabadítani ettől is. — de his . . . kötőszónélkül erős ellen- 
sét . : . feleséged, gyermekeid sorsa térítsen eszedre ! — complo
ratio sui patriaeque, a maguk (az asszonyok) és hazájuk sorsán való 
siránkozás. —precibus huius admotis, az ő (rámutat édesanyjára) kérése 
segítségével. — cui tuam iniuriam condono, az ő kedvéért megbocsátom 
a te rajtam elkövetett jogtalanságodat

9. invidia rei oppressum perisse hogy a tettével felidézett 
gyűlölet áldozata lett. tradunt-tó\ függő acc. c. inf., acc.-a Corio
lanum, invidia rei (gén. obiect.) eljárása iránt éizett gyűlölet. — 
multo miserius seni exsilium, a hontalanság még sokkal nagyobb 
nyomorúság (csapás, baj) öreg emberre. Keservesen meglakolt a gőgös 
patrícius hazája ellen elkövetett árulásáért, mert hosszú élete végéig 
mindig súlyosabbnak és terhesebbnek érezte a római polgárra egyébként 
is legmegszégyenítőbb büntetést: a hazájából való elűzetést. — A nagy 
angol drámaíró Shakspere (ejtsd: Sékszpír ; 1564—1616) is tragédiája 
tárgyául választotta a tüzes hazafi, a dicsőségért élő hős alakját, 
aki sértett haragjában és büszke gőgjében saját életfelfogása ellen 
támad: hazáját akarja tönkretenni. De elbukik Coriolanus, mert a 
hazafiúi kötelesség teljesítésében férfiakkal versenyző anyja Veturia 
és felesége Volumnia mégis csak ráveszik a hazája iránt való 
kötelessége teljesítésére. Ezt a tragédiát Petőfi Sándor fordította 
magyarra. A mi irodalmunkban Párkányi Béla (meghalt 1886) írt 
a maga idejében nagy hatést tett és sokat szavalt költeményt 
>>Coriolán« címmel.

3
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5. A Fabius nemzetség.
a. Chr. 479. Vei 
lakosai állan

dóan támadják 
Rómát.

A Fabius nem
zetség haza
fias vállalko

zása.

A város ujjong.

1. K. Fabius cum Tito Verginio consul factus est. Eo 
tempore neque pax neque bellum cum Veientibus fuit; res 
proxime formam latrocinii venerat; legionibus Romanis 
cedebant in urbem ; ubi abductas senserant legiones, agros 
incursabant, bellum quiete, quietem bello in vicem eludebant. 
Ita neque omitti tota res nec perfici poterat; et Veiens hostis, 
assiduus magis quam gravis, contumeliis saepius quam peri
culo animos agitabat.

2. Tum Fabia gens senatum adiit. Consul pro gente 
loquitur : »Assiduo magis, quam magno praesidio, ut scitis, 
patres conscripti, bellum Veiens eget. Vos alia bella curate, 
Fabios hostes Veientibus date. Auctores sumus tutam ibi 
maiestatem Romani nominis fore. Nostrum id nobis velut 
familiare bellum privato sumptu gerere in animo est; res 
publica et milite illic et pecunia vacet.« Gratiae ingentes 
actae. Consul e curia egressus comitante Fabiorum agmine, 
qui in vestibulo curiae senatus consultum exspectantes 
steterant, domum redit. Iussi armati postero die ad limen 
consulis adesse ; domos inde discedunt.

3. Manat tota urbe rumor ; Fabios ad caelum laudibus 
ferunt: familiam unam subisse civitatis onus, Veiens bellum

1. K. =• Kaeso. — Fez, Veiorum m., Kómához legközelebb eső 
(20 kip) etruscus város a Cremera patak mellett ; lakosa: Veiens, -ntis; 
melléknév Veientanus 3. — res proxime formam latrocinii venerat, a 
helyzet (legközelebb állt) legjobban hasonlított a rabláshoz (ellentéte : 
iustum bellum). — in urbem, városukba, Vei-be hátráltak a római 
légiók elől. — tota (attr. praed.), egészen. — in vicem, felváltva, válta
kozva. — contumeliis, bántó sérelmekkel.

2. senatum adiit, a senatus elé járult, mert senatus consultum, 
a senatus döntése, engedélye kellett ahhoz, hogy a Fabiusok Kómán 
kívül fegyverben álljanak, nehogy ez a kivor ulás is »secessio« legyen. — 
pro gente, a nemzetség nevében. — assiduo praesidio, állandó őrcsa
patra. — auctores sumus, kezeskedünk. — maiestatem nominis Romani, 
a római nemzet tekintélye (méltósága). — Szórend: nobis in animo 
est nostrum id velut familiare bellum privato sumptu gerere. — et, 
milite illic et pecunia vacet, legyen felmentve ott a vér- és pénzáldo
zattól. — in vestibulo curiae, a családnak nem senator tagjai a tár
gyalást az előcsarnokban várták. — iussi sunt. — ad limen consulis 
a consul hazanak küszöbén = háza előtt, pars pro toto-alakzat.

3. ad caelum laudibus ferunt, égig magasztalják, utána acc. c.
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in privatam curam, in privata arma versum. Fabii postero 
die arma capiunt; quo iussi erant, conveniunt. Consul palu
datus egrediens in vestibulo gentem omnem suam instructo 
agmine videt; acceptus in medium signa ferri iubet.

Nunquam exercitus neque minor numero neque clarior 
fama et admiratione hominum per urbem incessit; sex et 
trecenti milites, omnes patricii, omnes unius gentis, quorum 
neminem ducem quovis tempore sperneres; ibant, unius 
familiae viribus Veienti populo pestem minitantes.

4. Sequebatur turba favore et admiratione stupens. Ire 
fortes, ire felices iubent. Praetereuntes Capitolium arcemque et 
alia templa precantur, ut illud agmen faustum atque felix 
mittant dii sospitesque brevi in patriam ad parentes restituant. 
In cassum missae preces. Infelici via, dextro Iano portae Car
mentalis, profecti ad Cremeram flumen perveniunt. Is oppor
tunus visus locus communiendo praesidio.

5. Donec nihil aliud quam in populationibus res fuit, • 
tota regione, Tuscum agrum vastabant. Aliquotiens aequo 
campo collatisque signis certatum est, gens una populi Romani 
saepe ex opulentissima Etrusca civitate victoriam tulit.

6. Id primo acerbum indignumque Veientibus est 
visum; inde consilium inierunt insidiis ferocem hostem 

inf.-ban a közönség magasztalása. — in privatam curam, in privata 
arma versum (esse), hogy magánemberek gondoskodására, fegyveres 
védelmére szállt, hárult. — paludatus, hadvezéri köpenyben (paluda
mentum = fehér vagy piros, hosszú, bő köpönyeg). — instructo ag
mine, menetre, vonulásra készen. — acceptus in medium, közrefogva. — 
signa ferre iubet, parancsot ad az indulásra (signa ferre : a [földbe szúrt] 
hadijeleket [felemelni és] vinni. — fama et admiratione hominum, az 
emberek csodálkozó híresztelése következtében.

4. favore et admiratione stupens, álmélkodva, szeretetet eláruló 
csodálkozásában. — ire fortes, ire felices iubent, biztatják, hogy menjenek 
bátran, szerencsés utat kívánnak nekik. — precantur alanya ugyanaz, 
mint iubent-é. — infelici via, csak a Fabiusok pusztulása által vált 
szerencsétlenné az út ; ezért a kapunak ezután a neve scelerata 
porta. — dextro Iano portae, a kapu jobboldali ívén (Ianus a ki- 
és bejárás istene (lásd 159. old.), itt: kapuboltozat, ív); a kapunak 
két íve, nyílása volt. — porta Carmentalis, a Capitolium délnyugati 
lejtőjén a Marsmezőre nyílt (Carmenta Evander anyja volt).

5. nihil aliud quam in populationibus res fuit, csak pusztítgatás, 
portyázás folyt. — collatis signis - (közel hozott jelvényekkel), való
ságos ütközetben.

A Fabiusok 
kivonulása 

és a közönség 
jókívánságai.

Megfékezik az 
ellenséget.

Az etruscusok 
cselre készü

lődnek.
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captandi; gaudebant etiam multo 
successu Fabiis audaciam cre
scere. Itaque et pecora praedan
tibus aliquotiens, velut casu inci
dissent, obviam acta, et agrestium 
fuga vasti relicti agri, et subsidia 
armatorum ad arcendas populatio
nes missa saepius simulato quam 
vero pavore refugerunt.

7. Iamque Fabii adeo con
tempserant hostem, ut sua invicta 
arma sustineri non posse crede
rent. Haec spes provexit, ut ad 
conspecta procul a Cremera 
pecora, quamquam rara hostium 
apparebant arma, decurrerent. Et

cum improvidi effuso cursu insidias circa ipsum iter locatas 
superassent palatique passim vaga raperent pecora, subito 
ex insidiis consurgitur, et adversi et undique hostes erant. 
Primo clamor circumlatus exterruit, dein tela ab omni 
parte accidebant ; coéuntibusque Etruscis iam continenti 
agmine armatorum saepti sunt. Tum Fabii in unum 
locum se omnes inclinant ; eoque nisi corporibus armisque 
rüpere cuneo viam.

8. Duxit via in editum leniter collem. Inde primo resti
tere ; et, ut respirandi superior locus spatium dedit, pepulere 
etiam subeuntes ; vincebatque auxilio loci paucitas, ni iugo

A eselvetés.

Bellator Etruscus 
cum parma, casside 

cristata, in lorica.

6. consilium inierunt azt határozták. — consilium captandi 
hostem, terv az ellenség megejtésére. — pecora praedantibus . . . obviam 
acta sunt, barmokat hajtottak a zsákmányolok elé. — vasti relicti 
(sunt) agri, pusztán, üresen maradtak a szántóföldek. — subsidia 
armatorum, fegyveres segítség, erősítés.

7. spes provexit (t. i. eos), e reménykedésük, bizakodásuk arra 
ragadta őket. — arma = armati. — circa ipsum iter, közvetlenül az 
út körül. — consurgitur, általános alany ; kikéi, támad az ellenség. 
— clamor circumlatus, köröskörül felhangzó lárma. — exterruit, t. i, 
Romanos. — continenti agmine, zárt csapattal. — eoque nisi (nitor 3), 
és odanyomulva.

8. subeuntes, az utánuk nyomulókat, üldözőiket. — vincebatque 
és már-már győzött volna. — paucitas, a kis csapat. —iugo, abl. az

Az egész nem
zetség hősi 

halála.



39

circummissus Veiens exercitus in verticem collis evasisset. 
Ita superior rursus hostis factus. Fabii caesi ad unum omnes 
praesidiumque expugnatum. Trecentos sex perisse satis 
convenit, unum, prope puberem aetate relictum, stirpem 
genti Fabiae dubiisque rebus populi Romani saepe domi 
bcllique vel maximum futurum auxilium.

6. L. Quinctius Cincinnatus.
1. L. Minucio et C. Nautio consulibus Aequi rupto 

foedere, quod priore anno ictum erat, Romanis bellum intule
runt. Imperium ad Gracchum Cloelium deferunt, qui tum 
longe princeps in Aequis erat. Graccho duce Aequi hostili 
populatione plenique praeda procedunt et in Algido castra 
locant. In ea castra legati tres Roma venerunt questum 
iniurias et ex foedere res repetitum. Quibus Aequorum impe
rator respondit: »Quae mandata habetis a senatu Romano, ad 
quercum dicite ; ego alia interim agam.<< Quercus ingens arbor 
praetorio imminebat, cuius in umbra sedes erat. Tum ex 
legatis unus abiens : »Et haec« inquit »sacrata quercus, et 
quidquid deorum est, audiant foedus a vobis ruptum esse, 

irány jelölésére : a hegygerincen. — ad unum omnes, mind egy szálig, 
— prope puberem aetate, majdnem felnőtt ifjú. — stirpem, auxi
lium, appositiók az unum-hoz : törzsökéül, támaszául. — A legkivá
lóbb tagja a Fabia gens-nek : Q. Fabius 'Maximus Cunctator, aki 
tervszerű késlekedésével és ügyes hadviselésével. (>>Róma paizsa«) 
Hannibállal szemben védte meg Rómát a második pún háborúban 
(217 Kr. e.). V. ö. 164. old. Clades Fabiorum.

1. longe princeps, legeslegelső. — legati, t. i. fetiales, a külön 
20 tagú papi testületből a háborúüzenés és békekötés ünnepies szer
tartásának a végzésére. — ad quercum, gúnyolódik, a tölgyhöz küldi 
őket panaszukkal ; célzás a már elavult faimádásra ; mivel a tölgy 
ma már nem isten, nem is lesz foganatja panaszotoknak. — praetorio 
imminebat, emelkedett a fővezéri sátor felett. — sacrata quercus? a tölgy 
luppiter szent fája, a fetiales Iuppiter papjai ; mivel azt hitték, 
hogy a rosszat jóra magyarázással csakugyan jóra változtathatják, 
a legatus fetialis az ellenség gúnyját, mint rossz omen-t, azzal változ
tatja a rómaiakra jóvá, hogy komolyan meg tudja magyarázni a 
gúnyból védőnek ajánlott tölgynek jó jelentőségét a rómaiakra nézve. 
•— quidquid deorum est, valamennyi isten, aki a szövetség kötésénél mint

a. Chr. 477

Rómát az 
aequusok tá
madják meg
a. Chr. 4^8.

Fővezérük gő
gösen bánik a 
római követek

kel.
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nostrisque nunc querelis et mox armis adsint«, Romam ut 
rediere legati, senatus iussit Minucium consulem contra 
Gracchum in Algidum exercitum ducere, alteri populationem 
finium Aequorum provinciam dedit.

2. Minucio neque fortuna neque vis animi in 
gerendo negotio fuit ; nam cum haud 
procul ab hoste castra posuisset, 
nulla maiore clade accepta castris se 
pavidus tenebat. Quod ubi hostes 
senserunt, crevit audacia et castra 
Romana munitionibus postero die 
circumdant. Nuntius Romam perlatus 
est consulem exercitumque obsideri. 
Tum tantus pavor, tanta trepidatio 
fuit, quanta si urbem, non castra, 
hostes obsiderent. Itaque dictatorem 
dici placuit, qui rem perculsam resti
tueret. L. Quinctius Cincinnatus con
sensu pmnium dicitur.

3. Operae pretium est haec audire 
eos, qui omnia humana prae divitiis 
spernunt: Spes unica imperii populi

A római consul 
nem bír az 

aequusokkal.

Togatus
cum bulla in soleis.

tanú ott volt és most mint védő érdekelve van. — querelis et armis 
adsint, hallgassák meg panaszainkat és segítsék meg fegyvereinket. 
alicui provinciam dare feladatává tenni valakinek.

2. haud procul, éppen nem messze, közvetlen közelében. ~ 
castra ponere, tábort ütni; a rómaiak egy éjszakára is árokkal 
(fossa) és sánccal (vallum) megerősített tábort ütöttek, ut fit, mint 
történni szokott, mint mindig .— dictatorem dici placuit elhatározták, 
hogy dictatort neveznek ki. A dictatort rendkívüli helyzetekben pl. 
nagy veszedelem idején a senatus vagy a nép kívánságára az 
egyik consul nevezte ki a legtekintélyesebb polgárok közül, bizo
nyos meghatározott feladat elvégzésére, de legfeljebb hat hónapra. 
Hatalma korlátlan volt, minden tisztviselő alája volt renc elve, 
intézkedései ellen nem volt fellebbezés. Külön megbízatása mellett 
az ó feladata volt az egész állam kormányzása is. Jelvényei voltak : 
h biborszegélyű toga (toga praetexta), a dísz-szék (sella curulis) 
és XXIV lictores. — rem perculsam restitueret, a csüggesztő, két
ségbeejtő helyzetet megváltoztassa, megjavítsa (restituo : előbbi, 
jó helyére, helyzetébe visszaállítok).

3. Operae pretium est audire haec eos (ace c. inf.) qui, megéri a 
fáradságot (érdemes), hogy meghallgassák (ide figyeljenek) azokr

Rómában dictá- 
tort neveznek 

ki.

A dictator 
egyszerűsége.
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Romani L. Quinctius trans Tiberim quattuor iugerum 
colebat agrum, quae prata Quinctia vocantur. Ibi 
eum legati, cum fossam foderet, palae innixum inve
nerunt et salute data in vicem redditaque rogaverunt, 
ut, quod bene verteret ipsi reique publicae, togatus man
data senatus audiret. Ille admiratus rogitansque: »Satin 
salve res se habent ?« togam propere e tugurio proferre 
uxorem Raciliam iubet. Qua simulae velatus absterso 
pulvere ac sudore processit, dictatorem eum legati 
gratulantes consalutant, in urbem vocant, qui terror sit 
in exercitu, exponunt. Navis Quinctio publice parata fuit, 
transvectumque filii excipiunt, inde alii propinqui atque 
amici, tum patrum maior pars. Ea frequentia stipatus ante
cedentibus lictoribus deductus est domum.

4. Postero die dictator magistrum equitum dicit Lucium 
Tarquitium, patriciae gentis, qui propter paupertatem sti
pendia pedibus fecerat, bello tamen longe primus Romanae 
iuventutis habebatur. Dictator cum magistro equitum in 
contionem venit, iustitium edicit, claudi tabernas tota urbe 
iubet, vetat quemquam privatae rei quicquam agere. Tum 
quicumque militari aetate erant armati cum cibariis in dies 

akik... — prae divitiis, a gazdagsághoz képest, gazdagságon kívül. — 
salute data in vicem redditaque, kölcsönös üdvözlés után. — quod bene 
verteret ipsi reique publicae, és ez váljék javára neki magának is, meg 
az államnak is, a mandata senatus-herz tartozó értelmező; ilyen 
jót kívánó áldásmondást ma is használnak az emberek bizalmas, 
szíves viszonyban egymás között ; más, ünnepélyesebb alakban így 
is mondták : quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit. — 
togatus, tógában, a római polgár ünnepi öltözetében hallgassa 
meg a senatus üzenetét; tógában járnak az előkelő római polgárok 
az utcán, abban szerepelnek a közügyek intézésénél; Cincinnatus 
a földjén tunica-ban (ingforma, könnyű ruhában) dolgozott, — 
dictatorem consalutant, dictatornak üdvözlik, dictatorként köszöntik. 
— qua velatus, beleburkolózva.

4. magistrum equitum dicit lovassági parancsnokká nevezte 
ki. A magister equitum segédtisztje volt a dictatornak és rangban 
a praetor-ral egyenlő, mert hat lictora van. — stipendia pedibus 
'fecerat, mint gyalogoskatona szolgált, gyalogos volt. — longe primus, 
legeslegelső. — iustitium, törvényszünet, törvénykezés, gyülésezés, 
általában minden nyilvános tevékenység megszüntetése. — tabernas 
claudi, a boltokat és műhelyeket is bezáratta, tehát az üzleti tévé-

A senatus meg
bízottai 

Quinctiusnál.

A dictator in
tézkedései.
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A harcra kész 
sereg lelkesen 

vonul,

az ellenséget 
körülfogja,

Signifer
signa (in hasta co
ronam, phalerain, 
aquilam) tenens, 

cum gladio et pugi
one, exuviis ado

pertus.

quinque vallisque duodenis ante solis 
occasum in Campo Martio adesse iuben- 
tur ; impigreque omnes ad edictum dic
tatoris praesto fuerant.

5. Inde composito agmine legiones 
ipse dictator, magister equitum suos equi
tes ducit. In utroque agmine, quas tem
pus ipsum poscebat, adhortationes erant: 
»Addite gradum ! Consul exercitusque 
Romanus obsidetur ! Puncto saepe tem
poris maximarum rerum momenta ver
tuntur !« Ipsi inter se milites »Accelera 
signifer !«, signiferi »Sequere miles !« cla
mabant.

6. Media nocte in Algidum perve
niunt et longo agmine circumdant castra 
hostium. Luce prima iam Aequi cir
cumvallati ancipiti malo urgente a 
proelio ad preces versi hinc dictatorem, 
illinc consulem orant, ne in occidione victo

riam ponerent, sed inermes se inde egredi sinerent. Dictator 
infensus Gracchum Cloelium ducem principesque alios vinc
tos ad se adduci iubet et ignominiam addit : Aequos, ut ex
primatur tandem confessio, subactam domitamque esse 
gentem, sub iugum abituros. Tribus hastis iugum fit, humi 
fixis duabus super que eas transversa una deligata. Sub hoc 
iugo dictator Aequos misit.

kenységet is megszüntette. — vallis duodenis, rendesen 3—4 sánc
karót vitt a katona, a tizenkettő a rendkívüli viszonyok kívánta 
legnagyobb megterhelés. — praesto fuerant megjelentek.

5. composito agmine, harcrakész menetben. — addite gradum, 
szaporán lépkedjetek. — puncto temporis . . . vertuntur, nagyon kis 
időn, percen múlnak. — maximarum rerum momenta, igen nagy 
és fontos dolgok. — inter se . . . clamant, egymásnak kiabálják.

6. longo agmine, meghosszított menetben, hogy a nagy kiter
jedésű ellenséges tábor, amely Minucius consul táborát bekerítve 
tartotta, körülzárására elegendő legyen. — a proelio ad preces versi, 
harc helyett könyörgésre fogva a dolgot. — in occidione (hol ?) vic
toriam ponerent, a legyilkolásukra alapítsák győzelmüket. — igno
miniam addit, még azzal gyalázza meg.

megalázza.
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7. Castra hostium, cum nudi ipsi essent emissi, plena 
omnium rerum erant. Eam praedam omnem dictator suo 
tantum militi dedit. Romae a Quinto Fabio, praefecto urbis 
senatus habitus est ; Quinctius triumphans cum excercitu 
urbem ingredi iubetur. Du
cuntur ante currum hostium 
duces ; militaria signa hostium 
praeferuntur ; sequitur exer
citus praeda onustus. Epulae 
instructae erant ante omnium 
domos, epulantesque cum car
mine triumphali et sollemnibus 
iocis currum secuti sunt. Atque 
haec tanta velocitate gessit 
Quinctius, ut dictatura in sex
menses accepta sexto decimo die se abdicaret. Dictator 
expeditione finita ad relictum opus festinavit.

. . . spolia feretro praeferuntur.

Quinctius sze
rénysége.

7. Decemviri. Leges duodecim tabularum. 
Leges Valeriae Horatiae.

1. Iam redierant legati cum Atticis legibus. Eo intentius 
instabant tribuni, ut tandem scribendarum legum initium 
fieret. Placet creari decemviros sine provocatione et ne quis

7. praefectus urbis, ideiglenes tisztség, a consul helyettese a 
városban. — triumphans, a diadalmenet a Mars-mezőről indult a 
Fórumon át fel a Capitoliumra. — ante currum, négyló-húzta ékes 
harci szekéren állt a fővezér tunica palmata et toga picta-ban, a 
capitoliumi luppiter ruhájában, kezében scipio eburneus, feje 
fölött aranykoszorút tartott egy servus publicus. A menet élén 
haladtak a magistratus és a senatus ; a fővezér előtt vitték sarog- 
lyákon (feretra) a zsákmány javát, a kincseket és ott lépdeltek 
megbilincselve az előkelő foglyok; a fővezér harciszekere után 
lovagolt a vezérkara. Utánuk a zsákmánnyal megrakott katonák 
ujjongva, dalolva. A fővezér a Capitoliumon áldozott és a fasces 
laureati babérkoszorúit in gremio Iovis, luppiter ölébe helyezte. — 
epulae, a lakosság ünnepi lakomával fogadta a győztes katonákat. — 
carmine triumphali, komoly, a győzelmet magasztaló dalok. — iocis : 
tréfás dalok, mondókák, jókedvű rögtönzések.

1. cum Atticis legibus, Solon athéni államférfi törvényeinek (594 
Kr. e.) és a görög városok alkotmányának tanulmányozására bizott
ságot küldtek ki. — scribendarum legum initium fieret, a törvények

A zsákmány és 
diadalmenet.

a Chr. 451. A 
törvényszerző 
tizes bizottság.
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eo anno alius magistratus esset. Mutata est igitur iterum 
forma civitatis ; quemadmodum ante ab regibus ad consule» 
venerat imperium, ita tunc ab consulibus ad decemviros 
translatum est. Regimen totius magistratus penes Appium 
Claudium erat favore plebis ; is adeo novum sibi ingenium 
induerat, ut plebicola repente omnisque aurae popularis cap
tator evaderet pro truci saevoque insectatore plebis. Decimo 
die ius populo singuli reddebant. Eo die penes praefectum 
iuris fasces duodecim erant; collegis novem singuli accensi 
apparebant.

A tíz táblás 
törvéuyterve- 

zet kihirdetése
2. Interim etiam legibus condendis operam dabant et 

ingenti hominum exspectatione decem tabulae proponuntur 
populusque ad contionem advocatur, ubi Ap. Claudius con
tionatur : »Quod bonum, faustum felix rei publicae, vobis 
liberisque vestris sit, ite et legite leges propositas. Nos, quan
tum decem hominum ingeniis provideri potuit, omnibus, 
summis infimisque, iura aequavimus. Plus pollent tamen 
multorum ingenia consiliaque. Ergo versate in animis vobis- 
cum unamquamque rem, agitate deinde sermonibus atque in 
medium, quid in quaque re plus minusve sit, conferte. Eas

írásbafoglalása kezdődjék meg; idáig a plebeiusoknak az állam 
tényleges uraival, a patríciusokkal szemben nem volt megállapított, 
törvénybe foglalt joguk ; a ius Quiritium csak az ősi polgáraidra, a 
patríciusokra vonatkozott, a köznép egymással való érintkezésében a 
maga szokásjogát használta. — piacet, elhatározzák ; utána először 
acc. cum inf. miÁt a határozat tartalma, azután ne-vei felszólító 
mellékmondat mint óhajtás, cél. — aurae popularis captator, a nép
kegy hajhászója ; a népnek a kegye, mint a csapongó szellő, hol 
erről, hol arról fúj, olyan változó. — praefectus iuris, a szolgálatban 
lévő, igazságot szolgáltató. — singuli accensi apparebant, egy-egy 
poroszló állt rendelkezésére.

2. tabulae proponuntur, közszemlére kiteszik a fehér táblára írt 
törvényjavaslatokat, hogy mindenki megismerhesse és előzőleg hozzá
szólhasson, mert a comitián már csak igen-nel vagy nem-mel lehetett 
szavazni. Tehát Kr. e. 450 esztendővel általános olvasni-tudás ! — 
iura aequavimus, egyenlően osztottunk jogokat; a plebeiusok magán
jogi ügyekben a bíró előtt a patríciusokkal egyenlők ; de még nem 
egyenlő jogúak az állam kormányzásában. — unamquamque rem, 
minden egyes pontot, cikkelyt. — sermonibus agitate, beszéljétek 
meg. — in medium conferte, adjátok közre, ismertessétek meg. — plus 
minusve sit, hogy mi felesleges, mi hiányzik. — eas, csak olyan. —
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leges habebit populus Romanus, quas consensu omnium 
magis ipse tulerit, quam latas iusserit.«

3. Cum satis correctae viderentur, comitiis centuriatis 
decem tabularum leges perlatae sunt, quae nunc quoque in 
hoc immenso aliarum legum cumulo fons omnis publici pri
vatique iuris manserunt.

4. Vulgatur deinde rumor duas deesse tabulas, quibus 
adiectis absolvi posse velut corpus omnis Romani iuris. Ea 
exspectatione et gratia plebis, quam novus magistratus sibi 
conciliaverat, factum est, ut etiam in sequentem annum 
decemviri crearentur.

5. Postquam comitia decemviris creandis indicta sunt, 
tanta exarsit ambitio, ut primores quoque civitatis pren
sarent homines honorem, suppliciter ab ea plebe, cum qua 
contenderant, petentes. Tum Claudius criminari optimates, 
extollere candidatorum levissimum quemque humillimum- 
que ; ipse medius inter tribunicios Duilios Icili osque in 
foro volitare, per illos plebi se venditare. His aliisque

A törvény 
megszavazása.

A tíz táblás 
törvény kiegé

szítése.

a. Chr. 450.

Az új tizes bi
zottság megvá

lasztása

consensu omnium, egyhangú, általános helyesléssel. — quam latas 
iusserit, mint javaslatot, előterjesztés szerint csak megszavazott.

3. comitiis centuriatis, a bizottság nem önkényesen bocsátja ki 
a törvényeket, hanem a nemzet alkotmány ózó gyűlésével hozatja és 
ezáltal elismerteti magára nézve kötelezőnek.

4. corpus iuris, törvény-gyűjtemény, törvénytár, ma is hasz
nálatos kifejezés ; corpus, mert az egyes törvények mint az ember
nek szervei együttműködő egésszé : testté alakulnak. —absolvi posse. 
teljessé lehetne.

5. tanta ambitio exarsit, érte oly nagy tülekedés (versengés) 
támadt. — prensarent homines, alázatosan megkörnyékezték az embe
reket, tulajdonképpen prensare manum : barátságosan szorongatni 
kezét és egyúttal nyájasan beszélgetni valakivel, hogy rászavazzon. — 
Hova süllyedt a gőgös patríciusok önérzete ! — Tum Claudius cri
minari, Appius Claudius még decemvir, annál feltűnőbb, hogy 
támadja korteskedésből a vele egyenlő rangúakat és a leghaszontala
nabb embereket pártfogolja jelölteknek és szégyenletesen hajhássza a 
népszerűséget. — levissimum quemque humillimumque, éppen a leg
jelentéktelenebbet és legalantabb állót. — in foro volitare, a fórumon 
futkosott, mutogatta magát ; tulajdonképpen: repkedett, mert bő 
tógája, ha gyorsan ment, libegett-lobogott mint a madár szárnya. — 
se plebi venditare, ajánlgatta, kínálgatta magát a népnek, mint keres
kedő az áruját; behízelegte magát a népnél. — his aliisque . . . effecit 
ezekkel és más helytelen eljárásával azt érte el.
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hivatalba 
lépése, 

erőszakosko
dása a köznép

pel.

Elkészült a két 
táblás kiegé

szítés.

artibus malis effecit, ut creati essent homines prioribus 
decemviris nequaquam pares, se ipso, qui solus iterum 
creatus est, haud dubie inferiores.

6. Ille finis Appio alienae personae ferendae fuit. Suo 
iam inde ingenio vivere novosque collegas iam, priusquam 
magistratum inirent, in suos mores formare coepit. Quotidie 
coibant remotis arbitris et consilia impotentis dominationis 
coquebant. Nam cum priores decemviri ita servassent, ut 
unus fasces haberet et hoc insigne regium in orbem per 
omnes iret, subito omnes Idibus Maiis, quae tum sollemnes 
ineundis magistratibus erant, cum duodenis fascibus prod
ierunt.

Centum viginti lictores forum impleverant et fasci
bus illigatas secures praeferebant. Decem regum species 
erat, multiplicatusque terror non infimis solum, sed etiam 
primoribus patrum. Aliquamdiu aequatus inter omnes terror 
fuit ; paulatim totus in plebem vertere coepit. Abstinebatur 
a patribus, in humiliores libidinose crudeliterque consule
batur. Iudicia domi conflabant, pronuntiabant in foro.

7. Iam et processerat maior pars anni et duae tabulae 
legum ad prioris anni decem tabulas erant adiectae, nec quid- 
quam iam supererat, si eae quoque leges comitiis centuriatis

6. alienae personae ferendae (personam ferre : a színpadon szere
pet játszani), neki nem való, jelleméhez nem illő szerep játszásának 
Ezzel véget ért Appiusnak jelleméhez nem illő szerep játszása. — 
suo ingenio, az ő igazi gondolkozásmódja szerint. — in suos mores 
az ó igazi jellemére, életfelfogására. — consilia coquebant főzték- 
sütötték, forralták (tréfás képesbeszéd) tervüket. — sollemnes 
ineundis magistratibus, a hivatalbalépésnek évenkénti ünnepnapja; 
ez a legrégibb időből való, később március elsején és Kr. e. 153-tól 
kezdve január 1-én léptek hivatalukba a tisztviselők. — decem regum 
species erat, olyan volt, mintha tíz királyt láttak volna. — aequatus 
nter omnes terror fűit, a rémület egyformán mindenkin erőt vett. — 
consulebatur, bántak. — apud quos = apud eos, pronomen relat. a 
szoros kapcsolás kedvéért még a kötőszó (ut) után is. gratia vim 
aequi haberet, személyes hajlandóságuk érvényesült az igazság helyett 
(kedvezés, részrehajlás foglalta el az igazság szerepét). — iudicia 
domi conflabant, ítéleteiket otthon (= titokban) mesterkedték, azaz 
a helyett hogy a nyilvánosság ellenőrzése mellett tárgyaltak volna. 
csak kihirdették az önkényesen »felfújt« ítéletet.

7. quam mox, mily sokáig nem (csodálkozás kifejezése). —
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perlatae essent, cur eo magistratu rei publicae opus esset. 
Exspectabant, quam mox consulibus creandis comitia indice
rentur. Id modo plebem agitabat, quonam modo tribuniciam 
potestatem, munimentum libertatis repararent. Sed nulla 
mentio comitiorum fiebat. Et decemviri, qui primo tribuni
cios homines circum se ostentaverant plebei, patriciis iuveni- 
bus saepserant latera. His plebs plebisque res praedae erant. 
Etiam ne tergo quidem abstinebatur : alii virgis caeduntur, 
alii securi subiciuntur et ne gratuita crudelitas esset, bonorum 
donatio sequitur domini supplicium. Idus Maiae venerunt ; 
nullis magistratibus surrogatis ipsi, privati pno decemviris, 
imperium retinent. Id vero regnum haud dubie videbatur. 
Deploratur in perpetuum libertas, nec vindex quisquam 
exstitit aut futurus videtur.

8. Postremo, cum ad clades duas ab hostibus duobus 
acceptas decemviri duo nefanda facinora quoque belli domi- 
que adicerent. multitudo partim atrocitate scelerum partim 

tribuniciam, potestatem repararent, a decemviratus idején minden tiszt
ség, így a néptribunusság is szünetelt. — consulibus creandis comitia, 
a consul valásztógyülést várták nehezen, hogy visszatérjenek a rendes 
alkotmányhoz. A választógyüléseket jóval a hivatalba lépés előtt szok
ták megtartani. — saepserant latera, vették körül magukat, tulajdon
képpen : oldalukat, azt jelenti, hogy közvetlen bizalmas környeze
tükben most már csak patricius ifjak voltak. — ne tergo quidem 
abstinebatur, még a személyes bántalmazástól sem tartózkodtak. — 
ne gratuita crudelitas esset, hogy a kegyetlenség ne csak úgy hiába 
történjék, azaz legyen neki anyagi haszna is. — nullis magistratibus 
surrogatis, nem lévén helyükbe választott tisztviselők. — privati 
pro decemviris, bár márcsak magánemberek, nem decemvirek, mert 
a megválasztásuk csak egy évre szólt. — id verő, ez meg már ; mert 
a hivatalnokok évenként való váltakozása szűnt volna meg, ez pedig 
királyságot jelent. — deploratur, sírva panaszkodnak.

8. ab hostibus duobus, Rómát 449-ben belső bajai közepette a 
sabinusok és aequusok is megtámadták ; a decemvirektől agyon
sanyargatott, kedvetlen sereget, mely otthonmaradt hozzátartozóiért 
is aggódott, az ellenség legyőzte. — duo nefanda facinora, 1. a decem 
virek gyalázatosán eltették láb alól L. Siccius Dentatust, a római 
sereg egyik legvitézebb katonáját (120 ütközetben vett részt, 45 sebe 
volt, több száz kitüntetése), mert azzal gyanúsították, hogy nép- 
tribunus választásra biztatta baj társait. 2. Appius Claudius ravasz 
és durva erőszakoskodása ellen egy derék plebeius katona, ki az 
ellenség ellen éppen táborba szállt, L. Verginius csak úgy tudja a

A köznép aggo
dalma szabad

ságáért.

‘A decemvirek 
zsarnokosko- 

dása.

a. Chr. 449

A köznép újabb 
kivonulással 
védekezik.
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plebshez.

A köznép mél
tányos követe

lése.

spe libertatis repetendae concitata sub signis in - ontem 
Sacrum iterum secessit ; prosequuntur coniuges liberique 
miserabiliter rogitantes, cuinam se in ea urbe, in qua nec 
probitas nec libertas sancta esset, relinquerent. Ibi castra 
locaverunt modestiam patrum suorum nihil violando imi
tantes. Solitudo insueta Romae vasta omnia fecit, patres 
solliciti de summa rerum, cum senatus cotidie esset, iurgiis 
saepius terunt tempus quam consiliis. Tum Valerius Hora- 
tiusque missi sunt in montem Sacrum, ut plebem, quibus 
condicionibus ipsis videretur, revocarent resque compone
rent ; decémviris quoque ab ira et impetu multitudinis 
praecavere iubentur, ne sanguine illorum ad supplicia 
patrum plebem assuefaciant.

9. Profecti gaudio ingenti plebis in castra accipiuntur. 
Quaerentibus legatis quae postulata plebis essent L. Icilius 
pro multitudine verba facit et ea postulavit, ut appareret 
plus spei in aequitate rerum quam in armis reponi. Potestatem

leányát megvédeni, hogy a táborból haza siet és a törvényszéki tár
gyaláson, mikor Appius erőszakoskodása ellen hiábavaló volt a jog
szerű védekezés, maga szúrta le a leányát. — sub signis, katonai rend
ben, légiókban, manipulusokban elől vitt hadi jel vény ekkel. — mode
stiam patrum suorum imitantes, atyáik komoly fegyelmét, szerény ön
mérsékletét utánozva ; a plebs, mint az első kivonulás alkalmával 
494-ben, azzal mutatta meg politikai érettségét és erkölcsi felsőbb- 
ségét most is, hogy bár nála volt a fegyveres hatalom, nem állt bosszút 
sérelmeiért, nem rombolt. — nihil violando, azzal is, hogy nem erősza
koskodtak. — solitudo, néptelenség. — vasta, kietlenné. — summa 
rerum, állam. — quibus condicionibus i/psis videretur, a nekik tetsző 
feltételekkel ; (ut plebem iis conditionibus, quae ipsis [Valerio et 
Horatio] viderentur, revocarent). — res componerent, a viszályt csil
lapítsák le, az ellentéteket simítsák el. — decemviris . . . iubentur, azt 
a felszólítást is kapják, hogy igyekezzenek előre elhárítani (praecavere) 
a decemvirekről a tömeg haragjának kitörését, megvédeni a decem- 
vireket a haragos tömeg bántalmazásától. — ad supplicia patrum, a 
senatorok kivégzéséhez ; érzi a senatus is bűnösségét, hogy nem tudott 
vagy nem mert véget vetni hamarább a barátai zsarnokos- 
kodásának.

9. L. Icilius volt tribunus plebis, aki ezekben a mozgalmas 
időkben erélyesen és bölcsen és mindig kellő önmérsékléssel védte a nép 
ügyét. — plus spei . . . reponi, jobban reménykedtek a méltányos megol
dásbán, mint a fegyveres erőszakoskodásban ; mindig kitűnik a plebs 
modestia-ja, csak az állam érdekét néző nemes erkölcsi felfogása. —
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•enim tribuniciam provocationemque repetebant, quae ante 
decemviros creatos auxilia plebis fuerant. Factum senatus 
consultum, ut decemviri se primo quoque tempore magi
stratu abdicarent, Q. Furius pontifex maximus tribunos plebis 
crearet et ne cui fraudi esset secessio militum plebisque. 
Nuntiantur haec plebi ; legati pro contione : »Quod bonum 
faustum felixque sit vobis reique publicae, redite in patriam 
ad penates. Sed, qua hic modestia fuistis, ubi nullius ager in 
tot rerum usu necessario tantae multitudini est violatus, 
eam modestiam ferte in urbem. Ibi felici loco tribunos plebi 
creabitis. Praesto erit pontifex maximus, qui comitia 
habeat.« Convellunt mde signa, profectique Romani cer
tant cum obviis gaudio. Armati per urbem silentio in 
Aventinum perveniunt. Ibi extemplo pontifice maximo 
comitia habente tribunos plebis creaverunt. Tribunatu inito 
confestim de consulibus creandis cum provocatione rogatio 
perlata est.

10. Per interregem deinde consules creati L. Valerius 
M. Horatius, qui extemplo magistratum acceperunt.

A senatus ha
tározata.

A visszatérés,

a. Chr. 449.
Leges Valeriae 

Horatiae.

provocatio, a fellebbezés, az a jog, hogy a római polgár a legfőbb tiszt
viselő (kivéve a dictatort) döntése ellen is egészen a populus gyűlésé
nek ítéletéig kifogást emelhetett. — pontifex maximus . . . crearet, a 
tribunusválasztógyűlést a comitia tributa-t a pontifex maximus 
vezette. — fraudi esset, hátrányára, kárára legyen. — Quod bonum, a 
szokásos áldás-mondással kezdték minden hivatalos munkájukat is. 
— qua modestia fuistis, amilyen komoly fegyelemmel viselkedtetek. — 
in tót . . . multitudini, annyi sok dolognak oly nagy tömeg számára 
nélkülözhetetlen szükségessége mellett. — felici loco, ahol az augur 
kedvezőnek találta a viszonyokat a gyűlés megtartására ; mert á 
rómaiak csak akkor mertek hivatalos gyűléseket tartani, ha az iste
nek ijesztő jelekkel (dira) nem rosszallották tervüket. — signa con
vellunt, felkerekednek (a földbe szúrt jelvényeket kihúzzák).— tribunatu 
inito, mikor a tribunusok hivatalba léptek, a tribunus-hivatal meg
kezdődött. — rogatio perlata est, elfogadták a törvény javaslatot. — 
de consulibus . . . cum provocatione, consul-választásról a fellebbezés 
jogának fenntartásával.

10. per interregem, az interrex (alkalmi tisztviselő) vezetésével 5 
a comitia centuriata vezetésére, mert az egész populus gyűlését 
csak consul vagy dictator vezethette és mivel most ezek, közül 
egyik sem volt, alkalmi megbízottat választottak. — L. Valerius 
Publicola, unokája annak, aki 509-ben consul volt a szabadság ki
vívásakor ; most ő volt a senatus megbízottja meg M. Horatius

Hittrich—Kliment: Latin olvasó- és g.yakorlókönyv. III—IV. 4
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I. de plebiscitis

II. de provoca
tione

III. de sacro
sancta tribuni
cia potestate.

Qui omnium primum legem centuriatis comitiis tulere, ut, 
quod tributim plebes iussisset universum populum teneret; 
qua lege tribuniciis rogationibus telum acerrimum datum est. 
Aliam deinde consularem legem de provocatione, unicum 
praesidium libertatis, decemvirali potestate eversam non 
restituunt modo, sed etiam in posterum muniunt sanciendo 
novam legem, ne quis ullum magistratum sine provocatione 
crearet. Et cum plebem hinc provocatione, hinc tribunicio 
auxilio satis fir nassent, ipsis quoque tribunis, ut sacrosancti 
viderentur, cuius rei prope iam memoria aboleverat, 
relatis quibusdam ex magno intervallo caerimoniis reno
varunt ; et cum religione inviolatos eos tum lege etiam 
fecerunt sanciendo, ut, qui tribunis plebis, aedilibus 
nocuisset, eius caput Iovi sacrum esset, familia ad aedem

Barbatus a néppel való tárgyalásra ; a nép is szerette ókét, a patrí
ciusok is bíztak bennük és ők mint consulok a nép jogait törvénybe 
foglalták. A törvényeket a javaslója (rogator) nevéről nevezték el, 
itt azért : leges Valeriae Horatiae, ez a törvény index-e, címe ; a 
törvény szövege : rogatio vagy lex ; és végül a sanctio, a büntető rendel
kezések a törvény megsértőjére; lásd a 3. törvényt. — tributim, tribuson- 
ként, a köznép, a plebs lakóhelye szerint (tribus) tarthatott gyűlést 
ügyei intézésére ; ennek a conciliumnak vagy comitia tributának a 
határozatai (plebiscita) csak a plebsre vonatkoztak ; ez az új törvény 
most kiterjeszti érvényüket a patríciusokra is. — tribuniciis roga
tionibus telum acerrimum, a néptribunusoknak javaslataikkal nagyon 
erős támadó fegyver került a kezükbe ; most már a nép az eddig 
sikertelen védekezésből támadásba mehet át. De a patríciusok addig 
mesterkedtek, hogy később mégis szükségessé tették a senatus utó
lagos jóváhagyását (patres auctores fiunt), és csak másfél század 
múlva, 287-ben a Lex Hortensia adta meg újra a plebiscitumnak azt 
a jogot, ami már a 449-es törvény szerint is megillette. — legem de 
provatione restituunt, Valerius Publicola 509-ben hozta azt a törvényt, 
hogy római polgárt egy tisztviselő sem végeztethet ki, mert felleb
bezési joga van a populushoz. — eversam, melyet a decemvirok hatás
köre felfüggesztett. — sanciendo . . . legem, ünnepélyes esküvel új 
törvényt hozva ; ez is lex sacrata, tehát megsértőjére halálbüntetés 
jár. — crearet, választasson ; a választógyűlést vezető magistratus 
mondja ki a határozatot, hirdeti ki az eredményt, annyiban válasz
tat. — renovarunt, tárgya : ut sacrosancti viderentur. — relatis . . . 
caerimoniis, felújítva hosszú idő múltán bizonyos szent szertartáso
kat. — eius caput lövi sacrum, annak a feje, a személye Iuppiter 
áldozata, mert Iuppiter az alvilágnak is ura ; magyarul mondhatnék : 
az halál fia. — familia . . . venum iret, a családja, minden vagyona a
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Cereris. Liberi Liberaeque venum iret. Hae consulares 
leges fuere.

11. Institutum etiam ab isdem consulibus, ut senatus 
consulta in aedem Cereris ad aediles plebis deferrentur, quae 
antea arbitrio consulum supprimebantur vitiabanturque. 
Haec omnia ut invitis ita non adversantibus patriciis trans
acta, quia non in quemquam unum saeviebatur. Fundata, 
deinde et potestate tribunicia et plebis libertate aediles 
iussu tribunorum leges decemvirales, quibus tabulis duodecim 
est nomen, in aes incisas in publico proposuerunt. Appius 
autem in carcerem ductus sibi ipse mortem conscivit; 
collegae eius in exsilium ierant et bona eorum publicata sunt.

8. Exempla ex legibus XII tabularum.
Earum legum, de quibus etiam Cicero, orator iurisque 

consul us praeclarissimus his verbis memorat : »Discebamus 
enim pueri XII, ut carmen necessarium, quas iam nemo 
discit« — fragmenta quaedam hic leguntur :

néptől különösen tisztelt Ceres, Liber és Libera istenek temploma előtt, 
az Aventinus tövében eladásra került ; az érte befolyt pénz a templom 
pénztáráé. Ez a három isten a földmívesnépnek kedves, védő istene, 
mert ők adják az eleséget, a búzát, bort, de egyúttal a halál istenei is.

11. senatus consulta, SC, a senatus elfogadott, érvényes határo
zatai, melyek a comitia curiatán is átmentek, vagyis a törvények, 
ezután a nép tisztviselői, az aediles plebis, a néptribunusok segédei 
őrizetébe kerültek, akik a Ceres-templom mellett lévő helyiségben 
vigyáztak a plebs levéltárára ; szükség is volt erre, hogy a nép kezé
ben legyen a törvény eredetije, mert a patríciusok nem voltak válo
gatósak az eszközökben, melyekkel a plebs nehezen kivívott jogait 
mindig csorbították és korlátozták. — quia non . . . saeviebatur, 
mert nem egyes emberek ellen hozták ezeket a szigorú rendelkezé
seket, hanem a plebs általánosságban biztosította a helyzetét. — 
leges in aes incisas, bronztáblára vésve azért függesztették ki a 
fórumon a törvényeket, hogy mindenki láthassa, mi a jogszerű és 
törvényes ; ez volt a célja a plebs mozgalmának, hogy írásba foglalt 
védelme legyen a patríciusok önkényes erőszakoskodásával szemben. — 
siői mortem conscivit, maga kereste halálát, öngyilkos lett. — publico 
L az államkincstár számára lefoglalok, elkobzok.

*
Puen, gyermekkorunkban ; Cicero Kr. e. 106-ban született, tehát 

a Kr. e. 90-es években még buzgón tanulták emlékezetből a római 
gyermekek a XII = Leges duodecim tabui arum-ot az iskolában nem-

Az aediles plebi. 
a törvények 

őrzői és kihir
detői.
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Tabula I.
I. Si in ius vocat, ito. Ni it, antestamino ; igitur em 

capito.
II. Si calvitur pedemve struit, manum endo iacito.
IV. Assiduo vindex assiduus esto ; proletario iam civi 

quis volet vindex esto.
Tabula III.

I. Aeris confessi rebusque iure iudicatis XXX dies iusti 
sunto.

II. Post deinde manus iniectio esto : in ius ducito.
III. Ni iudicatum facit, secum ducito, vincito aut nervo

csak a tartalma miatt, hanem szabatos, tömör és erővel teljes nyelve 
kedvéért is, mint a latin prózai stílus mintáját. így tanulják most is 
mindenütt a művelt világon : a Tízparancsolatot, a Hegyi beszédet, 
Pál apostolnak a szeretetről szóló himnuszát. — ut carmen necessarium, 
mint nélkülözhetetlen kijelentést, szózatot; carmen, mert a leg
régibb, tehát legértékesebb törvények, hiszen az istenek jelentették ki 
bennük akaratukat, versben voltak megfogalmazva. Cicero éppen a 
nagy jelentőségét és ódon szentségét fejezi ki a Leges XII tabularum- 
nak a carmen szóval.

A tizenkét-táblás törvény töredékeit M. Tullius Cicero (Kr. e. 
106—43) és Aulus Gellius (Kr. u. 150 táján) idézeteiből ismerjük, de 
nem eredeti, régi, hanem sokban koruk nyelvéhez alakított formában.

A XH-táblás törvény a ius publicum, ius privatum és ius 
sacrum-ra, vonatkozó szokásjogot kodifikálta.

Az I. tábla a peres eljárás törvényeit adja.
I. Ha (valaki) törvény elé idéz (valakit), menjen. Ha nem megy 

(az alperes), szerezzen tanukat (a felperes); (antestamino imperativus, 
régies alak -antestator) ; és hát fogja el ót (em = eum), azaz vonszolja 
erőszakkal a törvény elé.

II. Ha kifogást keres (calvor 3, kijátszik, ámít) [az alperes], 
vagy igyekszik elillanni (pedem struit, rendezi a lábát rossz szándékkal), 
tegye rá a kezét, azaz fogja el (endo = in).

IV. Birtokosnak kezese, segítője, védelmezője (vindex) birto
kos legyen ; vagyontalan polgárnak legyen az a védelmezője, aki 
akar ; tehát nincs megszabva, korlátozva.

A III. tábla a hitelező és adós jogait szabályozza.
I. Elismert adósságnak és jog szerint (törvényesen) megítélt 

adóssági pereknek 30 nap legyen a törvényes (határidője, amelyen 
túl, ha az adós nem fizet, a felperes bírósághoz fordulhat).

II. Utána (a 30 nap után) azután tegye rá a kezét ; vigye 
törvény elé.

III. Ha az ítéletet (az adós) nem teljesíti (azaz nem fizet), 
vigye el magával (a hitelező), kötözze meg rabszíjjal vagy 15 fontos
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aut compedibus XV pondo, ne minore, aut si volet maiore 
vincito.

IV. Si volet suo vivito : ni suo vivit, qui eum vinctum 
habebit libras farris endo dies dato. Si volet plus dato.

V. Tertiis nundinis partis secanto. Si plus minusve 
secuerint se fraude esto.

(körülbelül 4 kg) lábbilinccsel, ne kisebbel, vagy ha akarja, még na
gyobbal kötözze meg. Ez a kínzás arra való, hogy az adós hamarább 
gyekezzék szabadulni kellemetlen helyzetéből: fizessen.

IV. Ha akar, éljen a sajátjából (t. i. az adós a börtönben) ; ha 
nem a sajátjából él, akkor az, aki őt börtönben tartja, adjon neki 
egy font lisztet C/3 kg, nagyon kevés ! Eheztették az adóst.) napon
ként (endo — in). Ha akar, adjon többet.

V. A bebörtönzés ideje alatt az adóst három egymást követő 
nundinae-n, hetivásár napján, mikor a vidékiek is nagy számban 
megjelentek Rómában, a fórumra a praetor elé vitték és hangosan 
kikiáltották, hogy mekkora összegért van adósbörtönben, hátha 
valaki akad, aki segít rajta. Ha 60 nap alatt a hitelezőjével nem 
tudott egyességre jutni, az megölhette vagy eladhatta külföldre rab
szolgának. Ha több hitelező volt, joguk volt az adós holttestét fel
darabolni, és ha részekre osztás nem sikerült a kölcsönzött összeg 
aránya szerint, azt nem tekintették károsodásnak. így szól a tör
vény : A harmadik hetivásár napja elteltével darabolják fel (a hite
lezők az adós holttestét; partis = partes plur. acc.) Ha többet 
vagy kevesebbet vágtak belőle, ne vegyék azt károsodásnak 
(se — sine). V. ö. Shakspere: Velencei kalmár-jában az uzsorás 
Shylok is azt köti ki, hogy kölcsönadott összege biztosítására az 
adós húsából egy egész fontot kivághasson. — Ilyen kegyetlenül 
szigorúak voltak azok a törvények, amelyeket hosszas küzdelem
mel kivívott engedményeknek tartott a nép és még örömmel 
is fogadta. Sőt Appius azt mondta: summis infimis que iura aequa
vimus és hogy consensu omnium hozták őket. Ezek után képzel
hetjük, hogy milyen kegyetlenek lehettek a gőgös, dúsgazdag patrí
ciusok önkényeskedésükben, ha a közös akarattal hozott törvények 
is ilyen jogokat biztosítottak gazdasági perekben a vagyonukért a 
hitelezőknek. Erre a törvényszellemre vonatkozik ez a latin köz
mondás : Summum ius, summa iniuria: ahol a jogosságot a végle
tekig hajszolják, ott követik el a legnagyobb jogtalanságot. Es rész
véttel gondolhatunk arra a mérhetetlen nyomorra és szenvedésre, 
melyből a plebs szabadulni kívánt, és csodálattal, tisztelettel kell néz
nünk azt a modestia A, azaz emberi béketűrést szinte meghaladó ön
mérséklést és fegyelmet, hogy hatalmi helyzetüket nem használták ki 
bosszúállásra. Kétezer év .múlva, hazánk történetében az elnyomott 
jobbágyság 1514-ben fegyveres hatalomhoz jutva emberibb helyzeté
ért való küzdelmében nem tudta ezt a fegyelmet, mérsékletet
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Tabula Vili.
II. Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto.
III. Manu füstivé si os fregit CCC, si servo CL poenam 

subito.
XII. Si nox furtum faxit si im occisit, iure caesus esto.

Tabida, X.
I. Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito.
IV. Mulieres genas ne radunto, neve lessum funeris ergo 

habento.
V. Homine mortuo ne ossa legito, quo post funus faciat.
VIII. . . . neve aurum addito, at cui auro dentes iuncti 

escunt, ast im cum illo sepeliet uretve se fraude esto.

tanúsítani. A patríciusokból mintha hiányzott volna a nemesebb 
emberi érzés : a könyőrület, a részvét a szegény nyomorgó, küszködő 
plebs iránt.

A Vili, tábla különféle bűnügyekről intézkedik.
I. Ha (valaki) egy testrészét bántalmazta (másnak, azaz súlyos 

testi sértést követett el rajta), ha nem egyezik ki vele (a bántalmazó 
a sértettel), hasonló megtorlásban (talio, onis, f. bosszúállás, viszon
zás) részesüljön. Szemet szemért, mint ahogy másfélezer év múltán 
még Szent István törvényeiben is a viszonzó bosszúállás a cél: >>Si 
quis gladio hominem occiderit, eodem gladio iuguletur.«

III. Ha kézzel vagy doronggal az arcát összetörte (egy szaba- 
személynek), 300, ha rabszolgának, 150 as bírságot fizessen. (Egy 
as = 70 fillér ; 300 as = 210 P, 150 as = 105 P).

XII. Ha az éjszaka lopást okozott (azaz : ha a tolvaj éjjel 
lopott), ha őt (em = eum) megölte (a meglopott), jogosan ölte meg.

A X. tábla a temetési szertartásokra vonatkozik.
I. Halottat a városban sem eltemetni, sem megégetni nem 

szabad. Egészségügyi rendelkezés, amely még ma is az egész művelt 
világon érvényes.

IV. Asszonyok az arcukat ne karmolják össze, se halottsiratást 
ne tartsanak a temetés (ünnepélyessége) kedvéért.

V. Halottnak (ha elégették) nem szabad összeszedni a csontjait, 
hogy azután (újabb) ünnepies temetést rendezzenek. — Ez a két 
utóbbi pont a temetési szertartások és gyászszokások egyszerűsítését 
rendeli, a túlságba vitt ünnepélyesség helyett.

VIII. ... se aranyat nem szabad mellétenni (a sírba), de 
akinek aranyfoglalatban lesznek (escunt — erunt) a fogai, ám ha őt 
(im = eum) azzal temetik el vagy égetik el, ne róják ezt fel bűnül 
(se = sine) (az eltakarítást végzőknek). Ennek is a temetések egysze
rűsítése a célja, hogy ékszereket ne rakjanak halottjaikra.

*
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9. Fegyelem, edzettség kell a hadseregben.

1. »Me dius fidius, ad disciplinam militiae plurimum 
pertinet insuescere militem nostrum non solum parta victoria 
frui, sed, si etiam res lentior sit, pati taedium et quamvis 
serae spei exitum exspectare et, si non sit aestate perfectum 
bellum, hiemem opperiri nec, sicut aestivas aves, statim 
autumno tecta ac recessus circumspicere. Obsecro vos, 
venandi studium ac voluptas homines per nives ac pruinas 
in montes silvasque rapit: belli necessitatibus eam patien
tiam non adhibebimus, quam vel lusus ac voluptas 
elicere solet ? Adeone effeminata corpora militum nostro
rum esse putamus, adeo molles animos, ut hiemem unam 
durare in castris, abesse ab domo non possint ? Ut tam
quam navale bellum tempestatibus captandis et obser
vando tempore anni gerant? Erubescant profecto, si quis 
eis haec obiciat, contendantque et animis et corporibus 
suis virilem patientiam inesse et se iuxta hieme atque 
aestate bella gerere posse.

Appius Clau
dius beszéde.

Kitartás.

Edzettség.

Az első nagy, hosszantartó háborúja Rómának az etruscusokkal 
volt. Vei, ez a gazdag, művelt (Athénhez hasonlították a régiek) és 
erős etruscus város, amely ellen 477-ben már a Fabius-nemzetség 
is fegyverbe szállt (lásd 35 oldalt), 406—396-ig a római sereg 
ostromzára alatt állt. Róma, hogy a körülzárást erélyesen foly
tathassa, télen is táborban tartja katonaságát és zsoldot fizet 
polgári hadseregének. Ezeket az újításokat a néptribunusok he
vesen ellenezték; szükségeseknek tartja őket Appins Claudius 
Crassus, egyik tribunus militum consulari potestate (a consulok 
helyett választott fótisztviselő) és a néptribunussal szemben tartja 
ezt a beszédet.

1. Me dius fidius (t. i. iuvet) biz’isten, valóban 1 — res lentior sit, 
a dolog lassabban halad. — serae spei exitum, a remény késő meg
valósulását. — aestivae aves, költöző madarak. — obsecro vos, kérlek 
(hallgassatok csak ide), mint felkiáltó szó a következőkkel való kap
csolat nélkül. — patientiam adhibere, kitartást tanúsítani. — üt 
tamquam mintha bizony. — tempestatibus captandis, a viharok 
kilesése után, végének kivárása után. — observando tempore 
anni, a jó időjárás gondos meglesésekor. — contendantque és azt 
bizonyítgatnák. — iuxta . . . atque, éppen úgy , mint
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a tekintélyes 2. Haec virtute militum vestrorum, haec Romano no- hírnév jelentő
sége. mine sunt digna, non Veios tantum nec hoc bellum intueri, 

quod instat, sed famam et ad alia bella quaerere.

CornicenVelites
cum galea, cli
peo, gladio in 
balteo, in lorica 
segmentata, tu

nica, caligis.

cum galea, cli
peo, gladio in 
balteo, hasta ve
litari, in lorica 
squamata, caligis

cum cornu, galea 
cristata, in tu
nica manicata et 

bracis.

Hic sit terror nominis nostri, ut exercitum Romanum non 
taedium longinquum oppugnationis, non vis hiemis ab urbe 
circumsessa semel amovere possit nec finem ullum alium belli 
quam victoriam noverit nec impetu potius bella, quam per
severantia gerat ? Quae in omni quidem genere militiae, 
maxime tamen in obsidendis urbibus necessaria est, quarum 
plerasque munitionibus ac naturali situ inexpugnabiles fame 
sitique tempus ipsum vincit atque expugnat, sicut Veios

2. Auec-nek a magyarázata a két in/. intueri és quaerere. — 
famam quaerere dicsőséget szerezni. — ad alia bella, más háborúk szá 
mára. — hic sit, azon alapuljon. — taedium . . . oppugnationis, a 
hosszantartó ostromlás unalmassága. — semd a circumsessa-heyz tar
tozik. — noverit alanya exercitus Romanus. — quae — et ea (perse- 
verentia). — quarum plerasque . . . inexpugnabiles, melyek közül igen 
sokat, bár erődítményeiknél és természetes fekvésüknél fogva be-



57

expugnabit, nisi auxilio hostibus tribuni plebis fuerint et 
Romae invenerint praesidia Veientes, quae nequiquam in 
Etruria quaerunt.

3. An est quidquam, quod Veientibus optatum magis 
contingere possit, quam ut seditionibus primum urbs Romana, 
deinde velut ex contagione castra impleantur ? At hercule 
apud hostes tanta modestia est, ut non obsidionis taedio 
quidquam apud eos novatum sit, non negata auxilia ab 
Etruscis irritaverint animos; morietur enim extemplo, 
quicumque erit seditionis auctor, nec cuiquam dicere ea 
licebit, quae apud vos impune dicuntur. Fustuarium mere
tur, qui signa relinquit aut praesidio decedit.«

10. M. Furius Camillus.

1. Vei bevétele.

1. Veiens bellum incerti exitus erat; iamque Romani 
desperata ope humana fata et deos spectabant, cum legati ab 
Delphis venerunt, sortem oraculi afferentes. »Romane, aquam

vehetetlenek. — auxilio (dat.) finalis. — fuerint és invenerint, elő- 
idejúség az expugnabit-hoz.

3. hercule = me Hercules iuvet, biz’isten! — modestia, fegyelem.
— non quidquam novatum sit, újítással semmi zavart sem támasztottak.
— fustuarium halálrabotozás ; ez és a megkövezés (lapidatio) a szöke
vények és fegyelembontók rendes büntetése a táborban.

1. Veiens bellum, már a Fabiusok 477-ben Kr. e. Vei eller 
hadakoztak (lásd a 35 és az 55 oldalt). — incerti exitus, bizonytalar 
sikerű ; az ostrom nyolcadik évében, 398-ban Kr. e. — desperata opt 
humana, lemondva az emberi segítség sikeréről. — spectabant, sóvá 
rogva tekingettek. — ab Delphis,. Delphibe, Apollo jóslóhelyére azéri 
küldtek követeket, hogy megtudják, mi a jelentősége annak, hogy as 
albai tó vize, Lacus Albanus, minden esőzés és minden egyéb látható 
ok nélkül, szokatlanul magasra növekedett. (Az előző években 400- 
399-ben, mint Livius mondja, nagy hideg és erős havazás volt, való 
színűleg a vulkanikus hegy szakadékos sziklái között összegyűlt sol 
hó olvadása szaporította meg a tó vizét.) Az albai tó a tenger 
színe felett 293 m magasságban a hajdan működő tűzhányónak 
a Mons Albanusnak (949 m a legmagasabb csúcsa) egyik krá 
terét tölti meg, mélysége 170 m. — sortem oraculi, a jós

A szigorú fe
gyelem.

a. Chr. 398.
A dél phii jóslat...

1
)

t
L
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a. Chr. 396.
A jóslat rendel
kezéseit telje

sítették.

Camillus egyé
nisége.

A földalatti 
folyosó.

Albanam cave lacu contineri, cave in mare manare suo flu
mine sinas. Emissam per agros rigabis, dissipatamque rivis 
extingues. Tum tu insiste audax hostium muris, memor, 
quam per tot annos obsides urbem, ex ea tibi his, quae nunc 
panduntur, fatis victoriam datam. Bello perfecto donum 
amplum victor ad mea templa portato, sacraque patria, 
quorum omissa cura est, instaurata, ut adsolet, facito.«

2. Iam ludi Latinaeque feriae instaurata erant, iam ex 
lacu Albano aqua emissa in agros, Veiosque fata appetebant. 
Igitur fatalis dux ad excidium illius urbis servandaeque 
patriae M. Furius Camillus dictator dictus est. Omnia repente 
mutaverant imperatore mutato ; alia spes, alius animus 
hominum, fortuna quoque alia urbis videri. Operum fuit 
omnium longe maximum ac laboriosissimum cuniculus in 
arcem hostium agi coeptus. Quod ne intermitteretur opus, 
neu sub terra continuus labor eosdem conficeret, in partes sex

latot. — suo flumine, saját medrében. — cave sinas, vigyázz 1' ne 
engedd vagy ne engedd, sino után acc. c. inf. — emissam . . . rigabis, 
kieresztve vezesd el, fut. = imperativus. A megduzzadt tó vizét 
sem bennetartani, sem szabad folyására engedni, hogy a szélén ki
ömöljék, nem szabad, levezető-csatornát kell építeni, vezetni — hasz
nálni kell, mert ha magára hagyják, kárt tehet. — dissipatamque rivis 
extingues, és patakokba elosztva tüntesd el. Gazdaságilag, öntözésre 
kell felhasználni a vizet, mondja praktikusan a jóslat, és azóta is, 
2300 éve arra használják. — memor, acc. c. inf. : victoriam datam esse 
tibi ex ea urbe. — his fatis, ezen végzet szerint. — quae nunc pandun
tur tibi, melyek most tárulnak eléd. — vidor, mint győztes. — sacra 
patria instaurata, az ősi szent szertartásokat felújítva.

2. ludi Latinaeque feriae, Iuppiter Latiarisnak, a latinszövet
ség védőjének tiszteletére évenként nagy ünnepségek voltak fent az 
albai hegyekben, Rómában pedig ünnepi játékok. — emissa in agros, 
a kivezető-csatorna a tó délnyugati részén most is megvan. Livius 
előadása szerint két év alatt készült el ez az 1200 m hosszú, 4 m magas, 
1 m széles, lávába vésett, egyenes földalatti csatorna és vezeti a tó 
vizét most is. Ez a földeken locsolásra felhasználva, 22 km hosszú
ságban, végül a Tiberisbe ömlik. — fatalis dux, végzetadta, sorsrendelte 
vezér. — servandae patriae, a haza megmentésére a gallusok támadása 
idején. — animus, hangulat; jortuna, sors. — cuniculus agi coeptus 
fuit, földalatti folyosót, tárnát kezdtek húzni ; az albai tó emissariuma, 
Rómában a cloaca maxima, az etruscus sziklasírok mutatják, hogy jól 
értettek ilyen munkákhoz. — operum omnium longe maximum ac 
laboriosissimum, minden hadimű között legeslegnagyobbat és leges-
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munitorum numerum divisit : senae horae in orbem operi 
attributae sunt, nocte ac die nunquam ante omissum quam in 
arcem viam facerent.

3. M. Furius Camillus dictator auspicato castris egressus 
cum edixisset, ut arma milites caperent, »Tuo ductu« inquit, 
»Pythice Apollo, tuoque numine instinctus pergo ad delendam 
urbem Veios tibique hinc decimam partem praedae voveo. 
Te simul, luno Regina, quae nunc Veios colis, precor, ut nos 
victores in nostram tuamque mox futuram urbem sequare, 
ubi te dignum amplitudine tua templum accipiat.« Haec 
precatus superante multitudine ab omnibus locis urbem 
aggreditur, quo minor ab cuniculo ingruentis periculi sensus 
esset.

4, Veientes, ignari se iam ab externis oraculis proditos, 
iam in partem praedae suae vocatos deos, alios votis ex urbe 
sua evocatos hostium templa novasque sedes spectare, seque 
ultimum illum diem agere, nihil minus timentes quam subrutis 
cuniculo moenibus arcem iam plenam hostium esse, in muros 
pro se quisque armati discurrunt mirantes, quidnam id esset, 
quod, cum tot per dies nemo se ab stationibus Romanus 
movisset, tum velut repentino icti furore improvidi currerent 
ad muros.

legfáradságosabbat. — in orbem, felváltva ; hat aknász-csoport egymást 
váltva 6—6 óráig dolgozott. — nunquam omissum (est opus), sohase 
szakadt meg (a munka).

3. auspicato egressus, jóslat végzése után (abl. abs.) kilépve ; a 
praetorium mellett lévő augurale-ban, jóslóhelyen auspiciumot, madár - 
jóslatot tartott a tábor részére. — tuo numine instinctus, a te isteni szel
lemedtől ösztönözve. — hinc=ex űrbe, belőle. — luno Regina, Latium- 
ban, Etruriában, több helyen tisztelték Iunót, mint az ég király
nőjét, így a Capitoliumon is. — sequare — sequaris ; Camillus imájá
nak első része: votum, hálájának lerovása Apollónak a kedvezc 
jóslatért ; a második része : evocatio, elcsalogatása a város védő
istenének nagyobb ajándékkal. — superante multitudine, mivel igen 
nagy tömeg állt rendelkezésére.

4. in partem praedae suae a náluk remélhető zsákmányon valc 
osztozásra. — hostium templa novasque sedes spectare hogy ellenségeik 
(a rómaiak) templomaira, új otthonuk felé tekintgetnek sóvárogva. — 
nihil minus timentes quam, mindentől inkább féltek, mint attól, hogy. 
— plenam hostium esse, hogy tele van ellenséggel. — quidna/m 
id esset, quod, ugyan mit jelent az, hogy. — repentino icti furore 
hirtelen szenvedélytől megszállva. —

Camillus imája 
az ostrom előtt.

A lakosság han
gulata Veiben.
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A földalatti és 
földfeletti tá

madás.
5. Cuniculus delectis militibus eo tempore plenus in 

aedem Iunonis, quae in Veientana arce erat, armatos repente 
edidit, et pars aversos in muris invadunt hostes, pars claustra 
portarum revellunt, pars, cum ex tectis saxa tegulaeque a 
mulieribus ac servis iacerentur, inferunt ignes. Clamor 
omnia variis terrentium ac paventium vocibus mixto

mulierum ac pue
rorum ploratu com
plet. Momento tem
poris deiectis ex 
muro undique ar
matis patefactisque 
portis cum alii ag
mine irruerent, alii 
desertos scanderent 
muros, urbs hosti
bus impletur ; om
nibus locis pugna
tur ; deinde multa 
iam edita caede se

nescit pugna, et dictator praecones edicere iubet, ut ab 
inermi abstineatur. Is finis sanguinis fuit.

6. Dedi inde inermes coepti sunt, et ad praedam miles 
permissu dictatoris discurrit. Quae cum ante oculos eius ali
quanto spe atque opinione maior pretiosiorque ferretur, 
dicitur manus ad caelum tollens precatus esse, ut, si cui

Testudines aguntur.

5. cuniculus edidit, a földalatti folyosó bocsátott ki. — aversos — 
ab tergo. — pars után, mivel gyüjtőértelmű, az állítmányok többes
ben : invadunt, revellunt, inferunt. — aliquem aversum invadere 
valakit hátba támadni. — pars ignes inferunt, gyújtogatnak. 
— clamor . . . complet, mindent eltölt a lárma, a rémítgetők és 
rémüldözők összevissza-kiáltozásai, az asszonyok és gyermekek bele
vegyülő jajveszékelése közepette. — deiectis ex . . . armatis, elűzve 
mindenünnen a falakról a fegyvereseket. — alii agmine, egyesek zárt
csapatban. — multa iam edita caede mikor már nagyobb vérontás 
történt. — ab inermi abstineatur, a védteleneket kímélni kell; ab 
inermi egyesszám, mert gyüj tőértelmű, a passivum pedig általános
alanyt jelent. — sanguis = caedes = vérontás.

6. dedi coepti sunt — se dedere coeperunt. — ad praedam, t. i. 
ferendam, zsákmánylásra. — quae (t. i. praeda) cum . . . ferretur. 
mikor ezt, amint a szeme elé került, reményénél és várakozásánál

A zsákmány 
bősége Camil- 
lust megdöb
benti és imád

kozik.
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«deorum hominumque nimia sua fortuna populique Romani 
videretur, ut eam invidiam lenire quam minimo suo privato 
incommodo publicoque populi Romani liceret. Converten
tem se inter hanc venerationem dicunt prolapsum cecidisse ; 
idque omen postea ex eventu rem coniectantes ad damna
tionem ipsius Camilli, et ad cladem captae deinde urbis 
Romanae, quod post paucos accidit annos, pertinuisse cre
debant. Atque ille dies caede hostium ac direptione urbis 
opulentissimae est consumptus.

7. Postero die cum iam humanae opes egestae Veis essent, 
amoliri tum deum dona ipsosque deos, sed colentium magis 
quam rapientium modo, coepere. Namque delecti ex omni 
exercitu iuvenes pure lautis corporibus, candida veste, quibus 
deportanda Romam Regina luno assignata erat, venera
bundi templum iniere, primo religiose admoventes manus, 
quod id signum more Etrusco nisi certae gentis sacerdos 
attrectare non esset solitus. Dein cum quidam seu spiritu 
divino tactus seu iuvenali ioco »Visne Romam ire, luno ?« 
dixisset, annuisse ceteri deam conclamaverunt  ̂Inde fabulae 

jóval nagyobbnak és értékesebbnek találta. — nimia fortuna, az 
embernek, a nemzetnek nem lehet korlátlan nagy a szerencséje, 
jó sorsa, mert a nagyon nagy jómód felkelti az istenek irigységét 
(invidia). Most Camillus is arra kéri Vei-ben Iuno Reginát, hogy ezt 
a mostani nagy szerencséjüket biztosan nyomon követő csapás majd 
lehetőleg kicsiny legyen rá is, a római nemzetre is. (Herodotus görög 
történetírótól származó világnézet,) — eam invidiam, a vele (a 
túlságos szerencsével) keltett irigykedő bosszút, megtorlást. — 
lenire . . . liceret, a saját és a római nemzet lehető legkisebb káro
sodására enyhíteni legyen lehetséges. — convertentem se, amint for
dult; az istennő szobráéi ott, fedett fővel (capite velato), arccal kelet 
felé imádkozott és azután jobbra (dextrorsum) fordult. — pro
lapsum cecidisse, megbotlott, elvágódott. — idque ómen, és ezt rossz 
jelként. — ex eventu rem coniectantes, azok, akik az eseményt, a tényt 
a következmény szerint szokták találgatva magyarázni. — ad dam
nationem, Camillusnak számkivetésbe kellett mennie a zsákmány 
hűtlen elosztásának gyanúja miatt. — ad cladem captae urbis, Rómá
nak a gallusoktól történt elfoglalására 390-ben.

7. colentium magis quam rapientium modo, inkább áhitatos 
hi vők, mint fosztogatók módján. — religiose admoventes manus, 
áhitatosan illetve kezükkel, nyúlva hozzá. — signum = simu
lacrum, istennő szobrát. — nisi . . . non, csak. — attrec
tare solitus est, kezelt rendesen. — divino spiritu tactus, isteni 
ihletre. — fabulae adiectum est, még azt is hozzáfűzték ehhez a

Junó szobrának 
elszállítása.
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Vei elfoglalá
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adiectum est vocem quoque dicentis velle auditam ; motam 
certe sede sua parvi molimenti adminiculis, sequentis modo 
accepimus levem ac facilem tralatu fuisse integramque in 
Aventinum, aeternam sedem suam, quo vota Romani dicta
toris vocaverant, perlatam, ubi templum ei postea idem, qui 
voverat, Camillus dedicavit.

8. Hic Veiorum occasus fuit, urbis opulentissimae Etrusci 
nominis, magnitudinem suam vel ultima clade indicantis, 
quod decem aestates hiemesque continuas circumsessa, cum 
plus aliquanto cladium intulisset quam accepisset, postremo 
iam fato quoque urgente operibus tamen, non vi expugnata est.

9. Romam ut nuntiatum est Veios captos, quamquam 
et prodigia procurata fuerant et vatum responsa et Pythicae 
sortes notae, et, quantum humanis adiuvari consiliis potuerat 
res, ducem M. Furium maximum imperatorum omnium 
legerant, tamen, quia tot annis varie ibi bellatum erat 
multaeque clades acceptae, velut ex insperato immensum 
gaudium fuit ; et, priusquam senatus decerneret, plena 
omnia templa Romanarum matrum grates dis agentium 
erant. Senatus in quadriduum, quot dierum nullo ante bello, 
supplicationes decrevit. Adventus quoque dictatoris om
nibus ordinibus obviam effusis celebratior quam ullius

mondához, hogy (acc. c. mf.). — vocem dicentis (Junonis) velle (se 
Romam ire), igent-mondó hangját. — certe, szembeállítja a meg
történt valóságot a fabulával. — motam (esse deam) accepimus. — 
parvi molimenti adminiculis, kis hatásképességű segítőeszközökkel. — 
sequentis modo, önként engedelmeskedő módjára, mintha magától 
ment volna. — (deam) levem ac facilem tralatu (supinum) fuisse. 
hogy gyorsan és könnyen át lehetett szállítani. — in Aventinum, a 
város falán, kívül (pomerium) volt a helye az idegenből jött isten
nek, ott volt már a temploma a latinus nép Dianájának is. — aeter
nam sedem, mondja büszke öntudattal az urbs aeterna polgára.

8. vei, talán még. — fato quoque urgente, bár a végzet is siettette, 
mégis nem rohammal (vi), hanem mesterkedéssel (operibus, ostrom
művekkel) tudták csak bevenni.

9. prodigia procurata fuerant, a baljóslatú csodajelek engesz- 
telése megtörtént. — grates agere, régies, ünnepies kifejezés a közön
séges gratias agere helyett. — in quadriduum supplicationes, négy 
napig tartó, templom járó, énekes, ünnepi felvonulás ; sorbaj árta a 
közönség a templomokat ünnepi ruhába öltözve, felvirágozva és szent 
énekekkel meg áldozatokkal hódolt az isten előtt, ez a szerencsés 
eseményért való hálaadás tulajdonképpen : grmíuZaíwnes. — om-
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umquam antea fuit, triumphusque omnem consuetum hono
randi diei illius modum aliquantum excessit. Maxime con
spectus ipse est curru equis albis iuncto urbem invectus. 
Jovis Solisque equis aequiparatum dictatorem in religionem 
etiam trahebant, triumphusque ob eam unam maxime rem 
clarior quam gratior fuit. Tum Iunoni Reginae templum in 
Aventino locavit dedicavitque Matutae Matris ; atque his 
divinis humanisque rebus gestis dictatura se abdicavit.

2. Falerii meghódolása.
(Fides Romana^ iustitia imperatoris.)

1. M. Furius Camillus in Faliscos, cui id bellum man
datum erat, proficiscitur. Videbaturque aeque diuturnus 
futurus labor ac Veis fuerat, ni fortuna simul et cognitae

Diadalmenet.

a. Chr. 396.

Falerii is hosz- 
szú veszödség- 
gel fenyeget.
a. Chr. 394.

nem consuetum . . . modum, e nap megünneplésének minden eddig 
szokásos mértékét. — maxime conspectus est, legszembetűnőbb volt 
— urbem invectus, amint vonult a városon át. — curru equis albis 
iuncto, fehérlovas fogatán. — in religionem trahebant, vallásos szem
pontból is magyarázgatták, bírálgatták, vallási kérdést csináltak 
belőle. Az egyszerű embereket még akkor megdöbbentette ez az 
emberi ünneplést meghaladó pompa, de később, Caesar óta mindig, 
fehér négyesfogaton vonultak a diadalmenetet tartó császárok. — 
templum locavit, a templom építését kiadta, építésére szerződést kötött 
egy vállalkozóval. — Mater Matuta, a hajnalpirkadás istennője, 
temploma a Forum Boariumon állt, a matrónák tisztelték s a gyer
mekek jólétéért könyörögtek hozzá. — his divinis humanisque rebus 
gestis, ezeknek az isteneket és embereket illető dolgoknak elvég
zése után.

»Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs«. Berzsenyi
nek e szavai találók arra az emelkedett erkölcsi felfogásra, amit a fides 
és a iustitia szavak a következőkben jelentenek. A fides szónak kettős 
értelme van : 1. jelenti azt a becsületes, őszinte, hűséges bizalmat,
mellyel a kis népek a hatalmas Rómára bízzák sorsukat ; 2. meg 
jelenti azt a lelkiismeretes kötelességérzetet, megbízhatóságot, mellyel 
Róma ígéretét, adott szavát beváltotta. A iustitia pedig az a lelki 
nemesség, igazságos érzület, mely a gonoszság útján való siker
szerzést minden körülmények közt elutasítja magától.

1. in Faliscos, a faliscus-nép ellen ; FaliscP, orum, m. Falerii 
(orum, m.) etruscus város latinul beszélő lakosai. Falerii város Vei
nek volt szövetségese Róma ellen, Vei elfoglalása után, most rákerült 
a sor. cognitae, rebus bellicis virtutis specimen, a haditetteiből jól-
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rebus bellicis virtutis specimen imperatori Romano maturam 
victoriam dedisset.

2. Mos erat Faliscis eodem magistro liberorum et co
mite uti, simulque plures pueri, quod hodie quoque in Graecia 
manet, unius curae demandabantur. Principum liberos, 
sicut fere fit, qui scientia videbatur praecellere, erudiebat. 
Is cum in pace instituisset pueros ante urbem lusus 
exercendique causa producere, nihil eo more per belli tempus 
intermisso modo brevioribus modo longioribus spatiis tra
hendo eos a porta, lusu sermonibusque variatis longius solito 
progressus inter stationes eos hostium castraque inde Romana 
in praetorium ad Camillum perduxit. Ibi scelesto facinori 
scelestiorem sermonem addit: Falerios se in manus Romanis 
tradidisse, quando eos pueros, quorum parentes capita ibi 
rerum sint, in potestatem dederit.

3. Quae ubi Camillus audivit, »Non ad similem« inquit 
»tui nec populum nec imperatorem scelestus ipse cum sce
lesto munere venisti. Nobis cum Faliscis, quae pacto fit 
humano, societas non est; quam ingeneravit natura utrisque, 

ismert szellemi kiválóságának (próbája) megmutatása. — maturam 
gyors.

2. magister, tanító, más néven litterator vagy grammatistes, 
rabszolga vagy felszabadult, aki a XII táblás törvényre és később 
(250 után Kr. e.) Livius Andronicus latin Odysseia-fordítására taní
totta a gyermekeket, többet együtt az iskolában ; az iskola neve : 
schola vagy ludus. — comes, később görög szóval: paedagogus, a 
gyermekek kísérője, gondozója, aki a tanításhoz nem értett. — 
plures pueri, több család gyermekei ; Rómában a comes vagy paeda
gogus csak egy család gyermekeit kísérgette, gondozta. — principes, 
etruscus nyelven: lucumones, a fenségesek. — erudiebat, művelte- 
oktatgatta; erkölcsi nevelésben és tárgyi oktatásban, tanításban 
részesítette. — nihil eo more intermisso, nem hagyva abba e szokást. — 
modo brevioribus . . . trahendo eos (= pueros), majd rövidebb, majd 
meg hosszabb sétákra magával vivén őket. — lusu sermonibusque 
variatis, játék és beszélgetés tarka változata közben. — inter, között 
végig. Livius a magisternek az ellenséghez való lassú, fokozatos át- 
szökését a következő praepositiókkal teszi szemléletessé: progressus, 
inter, in praetorium, ad Camillum. A mondatnak a váza a következő 
igéken nyugszik : cum instituisset . . . nihil more intermisso . . . tra
hendo eos . . . progressus . . . perduxit. -— sermonem addit, beszéddel 
tetézi. — capita ibi rerum, ott a helyzet urai, a város elöljárói.

3. quae . . . humano, emberi egyesség szerint való. — quam ~
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est eritque. Sunt et belli sicut pacis iura, iusteque ea non 
minus quam fortiter didicimus gerere. Arma habemus 
non adversus eam aetatem, cui etiam captis urbibus parcitur, 
sed adversus armatos et ipsos, qui nec laesi nec lacessiti a 
nobis, castra Romana ad Veios oppugnarunt. Eos tu, quan
tum in te fuit, novo scelere vicisti; ego Romanis artibus, 
virtute, opere, armis, sicut Veios, vincam.« Denudatum 
deinde eum manibus post tergum ill gatis reducendum Fale
rios pueris tradidit virgasque eis, quibus proditorem agerent 
in urbem verberantes, dedit.

4. Ad quod spectaculum concursu populi primum facto, 
deinde a magistratibus de re nova vocato senatu tanta mu
tatio animis est iniecta ut, qui modo efferati odio iraque 
Veientium exitum paene quam Capenatium pacem mallent, 
apud eos pacem universa posceret civitas. Fides Romana, 
iustitia imperatoris in foro et curia celebratur, consensuque 
omnium legati ad Camillum in castra atque inde permissu 
Camilli Romam ad senatum, qui dederent Falerios, profi
ciscuntur.

5. Introducti ad senatum ita locuti traduntur : »Patres 
conscripti, victoria, cui nec deus nec homo quisquam invideat, 
victi a vobis et imperatore vestro dedimus nos vobis rati, que

és intézkedés.

Megdöbbenés 
a városban.

Falerii követe 
a római senatus 

előtt.

)

sed ea societas, quam ; hiányzik az ellentétes kötőszó, velünk gon
dozatja oda az író (asyndeton). — ea (iura) gerere, azokat érvénye
síteni ; az igéhez tárgyként tulajdonképpen nem iura belli, hanem 
bella szó illik. — et belli sicut pacis iura, Camillus büszke római ön
érzettel a római nemzeti politika hivatását hangoztatja itt, amit az 
alább következő Vergilius-idézetben így látunk: debellare superbos 
és paci imponere morem, parcere subiectis. — captis urbibus, abi. 
abs. — et ipsos éppen olyanok ellen. — ad Veios, Vei alatt, környékén. 
— quantum in te fűit amennyiben rajtad állott, tőled függött. — 
eos novo scelere vicisti pédátlan gazságoddal túltettél rajtuk ; a te 
elvetemültséged meghaladja mindazt, amit Falerii lakói velünk, 
rómaiakkal elkövettek. — opere — operibus, ostromművekkel — 
manibus post tergum illigatis, hátrakötött kézzel.

4. ad quod spectaculum — ad hanc rem spectandam. — de re 
nova, e szokatlan esemény miatt. — Capenatium pacem, Capenae 
városa, Veihez tartozó egy másik szövetséges város, kevéssel előbb 
hódolt meg. — apud eos, t. i. Faliscos, előzőleg nagyon el voltak 
keseredve a rómaiak ellen.

5. ad senatum, külföldi követek fogadása a senatus előtt tör
tént.-— quo (qua re) nihil victori pulchrius est, (mert) ez a legszebb

Hittrich—Kliment: Latin olvasó- és gyakori ókönyv. III—IV. n
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nihil victori pukhrius est, melius nos sub imperio vestro 
quam legibus nostris victuros. Eventu huius belli duo salu
taria exempla prodita humano generi sunt ; vos fidem in 
bello quam praesentem victoriam maluistis ; nos fide 
provocati victoriam ultro detulimus. Sub dicione vestra 
sumus ; mittite, qui arma, qui obsides, qui urbem patentibus 
portis accipiant. Nec vos fidei nostrae nec nos imperii 
vestri paenitebit.« Camillo et ab hostibus et a civibus 
gratiae actae.

6. Faliscis in stipendium militum eius anni, ut populus 
Romanus tributo vacaret, pecunia imperata. Pace data exer
citus Romam reductus. Camillus meliore multo laude, quam 
cum triumphantem albi per urbem vexerant equi, insignis 
iustitia fideque hostibus victis in urbem rediit.

jutalma a győztesnek, t. i. rati melius nos . . . victuros esse. — salu
taria exempla prodita üdvös tanulság tárul. — fide (vestra) provocati, 
becsületességetek, ől versenyre szólítva. — fidei nostrae, őszinte 
bizalmunkat. — imperii vestri, a faliscus követ szavaiban az van, amire 
Róma mindig büszke volt, hogy a meghódolt népeket méltányos 
uralom alatt tartotta. Vergilius költő is ezt látja Róma hivatásának :

»Tu regere imperio populos, Romane, memento ! 
Hae tibi erunt artes : pacique imponere morem, 
Parcere subiectis et debellare superbos.«

(Neked, római, arra legyen gondod, hogy hatalmaddal kormá
nyozd a népeket [= a világot]) ! Ez a te hivatásod : a megbékél
nek törvényt szabni, kímélni a leigázottat és porig alázni a gőgöst.)

6. in stipendium militum, a katonák zsoldjára ; régente kemény
szóval hadisarcnak hívták, ma finoman jóvátételnek szokás nevezni 
ezt az eljárást, mikor a légy őzöttel fizettetik meg a háború költségét. 
— tributo, személyi adótól, fejadótól megkímélték az évben a polgá
rokat ; tributumot csak akkor fizettek, ha az aerarium-bán, az állam
kincstárban nem volt pénz. — pace data, Róma az ilyen meghódított 
népekkel belátása és politikai céljai szerint, különféle szerződéses 
viszonyba lépett ; Falerii-nek visszaadta önállóságát, mert a hatal
mas Vei bukása után nem kellett félnie ilyen kisebb városoktól. — 
laude insignis iustitia fideque hostibus victis, (sokkal nagyobb) dicső
séggel ékeskedve az ellenségen igazságos érzületével és becsületessé
gével aratott győzelme miatt. — equi albi, lásd a 10, 1, 9 fejeze
tet, a 63, oldalon.

Falerii meg
hódol.
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3. A gallusok támadása.

1. M. Caedicius de plebe nuntiavit tribunis se in Nova 
Via, ubi nunc sacellum est, supra aedem Vestae vocem noctis 
silentio audisse clariorem humana, quae magistratibus dici 
iuberet Gallos adventare. Id, ut fit, propter auctoris humili
tatem spretum, et quod longinqua eoque ignotior gens erat.

2. Neque deorum modo monita ingruente fato spreta, sed 
humanam quoque opem, quae una erat, M. Furium ab urbe 
propter praedam Veientanam amoverunt ; qui filio quoque 
adulescente per idem tempus orbatus in exsilium abiit pre
catus ab diis immortalibus, si innoxio sibi ea iniuria fieret, 
primo quoque tempore desiderium sui civitati ingratae 
facerent. Expulso cive, quo manente, si quicquam humanorum 
certi est, capi Roma non potuerat, adventante fatali urbi 
clade, legati ab Clusinis veniunt auxilium adversus Gallos 
petentes.

3. Eam gentem traditur fama dulcedine frugum maxime- 
que vini, nova tum voluptate, captam Alpes transisse, 
agrosque ab Etruscis ante cultos possedisse.

De auxilio nihil impetratum ; legati missi sunt, qui 
senatus populique Romani nomine cum Gallis agerent, ne,

Éjjeli szózat
a. Chr. 391.

Cami Ilusnak 
.számkivetésbe 
kell mennie.

A gallusok 
Ital iában.

Róma követei 
a gallusoknál.

1. sacellum, kápolna, éppen ennek az esetnek a megörökítésére 
.líiz.s Locutius, az ^igazat mondó szózat* tiszteletére ; a Nova Via a 
Vesta-ternplom és Palatinus között húzódott. — id ... spretum est, 
nem törődtek vele, két okból : 1. propter auctoris humilitatem, a jelen
tést tevő fültanu személyének jelentéktelensége miatt : 2. et quod. 
meg azért, mert ; gens Gallorum.

2. ingruente fato, mikor már a végzet küszöbön volt ; spreta 
sunt. — propter praedam Veientem, (lásd a 60. old.) a Veiben szer
zett zsákmány emberi mértéket meghaladó bősége már akkor meg
döbbentette Camillust ; később a zsákmány elosztása miatt támadt 
huzavonában pénzbírságra ítélték, de ő a megszégyenítés elől inkább 
exsiliumba ment. — innoxio sibi . . . fieret, ha vele ártatlanul esik 
meg. — desiderium sui, iránta való vágyat. — quo manente, akinek az 
ottmaradása esetén. — si quicquam . . . certi est, ha van valami biztos 
az emberi számításban. — expulso cive és adventante clade két állapot
határozó abl. abs. ; ilyen körülmények közt érkezik hír a gaHúsokról.

3. dulcedine . . . captam, édességétől . . . csábítva. — impetra
tum, t. i. est. — senatus populique Romani nomine, Róma nevében ; a 
senatus és a populus-nak, az egész állam polgárságának törvényhozó- és 
választógyűlése: a comitia centuriata vagy később tributa együttesen 
kormányozta az államot, ezért az államhatalomnak ünnepélyes meg-



68

A gallusok 
válasza.

Róma követei 
szenvedélyük
ben megsértik 
a népjogot.

a quibus nullam iniuriam accepissent, socios populi Romani 
atque amicos oppugnarent, Romanis eos bello quoque, si res 
cogat, tuendos esse ; sed melius visum bellum ipsum amoveri, 
si posset, et Gallos, novam gentem, pace potius cognosci 
quam armis. Mitis legatio, ni praeferoces legatos Gallisque 
magis quam Romanis similes habuisset.

4. Quibus, postquam mandata ediderunt in concilio Gallo
rum, datur responsum : Etsi novum nomen audiant Roma
norum, tamen credere viros fortes esse, quorum auxilium 
a Clusinis in re trepida sit imploratum. Et quoniam legatione 
adversus se maluerint quam armis tueri socios, ne se quidem 
pacem, quam illi adferant, aspernari, si Gallis egentibus agro, 
quem latius possideant quam colant Clusini, partem finium 
concedant. Cum Romani quaererent, quodnam id ius esset, 
agrum a possessoribus petere aut minari arma et quid in 
Etruria rei Gallis esset, Galli ferociter se in armis ius ferre et 
omnia fortium virorum esse responderunt.

5. Accensis utrimque animis ad arma discurritur et 
proelium conseritur. Ibi, iam urgentibus Romanam urbem 
fatis, legati contra ius gentium arma capiunt. Galli inde 
omissa in Clusinos ira Romanis minabantur. Erant qui 
extemplo Romam eundum censerent; vicere seniores, ut 
legati prius mitterentur questum iniurias postulatumque.

nevezése : SPQR = a római nemzet. — socios atque amicos populi 
Romani, a római nemzet szövetséges barátait; megtisztelő cím, amely - 
lyel Róma nevében a senatus a vele jó viszonyban levő államokat 
kitüntette. — mitis (erat), békés hajlandóságú (volt).

4. novum, mint újat, most először. — quorum, mert az ő ; relatív 
kapcsolás, de okhatározó értelem. — m re trepida, válságos helyzet
ben. — legatione . . . quam armis, egyezkedő tárgyalással . . . mint 
fegyverrel, ma azt mondanók : diplomáciai úton. — Gallis egentibus 
agro, a földben szűkölködő gallusoknak. — minari arrp>a, fegyverrel 
fenyegetődzni. — in armis ius ferre, fegyveren alapszik a joguk ; v. ö. 
aki kapja az marja, summum ius summa iniuria, a jog erőszakolásá
ból a legnagyobb jogtalanság keletkezik — omnia fortium virorum 
esse, a bátraké a világ.

5. ad arma discurritur, fegyvert ragadnak, —iam urgentibus . . . 
fatis, most már a végzet hajszolja romlásba, most már a végzet 
sürgeti vesztébe; egymás után tornyosulnak a fenyegető események, 
végül a követek is megsértik a nemzetközi szent jogot. — omissa in 
Clusinos ira felhagyva Clusium lakói ellen való haragjukkal. — 
questum, panaszt emelni. — postulatum, követelni. — pro iure
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ut pro iure gentium violato legati dederentur. Romae autem, kapnak8 eVgt^ 
quamquam senatui nec factum placebat legatorum, et ius telt* 
postulare barbari videbantur, tanto plus gratia atque opes 
nobilitatis valuere, ut quorum de poena agebatur, tribuni 
militum consulari potestate in inseqfuentem annum crearen
tur. Quo facto Galli infensi bellum propalam minantes ad 
suos redeunt.

6. Cum tanta moles mali instaret, civitas, quae adversus 
Veientem hostem aliosque finitimos populos ultima experiens 
auxilia dictatorem multis tempestatibus dixisset, ea tunc 
invisitato atque inaudito hoste ab Oceano terrarumque 
ultimis oris bellum ciente nihil extraordinarii imperii aut 
auxilii quaesivit. Tribuni, quorum temeritate bellum 
oontractum erat, summae rerum praeerant dilectumque 
nihilo accuratiorem, quam ad media bella haberi solitus erat, 
extenuantes etiam famam belli, habebant.

7. Interim Galli, postquam accepere ultro honorem 
habitum violatoribus iuris humani elusamque legationem 
suam esse, flagrantes ira, cuius impotens est gens, confestim 
signis convulsis citato agmine iter ingrediuntur. Ad quorum 
praetereuntium raptim tumultum cum exterritae urbes 
ad arma concurrerent fugaque agrestium fieret, Romam se 
ire magno clamore significabant, quacumque ibant, equis 
virisque longe ac late fuso agmine immensum obtinentes 
loci. Sed antecedente fama nuntiisque Clusinorum, dein
ceps inde aliorum populorum, plurimum terroris Romam

gentium violato, a nemzetközi jog megsértéséért. — gratia atque opes, 
befolyása és hatalma. — bellum minantes, háborúval fenyegetődzve.

6. quae . . . dixisset, amely pedig. — multis tempestatibus, vál
ságos időben sokszor. — ultima experiens auxilia, a legvégső segítség
hez fordulva. — hoste . . . bellum ciente, abi. abs. — ea, t. i. civitas. — 
tribuni t. i. militum. — bellum contractum erat, a háború veszedelmét 
rájuk sodorta ; nem sok jót lehet tőlük várni most sem. — summae 
rerum praeerant, voltak az állam vezetői. — ad media bella, közepes
nagyságú háborúk esetében. — famam belli, a háború jelentőségét.

7. accepere — audiverunt. — ultro, még ráadásul. — cuius 
impotens est gens, mert ebben nem tud uralkodni magán ez a nemzet. 
— signis convulsis, sietve összeszeddődzködve. — iter ingrediuntur, 
útrakelnek. — ad . . . tumultum nyugtalanítására ; significabant 
alanya Galli. — immensum loci nagyon nagy területet. — equis virisque, 
katonasággal, lovakkal; ehhez értelmező longe ac late fuso agmine, 
széltében-hosszában szétözönlő menetben, — quippe quibus ... oc-
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A csatatér.

A római had
állás.

Bdlalor Gallus
cum galea cornuta, scuto, 
gladio longo, in sagulo. >Cor
pus magnitudine eximium. *

celeritas hostium tulit, quippe 
quibus vel ut tumultuario exercitu 
raptim ducto aegre ad undecimum 
lapidem occursum est, qua flumen 
Allia, Crustuminis montibus 
praealto defluens alveo, haud 
multum infra viam Tiberino amni 
miscetur. Iam omnia contra circa- 
que hostium plena erant, et nata 
in vanos tumultus gens truci cantu 
clamoribusque variis horrendo 
cuncta compleverant sono.

8. Ibi tribuni militum non 
loco castris ante capto, non prae
munito vallo, quo receptus esset, 
non deorum saltem, si non homi
num, memores nec auspicato nec 
litato instruunt aciem diductam 
in cornua, ne circumveniri multi
tudine hostium possent ; nec ta
men aequari frontes poterant, cum 
extenuando infirmam et vix

cursum est (a Romanis), persze mert csak . . . tudtak szembeszállni. — 
velut tumultuario exercitu, mint afféle sebtében gyűjtött sereggel ; bár 
a sorozás rendes volt, de a nagy rémület megbénította őket. — 
aegre, alig,' nagy nehezen ; ad undecimum lapidem 11 mérföldre, 
16-5 km-nyire tudtak eljutni az ellenség elé Rómától. A rómaiak nagy 
gonddal épített hadi útjaikon mérföldenként feljegyezték a Rómától 
való távolságot. — infra mám, északnyugatra a későbbi Via Salaria- 
tól. — Allia miscetur Tiberi amni, az Allia a Tiberis folyóba ömlik. 
— contra circaque, szemben, köröskörül. — hostium plena, ellenség
gel teli. — nata in vanos tumultus gens, a hiábavaló, léha nyugtalan
kodásra termett nép. A római jellem alapvonása a gravitas, a 
komoly méltóság. — truci cantu, szilaj harcidallal. — clamoribus 
variis, zűrzavaros lármázással, mert a rómaiak nem értették a nyel
vüket ; a cantus-nak a dallamát kiérezték. de minden mást értel
metlen kiabálásnak tartottak.

8. castris (dat.) praemunito vallo, nem hányva sáncot elül véde
lemre. — hominum, az ellenséggel nem törődtek, tehát törődhettek 
volna az istenekkel. — nec auspicato nec litato, sem madárjóslatot, sem 
kedvező áldozatot nem végezve ; ebben állt az istenekkel való nem
törődés. — diductam in cornua, a szárnyakon nagyon hosszan ki-
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cohaerentem mediam aciem haberent. Paulum erat ab dextra 
editi loci, quem subsidiariis repleri placuit ; eaque res ut 
initium pavoris ac fugae, sic una salus fugientibus fuit.

9. Nam Brennus, regulus Gallorum, in paucitate ho
stium artem maxime timens, ratus ad id captum superiorem 
locum, ut, ubi Galli cum acie legionum recta fronte concur
rissent, subsidia in aversos transversosque impetum darent, 
ad subsidiarios signa convertit, si eos loco depulisset, haud 
dubius facilem in aequo campi tantum superanti multitudine 
victoriam fore : adeo non Fortuna modo, sed ratio etiam 
cum barbaris stabat.

10. In altera acie nihil simile Romanis, non apud duces, 
non apud milites erat. Pavor fugaque occupaverat animos 
et tanta omnium oblivio, ut multo maior pars Veios, in ho
stium urbem, cum Tiberis arceret, quam recto itinere Romam 
ad coniuges ac liberos fugerent. Parumper subsidiarios 
tutatus est locus ; in reliqua acie simul clamor auditus est, 
ignotum hostem priusquam paene viderent, non modo non 
temptato certamine, sed ne clamore quidem reddito integri 
intactique fugerunt ; nec ulla caedes pugnantium fuit ; terga 
caesa suomet ipsorum certamine in turba impedientium 

nyújtva, de mégsem volt egyenlő hosszú az arc vonaluk, bár a nyújtás 
következtében a római hadállás közepe nagyon gyenge volt. — 
multitudine, nagyobb tömegével. — nec tamen és mégsem. — cum, ám
bár. — paulum editi loci, gén. part. — subsidiariis, tartalékkal. — 
eaque rés, ez az intézkedés.

9. regulus, így nevezik a külföldi fejedelmeket. — in paucitate, 
kevés száma mellett v. miatt. — artem — dolum, insidias. — ad id 
arra a célra, abból a célból. — recta fronte, szemben^ — in aversos 
transversosque, övéit (a gallusokat) hátba és oldalba. — ad . . . signa 
convertit, ellen . . . fordult. — haud dubius, biztosra véve, acc. c. 
inf.-val : victoriam facilem fore. — in aequo campi, a tér sík részén, — 
ratio, a számításon alapuló haditerv, taktika, eszes ügyesség.

10. simile Romanis (dat.), római vonás. — omnium oblivio, álta
lános fejetlenség. — in hostium urbem, már nem az ellenségé, mert 
meghódították, de mégsem otthon : ad coniuges ac liberos. — cum, 
ámbár, tehát nehezebb volt eljutni bele. — locus, t. i. editus. — non 
temptato certamine, minden küzdelem megkísérlése nélkül. — ne clamore 
quidem reddito, mégcsak lármájukat sem viszonozva. — in reliqua 
acie integri intactique fugerunt, a csatasor többi részén csatát sem 
kezdve, minden kísérlet nélkül megfutottak. — terga caesa sunt, hátat 
fordítva, azaz menekülés közben haltak meg ; ellentét a pugnantium-

A gallus vezér 
támad.

A római 
csatasor 

magatartása
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A g.illusok 
óvatosan Róma 
alá nyomulnak.

A vÁrosban 
maradt lakos

ság aggodalma.

fugam. Circa ripam Tiberis, quo armis abiectis totum 
sinistrum cornu refugit, magna strages facta est, multosque 
imperitos nandi aut invalidos, graves loricis aliisque tegmi
nibus, hausere gurgites. Maxima pars incolumis Veios per
fugit, unde non modo praesidii quidquam, sed ne nuntius 
quidem cladis Romam est missus. Ab dextro cornu, quod 
procul a flumine et magis sub monte steterat, Romam 
omnes petiere et ne clausis quidem portis urbis in arcem 
confugerunt.

11. Gallos quoque velut obstupefactos miraculum vic
toriae tam repentinae tenuit, et ipsi pavore defixi primum 
steterunt, velut ignari, quid accidisset ; deinde insidias vereri ; 
postremo caesorum spolia legere armorumque cumulos, ut 
mos eis est, coacervare ; tum demum postquam nihil usquam 
hostile cernebatur, viam ingressi haud multo ante solis occa
sum ad urbem Romam perveniunt. Ubi cum praegressi 
equites non portas clausas, non stationem pro portis excu
bare, non armatos esse in muris rettulissent, aliud priori 
simile miraculum eos sustinuit ; noctemque veriti et ignotae 
situm urbis inter Romam atque Anienem consedere explora
toribus missis circa moenia aliasque portas, quaenam ho
stibus in perdita re consilia essent.

12. Apud Romanos, cum pars maior ex acie Veios petisset 
quam Romam, nemo superesse quemquam praeter eos, qui 
Romam refugerant, crederet, complörati omnes pariter vivi 
mortuique totam prope urbem lamentis impleverunt. Pri-

hoz. — suomet ipsorum certamine, a saját magukkal való küszködés
ben. — in turba impedientium fugam, a menekülést akadályozók nagy 
tolongásában. — sub monte, a hegy tövében, védelme alatt. — in 
arcem, a Capitoliumra

11. tenuit, t. i. loco — armorumque cumulos coacervare, fegyve
reket halomba raktak ; győzelmi jelvény: tropaeum. Caesar is 
említi ezt a szokásukat. — viam ingressi, útnak eredve. — statio 
excubat, az őrállomás kint tanyáz. — sustinuit, lenyűgözte, mint 
előbb : tenuit (loco). — Anio, Anienis m., a Tiberis baloldali mellék
folyója a Sabinus-hegységből, Tibur mellett szép vízesése van : most 
Teverone a neve. — in perdita re, kétségbeesett helyzetükben. — 
exploratoribus missis, felderítőket küldve ; mivel ez = qui explora
rent kifejezéssel, azért quaenam . . . essent függő kérdés.

12. Apud Romanos, a Rómában maradt lakosságról van szó. — 
(om/plorati . . . mortuique, mindenkinek, élőnek-halottnak egyaránt
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vatos deinde luctus stupefecit publicus pavor, postquam 
hostes adesse nuntiatum est; mox. ululatus cantusque dissonos 
vagantibus circa moenia turmatim barbaris audiebant. 
Omne inde tempus suspensos tenuit animos usque ad lucem 
alteram ; postremo lux appropinquans exanimavit ; timorique 
perpetuo ipsum malum continens fuit, cum signa infesta portis 
sunt illata.

13. Nequaquam tamen ea nocte neque insequenti die 
similis illi, quae ad Alliam tam pavide fugerat, civitas fuit. 
Nam cum defendi urbem posse tam parva relicta manu 
spes nulla esset, placuit cum coniugibus ac liberis iuventutem 
militarem senatusque robur in arcem Capitoliumque conce
dere armisque et frumento collato ex loco deinde munito deos 
hominesque et Romanum nomen defendere , flaminem 
sacerdotesque Vestales sacra publica a caede, ab incendiis 
procul auferre, nec ante deseri cultum deorum, quam non 
superessent, qui colerent. Si arx Capitoliumque, sedes 
deorum, si senatus, caput publici consilii, si militaris iuventus1 
superfuerit imminenti ruinae urbis, facilem iacturam esse 
seniorum relictae in urbe utique peritura turbae.

14. Et quo id aequiore animo de plebe multitudo ferret, 
senes triumphales consularesque simul se cum illis palam

való elsiratása. — privatos luctus, a magán gyászukat siratókat (az 
egyéni gyászolást). — stupefecit újabb álmélkodásba ejtette. — ulu
latus, harci riongás, biztató ujjongás. — vagantibus . . . barbaris, amint 
a barbárok lovascsapatokban a falak körül kóboroltak. — omne in de 
tempus, az egész következő idő, minden pillanat attól fogva. — su
spensos tenuit bizonytalanságban tartotta őket. — exanimavit (eos), 
kínozta őket halálra. — timori . . . continens fuit, a félelmükhöz . . 
közvetlenül csatlakozott — ipsum malum tényleges baj. — portis 
(abl.), kapukon.

13. nequaquam, a si/milis-\\wz. — üli = civitati. — placuit
(senatui), elhatározták ; utána acc. c. inf. — robur senatus, a színe- 
java a senatusnak ; a még testileg-lelkileg arra valók, a fiatalabb ja 
— in arcem Capitoliumque, a Mons Capitolinus mindkét magaslatát 
megszállták. — Romanum nomen, a római név becsületét vagy rövi
den : a római becsületet. — flaminem, Quirinus isten patricius 
származású papja az isten külön tiszteletére. — caput publici con
silii, a feje az államkormányzásnak. — superfuerit . urbis. túl
éli a város fenyegető pusztulását. — relictae . . . turbae, a seniorum 
oppositi ója. — facilem, csekély, jelentéktelen — utique különben is.

14. id, ezt az áldozatot ; alany, állítmány : senes . . . palam

Intézkedések 
a védekezésre 

és menekülésre.

Lelkesítik 
avédekezőket
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A menekülés.

A papok mene
külése.

Egy plebeius 
kegyelete.

dicere obituros, nec his corporibus, quibus non arma ferre, 
non tueri patriam possent, oneraturos inopiam armatorum. 
Haec inter seniores morti destinatos iactata solacia. Versae 
inde adhortationes ad agmen iuvenum, quos in Capitolium 
atque in arcem prosequebantur, commendantes virtuti 
eorum iuventaeque fortunam urbis. Magna pars tamen 
mulierum in arcem suos persecutae sunt nec prohibente ullo 
nec vocante, quia, quod utile obsessis ad minuendam imbel
lem multitudinem, id parum humanum erat.

15. Alia maxime plebis turba, quam nec capere tam 
exiguus collis nec alere in tanta inopia frumenti poterat, ex 
urbe effusa velut agmine iam uno petiit Ianiculum. Inde 
pars per agros dilapsi, pars urbes petunt finitimas, sine ullo 
duce aut consensu suam quisque spem, sua consilia commu
nibus deploratis sequentes.

Flamen interim Quirinalis virginesque Vestales omissa 
rerum suarum cura, quae sacrorum secum ferenda, quae quia 
vires ad omnia ferenda deerant, relinquenda essent, consul
tantes, quisve ea locus fideli asservaturus custodia esset, 
optimum ducunt condita in doliolis in sacello proximo 
aedibus flaminis Quirinalis, ubi nunc despui religio est, 
defodere ; cetera inter se onere partito ferunt via, quae 
sublicio ponte ducit ad Ianiculum. In eo clivo eas cum 
L. Albinius, de plebe homo, conspexisset, plaustro coniugem 
ac liberos avehens inter ceteram turbam, quae inutilis bello 

dicere, tárgy : se . . . obituros esse. — his = suis, az oratio recta 
mutatónévmása. — iactata (sunt) solacia, vigasztalásokat emlegettek, 
mondogattak. — nec prohibente ullo nec vocante, a nélkül, hogy bárki 
is megakadályozta vagy hívta volna őket. — utile (fuisset). — 
parum . . . erat, nem lett volna. — obsessis, a megszálltak, ostrom 
alá fogottak érdekében.

15. capere, befogadni. — velut agmine iam unó, a menekülők 
rendezetlen tömegéből lassanként mintha egységes menet alakult 
volna ki. — pars . . . dilapsi (sunt), értelem szerint egyezik a gyűjtő 
értelmű alannyal ; épígy : pars . . . petunt. — communibus deploratis, 
közös intézkedésekről sírva — panaszkodva, lemondva. — omissa . . . 
cura, abbahagyva működésüket. — ea (sacra). — doliolum, (kis) cserép
korsó, gabona, bor, olaj eltartására. — aedibus, dat. a proximus 
mellett. — despui religio est, kegyeletsértés, vallásos érzéssel ellen
kezik köpni, éppen azért, mert ott voltak földbe ásva a szent tár
gyak. — inter se onere partito, egymás közt elosztva a terhet. — partito 
pass. jelentésű. — via és ponte abl. az irány jelölésére. — eas = virgi-
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urbe excedebat, salvo etiam tum discrimine divinarum huma- 
n arumque rerum, religiosum ratus sacerdotes publicas 
sacraque populi Romani pedibus ire ferrique, se ac suos in

Plaustro amphorae (dolia) vehuntur

vehiculo conspici, descendere uxorem ac pueros iussit, virgi
nes sacraque in plaustrum imposuit et Caere, quo iter sacer
dotibus erat, pervexit.

16. Romae interim satis iam omnibus, ut in tali re, ad 
tuendam arcem compositis turba seniorum domos regressi 
adventum hostium obstinato ad mortem animo exspectabant. 
Qui eorum curules gesserant magistratus, ut in fortunae 
pristinae honorumque ac virtutis insignibus morerentur, quae 
augustissima vestis est tensas ducentibus triumphantibusve, 
ea vestiti medio aedium eburneis sellis sedere. Sunt qui

nes Vestales. — salvo etiam tum discrimine divinarum humanarumque 
rerum, mert még ilyen helyzetben is megvolt a különbség a vallásos és 
csak emberi között. — religiosum ratus, kegyeletsértőnek tartotta. — 
sacerdotes . . . ire, sacra . . . ferri. — Caere (indecl.) déletruriai város, 
híres vallásos kegyeletéről (caerimonia, vallásos szertartás).

16. ut in toli re. a helyzethez képest, amennyire ily helyzetben 
(lehetett). — turba . . regressi, értelem szerint egyezés a turba jelen
tésében lévő plur. masc.-mal. — curules magistratus akkor censor, 
dictator, consul és tribuni militum cons. potestate hivatalok voltak. 
— fortuna, társadalmi állás, rang, származás és vagyon szerint. — 
honos, hivatali méltóság. — virtus, egyéni kiválóság, pl. diadalmenet, 
hadi kitüntetések. — insigne, jelvény. — tensa, díszkocsi, amelyen ludi 
circenses alkalmával az istenek képeit vitte a circusban a verseny 
rendezője. — tensas ducere, a díszfogatot hajtani. —
toga picta, tunica palmata (mind a kettő arany fonállal, pálmalevéllel 
hímzett, a tóga bíborszínű) az öltözéke a diadalmenetet tartónak; 
lásd : Cincinnatus 7, 43 old. — sellae curules eburneae, elefántcsonttal

A városban az 
öregek ünnepi 
köntösben vár
ják a galluso

kat.
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A gallusok a 
városban,

a palotákban.

Domus antiqua Romanorum.

M. Folio pontifice maximo praefante carmen devovisse eos 
se pro patria Quiritibusque Romanis tradant.

17. Galli, et quia interposita nocte a contentione pugnae 
remiserant animos, et quod nec in acie ancipiti usquam cer

taverant proelio nec tum im
petu aut vi capiebant urbem, 
sine ira, sine ardore animorum 
ingressi postero die urbem pa
tente Collina porta in fo
rum perveniunt, circumferen
tes oculos ad templa deum ar
cemque solam belli speciem 
tenentem. Inde modico re
licto praesidio, ne quis in dis
sipatos ex arce aut Capitolio 
impetus fieret, dilapsi ad prae
dam vacuis occursu hominum 
viis pars in proxima quae
que tectorum agmine ruunt, 
pars ultima, velut ea demum 
intacta et referta praeda, 
petunt.

18. Inde rursus ipsa solitudine absterriti, ne qua fraua 
hostilis vagos exciperet, in forum ac propinqua foro loca 
conglobati redibant; ubi eos plebis aedificis obseratis, paten
tibus atriis principum, maior prope cunctatio tenebat aperta

díszített díszes székek, melyeken a tisztviselők hivatalos kötelességük 
végzése alkalmával ültek. — carmen, varázsige, felajánló ima. — devo
vere, az alvilági isteneknek (dis manibus) felajánlani az életét váltságul.

17. interposita nocte, egy éj közbejöttével. — a contentione 
remiserant animos, a harci hévtől lelkűket megpihentették. — in acie 
ancipiti, kétes ütközetben. — belli speciem, háborús külsőt csak a vár 
mutat* az van megerősítve. — in dissipatos — in ipsps, si dissipati 
essent. — vacuis occursu hominum viis, nyüzsgő, szaladgáló emberek
től üres utcákon. — pars . . . ruunt, petunt, értelem szerint az alany 
jelentésében lévő többeshez igazodik. — in proxima quaeque tectorum 
(gén. part.), éppen a legközelebb eső házakba. — ultima (tecta) petunt. 
— velut ea (tecta essent).

18. ipsa solitudine, éppen az ürességétől. — principum — patri
corum. — atrium, a palota csarnoka, díszterme az ősök képeivel. — 
maior prope cunctatio invadendi tenebat eos, majdnem nagyobb habozás
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quam clausa invadendi : adeo haud secus quam venerabundi 
intuebantur in aedium vestibulis sedentes viros, praeter 
ornatum habitumque humano augustiorem maiestatc etiam, 
quam vultus gravitasque oris prae se ferebat, simillimos deis. 
Ad eos velut ad simulacra versi cum starent, M. Papirius, 
unus ex eis Gallo barbam suam, ut tum omnibus promissa 
erat, permulcenti scipionem eburneum in caput incussit et 
iram eius movit, atque ab eo initium caedis ortum, ceteri in 
sedibus suis trucidati sunt ; post principum caedem nulli 
deinde mortalium parcebatur, diripiuntur tecta, exhaustis 
iniciuntur ignes.

19. Nihil tamen Romani tot onerati atque obruti malis 
flexerunt animos, quin, etsi omnia flammis ac ruinis aequata 
vidissent, inopem parvumque quem tenebant collem libertati 
relictum virtute defenderent. Et iam, cum eadem cotidie 
acciderent, velut assueti malis abalienaverant ab sensu rerum 
suarum animos, arma tantum ferrumque in dextris velut 
solas reliquias spei suae intuentes.

20. Galli per aliquot dies in tecta modo urbis nequiquam 
bellum gerunt et cum tot ruinis incendiisque animos obses
sorum ad deditionem flectere non possent, experiri ultima et 
impetum facere in arcem statuunt. Strage maxima repulsi 
obsidionem parant. Igitur exercitu diviso partim per fini- 
vett rajtuk erőt, hogy bemenjenek. — adeo haud secus quam, mert 
csak. — vestibulum, előtér a ház ajtaja előtt, az atrium előcsarnoka. — 
praeter ornatum . . . augustiorem, ékes ruhájukon és a rendes emberi
nél ünnepélyesebb külsejükön kívül. — vultus gravitas que ris, arcuk, 
tekintélyes kifejezésük. — prae se ferebat, feltüntetett, kifejezésre 
juttatott. — maiestate etiam . . simillimos deis, méltóságuk miatt 
is ... az istenekhez nagyon hasonlókat. — simulacra, istenszobrok. — 
promissa, hosszúra növesztett. Livius idejében az előkelők már nem 
hordtak hosszú szakállt. — scipionem . . incussit, elefántcsont botjá- 
jával a fején végigvágott ; a triumphuson vitt ilyen elefántcsont 
botot aranykoszorúval a győztes. — ab eo, vele, Papirius-szal. — 
iram movit, felmérgesítette, haragját felkeltette. — omnia flammis ac 
ruinis aequata, minden elpusztult a lángokban s rombadőlt. — ex
haustis (tectis), a kirabolt házakat.

19. libertati relictum, szabadságuk utolsó menedékét. — abaliena
verunt . . . animos, saját helyzetük megítélésében közönyösek lettek. — 
solas . . . suae, reménységük egyetlenegy megmaradt töredékét

20. nequiquam bellum gerit, céltalan háborút folytat. stragc
repelli, veszteséget, vereséget szenvedni. — obsidionem parant, meg
szállásra készülnek.

A rómaiak 
állhatatossága

A gallusok 
megszállják a 
várost és por- 

tyáznak.

i

?
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Camillus meg
menti Ardeát a 

gallusoktól.

Veiben a mene
kültek szervez

kedtek.

timos populos praedari placuit, partim obsideri arcem, ut 
obsidentibus frumentum populatores agrorum praeberent.

21. Proficiscentes Gallos ab urbe ad Romanam experien
dam virtutem fortuna ipsa Ardeam, ubi Camillus exsulabat, 
duxit ; qui maestior ibi fortuna publica quam sua, cum deos 
hominesque accusans senesceret indignando mirandoque, 
ubi illi viri essent, qui secum Veios Faleriosque cepissent, qui 
alia bella fortius semper quam felicius gessissent, repente 
audit Gallorum exercitum adventare. Ardeates duce Camillo 
castra Gallorum intuta neglectaque invadunt et strage 
ruinaque fundunt.

22. Veis interim non animi tantum in dies, sed etiam
vires crescebant. Nec Romani solum eo conveniebant, qui 
aut proelio adverso aut clade captae uri is superfuerant, sed 
etiam ex Latio voluntarii multi confluebant. Maturum iam

Rupes Tarpeia
a Capitolium meredek oldala manapság.

21. proficiscentes, portyázni mentek a környékre. — Ardea, ae, f.,
Rómától délre a rutulus nép fővárosa; Ardeas, atis, ardeai. — sene
sceret, élte öregsége napjait. — intuta neglectaque, meg nem erősített 
őrizetlen; a gallusok nem szálltak megerősített táborba, mint a ró
maiak mindig, hanem csak tanyáztak őrségek felállítása nélkül. — strage 
ruinaque fundunt, lekaszabolják és teljesen szétszórják, tönkreteszik.

22. in dies, napról-napra. — proelio, clade superfuerunt, túlélték
a csatát, a szerencsétlenséget. — maturum videbatur, úgy látszott, hogy
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videbatur repeti patriam eripique ex hostium manibus ; sed 
corpori valido caput deerat. Locus ipse admonebat Camilli, 
et magna pars militum erat, qui ductu auspicioque eius res 
prospere gesserant. Consensu omnium placuit ab Ardea 
Camillum acciri, sed antea senatum, qui Romae esset, con
sulendum. Ingenti periculo transeundum per hostium cu 
stodias erat. Ad eam rem Pontius Cominius, impiger iu venis, 
operam pollicitus incubans cortici secundo Tiberi ad urbem 
defertur. Inde, qua proximum fuit, a ripa per praeruptum 
eoque neglectum hostium custodia saxum in Capitolium 
evadit et ad magistratus ductus mandata exercitus edit. 
Accepto inde senatus consulto, uti revocatus de exsilio iussu 
populi Camillus dictator extemplo diceretur, eadem degressus 
nuntius Veios contendit ; missique Ardeam legati ad Camillum 
Veios eum perduxere.

23. Interim arx Romae Capitoliumque m ingenti peri
culo fuit. Namque Galli, seu vestigio notato humano, qua 
nuntius a Veis pervenerat, seu sua sponte animadverso ad 
Carmentis saxo ascensu aequo, nocte sublustri, cum primo 
inermem, qui temptaret viam, praemisissent, tradentes inde 
arma, ubi quid iniqui esset, alterni innixi sublevantesque in 
vicem et trahentes alii alios, prout postularet locus, tanto 
silentio in summum evasere, ut non custodes solum fallerent, 

itt az ideje. — locus, ha Veiben had vezérre gondoltak, csak Camillus 
juthatott eszükbe, a város elfoglalója. — ductu auspicioque, fóvezérlete 
alatt. — antea, a Veiben levők még ilyen válságos körülmények között 
is annyira tiszteletben tartották a törvényeket és a különféle hatás
köröket, hogy S(enatus) C(onsultum)-ot kértek. — operam pollicitus. 
segítségét megígéri, készségét nyilvánítja. — secundo Tiberi, a Tiberiser 
lefelé. — per praeruptum . . . saxum, a Capitolium legmagasabb 
részén, a délkeleti oldalán van ez az egészen meredek sziklafal, 8 
rupes Tarpeia, mely az áruló Tarpeia leány büntetése óta viseli ezt s 
nevet. — magistratus tribuni militum consulari potestate voltak 8 
várban. — eadem (via)

23. vestigio . . . notato, miután emberi lábnyomot fedeztek fel. 
— qua pervenerat, amerre . . . jutott fel. — ad Carmentis aedem, Car
menta kis temploma a Capitolium déli tövénél volt. — ascensu aeque 
(abi. qual.), könnyen megmászható. — tradentes inde arma, átnyújtva 
azután a fegyvert (annak, aki elül járt és így nyújtották egymásnak 
tovább). — ubi quid iniqui (gén. part.) esset, ahol valami nehézség 
volt. — alterni . . . alios, egymásra támaszkodva, egymást emelve köl 
csönösen és egyik a másikat maga után húzva. Á sok mellérendeli

Cominius az 
ellenségen át 

Rómába szökik.

Camillus 
dictator.

A gallusok 
aCapitoliumon.
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Manlius 
hősiessége.

megjutalma
znia.

sed ne canes quidem, sollicitum animal ad nocturnos strepitus, 
excitarent. Anseres non fefellere, quibus sacris Iunonis in 
summa inopia cibi tamen abstinebatur. Quae res saluti fuit; 
namque clangore eorum alarumque crepitu excitus M. Manlius, 
qui triennio ante consul fuerat, vir bello egregius, armis 
arreptis simul ad arm,a ceteros ciens vadit et, dum ceteri 
trepidant, Gallum, qui iam in summo constiterat, umbone 
ictum deturbat. Cuius casus prolapsi cum proximos sterneret, 
trepidantes alios armisque omissis saxa, quibus adhaerebant, 
manibus amplexos trucidat. Iamque et alii congregati telis 
missilibusque saxis proturbare hostes, ruináque tota prolapsa 
acies in praeceps deferri. Sedato deinde tumultu reliquum 
noctis, quantum turbatis mentibus poterat, cum praeteritum 
quoque periculum sollicitaret, quieti datum est.

24. Luce orta Manlius ob virtutem laudatus donatusque 
non ab tribunis solum militum, sed consensu etiam militari ; 
cui universi selibras farris et quartarios vini ad aedes eius, 
quae in arce erant, contulerunt. Res dictu parva erat, ce
terum inopia fecerat eam argumentum ingens caritatis, cum 
se quisque victu suo fraudans detractum corpori atque 
usibus necessariis ad honorem unius viri conferret.

szóval élénken szemlélteti az író a mászás, kapaszkodás nehézségét. — 
in summum (montem), a (hegy)tetőre. — custodes fallerent, az őrök éber
ségét kijátszották. — sollicitum ad . . . strepitus, éber állat éjjel min
den zajra. — anseres, ellentétes asyndeton. — quibus . * . abstine
batur, melvekhez . . . nem nyúltak. — Iunonis sacer, luno szent 
állatja. — saluti fuit, javukra vált, hasznukra volt. — crepitus alarum, 
szárnycsattogás. — excitus (e somno). — triennio ante, 392-ben. — - 
vadit, lépdel előre, rettenthetetlenül. — constiterat, lábát megvetette. — 
umbone ictum (Gallum), paizsgombjával meglökve. — cuius prolapsi 
casus, ennek a lezuhanónak esése, mikor ennek a zuhanása, esése. — 
sterneret, lesodorta. — missilibus saxis, kődobálással. — ruin&que, és 
romhalmaz módjára. — in praeceps deferri, hanyatt-homlok lezuhan. 
— reliquum noctis, az éj hátralévő része. — turbatis mentibus, ilyen 
nyugtalan lelkiállapot mellett

24. consensu militari, a katonaság általános helyeslésével. — 
selibra farris, félfont liszt, körülbelül 16 dkg. — quartarius vini, egy
negyed bor, (negyede a sextariusnak, 0*54 1-nek, tehát;) körülbelül 
1’3 deciliter. — argumentum . . . caritatis, a szeretet igen nagy bizo
nyítékává. — se . . . fraudans, kiki magát élelmezésében megrövi
dítve. — detractum . . . necessariis, a személyétől, nélkülözhetetlen 
szükségletéből elvontat.
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25. Sed ante omnia obsidionis bellique mala fames 
utrumque exercitum urgebat, Gallos pestilentia etiam. 
Indutiae deinde cum Romanis factae et colloquia permissu 
imperatorum habita ; in quibus cum identidem Galli famem 
obicerent, eaque necessitate ad deditionem vocarent, dicitur 
avertendae eius opinionis causa multis locis panis de Capitolio 
iactatus esse in hostium 
stationes. Sed iam neque 
dissimulari neque ferri 
ultra fames poterat. Ita
que dum dictator exer
citum parat instruitque. 
interim Capitolinus exer
citus stationibus vigiliis
que fessus, diem de die 
prospectabat, ecquod au
xilium ab dictatore appa
reret, postremo spe quo
que iam, non solum cibo 
deficiente, et cum sta
tiones procederent, prope 

obruentibus infirmum 
corpus armis, vel dedi vel 
redimi se, quacunque pac
tione possent, iussit, Galli 
quoque non obscure iac- 
tabant, haud magna mér
cédé se adduci posse, ut 
obsidionem relinquerent.

A rómaiak 
éhínségtől 
gyötörve 

megadásra 
gondolnak.

Librae et pondera Romanorum.

25. pestilentia etiam, még dög vész is; az etiam nyomosító, 
fokozó értelemben a kiemelt szó után áll. — famem obicerent, 
éhségüket felhánytorgatták a rómaiaknak. — avertendae eius 
opinionis causa, hogy ezt a hiedelmüket megszüntessék. — 
stationibus vigiliis que fessus az őrállásokba és éjszakai őrködé
sekbe belefáradva. — diem de die, nap-nap után. — cum stationes 
procederent, mikor az őrszolgálat úgy folyt tovább. — prope . . . armis, 
hogy majdnem megroskasztotta a fegyver elgyengült testüket. — 
iussit, kívánta, t. i. Capitolinus exercitus. — possent alanya : a vezetők, 
a haditanács tagjai. — iactábant, hánytorgatták, kérkedve emlegették. 
— non obscure, nem homályosan — egészen nyiltán (litötes, két taga
dással erős állítást fejez ki).

Hittrich—Kliment: Latin olvasó- és g.yakorlókönyv. III—IV. 6
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A váltságdíj 
lefizetése.

Camillus 
az egyességet. 
érvényteleníti

26. Tum senatus habitus tribunisque militum nego
tium datum, ut paciscerentur. Inde inter Q. Sulpicium 
tribunum militum et Brennum regulum Gallorum collo
quio transacta res est, et mille pondo auri pretium populi 
gentibus mox imperaturi factum est. Rei foedissimae 
per se adiecta indignitas est: pondera ab Gallis allata 
iniqua, et tribuno recusante additus ab insolenti Gallo 
ponderi gladius, auditaque intoleranda Romanis vox : »Vae 
victis.«

Sed diique et homines prohibuere redemptos vivere 
Romanos. Nam forte quadam, priusquam infanda merces 
perficeretur, per altercationem nondum omni auro appenso 
dictator intervenit auferrique aurum de medio et Gallos 
summoveri iubet. Cum illi renitentes pactos dicerent sese, 
negat eam pactionem ratam esse, quae, postquam ipse dic
tator creatus esset, iniussu suo ab inferioris iuris magistratu 
facta esset : denuntiatque Gallis, ut se ad proelium expediant. 
Suos arma aptare ferroque, non auro recuperare patriam iubet, 
in conspectu habentes fana deum et coniuges et liberos et so
lum patriae deforme belli malis et omnia, quae defendi 
repetique et ulcisci fas sit. Instruit deinde aciem, et 
omnibus providet.

26. res transacta est, megegyezés jött létre. — pretium . . . factum 
est, állapították meg a váltságdíját annak a népnek, amely nemsokára 
majd nemzeteken uralkodik. Majdnem négy század az az idő, amikor 
Liviusnak ez a büszke kijelentése — saját korában — csakugyan 
megvalósul. — per se, magában is. — rei adiecta est, az eljárást . . . 
tetézte. — pondera iniqua, hamis mérősúlyok. — tribuno recusante, 
mikor a tribunus tiltakozott ellene, visszautasította. — auditaque . . . 
vox, és elhangzott (hallatszott) ez a római fülnek elviselhetetlen nyilat
kozat. — redemptos, pénzen megváltottakként. merces perficeretur, 
a váltságdíjat kiegyenlítik. — forte quadam, valami véletlen folytán, 
valahogy véletlenül. — per altercationem, a civódás, perlekedés alatt. — 
nondum omni auro appenso, mikor minden arany nem volt még ki
mérve. — Gallos summoveri iubet, a gallusokat elzavarhatja. — reni
tentes tiltakozva, attrib. pracd. a dicer enthea. — pactionem ratam 
esse, hogy az egyesség érvényes. — magistratus inferioris iuris (gén. 
qual.), kisebb hatáskörű, alacsonyabb rangú hatóság. — deum = 
deorum. — solum . . . belli malis, a háború csapásaitól feldúlt haza 
földje. — in conspectu habentes, mivel a szemük előtt vannak. — fás 
sit, szent kötelességük.
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27. Galli nova re trepidi arma capiunt iraque magis quam 
consilio in Romanos incurrunt. Iam verterat fortuna, iam 
deorum opes humanaque consilia rem Romanam adiuvabant. 
Igitur primo concursu haud maiore momento fusi Galli sunt 
quam ad Alliam vicerant. Iustiorfc altero deinde proelio ad

és a gallusokon
1 fényes diadalt 

arat.

A Haldokló Gallus márványszobra.
I. Attalus, Pergamum királya (241—197. Kr. e.) a Kis-Azsiába is betörő 
gallusokon, vagy görögösen galatákon (Pál apostol is írt levelet Kis- 
Azsiában megtelepedett utódaiknak) aratott győzelme dicsőítésére 
készíttette. Bal mellén a halálos seb ; paizsára rogyva utolsó erejével fél
karjára támaszkodik, elkeseredés és halálos fájdalom az arcán ; búsan 
tekint törött kürtjére, mellyel még előbb csatára tüzelte társait. Nyakán 
a jellemző torques. Csontos, szikár teste csupa erő, de nem a palaestra 
edzette; csapzott haja s arcának vonásai is élethíven jellemzik a barbárt. 
A szobor nemes felfogással a legyőzött ellenség hősiességét méltányolja.

octavum lapidem Gabina via, quo se ex fuga contulerant, 
eiusdem ductu auspicioque Camilli vincuntur. Ibi caedes 
omnia obtinuit ; castra capiuntur, et ne nuntius quidem 
cladis relictus. Dictator recuperata ex hostibus patria trium
phans in urbem redit interque iocos militares, quos inconditos 
iaciunt, Romulus ac parens patriae conditor que alter urbis 
haud vanis laudibus appellabatur.

27. nova re, a váratlan fordulattól. — opes, consilia, segítség,
okosság. — momento, erőkifejtésre. — iustiore proelio, szabályosabb 
ütközetben. — Gabina viá (merre ?), Gabii, orum, m., Rómától keletre, 
Latium városa. — ex fuga, menekülésük után. — eiusdem Camilli, 
ugyancsak Camillusnak. — omnia caedes obtinuit, mindenütt öldöklés 
folyt. — quos inconditos iaciunt (milites), melyeket ott hevenyészve 
rögtönöznek (lásd 6. Q. Ciné. 8). — haud vanis laudibus, nem alap
talan. jól megérdemelt (litotes) dicséretekkel.

6’
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Camillus halála 
a. Chr. 365.

28. Servatamque deinde bello patriam iterum in pace 
haud dubie servavit. Prohibuit enim migrari Veios, cum et 
tribuni rem intentius post incensam urbem agerent et plebs 
per se ad id consilium magis inclinaretur. Eaque causa fuit 
non abdicandae post triumphum dictaturae, senatu obse
crante, ne rem publicam in incerto relinqueret- statu. Eoque 
adhortante promisce urbs aedificari coepta. Tegula publice 
praebita est, saxi materiaeque caedendae, unde quisque vel
let, ius factum. Festinatio curam exemit vicos dirigendi, 
dum omisso sui alieniqué discrimine in vacuo aedificant. Ea 
est causa, ut veteres cloacae, primo per publicum ductae, 
nunc privata passim subeant tecta, forma urbis sit 
occupatae magis quam divisae similis.

29. Pestilentiam ingentem, quae orta est, maxime 
insignem mors quam matura tam acerba M. Furi fecit. Fuit 
enim vere vir unicus in omni fortuna, princeps pace belloque 
priusquam exsulatum iret ; clarior in exsilio vel desiderio civi
tatis, quae capta absentis imploravit opem, vel felicitate, qua 
restitutus in patriam secum patriam ipsam restituit; par 
deinde per quinque et viginti annos — tot enim postea vixit —

28. haud dubie, kétségtelenül (litotes). — cum, ámbár. — rem 
intentius agerent, ezt az ügyet (a kiköltözést) ugyancsak nagy hévvel 
ajánlották. — per se, már magától is. — non abdicandae dictaturae, a 
dictatorságról le nem mondásának. — coepta est. — tegula, fedél
cserép (a magyar tégla) és általában minden égetett építőanyag: 
tégla. — materia, (építéshez való) fa. — festinatio curam exemit vicos 
dirigendi, a nagy sietség nem engedte a házsorokat (utcákat) gondosan 
kiegyenesítgetni. — omisso . . . discrimine, nem törődve a sajátja és 
másé között való különbséggel. — veteres cloacae, a régi, a királyok 
idejében épült csatornák. — per publicum,, közterületen, utcákon^ 
tereken át. — privata . . . tecta, itt-ott magánházak alatt húzódnak. — 
occupatae, divisae, az újonnan épülő városnak az alakja olyan, mintha 
az ellenségtől elfoglalt területen hevenyészve épülne, és nem olyan, 
mint amikor a területet gondosan kimérve és szabályosan felosztva,, 
kijelölve építkeznek.

29. v&re, csakugyan. — in omni fortuna, az élet minden változa
tában. — clarior, fokozás a princeps-hez. — qua restitutus . . . restituit,. 
hogy hazajába visszajutva hazáját is visszajuttatta régi helyzetébe. — 
pár . . . titulo . . . gloriae fuit, ily nagy dicsőségre, kitüntetésre méltó 
maradt; másoknál ugyanis előfordult, hogy pályájuk első felében szer
zett dicsőségüket vagy ők maguk valamilyen tettükkel tönkre tették,.

Az elpusztult 
város Camillus 
sürgetésére fel

épül.
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titulo tantae gloriae fuit, dignusque habitus, quem secundum 
a Romulo conditorem urbis Romanae ferrent.

11. M. Manlius Capitolinus.
. 1. Gravis domi sedito exorta est, unde minime timeri 

potuit, a patriciae gentis viro et inclitae famae, M. Manlio 
Capitolino. Qui nimius animi cum alios principes sperneret, 
uni invideret eximio simul honoribus atque virtutibus, 
M. Furio, aegre ferebat solum eum in magistratibus, solum 
apud exercitus esse ; tantum iam eminere, ut iisdem auspiciis 
creatos non pro collegis, sed pro ministris habeat, cum 
interim, si quis vere aestimare velit, a M. Furio recuperari 
patria ex obsidione hostium non potuerit, nisi a se prius 
Capitolium atque arx servata esset ; et ille inter aurum acci
piendum et spe pacis solutis animis Gallos agressus sit, ipse 
armatos capientesque arcem depulerit ; illius gloriae pars 
virilis apud omnes milites sit, qui simul vicerint, suae victoriae 
neminem omnium mortalium socium esse.

2. His opinionibus inflato animo, ad hoc vitio quoque 
ingenii vehemens et impotens, postquam inter patres non 
quantum aequum censebat excellere suas opes animadvertit, 
cum plebeis magistratibus consilia communicare, criminando 
patres, alliciendo ad se plebem, iam aura, non consilio ferri, 

vagy a nép kegyének elfordulása semmisítette meg. — quem . . . 
ferrent, hogy . . . nevezzék.

1. unde minime timeri potuit, ahonnan éppen nem lehetett tar
tani tőle. — Qui . . . cum, mikor ez. — nimius animi (locativus), túl
ságos kevélységében. — uni . . . eximio . . . M. Furio, csak egyedül 
. . kiváló . . . Furiusra nézett irigy szemmel. — aegre ferebat után
acc. c. inf. — iisdem auspiciis creatos, az egyazon hatáskörrel válasz
tott. — cum interim, mivel azonban mégis, ellentétet és nem időt 
j elent; állítmányai: non potuerit, agressus sit, apud omnes sit. — Gallos 
spe pacis solutis animis, a béke reménye miatt már csüggedt harci
kedvű. — armatos capientesque arcem, amint éppen fegyveresen a várat 
foglalták el. — pars virilis, egy-egy személyt illető, megfelelő része.

2. his opinionibus inflato animo, ilyen képzelődésektől felfuval- 
kodott lélekkel. — vitio quoque m^enú*, veleszületett lelki tulajdonsá
gának hibája következtében is. — impotens, magán uralkodni nem 
tudó. — opes, befolyás; tehát sértett hiúságból, beteges lélekkel követi 
el, amit tesz. Rendezd: postquam animadvertit opes suas non tan
tum excellere, quantum aequum esse censebat. — aura populari, nép-
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famaeque magnae malle quam bonae esse. Et non contentus 
agrariis legibus, quae materia semper tribunis plebi seditio
num fuisset, fidem moliri coepit ; acriores quippe aeris alieni 
stimulos esse, qui non egestatem modo atque ignominiam 
minentur, sed nervo ac vinculis corpus liberum territent. 
Et erat aeris alieni magna vis re damnosissima etiam divitibus, 
aedificando, contracta.

3. Nova consilia Manlii compulere senatum ad dictatorem 
creandum. Gliscebat in dies seditio, quam solito magis 
metuendam auctor faciebat. Non enim iam orationes modo 
M. Manlii, sed facta, popularia in speciem, tumultuosa eadem, 
qua mente fierent, intuenda erant. Centurionem, nobilem 
militaribus factis, iudicatum pecuniae cum duci in servitutem 
vidisset, medioforo cum caterva sua accurrit et manum iniecit. 
Vociferatusque de superbia patrum ac crudelitate fenera
torum et miseriis plebis, virtutibus eius viri fortunaque : 
»Tum vero ego« inquit »nequiquam hac dextra Capitolium 
arcemque servaverim, si civem commilitonemque meum, 
tamquam Gallis victoribus captum in servitutem ac vincula 
duci videam.« Inde rem creditori palam populo solvit, 
libraque et aere liberatum emittit, deos atque homines 

kegy, a népszerűség hajszolása, mely olyan csapongó, mint a kósza 
szellő. — fidem moliri, az általános hitelt megingatni. — acriores 
stimulos esse, ugyancsak erős izgatás rejlik. — egestatem atque igno
miniam, megbecstelenítő szegénységgel. — nervo, rabszolgaszíj. — et, 
és csakugyan. — magna vis . . . contracta erat, nagyon nagy adósságot 
szedtek magukra az emberek. — aedificando, módhatározó, ennek az 
értelmezője: re damnosissima etiam divitibus, még a gazdagokra 
is oly nagy kárral járó vállalkozással.

3. nova consilia, újító tervei. A dictator neve : A. Cornelius 
Cossus. — solito, a szokásosnál, mikor a néptribunusok rendezik. — 
in speciem, látszatra, első tekintetre. — tumultuosa eadem, de 
éppen úgy lázadást keltők. — qua mente fierent, hogy milyen 
szándékkal, célból történnek ; ez az igazi jelentősége tetteinek, 
nem az, amit in speciem mutatnak. — iudicatum . . in servi
tutem, elítélték pénztartozásáért, és mivel a kitűzött határnapra 
nem tudott fizetni, a hitelező vezeti a rabszolgái börtönébe (lásd 
Leges XII. 52. oldal). — manum iniecit, rátette kezét, annak jeléül, 
hogy a hitelező tulajdonából mint vindex, felszabadító = vevő, az 
adóssága lefizetésével kiszabadítja. — Gallis victoribus (abi. abs.), 
mint a gallusok győzelme esetén. — rem solvit, az adósságot kifizeti. 
— libraque . . . emittit, azáltal, hogy Manlius kifizette a centurio adós-
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obtestantem, ut M. Manlio, liberatori suo, parenti plebis 
Romanae, gratiam referant. Acceptus extemplo in tumul
tuosam turbam et ipse tumultum augebat, cicatrices acceptas 
Veienti Gallico aliisque deinceps bellis ostentans : se militan
tem, se restituentem eversos penates, multiplici iam sorte 
exsoluta mergentibus semper sortem usuris, obrutum fenore 
esse ; videre lucem, forum, civium ora M. Manlii opera, omnia 
parentium beneficia ab illo se habere ; illi devovere corporis 
vitaeque ac sanguinis quod supersit.

4. His vocibus instincta plebs cum iam unius hominis 
esset, addita alia commotioris ad omnia turbanda consilii res. 
Fundum in Veienti, caput patrimonii, subiecit praeconi : 
»Ne quem vestrum« inquit »Quirites, donec quidquam in re 
mea supererit, iudicatum addictumve duci patiar.« Id vero 
ita accendit animos, ut per omne fas ac nefas secuturi vindi
cem libertatis viderentur. Ad hoc domi contionantis in mo- 

ságát, mintegy megvette és az ó servus-a lett, de őt most Manlius 
az adás-vétel és rabszolga-felszabadítás rendes formájával : per 
libram et aes szabadnak nyilvánítja. A rómaiak adás-vétel vagy fel
szabadítás alkalmával jelképül mérleget (libra) és egy darab pénzt 
(aes) is használtak és ezekkel ott jelképes adásvételi szertartást végez
tek, mert a legrégibb időben, mikor nem volt pénz, mérlegen mérték 
a nemes fémet. — obtestantem, centurionem. — ostentans dixit : oratic 
obi. — se militantem, hogy ő katonai szolgálatot teljesített. — se 
restituentem, hogy ő éppen építtette a gallus pusztításnak áldozatul 
esett, feldúlt otthonát. — penates, a ház, a család védőistenei. — 
obrutum fenore esse, hogy egészen agyonnyomta a kamatokkal fel
szaporodó adósság. — multiplici sorte exsoluta, (abi. abs.) bár mái 
többszörösen visszafizette a tőkét (a kamatokban). — mergentibus 

. . usuris, (abl. abs.) de mivel a kamatok (duzzadó árja) mindig 
elnyelik a tőkét. — sors, -rtis f., kölcsönvett tőke. — usura, -ae, 1. 
átokéért fizetendő kamat. —fenus, -oris, n., a kamatokkal felszapo 
rodó kölcsön, a terhes adósság. — lucem, videre, hogy szabadon van. — 
opera (abl.).

4. unius hominis esset, egy ember hatalmába került. — rei 
commotioris . . . consilii (gén. qual.), általános zavarkeltésre mc< 
izgatóbb szándékú, célú eljárás. — in Veienti, t. i. agro. — capu 
patrimonii, fő atyai öröksége. — praeconi subiecit. a kikiáltónak rendel 
kezésére adta, hogy árverezze el. — ne előtt ki kell egészítenünk így 
Azért teszem ezt, hogy ne. — in re mea, vagyonomból. — quidquam 
csak a legcsekélyebb is. — addictum, rabot, odaiteltet a hitelezőnek 
ha mint elmarasztalt (iudicatus) a kitűzött határnap után sem fizet. —
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uum sermones pleni criminum in patres ; inter quos, cum 
omisso discrimine vera an vana iaceret, thesauros Gallici auri 
occultari a patribus iecit; nec iam possidendis publicis agris 
contentos esse, nisi pecuniam quoque publicam avertant; ea 
res si palam fiat, exsolvi plebem aere alieno posse.

5. Ita suspensis rebus dictator stipatus senatoribus sella 
in comitio posita viatorem ad M. Manlium misit ; qui dicta
toris iussu vocatus, cum signum suis dedisset adesse certamen, 
agmine ingenti ad tribunal venit. Hinc senatus, hinc plebs 
suum quisque intuentes ducem, velut in acie constiterant. 
Tum dictator silentio facto : »Utinam« inquit »mihi patribus
que Romanis ita de ceteris re
bus cum plebe conveniat, quem 
ad modum, quod ad te attinet 
eamque rem, quam de te sum 
quaesiturus, conventurum sa
tis confido. Spem factam a te

. . Sella curulis eburnea, marmoreacivitati video ex thesauris aureaque.
Gallicis, quos primores patrum 
occultent, creditum solvi posse. Cui ego rei tantum 
abest, ut impedimento sim, ut contra te, M. Manli, adhorter, 
liberes fenore plebem Romanam, et istos incubantes 
publicis thesauris ex praeda clandestina evolvas. Quod nisi 
facis, sive ut et ipse in parte praedae sis, sive quia vanum 
indicium est, in vincula te duci iubebo, nec diutius patiar a te 
multitudinem fallaci spe concitari.«

sermones . . . pleni erant; domi . . . sermones, az otthonában nép
gyűlési szónoklat módjára tartott beszédei. — omisso discrimine, 
különbség nélkül. — contentos esse, t. i. patricios. — ea res — thesaurus 
Gallici auri.

5. suspensis rebus, bizonytalan, ingadozó helyzetben. — sella 
positi, a támla nélküli, kipárnázott sella curulis elhelyezése azt 
jelenti, hogy a dictator hivatalosan működik. — agmine ingenti, 
barátai és hívei nagy csapatával, akik őt a törvényszék előtt 
megjelenésükkel támogatni kívánták (advocati). — in acie, csata
sorban egymás ellen. — quam de te sum quaesiturus, melyre vonatkozó
lag veled szemben fogok vizsgálatot indítani. — utinam . . . con
veniat, coni, optativus, bárcsak úgy tudnánk megegyezésre jutni. — 
impedimento (dat. fin.) sim, akadályozója legyek. Rendezd: tantum 
abest, ut ego ei rei ... istos incubantes . . . thesauris, azokat az 
állam kincsein rajtakotlókat. — evolvas, húzd csak elő.
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G. Ad ea Manlius nec se fefellisse ait, non adversus hostes 
— totiens hostes, quotiens patribus expediat, — sed adversus 
se ac plebem Romanam dictatorem creatum esse ; iam omisso 
bello, quod simulatum sit, in se impetum fieri, iam 
dictatorem profiteri patrocinium feneratorum adversus 
plebem, iam sibi ex favore multitudinis crimen et perniciem 
quaeri. »Offendit« inquit »te, A. Corneli, vosque patres 
conscripti, circumfusa turba lateri meo : quin eam diducitis 
a me vestris beneficiis, liberantes cives vestros vinculis, 
prohibentes, ne in vincula ducantur, ex copiis vestris 
aliorum miseriam levantes ? Sed quid ego vos, de vestro 
impendatis, hortor ? Sortem aliquam ferte, de capite deducite 
quod usuris pernumeratum est : iam nihilo mea turba quam 
ullius conspectior erit. At enim quid ita solus ego civium 
curam ago ? Nihilo magis, quod respondeam, habeo, quam 
si quaeras, quid ita solus Capitolium arcemque servaverim. 
Et tum universis quam potui opem tuli, et nunc singulis 
feram. Nam quod ad thesauros Gallicos attinet, rem suapte 
natura facilem difficilem interrogatio facit. Cur enim 
quaeritis, quod scitis ? Itaque non ego vobis ut indicem 
praedas vestras, sed vos id cogendi estis, ut in medium 
proferatis.«

7. Cum mittere ambages dictator iuberet, et aut peragere 
verum indicium aut fateri facinus cogeret, negantem arbitrio

6. adversus hostes, külső ellenség ellen. — totiens . . . expediat. 
azt veti a patríciusok szemére, hogy a külső ellenség veszedelmét 
idézték fel, valahányszor a plebeiusokkal való belső harcok idején azt 
jónak látták, hogy így a kérdés megoldását megint elhalasszák. — 
omisso bello, a volscus, latinus, hernicus háborúval nem törődve, hiszen 
ürügy volt, őt támadják. — patrocinium feneratorum, az uzsorások 
védelmezését, mert ellenzi Manlius adósságot eltörlő javaslatát. — 
crimen et perniciem quaeri, vádat emelnek, vesztére törnek. — lateri 
meo, közvetlen környezetembe. — quin miért nem. — (ut) de vestro 
impendatis, hogy a ti pénzetekből költsetek. — sortem aliquam, egy 
meghatározott tőkét fogadjatok el, legyetek megelégedve szerényebb 
jövedelemmel is. — de capite, a kölcsönadott tőkéből számítsátok le, 
amit a (nagy) kamatokkal megfizettünk. — nihilo mea turba . . , 
conspectior erit, nem lesz az én csoportom feltűnőbb, mint bárkié. — 
civium curam ago, viselem gondját a polgároknak, törődöm a pol
gárokkal. — non ego cogendus sum.

7. ambages mittere, hogy hagyjon fel a homályos szószaporítás
sal. — peragere verum indicium, törvényes formában adja elő az igazi
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inimicorum se locuturum in vincula duci iussit. Arreptus a 
viatore »Iuppiter« inquit, »optime maxime lunoque regina ac 
Minerva ceterique dii deaeque, qui Capitolium arcemque 
incolitis, sicine vestrum militem ac praesidem sinitis vexari 
ab inimicis ? haec dextra, qua Gallos fudi a delubris vestris, 
iam in vinculis et catenis erit ?« Et civitas iusti imperii patien- 
tissima adversus dictatoriam vim nec attollere oculos nec 
hiscere audebat.

8. Coniecto in carcerem Manlio satis constat magnam 
partem plebis vestem mutasse, multos mortales capillum ac 
barbam promisisse, obversatamque in vestibulo carceris 
maestam turbam. Post abdicationem dictatoris terror et 
linguam et animos liberavit hominum. Audiebantur itaque 
propalam voces exprobrantium multitudini, quod defensores 
suos semper in praecipitem locum favore tollat, deinde in ipso 
discrimine periculi destituat. Saginare plebem populares 
suos, ut iugulentur. Hocine patiendum fuisse, si ad nutum 
dictatoris non responderit vir consularis ? Selibrisne farris 
gratiam servatori patriae relatam ? Et quem prope caelestem, 
cognomine certe Capitolino lovi parem fecerint, eum pati 
vinctum in carcere, in tenebris obnoxiam carnificis arbitrio 
ducere animam ? Adeo in uno omnibus satis auxilii fuisse, 
nullam opem in tam multis uni esse ? Iam ne nocte quidem 
turba ex eo loco dilabebatur, refracturosque carcerem mina

ci gyhogy kisza
badul.

bizonyítékot. — negantem Manlium, Manliust, aki azt mondta hogy 
nem. — viator, szolga, rendesen a nép tribunus parancsára hajt végre 
elfogást (prensio). — praesidem, oltalmazótokat. — iusti . . . patien- 
tissima. az igazságos uralommal szemben nagyon elnéző. — nec attol
lere oculos nec hiscere audebat, sem a tekintetét merészen felemelni, 
sem ellene mukkani nem mert.

8. vestem mutasse, gyászruhát öltött. — capillum ac . . . pro
misisse, haját, szakállát megnövesztette, mind a gyász jeléül, mint a 
hazát ért nagy szerencsétlenség idején. — voces . . . multidini, a 
tömegnek szemrehányást tévő szavak. — populares, jóembereit, vezé
reit ; a gazdálkodás köréből vett hasonlat. — hocine, a hoc mutató
névmás nyomósított hoci alakja a -ne (-e ?) kérdőszócskával : hát 
íme ezt ? — selibrisne farris (gén. part.), a félfont lisztadományokkal ; 
lásd 80. oldal. — obnoxiam . . . animam, a hóhér kényének kiszol
gáltatva tengesse életét. — in uno, in Manlio. — remisso (abl. abs.)
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bantur, cum remisso, id quod erepturi erant, ex senatus con
sulto Manlius vinculis liberatur. Quo facto non seditio finita, 
sed dux seditioni datus est.

0. Principio anni insequentis Manlius advocata domum 
plebe cum principibus novandarum rerum interdiu noctuque 
consilia agitat, plenior aliquanto animorum irarum que quam 
antea fuerat. Iram accenderat ignominia recens in animo 
ad contumeliam inexperto ; spiritus dabat, quod vinculorum 
suorum invidiam non dictator modo abdicando dictaturam 
fugisset, sed ne senatus quidem sustinere potuisset. His 
simul inflatus exacerbatusque iam per se accensos incitabat 
plebis animos : »Quo usque tandem ignorabitis vires vestras, 
quas natura ne beluas quidem ignorare voluit ? Ostendite 
modo bellum : pacem habebitis. Videant vos paratos ad vim : 
ius ipsi remittent. Audendum est aliquid universis, aut 
omnia singulis patienda. Tempus est etiam maiora conari. 
Solo aequandae sunt dictaturae consulatusque, ut caput 
attollere Romana plebs possit. Proinde adeste, pro
hibete ius de pecuniis dici. Ego me patronum profiteor plebis, 
quod mihi cura mea et fides nomen induit.«

10. Senatus de imminenti mole Ubertati agitat et placuit, 
ut videant magistratus, ne quid ex perniciosis consiliis M.Man
lii res publica detrimenti capiat. Tum omnes, quid opus facto 

id . . . erant, megengedve (a senatus) azt, amit erőszakkal akartak 
kicsikarni.

9. (cum) principibus novandarum rerum, a felforgatás vezetőivel.
— plenior aliquanto . . . irarumque, még sokkal több lelkesedéssel, 
szenvedéllyel. — in animo . . . inexperto megszégyenítést eddig nem 
ismerő lelkében. — vinculorum . . . invidiam fugisset, megbilincselésé- 
vel keltett felháborodás elől . . . menekült. — quo usque tandem 
hát végre mikor ? sürgető, türelmetlen kérdés, hiszen még az oktalan 
állatok is érvényesítik erejüket ! — ostendite bellum, ugyanaz a gon
dolat, mint: Si vis pacem, para bellum. — ius ipsi remittent, (állító
lagos) jogukból majd maguk engednek. — solo aequandae, porba kell 
dönteni. — prohibete, a forradalom azt szűnteti meg először, ami a 
népnek legjobban fájt. — patronum védő. — quod nomen ezt a nevet
— cura mea et fides, becsületes gondoskodásom.

10. de mole . . . libertati, a szabadságot (a patrícius köztársa
ságot) fenyegető nagy teherről. — videant ... ne capiat, a híres SC 
ultimum első alkalmazása, melyet csak végső veszély idején hasz
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sit, consultant. Tribuni plebis : »Diem dicere ei nobis in animo 
est. Nihil minus populare, quam regnum est. Simulatque 
multitudo illa, non secum certari viderint, et ex advocatis 
iudices facti erunt, et accusatores de plebe patricium reum 
intuebuntur et regni crimen in medio, nulli magis quam liber
tati favebunt suae.« Approbantibus cunctis diem Manlio 
dicunt. Quod ubi est factum, primo commota plebs est, 
utique postquam sordidatum reum viderunt nec cum eo 
non modo patrum quemquam, sed ne cognatos quidem, 
postremo ne fratres quidem, quod ad eum diem nunquam 
usu venisset, ut in tanto discrimine non et proximi vestem 
mutarent. Consensu opprimi popularem virum, quod primus 
a patribus ad plebem defecisset. Cum dies venit, oravit sin
gulos universosque, ut Capitolium atque arcem intuentes, 
ut ad deos immortales versi de se iudicarent.

11; In campo Martio cum centuriatim populus citaretur, 
et reus ad Capitolium manus tendens ab hominibus ad deos 
preces avertisset, apparuit tribunis, nisi oculos quoque homi
num liber assent tanti memoria decoris, numquam fore in 
praeoccupatis beneficio animis vero crimini locum. Ita pro

nai tak. A mai viszonyok között ostromállapot kihirdetése. V. ö. 
7. Decemviri 11. fej. 51. old. — quid opus facto sit, milyen 
eljárás kellene. — ei = Manlio. — diem dicere, törvényszék elé 
idézni. — multitudo . . . viderint, értelem szerinti egyezés. — 
non secum certari, hogy nem vele (ellene) folyik a küzdelem. 
— ex advocatis iudices facti, jóakaratú támogatókból bírákká lesz
nek. — in medio, a tárgyaláson, a »szőnyegen« mondjuk ma, modern 
hasonlattal. — nulli, semmiféle ember iránt, még legkedvesebb ünne- 
peltüknél is többre tartják szabadságukat. — utique, különösen. — 
nec t. i. viderunt quemquam . . . cognatos . . . fratres (sordidatos), és 
nem láttak vele . . . gyászruhában. — quod, mert. — usu venisset, tör
tént meg. — vestem mutarent, gyászruhát öltöttek. Vérrokonai, atya
fiai, barátai, jó ismerősei támogatták gyászruhás megjelenésükkel 
mindig a vádlottat, de Manliusnak még az édestestvérei sem jelentek 
meg. — consensu opprimi, patríciusok és részükre megnyert néptribu- 
nusok közös megegyezésére ; az acc. c. inf. egy elhallgatott ver
bum dicendi-től függ. — persuasum habebant, meg volt győződve 
mindenki.

11. centuriatim századokba osztva, katonai alakulatban megy 
szavazni a nép. — tanti memoria decoris, oly nagy dicsőség emlékétől. — 
in praeoccupatis beneficio animis, az érdeme miatt elfogult lelkűkben,
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dicta die in Petelinum lucum, unde conspectus in Capitolium 
non esset, concilium populi indictum est. Ibi crimen valuit, 
et obstinatis animis triste iudicium invisumque etiam iudi- 
cibus factum. Tribuni de saxo Tarpeio deiecerunt ; locusque 
idem in uno homine et eximiae gloriae monumentum et 
poenae ultimae fuit. Populum brevi, postquam periculum 
ab eo nullum erat, per se ipsas recordantem virtutes desi
derium eius tenuit : violatum Capitolium esse sanguine 
servatoris, nec dis cordi fuisse poenam eius oblatam 
prope oculis suis, a quo sua templa erepta manibus 
hostium essent.

12. M. Valerius Corvus.
1. Annus multis variisque 

motibus fuit insignis. Galli ex 
Albanis montibus, quia hiemis 
vim pati nequiverant, per campos 
maritimaque loca vagi popula
bantur. Exercitus Romanus, ut 
hostem populationibus prohiberet, 
stativis locum idoneum delegit. 
Ubi cum stationibus quieti tem
pus tererent, Gallus processit 
magnitudine atque armis insignis,

Egy gallus 
vitéz mérkőzni 

kíván.

Gallus processit magnitudine 
atque armis insignis.

mert a nép csak hálával gondolhat Manliusra, mint jótevőjére. — 
prodicta die elhalasztván a tárgyalást. — in Petelinum lucum, a Petelius- 
ligetben, a Capitolium nyugati tövénél, ahonnan a nagy fák miatt 
nem láthatták a Capitoliumot. — crimen valuit, a vád győzött. — 
iudicium . . . factum est, az ítéletet meghozták. — tribuni deiecerunt, 
az a tisztviselő hajtja végre az ítéletet, amelyik meghozatta ; való
színűleg a tribunusok a segédeikkel, aediles plebei-vel hajtatták végre.
— in uno homine, egy ember esetében. — per se ipsas - virtutes. 
amint csak magukra az érdemeire emlékezett. — desiderium eius 
tenuit, utána való vágyódás fogta el. — violatum, ... az or. obliqua- 
ban a Manliusra szívesen emlékező nép hangulata jut kifejezésre.
— poenam . . . oblatam . . . oculis hogy annak megbüntetését 
úgyszólván a szemük elé tárták.

1. mültis variisque motibus, sok, különféle változatos eseménye 
miatt. — stationibus tempus tererent, őrszolgálattal töltötték az időt —

a. Chr. 349.

Manlius bünte
tése.
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Valerius áll ki 
vele.

quatiensque scutum hasta cum silentium fecisset, provo
cat per interpretem unum ex Romanis, qui secum ferro 
decernat. M. erat Valerius tribunus militum adulescens, 
qui in medium armatus processit. Minus insigne certamen 
humanum numine interposito deorum factum: namque 
conserenti iam manum Romano corvus repente in galea 
consedit, in hostem versus.

Az égi csoda.

Általános 
c.sa ta.

Valerius 
jutalma.

2. Quod primo ut augurium coelo missum laetus accepit 
tribunus, precatus deinde : si divus, si diva esset, qui sibi 
praepetem misisset, volens propitius adesset. Dictu mirabile ! 
tenuit non solum ales captam semel sedem, sed quotienscun- 
que certamen initum est, levans se alis os oculosque hostis 
rostro et unguibus appetit, donec territum prodigii talis visu, 
oculisque simul ac mente turbatum, Valerius obtruncat. 
('orvus ex conspectu elatus orientem petit. Hactenus quietae 
utrimque stationes fuere. Postquam spoliare corpus caesi 
hostis tribunus coepit, nec Galli se statione tenuerunt, et 
Romanorum cursus ad victorem etiam ocior fuit. Consul 
laetum militem victoria tribuni, laetum tum praesentibus ac 
secundis diis ire in proelium iubet ; ostentansque insignem 
spoliis tribunum »Hunc imitare, miles«, aiebat, »et circa 
iacentem ducem sterne Gallorum catervas.«

3. Dii hominesque illi adfuere pugnae. Consul contione 
advocata laudatum tribunum decem bubus aureaque corona

numine interposito deorum, az istenek hatalmának közbejöttével. — 
conserenti manum Romano, a mérkőzést kezdő rómainak.

2. praepes, -etis, m., szerencsét jelentő madár, az augurok nyel
vén. volens propitius adesset, kegyesen jóindulattal segítsen ; szin
tén a vallásos szertartás szokásos szavai. — dictu mirabile ! csoda 
mondani is, llát még látni ! — quotienscunque . . . initum est, vala
hányszor összecsaptak. — levans se alis, szárnyrakelve. — territum, 
t. i. Gallum. — oculisque . . turbatum, látásában és egyúttal józan 
gondolkodásában megzavart. — orientem petit, keletre száll, ez 
is mutatja, hogy kedvező madár jel. — praesentibus ac secundis 
diis, az istenek megjelenése és segítsége miatt. — hunc rámutat 
Valcriusra.

3. conííone (militum) advocata, (a katonákat) gyűlésbe híva. — 
decem bubus, ez a része a kitüntetésnek az anyagi jutalom, az értéket 
marhával mérve ; v. ö. a régi magyar nyelv »marha« szava is kincset, 
gazdagságot jelentett. — corona aurea, a viselhető része a kitüntetés-
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donat. Bello peracto comitiis consularibus M. Valerius 
Corvus — id enim illi deinde cognominis fuit — summo favore 
plebis, tres et viginti natum annos, consul renuntiatus est.

13. T. Manlius Torquatus.
1. Galli ad tertium lapidem Salaria via trans pontem 

Anienis castra habuere. Dictator cum tumultus Gallici causa 
iustitium edixisset, omnes iuniores sacramento adegit, ingen- 
tique exercitu ab urbe profectus in citeriore ripa Anienis 
castra posuit. Pons in medio erat neutris eum rumpentibus, 
ne timoris indicium esset. Proelia de occupando ponte crebra 
erant. Tum eximia corporis magnitudine in vacuum pontem 
Gallus processit et, quantum maxima voce potuit, »Quem 
nunc« inquit »Roma virum fortissimum habet, procedat 
agedum ad pugnam, ut noster duorum eventus ostendat, utra 
gens bello sit melior.«

2. Diu inter primores iuvenum Romanorum silentium 
fuit, cum et abnuere certamen vererentur et praecipuam sor
tem periculi petere nollent. Tum T. Manlius ex statione 
ad dictatorem pergit : »Iniussu tuo« inquit »imperator, extra

Gallusok por- 
tyáznak Róma 
alatt a. Chr.

361.

Kihívás pár
viadalra.

T. Manlius el 
fogadja és

nek. — id cognominis (gén. part.), ilyen (feltűnő, szokatlan) meg
tisztelő neve ; v. ö. a Hunyadi-család Corvinus nevével, Hollós 
Mátyás, Mathias Corvinus. — viginti tres annos natum, nagyon fiata
lon lett a római állam első tisztviselőjévé. Később, mikor törvényben 
szabályozták, hogy melyik az a legfiatalabb kor, amelyben valaki 
consul lehet, a 43. évben állapították meg (consul suo anno).

1. ad tertium lapidem, a harmadik mérföldkőnél (4*5 km) a via 
Salarián, Rómától északra vivő, eredetileg só-szállító úton. — tumultus 
Gallici causa, a gallus rajtacsapás, váratlan támadás. — iustitium 
edixisset, törvényszünetet rendelt, szünetelt a politikai élet, hadiállapot 
volt. — iuniores : 17—45 évesek. — sacramento adegit, feleskette. — 
neutris . . . rumpentibus mivel egyik fél sem rombolta le. — de oc
cupando ponte, a híd elfoglalásáért. — eximia corporis magnitudine, 
nagyon nagy termetű. — quantum . . . potuit, tőle telhetőleg. — noster 
duorum eventus, kettőnknek a sorsa.

2. certamen abnuere vererentur, a küzdelmet elutasítani szégyen- 
lették. — praecipuam sortem periculi petere, a különösen veszedelmes 
szerepre vállalkozni. — T. Manlius, a Capitolinus családjából ; aty
jának, Luciusnak, még Imperiosus cognomenje is volt szigonisága 
miatt, úgyhogy a mi hősünk teljes neve : Titus Manlius Imperiosus 
Torquatus. — ex statione, a tábori Örsről. — extra ordinem, a katona
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felfegyver
kezve kiáll.

Miles Romanus
clipeum humero,gla
dium Hispanum et 
pugionem cingulo 
gerens, cum hasta, 
in tunica, sago et 
caligis. »Modicaspe
cies, in armis habi

libus.*

ordinem nunquam pugnaverim, non 
si certam victoriam videam ; si tu per
mittis, volo ego illi beluae ostendere, 
quandoquidem adeo ferox praesultat ho
stium signis, me ex ea familia ortum, quae 
Gallorum agmen ex rupe Tarpeia deiecit.« 
Tum dictator »Macte virtute« inquit »ac 
pietate in patrem patriamque, T. Manli, 
esto. Perge et nomen Romanum invic
tum iuvantibus dis praesta.«

3. Armant inde iuvenem aequales ; 
pedestre scutum capit, Hispano cingitur 
gladio ad propiorem habili pugnam ; 
armatum adornatumque adversus Gallum 
stolide laetum et linguam etiam ab irrisu 
exserentem producunt. Recipiunt inde 
se ad stationem, et duo in medio armati 
spectaculi magis more quam lege belli 
destituuntur, nequaquam visu ac specie 
aestimantibus pares : corpus alteri magni
tudine eximium, versicolori veste pictisque 
et auro caelatis refulgens armis ; media

csak parancsra a maga helyén (ordo) a csapatban harcolhat. — beluae 
(nagy állat), szörnyetegnek. — quandoquidem, mivelhogy. — praesul
tat . . . signis (dat.), ugrál, tombol . . . sorai előtt. — ex rupe Tarpeia, 
a Capitolinus mons délkeleti meredek sziklafala. (Lásd a 78. 
oldalt.) — macte virtute ac pietate . . . esto, szerencsét kívánok neked 
vitézségedhez és atyád, hazád iránt megnyilvánuló kegyeletes érzé
sedhez. — macte voc. (magis, magnus), áldott, magasztalt, mellette 
abl. causae : virtute. — perge, indulj tüstént. — iuvantibus dis (deis), 
az istenek segedelmével. — praesta invictum, legyőzhetetlennek 
őrizd meg.

3. pedestre scutum, nagy, egész testet védő paizs. — Hispano 
gladio rövid (63 cm.), hegyes, szúrásra is .való kétélű kard. — cingitur, 
övezik. — adpropiorempugnamközeli harcra,—armatumadornatumque, 
így jól felszerelve. — linguam... exserentem, gúnyolódásból még a nyelvét 
is öltögető. — recipiunt se — t. i. Romani — spectaculi . . . belli, inkább 
mint látványosságnál szokás és nem hadiszabály szerint, mert a viadal
nál ott kellene állni a honfitársaknak esetleges segítésre — nequaquam 
aestimantibus (dat.) pares, látszatra, termet után ítélve éppen nem egyen - 
Iők. — versicolori veste, tarka-barka ruhájú. — auro caelatis armis, arany-
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in altero militaris statura modicaque in armis habilibus 
magis quam decoris species. Non cantus, non exsultatio 
armorumque agitatio vana, sed pectus animorum iraeque 
tacitae plenum ; omnem ferociam in discrimen ipsum cer
taminis distulerat.

4. Ubi constitere inter duas acies, tot circa mortalium 
animis spe metuque pendentibus, Gallus velut moles superne 
imminens proiecto laeva scuto in advenientis arma hostis

A viadal.

Gallus proiecto laeva scuto in advenientis arma hostis caesim 
cum ingenti sonitu ensem deiecit.

vanum caesim cum ingenti sonitu ensem deiecit; Romanus 
mucrone surrecto, cum scuto scutum imum perculisset totoque 
corpore interior periculo vulneris factus insinuasset se inter 
corpus armaque, uno alteroque subinde ictu ventrem atque

verettel ékes fegyverzettel ; caelo 1, vések, domború műben ábrá
zolok ; auro caelare, arany domborúművű lemezekkel díszítek vagy 
a vésés nyomát arany berakással töltöm ki. — modica species, 
szerény megjelenés. — pectus . . . plenum, harci hévtől és néma 
haragtól duzzadó kebel. — ferociam . . . distulerat, harci hevét éppen 
a küzdelem döntő pillanatára tartogatta.

4. animis . . . pendentibus szíve, remény és félelem között lebeg
vén. — velut moles superne imminens, mint felülről lezúduló nagy 
teher. — laeva, t. i. manu. — vanum . . . ensem deiecit, kardját vágva 
. . . lesújtja, de hiába. — ensis, hosszú, széles kard, szablya. — mucrone 
surrecto, kardhegyét feltartva. — scuto . . . perculisset, paizsával 
paizsának alsó szélét felütötte. — interior periculo vulneris factus, a 
megsebezhet őség veszélyén belül kerülve, azaz közelebb jutott a 
a gallushoz, semhogy az megsebezhette volna : ezt magyarázza a

Hittrich—Kliment: Latin olvasó- és gyakori ókönyv. Ili—IV. '
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háborúban.

u

inguina hausit et in spatium ingens ruentem porrexit hostem. 
Iacentis inde corpus ab omni alia vexatione intactum uno 
torque spoliavit, quem respersum cruore collo circumdedit suo. 
Defixerat pavor cum admiratione Gallos : Romani alacres ab 
statione obviam militi suo progressi gratulantes laudantes- 
que ad dictatorem perducunt. Inter eos ioculantes militariter 
quaedam incondita prope in modum carminum Torquati 
cognomen auditum ; celebratum deinde posteris etiam fami
liaeque honori fuit. Dictator coronam auream addidit donum 
mirisque pro contione eam pugnam laudibus tulit*.

*

5. Cuius tertio consulatu in bello contra Latinos agitatum 
etiam in consilio est, ut, si quando severo ullum imperio 
bellum administratum esset, tunc utique disciplina militaris 
ad priscos redigeretur mores, Curam acuebat, quod adversus 
Latinos bellandum erat, lingua, moribus, armorum genere, 
institutis ante omnia militaribus congruentes : milites mili
tibus, centurionibus centuriones, tribuni tribunis compares 
collegaeque in isdem praesidiis, saepe isdem manipulis per
mixti fuerunt. Per haec ne quo errore milites caperentur, 
edicunt consules, ne quis extra ordinem in hostem pugnaret.

követkeő : insinuasset . . . armaque, t. i. Galli: bebújt a gallus és 
(fegyvere) paizsa közé. — subinde, tüstént. — inguen, -inis, n., lágyék, 
has. — hausit, kimerítette, felhasította, úgy hogy a belei kiestek. — 
in spatium ingens porrexit, egész hosszában leterítette. — ab vexa
tione . . . intactum, bántalmazástól . . . megkímélt. — uno torque, csak 
sodrott nyakláncától. — cruore respersum, kiömlött vérétől lucsko- 
san. — Emlékeztető-vers : Sanguis inest venis, eruor est de corpore 
fusus. alacres örvendezve, tüzesen. — militi suo, baj társuknak. —
inter eos . . . carminum, amint katonamódra tréfálkozva rögtönöztek 
egyet-mást, majdnem verseket, auditum est. — celebratum posteris, 
sokszor emlegetve az utódoktól. — pro contione militum. — miris 
luadibus, rendkívüli dicsérettel.

5. in consilio, a haditanácsban. — agitatum est, ut, buzgón tár
gyalták, hogy. — utique, mindenesetre, feltétlenül. — curam acuebat, 
növelte a gondjukat, t. i. a consuloknak. — congruentes (cum Roma
nis). — compares collegaeque tiszttársaik, baj társaik ; a- que magyarázó 
értelemmel kapcsol. — errore caperentur, tévedésnek legyenek áldo
zatai. — edicunt consules, parancsba adják a consulok. — extra ordinem 
'lásd 9G. old.), csapaton kívül, páros viadalban.



99

6. Forte inter ceteros turmarum praefectos, qui explo
ratum in omnes partes dimissi erant, T. Manlius, consulis 
filius, super castra hostium cum suis turmalibus evasit, ita ut

Eques in tunica et sago, hastam humero terens, 
equum cum armis equestribns habena ducens.

vix teli iactu ab statione proxima abesset. Ibi Tusculani 
erant equites, praeerat Geminus Maecius, vir cum genere 
inter suos tum factis clarus. Is ubi Romanos equites insi
gnem que inter eos praecedentem consulis filium — nam 
omnes inter se, utique illustres viri, noti erant — cognovit; 
»Unane« inquit »turma, Romani, cum Latinis sociisque bel
lum gesturi estis ? Quid interea consules, quid duo exercitus 
consulares agent ?« »Aderunt in tempore« Manlius inquit, »et 
cum illis aderit Iuppiter ipse, foederum a vobis violatorum 
testis, qui plus potest polletque«. Ad ea Geminus paulum ab 
suis equo provectus : »Visne igitur, dum dies ista venit, qua

6. turmarum praefectus, turma lovasszakasz 30 emberrel, ez 
3 decuria-ra oszlik 10—10 lovassal ; a tizesosztag vezetője a decurio 
és a 3 decurio közül az első a praefectus : lo vasszaka sz-parancsnok. _
cum turmalibus, lovasszakaszával. — super castra hostium az ellen
séges tábor mellett el, előtt el. — ZeZz iactu (abl. mensurae), dárda
haj ításnyira. — Tusculani, Tusculum városának a lakosai, bár már 
római polgárjogot nyertek, most a latinusok szövetségesei. — insi
gnem, t. i. armis, feltűnő. — praeerat, equitibus parancsnokuk volt. — 
utique, legalább. — in tempore, a kellő időben. — ad ea inquit: erre 
így szolt. equo provectus, elorelovagolva. — visne. akarsz-e ? — dies

7*

az ellenség ki
hívása

T. Manlius 
(invenis) fel

derítőjárőrben
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magno conatu exercitus moveatis, interea tu ipse congredi 
mecum, ut nostro duorum iam hinc eventu cernatur, quantum 
eques Latinus Romano praestet ?«

7. Movet ferocem animum iuvenis seu ira seu detractandi 
certaminis pudor seu inexsuperabilis vis fati. Oblitus itaque 
imperii patrii consulumque edicti praeceps ad id certamen 
agitur, quo vinceret an vinceretur haud multum interesset. 
Equitibus ceteris velut ad spectaculum summotis in spatio 
vacuo adversos concitant equos. Manlius spiculum inter 
aures equi fixit. Cum equus vulneratus prioribus pedibus 
erectis magna vi caput quateret, excussit equitem, quem ab 
gravi casu se attollentem Manlius ab iugulo, ita ut per costas 
ferrum emineret, terrae affixit; spoliisque lectis ad suos 
revectus cum ovanti gaudio turma in castra atque inde ad 
praetorium ad patrem tendit, ignarus fati futurique, laus an 
poena merita esset. »Ut me omnes« inquit, »pater, tuo san
guine ortum vere ferrent, provocatus equestria haec spolia 
capta ex hoste caeso porto.«

8. Quod ubi audivit consul, extemplo filium aversatus 
contionem classico advocari iussit. Quae ubi frequens con
venit : »Quandoque« inquit »tu, T. Manli, neque imperium 
consulare neque maiestatem patriam veritus adversus edictum 
nostrum extra ordinem in hostem pugnasti et, quantum in 
te fuit, disciplinam militarem, qua stetit ad hanc diem

ista, az említetted nap. — magno conatu, merész vállalkozással. — 
iam hinc,, már most, most mindjárt.

7. detractandi certaminis pudor, a küzdelem visszautasításától 
való szégyenkezés. — praeceps agitur, hanyatt-homlok hajtja valami. 
— quo . . . interesset, amelyben szerinte nem tesz semmi különbséget, 
akár győz, akár legyőzik ; az interesset coniunct. obliquus. — velut 
ad spectaculum, mint valami látványosságra, pedig komoly harc folyt 
ott. — adversos concitant equos, hevesen egymásnak lovagolnak. — 
spiculum, -i, n., a lovasok könnyű dárdája. — prioribus pedibus erectis, 
első lábaival kapálódzva. — excussit, levetette. — ab gravi casu se 
attollentem, amint súlyos zuhanásából tápászkodott. — ab iugulo, a 
nyakán át. — terrae (dat.) affixit, földhöz szegezte. — revectus (equo), 
visszalovagolva. — cum . . . turma, örömében ujjongó szakaszával. — 
ignarus fati futurique, nem sejtve végzetét és jövőjét, vagy végzetes 
jövőjét. — ferrent (laudibus), magasztaljanak.

8. filium aversatus, fiát magától eltávolítva. — classicum, kürtjei 
sorakozásra. — frequens, nagyszámban. — pugnasti = pugnavisti. — 
quantum in te fuit, amennyiben tőled függött. — Romana res = res-

Apjának a be
széde.
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Romana res, solvisti meque in eam necessitatem adduxisti, 
ut aut rei publicae mihi aut mei meorumque obliviscendum 
sit, nos potius nostro delicto plectemur, quam res publica 
tanto suo damno nostra peccata luat. Triste exemplum, sed 
in posterum salubre iuventuti erimus. Me quidem cum inge
nita caritas liberorum tum specimen istud virtutis deceptum 
vana imagine decoris in te movet; sed cum aut morte tua 
sancienda sint consulum imperia aut impunitate in perpetuum 
abroganda, ne te quidem, si quid in te nostri sanguinis est, 
recusare censeam, quin disciplinam militarem culpa tua pro
lapsam poena restituas. I, lictor, deliga ad palum.«

9. Exanimati omnes tam atroci imperio nec aliter quam 
si quisque in se destrictam cernerent securim, metu magis 
quam modestia quievere. Itaque cum silentio defixi stetissent, 
repente, postquam cervice caesa fusus est eruor, tam libero 
conquestu coortae voces sunt, ut neque lamentis neque 
exsecrationibus parceretur, spoliisque contectum iuvenis 
corpus, quantum militaribus studiis funus ullum concelebrari 
potest, structo extra vallum rogo cremaretur, Manlianaque 
imperia non in praesentia modo horrenda, sed exempli etiam 
tristis in posterum essent.

publica. — mihi obliviscendum sit, meg kell feledkeznem . . . -ról, 
-ről gén. obiect. — in posterum (tempus). — specimen istud virtutis, 
a te példás vitézséged. — deceptum vana imagine decoris in te, amelyet 
a dicsőségről való helytelen fogalmad tévesnek alkotott meg előtted ; 
mert nem igazi decus és virtus az, hogy Manlius parancsot meg
szegve jeleskedett. — sancienda sint, megszeghetetlenné kell tenni. — 
impunitate (tua), a te meg -nem -büntetéseddel. — abroganda (sint), (a 
nép megkérdezése után törvényt eltöröl) meg kell semmisíteni. — 
censeam, coniunc. potent, gúnyos célzással. — recusare, vonakodni.

9. exanimati magukon kívül. — nec aliter quam si, épúgy, mintha. 
— in se . . . securim, hogy rájuk emelték a bárdot. — quievere, ma
radtak nyugodtan. — silentio defixi, mély hallgatásba merülve. — 
tam . . . voces sunt. oly szabadjára eresztett panasszal indult meg a 
szavuk. — parceretur, tartózkodtak -tói, -tői (dat.). — militaribus 
studiis, a sereg részvétével. — funus concelebrare, ünnepélyes temetést 
rendezni. — extra vallum a sáncon kívül, mert a táborban erre nem 
volt hely; a városban sem volt szabad temetkezni, lásd a XII táblás 
törvényt. — Manliana, imperia szállóige lett a nagyon , szigorú 
parancs jelölésére. — in praesentia. akkor. — exempli tristis (gén. 
qual.), elrémítő példa. V. ö. 1. Brutus az első consul 10. fej. 
17. oldal.

A szigorú bün
tetés hatása.
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14. P. Decius Mus önfeláldozó halála.
1* Senatus bellum contra Latinos decrevit consulesque 

duobus scriptis exercitibus profecti ad Capuam, quo iam 
Latini sociique convenerant, castra locant. Ibi in quiete 
utrique consuli eadem dicitur visa species viri maioris quam 
pro humano habitu augustiorisque, dicentis ex una acie 
imperatorem, ex altera exercitum dis Manibus matrique 
Terrae deberi ; utrius exercitus imperator legiones hostium 
super que eas se devovisset, eius populi partis que victoriam 
fore. Hos ubi nocturnos visus inter se consules contu
lerunt, placuit averruncandae deum irae victimas caedi, 
simul ut, si extis eadem, quae in somnio visa fuerant, 
portenderentur, alteruter consulum fata impleret. Ubi 
responsa haruspicum insidenti animo tacitae religioni 
congruerunt, tum adhibitis legatis tribunisque et imperiis 
deorum propalam expositis, ne mors voluntaria consulis 
exercitum in acie terreret, comparant inter se, ut, ab utra 
parte cedere Romanus exercitus coepisset, inde se consul 
devoveret pro populo Romano Quiritibusque.

1. A latinus népnek politikai egyenjogúságát Róma nem adta 
meg, ezért a latinusok elpártolnak és (340—338) heves harcok folynak 
a mons Vesuvius tövében. — exercitibus scriptis, sereget toborozva. — 
Capua, ae, f., Campania fővárosa, a latinus nép és szövetségeseinek 
középpontja. — castra locant, tábort ütnek. — in quiete — in somno, 
álmában. — visa (esse) eadem species viri maioris . . . augustiorisque, 
dicentis, (hogy) megjelent egy . . . nagyobb . . . felségesebb, azt 
hirdető . . . férfinak ugyanaz az álomképe. — diis Manibus, az ősök 
megboldogult (istenné vált) jószellemeinek. — déberi jár áldozatul, 
illeti. — devovisset se, feláldozza magát, diis Manibus Terraeque. — 
pars, hadviselőfél, oldal. — inter se contulerunt, egymással összehason
lították. — averruncandae deum ( = deorum) irae (dat. fin.), az istenek 
haragjának kiengesztelése céljából. — averruncare = avertere, a régi 
szertartások nyelvén. — (placuit) simul ut, ... impleret ; a placuit 
mellett először acc. c. inf. victimas caedi, azután, ut-os mellékmondat, 
— exta, -orum, n., az áldozati állat belsőrószei, »joh«-ai (régi magyar 
szó): máj, szív, tüdő, amelyből jósoltak. — portenderentur, nyilat
koznának, mutatkoznának. — alteruter, egyik vagy másik. — insi
denti animo (dat.) . . . religioni, a lelkűkbe már csendesen befész
kelt áhitatos gondolatnak, vallásos érzésnek. — adhibitis . . . tribu
nisque, bevonva a hadsegédeket és tribunusokat (a haditanácsba). — 
in acie, az ütközet alatt. — comparant inter se, megegyeznek egy 
mással. — populus Romanus Quiritesque, a római polgárok meg-

a. Chr. 340.

A consulok cso
dálatos álma.
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2. Romani consules, priusquam educerent in aciem, 
immolaverunt. Decio caput iocineris a familiari parte 
caesum haruspex dicitur ostendisse ; alioqui acceptam dis 
hostiam esse ; Manlium egregie litasse. »Atqui bene habet« 
inquit Decius, »si ab collega litatum est.« Instructis ordinibus 
processere in aciem. Manlius dextro, Decius laevo cornu 
praeerat. Primo utrimque aequis viribus, eodem ardore 
animorum gerebatur res ; deinde ab laevo cornu hastati 
Romani, non ferentes impressionem Latinorum, se ad prin
cipes recepere.

3. In hac trepidatione Decius consul M. Valerium magno 
voce inclamat : »Deorum« inquit »ope, M. Valeri, opus est , 
agedum, pontifex publicus populi Romani, praei verba, 
quibus me pro legionibus devoveam.« Pontifex eum togam 
praetextam sumere iussit et velato capite, manu subter 
togam ad mentum exserta, super telum subiectum pedibus 
stantem sic dicere : »Iane, Iuppiter, Mars pater, Quirine, 
Bellona, Lares, divi Novensiles, di Indigetes, divi, quorum 

tisztelő, ünnepies megnevezése. A Quirites régi neve az eredeti 
palatinusi curi'ba tartozó polgárnak, rendesen így : populus Romanus 
Quiritium. V. ö. Ovidius, Fasti 8, 168. oldal.

2. educerent, t. i. exercitum. — immolare, sós darát hinteni az 
áldozati állat fejére = áldozni. — caput iocineris (iocur v. iecur, 
iocinoris v. iecinoris, iecoris, n., máj) a familiari parte, a hegye a 
rájuk jelentős májrésznek ; familiaris az a rész a haruspiciumnál, 
amely saját magukra jelentős, ellentéte az inimica pars, mely az ide
genekre jelentős. — caesum esse, be van vágva, hasítva. — litare, ked
vező, szerencsét jelentő áldozatot végezni. — atqui bene habet, nohát 
mégis csak jól van, rendben van. — dextro, laevo cornu (dat.) praeerat 
a jobb-, a balszárny élén állt. — ardore animorum, harci hévvel. — 
gerebatur res. harcoltak. — hastati, az első sor. — impressionem non 
ferentes (= impetum, incursionem) a nyomást nem tudván feltartóz
tatni. — se ad principes recepere & második vonalba visszavonultak.

3i magna voce, fennhangon, fennszóval. — M. Valerius, a csapa
tok tábori papja. — praei verba, mondd előttem az ima szavait ; 
praeire rendesen intrans, ige, itt acc. van mellette. — togam praetex
tam, bíborszegélyes tógát, tehát polgári ruhát, a senatorok ünnepi 
köntösét. — velato capite, betakart fővel, hogy a környezet áldozat 
közben ne zavarja. — manu . . . exserta, a kezét a tógája alól az áliáig 
kinyújtva. — telum pedibus (dat.) subiectum, lába alá tett dárda. — 
lanus az első, mint a kezdet istene ; az utána következőnek flamen-je 
van, külön papja. Bellona megfelel neki mint férfiisten : Mars. — 
Divi Novensiles, Novensiles sabinus alak a rendes latin Novensidet

Decius áldo
zása.

Az ütközet.

Decius fel
ajánlja magát 

áldozatul.

)
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Decius az ütkö
zetbe lovagol.

A rómaiak 
győznek.

est potestas nostrorum hostiumque, dique Manes, vos precor, 
veneror, veniam peto oroque, uti populo Romano Quiritium 
vim victoriamque prosperetis hostesque populi Romani 
Quiritium terrore, formidine morteque afficiatis. Sicut verbis 
nuncupavi, ita pro re publica, exercitu, legionibus, auxiliis 
populi Romani Quiritium legiones auxiliaque hostium mecum 
deis Manibus Tellurique devoveo.«

4. Haec ita precatus lictores ire ad T. Manlium iubet 
matureque collegae se devotum pro exercitu nuntiare. Ipse 
incinctus cinctu Gabino, armatus in equum insiluit ac se in 
medios hostes immisit, conspectus ab utraque acie. Aliquanto 
augustior humano visus, sicut caelo missus piaculum omnis 
deorum irae, qui pestem ab suis aversam in hostes ferret ita 
omnis terror pavorque cum illo latus signa prima Latinorum 
turbavit deinde in totam penitus aciem pervasit. Evidentis- 
simum id fuit, quod, quacumque equo invectus est, ibi haud 
secus quam pestifero sidere icti pavebant ; ubi vero corruit 
obrutus telis, inde iam haud dubie consternatae cohortes 
Latinorum fugam ac vastitatem late fecerunt. Simul et 
Romani exsolutis religione animis, velut tum primum signo 
dato coorti, pugnam integram ediderunt. Nam et rorarii 

helyett. Rómába idegenből, újonnan betelepült istenek, ellentétben 
az ősi, honi dii Indigetes-szel (dii patrii). — nostrorum régies alak 
nostrum helyett. — vim victoriamque prosperetis, adjatok kegyesen 
erőt és győzelmet. — verbis nuncupavi (nomen + capere), névszerint 
(ünnepélyesen) felsoroltam, megint a vallásos szertartás régi nyelvé
ből. — auxiliis, segítőcsapatokért.

4. mature, jókor, gyorsan. — incinctus cinctu Gabino, derekára 
övezve tógáját gabü-módra ; a tógáját nem vetette vissza a bal 
vállon, hanem, hogy a két kezének szabad mozgása legyen, a derekára 
csavarta, úgy mint Gabü-ban is viselték. — conspectus ab ... acie, 
mindkét csatasor szemeláttára. — humano, emberi lénynél. — visus 
est. — qui pestem . . . ferret, hogy az övéiről a vészt elhárítva az ellen
ségre zúdítsa. — terror . . . cum illo latus, a vele együtt száguldó 
félelem és rémület ; a római vezér devó( lója mint csodás ijesztő erő 
hat mindenfelé, ahol ő megjelenik. — prima signa, az első sorokat. — 
penitus, mélyen be. — evidentissimum . . . quod, legjobban szembe
tűnt ez arról, hogy. — haud secus quam — non aliter ac (litotes), 
éppen úgy mintha. — sidere pestifero icti vészthozó csillagzattól sújtva : 
a napszúrástól halálosan találva. — fugam fecerunt = fugerunt. — 
vastitatem late fecerunt, messze darabon üresen hagyták a terepet. — 
ufo verő, mihelyt pedig. — inde, attól fogva már. — exsolutis religione 
animis, lelkűk megszabadulva a vallásos félelemtől. — pugnam in-



105

procurrebant inter antepilanos addiderant que vires hastatis 
ac principibus, et triarii genu dextro innixi nutum consulis ad 
consurgendum exspectabant.

tegram ediderunt, újra csatát kezdtek. — coorti essent. — rorarii, 
könnyűfegyveresek. — inter antepilanos, a pilanusok = triariusok 
előtt harcoló két sor: a princepsek és hastatusok. A könnyűfegyve
resek sokszor kezdték úgy az ütközetet, hogy az első két sor között 
előretörtek az ellenségre. — ad consurgendum, hogy felkeljenek és az 
ütközetbe belefogjanak.



II. APPENDIX.

I. De disciplina militari populi Bomani.

1. Utrum ex agris an ex urbibus utiliores sint tirones?
Nunquam credo potuisse dubitari aptiorem armis rusti

cam plebem, quae sub divo et in labore nutritur, solis patiens, 
umbrae neglegens, deliciarum ignara, simplicis animi, parvo 
contenta, duratis ad omnem laborum tolerantiam membris, 
cui gestare ferrum, fossam ducere, onus ferre consuetudo de 
rure est. Interdum tamen necessitas exigit etiam urbanos ad 
arma compelli, qui ubi nomen dedere militiae, primum labo
rare, decurrere, portare pondus et solem pulveremque ferre 
condiscant, parco victu utantur et rustico, interdum sub divo 
interdum sub papilionibus commorentur. Tunc demum ad usum 
erudiantur armorum et procul habendi a civitatis illecebris, 
ut eo modo et corporibus eorum robur accedat et animis.

Flavius Vegetius Renatus (Kr. u. IV. században élt keresztyén 
író) Epitome rei militaris művében összefoglalja tanulmányai alapján 
a haditudományra vonatkozó ismereteket. — Zrínyi Miklós, a költő 
Török áfium (ópium, bódító méreg) ellen való orvosság című poli
tikai iratában (1660) a török veszedelem elhárítására keres orvos
ságot és maga mondja »nem találok jobb mestert, mint Vegetiust«.

1. ti/ro, -onis, m., újonckatona, gyakorlatlan, tapasztalatlan. - 
aptiorem armis (dat.), hogy alkalmasabb fegyverfogásra. — sub divo, 
a szabad ég alatt. — nutritur, növekszik. — solis patiens (gén. obi.), 
bírja a napot. — umbrae neglegens (gén. obi.), közönyös a hűvös árnyék 
iránt. — deliciarum ignara (gén. obi.), sejtelme sincs az érzéki élveze
tekről. — simplicis animi (gén. qual.), természetes gondolkozású. — 
duratis . . . membris (abl. qual.), edzett testű. — fossam ducere, árkot 
ásni. — necessitas exigit, szükség kényszerít. — nomen dedere militiae, 
katonának jelentkeztek. — ferre, eltűrni, elviselni. — rustico more. — 
sub papilionibus, sátrak alatt (pápílío = lepke, innen pavillon). — 
usus armorum, fegyverforgatás. — a civitatis illecebris, a város csábítá
saitól. — robur exercitus, a hadsereg színe-java.
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Ex agris ergo supplendum robur praecipue videtur 
exercitus ; nescio quomodo enim minus mortem timet, qui 
minus deliciarum novit in vita.

2. Cuius aetatis tirones probandi sint?

Si antiqua consuetudo servanda est, incipientem puber
tatem ad dilectum cogendam nemo ignorat ; non enim tan
tum celerius, sed etiam perfectius imbuuntur, quae discuntur 
a pueris. Deinde militaris alacritas, saltus et cursus ante 
temptandus est, quam corpus aetate pigrescat.

3. Cuius artis tirones vel eligendi sint vel respuendi?

Piscatores, aucupes, dulciarios, linteones omnesque, qui 
aliquid tractasse videbuntur ad delicias nugasque pertinens, 
longe arbitror pellendos a castris ; fabros, ferrarios, carpen
tarios, macellarios et cervorum aprorumque venatores con
venit sociare militiae. Et hoc est, in quo totius rei publicae 
salus vertitur, ut tirones non tantum corporibus, sed etiam 
animis praestantissimi diligantur. Iuventus enim, cui defen
sio provinciarum, cui bellorum est committenda fortuna, et 
genere, et moribus debet excellere. Honestas enim idoneum 
militem reddit, verecundia, dum prohibet fugere, facit esse 
victorem. Quid enim prodest, si exerceatur ignavus, si plu
ribus stipendiis moretur in castris ?

2« probo 1, megvizsgál, besoroz. — nemo ignorat, mindenki jó 
tudja. — imbuuntur, (beleavattatnak =) megtanulják. — temptandus 
kell gyakorolni.

3. cuius artis (gén. qual.), milyen foglalkozású. — respuendi, 
kell visszautasítani. — piscatores, halászok. — aucupes, madarászok, 
akik különösen éneklő és egyéb kis madarakat fognak hálóval. — 
dulciarii, édességárusok, v. ö. a mi cukorka árusainkkal. — linteones, 
takácsok. — aliquid tractasse ad delicias nugasque pertinens akik 
mindenféle haszontalan érzéki élvezeti cikkekkel foglalatoskodnak. — 
fabri, kézművesek. — ferrarii kovácsok. — carpentarii, kocsigyártók 
(bognárok). — macellarii, mészárosok. — sociare militiae, katonának 
sorozni. — et hoc est valóban ez az, amin. — salus vertitur, a léte múlik. 
— corporibus, animis, abi. lim. — bellorum fortuna, a háborúk sorsa. 
verecundia, tartózkodó kötelességérzete.
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4. Ad gradum militarem et cursum et saltum et ad usum 
natandi exercendos tirones.

Nihil magis in itinere vel in acie custodiendum est, 
quam ut omnes milites incedendi ordinem servent. Quod 
aliter non potest fieri, nisi assiduo exercitio ambulare celeriter 
et aequaliter discant. Militari ergo gradu XX milia passuum 
horis quinque dumtaxat aestivis conficienda sunt. Pleno 
autem gradu, qui citatior est, totidem horis XXIIII milia 
peraganda sunt. Quidquid addideris, iam cursus est, cuius 
spatium non potest definiri. Sed et cursu praecipue adsue- 
faciendi sunt iuniores, ut maiore impetu in hostem procur
rant, ut loca opportuna celeriter, cum usus advenerit, occu
pent, ut ad explorandum alacriter pergant, alacrius redeant, 
ut fugientium facilius terga comprehendant. Ad saltum 
etiam, quo vel fossae transiliuntur vel impediens aliqua alti
tudo superatur, exercendus est miles. Praeterea in ipso con
flictu ac dimicatione telorum bellator cum cursu saltuque 
veniens adversarii praestringit oculos mentemque deterret 
priusque plagam infligit, quam ille ad cavendum vel ad resi
stendum certe se praeparet. Natandi usum aestivis mensibus 
omnis aequaliter debet tiro condiscere. Non enim semper pon
tibus flumina transeuntur, sed et cedens et insequens natare 
cogitur frequenter exercitus. Ideoque Romani veteres, quos 
tot bella ét continuata pericula ad omnem rei militaris erudie
rant artem, campum Martium vicinum Tiberi delegerunt, 
in quo iuventus post exercitium armorum sudorem pulverem
que dilueret ac lassitudinem cursus natandi labore deponeret.

4; — incedendi ördinem, a vonulásban a rendet. — horis . . . 
aestivis, pontosan öt óra alatt nyáron ; azért nyári óra, mert a rómaiak 
a nappalt 12 órára osztották és mivel nyáron a nappalok hosszabbak, 
hosszabbak a 12-ed részei is.

XX milia passuum = 30 km. — XXIII m. p. ^36 km. — ad
dideris, ha ezt még fokozza az ember, a coniunct. 2. személye általános 
alany. — cum usus advenit, ha szükség van rá. —- terga comprehen
dant, utolérjék. —impediens aliqua altitudo, valami magasabb akadály. 
—- bellator cum cursu scdtuque veniens, a futva, ugorva támadó harcos.
— praestringit oculos, bizonytalanná teszi látását. — plagam infligit, 
méri, sújtja a csapást. — cedens, insequens exercitus, a hadsereg hát
rálás, üldözés közben. — ad omnem rei militaris artem, a hadviselés 
mindén ügyességére. — lassitudinem cursus, a futás-okozta fáradtságot.
— natandi labore deponeret, az úszással járó erőkifejtéssel eloszlassa.
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5. Quemadmodum ad palos antiqui exercebant tirones ?

Scuta de vimine texebant, ita ut duplum pondus crates 
haberet, quam scutum publicum habere consuerit. Idemque 
clavas ligneas dupli aeque ponderis pro gladiis tironibus 
dabant. A singulis tironibus singuli pali defigebantur in terram, 
ita ut nutare non possent et sex pedibus eminerent. Contra 
illum palum tamquam contra adversarium tiro cum crate illa 
et clava velut cum gladio se exercebat, ut nunc quasi caput 
aut faciem peteret, nunc a lateribus minaretur, interdum con
tenderet poplites et crura succidere, recederet, assultaret, 
insiliret, quasi praesentem adversarium, sic palum omni im
petu, omni bellandi arte temptaret. In qua meditatione 
servabatur illa cautela, ut ita tiro ad inferendum vulnus 
insurgeret, ne qua parte ipse ad plagam pateret.

6. Ad portandam pondus exercendos tirones.

Pondus quoque baiulare usque ad LX libras et iter 
facere gradu militari frequentissime cogendi sunt iuniores, 
quibus in arduis expeditionibus necessitas imminet annonam 
pariter et arma portandi. Nec hoc credatur esse difficile, si 
usus accesserit; nihil enim est, quod non assidua meditatio 
facillimum reddat.

5. palus, -i, m., karó, cölöp, bábu, amilyenen ma is gyakorolják 
magukat a lovas és gyalogos katonák. — de vimine, hajlékony vessző
ből. — crates, -is, f., vesszőfonat, kas. — scutum publicum, a hivatalos 
rendes paizs. — idemque, hasonlóképpen. — dava, -ae, f., buzogány, 
dorong. — sex pedibus, 6 x 30 cm. — caput aut faciem peteret, fejére 
vagy arcba támadta. — a lateribus, oldalról. — recederet, hátrál tőle. — 
assultaret, rárohan. — insiliret, ráugrik. — bdlandi arte, harci móddal. 
— in meditatione, gyakorlásban. — ad inferendum vulnus, megsebesí- 
tésre. — ne qua parte . . . patéret, hogy ó maga valamelyik részén 
fedetlenül, védetlenül ne maradjon.

6. baiulo 1, nehéz terhet viszek, cipelek háton v. vállon. — 
LX librae — 19*5 kg. — in arduis expeditionibus hegyes vidékre tett 
portyázásaikon. — annona, 17 napra való élelmet (búzát, kenyeret, 
szalonnát, sajtot, sót) vitt rendesen magával a katona; poggyászát 
sarcina) villaalakú fán (furcae) a vállán vitte vagy a hátán. — 
si usus accesserit, ha folytonosan gyakorolták.
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7. De exercitatione militum.

Juniores et novi milites mane ac post meridiem ad omne 
genus exercebantur armorum. Veteres autem et eruditi sine 
intermissione semel in die exercebantur armis. Non enim 
longitudo aetatis aut annorum numerus artem bellicam 
tradit, nam inexercitatus miles semper est tiro. Nam et 
velocitas usu ipso adquiritur corporis et scientia feriendi 
hostem seque protegendi, praesertim si gladiis comminus 
dimicetur ; illud vero maius est, quod servare ordines discunt 
et vexillum suum in tantis permixtionibus comitantur. 
Ceteris autem etiam hibernis diebus, si nives tantum pluviae
que cessarent, exerceri cogebantur in campo, ne intermissa 
consuetudo et animos militum debilitaret et corpora. Nam 
quemadmodum bene exercitatus miles proelium cupit, ita 
formidat indoctus. Nam si doctrina cesset armorum, nihil 
paganus distat a milite. Athleta, venator, auriga propter 
exiguam mercedem vel certe plebis favorem cotidiana medi
tatione artes suas aut servare aut augere consuevit ; militem 
cuius est manibus servanda respublica, studiosius oportet 
scientiam dimicandi usumque rei bellicae iugibus exercitiis 
custodire, cui contingit non tantum gloriosa victoria, sed 
etiam amplior praeda. Artifices scaenici ab exercitiis non 
recedunt pro laude vulgi ; miles sacramento lectus ab exercitio 
armorum cessare non debet, cui pugnandum est pro salute 
propria et libertate communi, praesertim cum antiqua sit 
prudensque sententia : omnes artes in meditatione consistere.

7. novi milites, kiképzetten katonák. — ad omne genus armorum, 
a fegyverforgatás minden nemében. — eruditi, kiképzett. — artem 
bellicam tradit, tanít meg haditudományra. — usu, gyakorlás által. — 
illud vero maius est. az pedig még fontosabb. — ceteris, t. i. exercita
tionibus. — doctrina cesset armorum, a fegyverforgatás tudománya 
hanyatlik. — paganus distat a milite, az egyszerű polgár (a civil) nem 
különbözik a vitéztől. — athleta gladiator, rabszolga, aki a véres harc
játékokon pénzért élethalálharcot vív. — venator, az állatviadalokon 
szereplő, küzdő rabszolga (bestiarius). — auriga, a circusi kocsi
versenyek ünnepelt, de társadalmilag lenézett kocsisa. — propter 
exiguam mercedem, csekély béréért, hogy ügyes maradjon, győzzön, 
mert különben elcsapják. — iugibus exercitiis, állandó gyakorlással. — 
artifices scaenici, színészek. — ab ... non recedunt, a gyakorlást nem 
hagyják abba. — pro laude vulgi (gén. subiect.), a csőcselék tetszésé
nek elnyerése végett. — sacramento lectus, esküvel kiszemelt. — 
omnes artes in meditatione consistere, minden ügyesség a gyakor
lástól függ.
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2. De rebus sacris.
De vi religionis in civitate.

Maiores nostri statas sollemnesque caerimonias ponti
ficum scientia, bene gerendarum rerum auctoritates augurum 
observatione, Apollinis praedictiones vatum libris, porten
torum depulsiones Etrusca disciplina explicari voluerant. 
Prisco etiam instituto rebus divinis opera datur, cum aliquid 
commendandum est, precatione, cum exposcendum, voto, cum 
solvendum, gratulatione ; cum inquirendum vel extis vel 
sortibus, impetrito, cum sollemni ritu peragendum, sacrificio. 
Quo etiam ostentorum ac fulgurum denuntiationes procuran
tur. Tantum autem studium antiquis non solum servandae,

Valerius Maximus (élt Kr. u. az első évtizedekben) Tiberius 
császár kortársa ; munkája kilenc könyvből álló gyűjteménye neve
zetes eseményeknek és mondásoknak, különféle címszók alatt, pl. 
de religione. — maiores explicari voluerant, őseink óhajtották meg
érteni. — statas sollemnesque caerimonias, a (hivatalosan) megállapí
tott ünnepi szent szertartásokat. — pontá/icum scientia, a pontifexek 
szakértelmével ; a pontifexek 15 tagból álló testületé a vallási ügyek 
legfőbb gondozója, szakértője (teológusok, hittudósok) ; ők állapí
tották meg az égi jelekről, hogy jót vagy rosszat jelentenek-e ; ők 
végezték az állam nevében az áldozatokat (sacra publica, votum). — 
bene . . . auctoritates a sikeres, cselekvés biztosságát. — augurum, 
jósoltak jelekből (auguria), melyeket vagy az égen figyeltek meg 
(auguria caelestia), vagy a madarak repülését (signa ex avibus) vették 
jósjelnek. — vatum libris, a libri Sibyllini, a cumaei jósnőnek, Apolló 
papnőjének Róma sorsát tartalmazó, görög versekben írt jövendölé
sei. Ha valami rosszat jelentő csoda (prodigium) történt, e könyvek
ből (inspicere libros) olvasták ki, hogy milyen módon lehet védekezni 
(prodigia procurare). — Etrusca disciplina, etruscus módszerrel, azaz 
haruspex segítségével, aki a feláldozott állat nemes belsőrészeinek 
(szív, tüdő, máj) rendes vagy kóros állapotából fejtette meg a jöven
dőt. V. ö. I. 14. P. Decius 2. 103. oldal. — rebus divinis (dat.) 
opera datur, vallásos szertartáshoz folyamodnak, vallásos cselek
vést végeznek. — commendandum est, t. i. deis, exposcendum 
est aliquid deis. — solvendum — gratia solvenda est deis. — 
inquirendum, ha puhatolni kell (a jövendőt). — exta, •orum, n., 
a nemes belsőrészek. — sortes, fa- vagy bronzpálcikákra írt jóslatok, 
melyeket urnában ráztak, míg egy ki nem ugrott, vagy úgy húztak 
egyet közülük. — impetritum, -i, n., szertartásos műszó : kedvező jel.
— peragendum est votum, be kell váltani, teljesíteni kell a fogadalmat.
— quo, t. i. sacrificio. — ostentorum ac fulgurum denuntiationes, (a 
természetfölötti) csoda jelenségekben és villámcsapásokban meg
nyilatkozó fenyegető jeladást. — studium ... servandae, amplifi-
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sed etiam amplificandae religionis fuit, ut florentissima tum et 
opulentissima civitate, decem principum filii senatus consulto 
singulis Etruriae populis, percipiendae sacrorum disciplinae 
gratia, traderentur. Non mirum igitur, si pro nostro imperio 
augendo custodiendoque pertinax deorum indulgentia semper 
excubuit: quia nunquam remotos ab exactissimo cultu 
caerimoniarum oculos habuisse nostra civitas existimanda est.

3. De rebus rusticis.
1. De oblectamentis agriculturae.

Omnium rerum, ex quibus aliquid acquiritur, nihil est 
agri cultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine 
libero dignius.

Cultura agrorum non solum officio generi hominum uni
verso est salutaris, sed et delectatione, et saturitate copiaque 
r.erum omnium, quae ad victum hominum, ad cultum etiam 
deorum pertinent. Semper enim boni assiduique domini 
referta cella vinaria, olearia, etiam penaria est, villaque tota 
locuples est; abundat porco, haedo, agno, gallina, lacte, 
caseo, meile. Quid de pratorum viriditate aut arborum ordi
nibus aut vinearum olivetorumve specie plura dicam ? Brevi 
praedicam : agro bene culto nihil potest esse nec usu uberius 
nec specie ornatius.
candae religionis, buzgóság a vallásos áhitat megtartására, fejlesz
tésére. — antiquis Romanis. — florentissima tum ei opulentissima 
civitate (abl. abs.), az állam tekintélyének és gazdasgágának akkor leg
nagyobb fokú virágzása idején.— ut filii principum . . . populis traderen
tur, hogy előkelő római családok fiait. . . népeinek kegyébe ajánlották. 
— percipiendae . . . gratia, a szent szertartások szakszerű ismeretének? 
elsajátítása végett. — non mirum est. — pertinax . . . excubuit, az 
istenek kegyes jóindulata állhatatosan mindig őrhelyén virrasztott, 
mint a tábori Örs éjjel a tábor biztonságáért. — quia existimanda est 
civitas, mert azon a meggyőződésen kell lennünk, hogy (nőm. c. inf.). 
rn- remotos . . . oculos habuisse a szent szertartások nagyon szabatos 
végzésétől figyelő tekintetét sohasem fordította el.

1. M. Tullius Cicero (Kr. e. 106—43) híres szónoknak és állam
férfiúnak a De officiis (a kötelességekről) és Cato Maior című műveiből 
valók e szemelvények. — res, ex quibus aliquid acquiritur, kereset
forrás, kereső életpálya. — uberius, jövedelmezőbb. — officio, hasznos 
szolgáltatásával. — assiduus, szorgalmas; — cella vinaria, olearia, 
penaria, boros-, olajosr, éléskamra (pince). -- species, szépség. — usus, 
haszon.
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2. De usu agriculturae.

Viri magni Romanorum non sine causa praeponebant 
rusticos Romanos urbanis. Itaque annum ita diviserunt, ut 
nonis modo diebus urbanas res usurparent, reliquis septem 
ut rura colerent. Quod dum servaverunt institutum, utrum
que sunt consecuti, ut et cultura agros fecundissimos habe
rent et ipsi valetudine firmiores essent ac ne Graecorum 
urbana desiderarent gymnasia.

3. De vilici officiis.
Haec erunt vilici officia. Disciplina bona utatur. Feriae 

serventur. Alieno manum abstineat; sua servet diligenter. 
Si quis quid deliquerit, pro noxa bono modo vindicet. Fami-

2. M. Terentius Varro (Kr. e. 116—26) egyetemes ismeretű, 
nagytekintélyű, kiváló tudós, Cicero és Caesar kortársa. Rerum 
rusticarum libri III. című művében hazafias céllal a régi, egyszerű 
fÖldmíveséletre buzdítja honfitársait. — praeponebant . . . urbanis 
(dat.), többre becsülték ... a városiaknál. — nonis diebus, nundinis, 
a minden kilencedik napra (a két határnapot is beleszámítva) eső 
vásárnapján. —« Graecorum gymnasia, a görög (-módra berendezett) 
testgyakorló — helyeket ; a szabad természetben nehéz testi munkát 
folytató földmívesnek nem volt szüksége mesterséges edzésre.

3. M. Porcius Cato Censorius (Kr. e. 234—149) kiváló állam
férfiú, szigorú erkölcsi felfogású, fennkölt gondolkozású, jeles író. 
Erős római érzésű hazafi, bár öregedő fővel maga is kénytelen volt 
görögül megtanulni. De agricultura című művében tanácsokat ad a 
gazdának; tehát 2140 évvel ezelőtt elméleti oktatást adott a gaz
dáknak a több termelésre! — A földművelés értékéről így nyilatko
zik : »Maiores nostri virum bonum cum laudabant, ita laudabant: 
bonum agricolam bonumque colonum (falusi gazda). Ex agricolis et 
viri fortissimi et milites strenuissimi (elszánt) gignuntur, maximeque 
pius (jámbor, becsületes) quaestus (kereset) stabilissimusque conse
quitur minimeque invidiosus, minimeque male cogitantes sunt, qui 
in eo studio occupati sunt.« Helyesen látta Cato a derék polgár 
eszményét a falusi gazdában, mert — mint a történelem igazolja, — 
akkor volt Róma igazán a legnagyobb, mikor ez a hazafias érzésű 
birtokos középosztálya megvolt.

Villa, -ae, f., mezei lak, tanya, á fundus-on, a birtokon lévő 
épület ; a római latifundium épületei egész kis községet alkottak 
és ezért lett a latin villa szóból a franciában a ville szó községet, 
várost jelentővé. A birtok gondozója a villicus vagy vilicus, majoros, 
gazdatiszt, rabszolga vagy fölszabadított, a gazda bizalmasa, aki jól 
értett a mezőgazdasághoz ; felesége a vilica, majorosné, gazdasszony. 

disciplina, bona utatur, jóerkölcsöt tanúsítson, becsülettudó 
legyen. — feriae ünnepek, pihenő-napok. — si quis ex familia, a birtok-

Hittrich—Kliment: Latin olvasó- é-s gyakorlókönyv. III—TV
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nae male ne siet, ne algeat, ne esuriat. Pro beneficio gratiam 
referat, ut aliis recte facere libeat. Vilicus ne siet ambulator, 
sobrius siet semper, ad cenam ne quo eat. Familiam exerceat: 
consideret, quae dominus imperavit, fiant. Ne plus censeat 
sapere se, quam dominum. Amicos dominos eos habeat sibi 
amicos. Rem divinam nisi compitalibus in compito aut in 
foco ne faciat. Iniussu domini credat nemini ; quod dominus 
crediderit, exigat. Satui semen, cibaria, far, vinum, oleum 
mutuum dederit nemini. Rationem cum domino crebro 
putet. Ne quid emisse velit insciente domino, ne quid do
minum celavisse velit. Parasitum ne quem habeat. Segetem 
ne defrudet: nam id infelix est. Opus rusticum omne curet 
uti sciat facere, et id faciat saepe, dum ne lassus fiat. Si 
fecerit, scribet in mente familiae quid siet, et illi animo 
aequiore facient. Si hoc faciet, minus libebit ambulare, et 
valebit rectius, et dormibit libentius. Primus cubitu surgat: 
postremus cubitum eat. Prius villam videat clausa, uti siet, 
et uti suo quisque loco cubet, et ubi iumenta pabulum habeant.

hoz tartozó cselédség közül. — bono modo, kellő mérséklettel, szelíden.
— siet — sít. — ne algeat, t. i. familia. — ut . . . libeat, hogy másoknak 
is kedve támadjon helyesen cselekedni. — pro beneficio, az érdemért, 
helyes cselekedetért. — ambulator, kószáló. — ne quo, sehova ne.
— familiam exerceat, a cselédséggel foglalkozzék. — consideret, azzal 
törődjék. — rem divinam istentiszteletet. — compitalia, -um, n., a 
keresztutak ünnepe. A tanyákon a keresztutakon (compita) ünne
pelték a lares, a család védőszellemeit, az utak keresztezésénél álló 
kis kápolnában : compitum. Az összesarkalló birtokosok cselédsége 
január első napjaiban ott tartott víg ünnepséget és lakomát s ilyen
kor a vilicus mintegy gazdáját helyettesítve áldozhatott, amit más
kor, mint rabszolga nem tehetett. — credat, ne adjon kölcsön semmit 
(pl. eszközt, igásállatot). — exigat, szerezze vissza. — satui, satus, -us, 
m., vetés. — mutuum dederit nemini, ne adjon kölcsön senkinek ; 
mutuum dare, accipere, kölcsönadni, kapni olyan tárgyakat, amikért 
nem magukat a kölcsönkapottakat adjuk vissza, pl. pénzt, gabonát ; 
credere, kölcsön adni olyat, amiéi t magát a kölcsönvettet kell vissza
adni, pl. könyvet, eszközt. — radonéra . . . putet, tartson számadást, 
számoljon el. — dominum celavisse, ura előtt eltitkolni. — parasitus, 
~i, m., (görög szó) vendég (lásd fentebb : ő se menjen máshoz). — 
defrudet — defraudet, ne csalja meg, ne tegye kevésbbé termékennyé 
azáltal, hogy nem jól munkálja meg. — infelix est, nincs azon áldás.
— curet (vilicus), ut omne opus rusticum facere sciat, rajta legyen, 
hogy ... — dum ne, míg csak nem, azaz míg csak meg nem szokja.
— seribet in mente, bele fogja vésni elméjükbe. — dormibit == dormiet.
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4. De vilícae officiis.
Vilicae quae sunt officia, curato faciat. Si eam tibi 

dederit dominus uxorem, eá esto contentus. Ea te metuat. 
Vicinas aliasque mulieres quam minimum utatur ; neve 
domum, neve ad sese recipiat. Ad cenam nequo eat, neve 
ambulatrix siet. Scito dominum pro tota familia rem divi
nam facere. Munda siet. Villam conversam mundamque 
habeat Kalendis, Idibus, Nonis ; festus dies cum erit, coro
nam in focum indat. Cibum tibi et familiae curet uti coctum 
habeat. Gallinas multas, et ova uti habeat. Pira arida, 
sorba, ficos, uvas passas, sorba in sapa, et pira et uvas in 
doliis ; uvas in vinaceis, et in urceis, in terra obrutas ; et 
nuces Praenestinas recentes in urceo in terra obrutas habeat. 
Haec omnia quotannis diligenter uti condita habeat. Fari
nam bonam, et far subtile sciat facere.

4. curato, a vilicusnak szól, hogy ügyeljen : a felesége jól végezze 
munkáját. — vicinas . . . utatur, társalogjon, utor (3) acc.-szál és nem 
abl. instr.-vel. — ad sese recipiat, ne hívja magához tereferére. — 
ambulatrix, kószáló, a vilicusnak is szólt ez a tilalom. — Scito, vegye 
tudomásul, hogy az áldozáshoz semmi köze, úgy mint a vilicusnak. — 
villam conversam, forgassa fel tisztogatás végett. — indat, indo (3) 
díszítse fel az oltárt. — arida aszalt.— uva passa, asszúszőlő, mazsola.— 
sorba in sapa, berkenye mustban befőzve. — in doliis, cserépedényben 
valamilyen módon éltévé (konzerválva). — in vinaceis, szőlőtörköly
ben. — in urceis, cserépkorsóban. — in terra obrutas, földbe temetve 
a szőlő eltevésének és élvezhetőn megtartásának különféle módjai, 
ma is teszik szalmába, földbe: verembe és tartják hútőházban, 
alacsony hőmérséklet mellett. — Praeneste, -is, n., Latium városa, 
híres jó diójáról. — condita, condio (4) eltesz, befőz gyümölcsöt stb. — 
farina, -ae, f., liszt. — far, farris, n., dara.

8*



PHAEDRUS.
III. PHAEDRUS AUGUSTI LIBERTUS.

Phaedrus Macedóniából származott ; mint görög rab
szolga került Augustus császár udvarába, ahol kitüntette 
magát szellemi tehetségeivel s a tudományokat és az iro
dalmat kedvelő uralkodó érdemeinek elismeréséül felszabadí
totta, úgyhogy mint római polgárnak C. Iulius Phaedrus 
volt a neve, de a kéziratok csak Augusti libertusnak nevezik. 
Költői működése azonban nem Augustus, hanem Tiberius, 
Caligula, Claudius és Nero császárok idejére esik. 
Augustus utódja, Tiberius, már nem viseltetett oly jóindu
lattal a költő iránt, aki meséinek homályos célzásaival 
magára haragította Seianust, Tiberius mindenható kegyeltjét, 
és több előkelő római férfiút. Ezért Phaedrust száműzték, 
de Seianus bukása után (31 Kr. u.) barátainak segítségével 
visszatért Rómába. Művének címe : Fabularum Aesopiarum 
libri quinque et appendices fabularum tres. Phaedrus a phry- 
giai Aesopus görög meséit szedte latin versekbe, de ezen
felül maga is több eredeti mesét írt; az aesopusi nevet azért 
is adta nekik, mert azt hitte, hogy Aesopus neve művét kapó- 
sabbá teszi. Ezek a rövid tanító költemények, melyekben 
emberek és állatok szerepelnek, mindig találóan fejeznek ki 
egy-egy erkölcsi igazságot s ügyesen korholják az életben 
gyakran előforduló erkölcsi fogyatkozásokat és hibákat.

A latin verstan elemeinek az ismertetését megtaláljuk 
a nyelvtanunk végén, itt csak a mesék ver salakjáról szó
lunk. A vers neve: senarius, hatos iambus (v Z), de 
görög mintára két-két lábat egy összetett ütemnek (dipodia) 
vettek a rómaiak (\y Z v _) és ezért nevezték trimeter 
iambicusnak (^ Z Z u __ f Z Az utolsó láb
kivételével bárhol állhat iambus helyett spondaeus (-------),
ennek a hosszú szótagját meg feloldja sokszor két rövidre:
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ezért nagyon sokféle válto
zata lehet az eredetileg hat iambusból: 
álló sornak.

A latin versnek rhythmicus (dallamos) olvasásához (scan
sio, skandálni), a versmérték helyes éreztetéséhez még a 
következőket kell megjegyeznünk.

1. A latinban a szó végző magánhangzót, ha utána 
szókezdő magánhangzó következik, nem kell hangoztatnunk. 
A szóvégi hangnak ezt az elhagyását : hangelhagy ás-n&k. 
élisio-nak nevezik.

Ugyanis a magánhangzók találkozását (hiatus = száj- 
tátás) a görög és latin ember füle nem szerette, a magyar 
is kerüli, mint a gazd'uram, gazdaasszony, jámbor (-— jó 
ember) kifejezések mutatják. Pl. ;

Longequ(e) inferior . . .
Atqu(e) ita correptum ...
Tunc fauc(e) improba . . .
Erg(o) ubi caelicolae parvos . . .
Conditaqu(e) in liquida corn(a) autumnalia faece.
2. Nem jön tekintetbe a szó végző m és a szókezdő h 

sem, mert mind a kettő nagyon gyengén hangzott a latin 
beszédben; a h nem is mássalhangzó, csak hehezet.

Tehát a szóvégző m a megelőző hangzóval együtt (am, 
em, im, om, um) kimarad a magánhangzóval vagy Á-val 
kezdődő szó előtt. (Ecthlipsis.) Pl.

Ad riv(um) eundem . . .
Latr(o) incitatus iurgii caus(am) intulit . . .
Ant(e) (h)os sex menses
Tunc moriens voc(em) (h)anc edidisse . . .
Tant(um) aberant summo . .
0 pariter raptae, quoni(am) (h)oc commune tenemus.
3. Ha a magánhangzóval vagy m-mel végződő szó 

után est vagy es következik, akkor az e hangot nem ejtjük 
és a -st a szó végéhez fűződik. (Aphaeresis.) Pl.

Nunquam (e)st fidelis
Hoc argumento tuta (e)st . . .
Parva mora (e)st . . .
Quaerendum (e)st, viduae fieri ...

< . ; ' ... ’ -
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A mese minden időben népszerű műfaj volt, különösen 
olyankor, amikor az igazságot nem lehet nyiltan megmon
dani. Híres ilyen meseköltő volt a francia La Fontaine 
(1621—1695), aki állatmeséihez Phaedrust választotta min
tául, a német Lessing (1729—1781) és a mi irodalmunkban 
Pesti Gábor (1536), Heltai Gáspár (1566), Fáy András 
(1786—1864), Greguss Ágost (1825—1882).

I. Prologus.
Aesopus auctor quam materiam repperit, 
Hanc ego polivi versibus senariis.
Duplex libelli dos est ; quod risum movet, 
Et quod prudenti vitam consilio monet,

5 Calumniari si quis autem voluerit, 
Quod arbores loquantur, non tantum ferae, 
Fictis iocari nos meminerit fabulis.

II. Lupus et agnus.

Ad rivum eundem lupus et agnus venerant 
Siti compulsi; superior stabat lupus 
Longeque inferior agnus. Tunc fauce improba 
Latro incitatus iurgii causam intulit.

5 Cur, inquit, turbulentam fecisti mihi

I. Prologus (görög szó) előszó, bevezetés. — Aesopus költő 
prózában mondta meséit. 1—2 Szórend: hanc materiam, quam 
Aesopus auctor repperit. — auctor feltaláló, kezdeményező, a ma
gyarban : elsőnek, először — 2 polivi, kicsiszoltam, azaz szépen 
kidolgoztam. — 3 duplex libelli dos est: könyvecském ajándéka, 
haszna kettős. — risum movet, megnevettet — 4 vitam prudenti 
consilio monet, az életet bölcs tanáccsal oktatja = életbölcse- 
ségre tanít. — 5 quis = aliquis. — 7 meminerit, jusson eszébe 
nos iocari.

II. 2 siti compulsi szomjúságtól űzve; szomjúságában. — 
superior inferior állítm. jelzők, a magyarban határozók: feljebb, 
lejjebb. — 3 fauce . . . incitatus gonosz torkától ösztönözve, 
torka ösztönzésére. — 4 iurgii (gén. obiect.) causam intulit okot
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Aquam bibenti ? Laniger contra timens :
Qui possum, quaeso, facere, quod quereris, lupe ?
A te decurrit ad meos haustus liquor.
Repulsus ille veritatis viribus :

10 Ante hos sex menses male, ait, dixisti mihi. 
Respondit agnus : Equidem natus non eram. 
Pater hercle tuus, ille inquit, maledixit mihi. 
Atque ita correptum lacerat iniusta nece.

Haec propter illos scripta est homines fabula,
15 Qui fictis causis innocentes opprimunt.

III. Graculus superbus et pavo.

Ne gloriari libeat alienis bonis
Suoque potius habitu vitam degere,
Aesopus nobis hoc exemplum prodidit.

Tumens inani graculus superbia,
5 Pennas pavoni quae deciderant sustulit

Seque exornavit. Deinde contemnens suos
Se immiscuit pavonum formoso gregi.
Illi impudenti pennas eripiunt avi
Fugantque rostris. Male mulcatus graculus

10 Redire maerens coepit ad proprium genus ; 
A quo repulsus tristem sustinuit notam. 
Tum quidam ex illis, quos prius despexerat:

keresett a civódásra. — 6 bibenti mikor, ha iszom. — 6 contra, 
ellenben (így szólt) ; a mondást jelentő ige a latin párbeszédben 
gyakran elmarad (ellipsis). — 7 qui, hogyan ? — quod, ami
miatt. — 8 ad meos haustus, az én ivóhelyemre. — 10 ante hős sex 
menses, m t hat hónapja; male . . . dixisti, maledico. — 13 cor
reptum lacerc megragadja, széttépi. — 15 A római császárok ural
kodása alatt, így Tiberiu? idejében is, sok előkelő római férfiú 
pusztult el koholt rágalmak s alaptalan gyanúsítások folytán.

III. 1 ne . . . libeat, hogy senkinek se legyen kedve, bona 
aliena idegen javak. — suo habitu saját mivolta szerint. — 
3 exemplum, példa, mese. A költő használja még a fabula, fabella 
szavakon kívül az exemplum, narratio, argumentum, documentum 
szavakat is mese jelentéssel. 5 pavoni dat. incomm ; magyarul 
helyesen: amelyeket a páva elhullatott. — 9 male mulcatus, a 
rútul megtépett. — 11 a quo = séd ab eo. — tristem sustinuit 
notam, szégyenletes megbélyegzést kellett elszenvednie. V. ö XVI
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Contentus nostris si fuisses sedibus
Et quod natura dederat voluisses pati,

15 Nec illam expertus esses contumeliam
Nec hanc repulsam tua sentiret calamitas.

IV. 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 putans

5 Eripere voluit : verum decepta aviditas 
Et quem tenebat ore, dimisit cibum, 
Nec quem petebat potuit adeo attingere.

V. Rana rupta et bos.

Inops potentem dum vult imitari perit.
In prato quondam rana conspexit bovem

Et tacta invidia tantae magnitudinis
Rugosam inflavit pellem. Tum natos suos

5 Interrogavit, an bove esset latior.
Illi negarunt. Rursus intendit cutem
Maiore nisu et simili quaesivit modo,
Quis maior esset. Illi dixerunt bovem.
Novissime indignata dum vult validius

10 Inflare sese, rupto iacuit corpore.

mese 5 s. —- 13 nostris sedibus a mi helyzetünkkel, a 2. sorban : 
habitu. — 16 tua . . . calamitas, te szerencsétlen; a latin elvont 
főnevet mond konkrét helyett.

IV. 3 vidit, megpillantotta. — 4 ab altero, se. cane. — 
5 decepta aviditas, megjárta a kapzsi, mert. — 6 dimisit, el
ejtette. — 7 quem petebat, ami után kapott; — nec . . . adeo, és 
mégsem.

V. 1 inops perit a főmondat. — 2 quondam, egyszer. — 
3 tacta invidia tantae magnitudinis (gén. obiect.), minthogy ily nagy
ság láttára irigység fogta el. — 5 latior, testesebb. — 9 novissime, 
utoljára, végül. 10 rupto corpore abl. abs. megpukkadt testtel.
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VI. Vacca, capella, ovis et leo.
Nunquam est fidelis cum potente societas ; 

Testatur haec fabella propositum meum.
Vacca et capella et patiens ovis iniuriae 

Socii fuere cum leone in saltibus.
5 Hi cum cepissent cervum vasti corporis, 

Sic est locutus partibus factis leo : 
Ego primam tollo, nominor quoniam leo ; 
Secundam, quia sum fortis, tribuetis mihi ; 
Tum, quia plus valeo, me sequetur tertia ;

10 Malo afficietur, si quis quartam tetigerit. 
Sic totam praedam sola improbitas abstulit.

VII. Asinus et leo venantes.

Virtutis expers verbis iactans gloriam 
Ignotos fallit, notis est derisui.

Venari asello comite cum vellet leo,
Contexit illum frutice et admonuit simul,

5 Ut insueta voce terreret feras,
Fugientes ipse exciperet. Hic auritulus
Clamorem subito totis tollit viribus
Novoque turbat bestias miraculo.
Quae dum paventes exitus notos petunt,

10 Leonis affliguntur horrendo impetu.
Qui postquam caede fessus est, asinum evocat 
Iubetque vocem premere. Tunc ille insolens :

VI. 3 patiens iniuriae, a sérelmeket békén tűrő. 5 vasti cor
poris (gén. qual.) hatalmas termetű. — 6 partibus factis, (abi. abs.) 
osztozkodáskor. — 7 primam, t. i. partem. — 9 me sequetur, nekem 
fog járni. — 10 malo afficere aliquem bántani valakit; a pass. az 
általános alanyt jelenti. — 11 sola improbitas, a gonosz egyedül. 
Lásd III. 16. Abstractum pro concreto.

VII. venantes (attr. praedic. = vadászók, azaz) vadászaton. 
— 1 verbis, csak szavakkal. — 2 derisui (dat. fin.) est gúny
tárgyául szolgál. — notis plur. dat. — 3 asello comite abi. abs. 
partié, nélkül: a csacsi kíséretében. 6 ipse, majd ő (t. i. az orosz
lán) ; — hic, itt, ekkor. — 9 exitus, kijárókat (az erdőből), csapáso
kat ; — petunt, keresik. — 10 leonis affliguntur horrendo impetu, 
az oroszlán rettentő ütéssel leteríti őket; a latin pass. helyett a
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Qualis videtur opera vocis meae ?
Insignis, inquit, sic ut, nisi nossem tuum 

15 Animum genusque, simili fugissem metu.

VIII. Cervus ad fontem.
Laudatis utiliora, quae contempseris, 

Saepe inveniri haec asserit narratio.
Ad fontem cervus, cum bibisset, restitit 

Et in liquore vidit effigiem suam.
5 Ibi dum ramosa mirans laudat cornua 

Crurumque nimiam tenuitatem vituperat, 
Venantum subito vocibus conterritus 
Per campum fugere coepit et cursu levi 
Canes elusit. Silva tum excepit ferum,

10 In qua retentis impeditus cornibus 
Lacerari coepit morsibus saevis canum. 
Tunc moriens vocem hanc edidisse dicitur : 
O me infelicem ! qui nunc demum intellego, 
Utilia mihi quam fuerint, quae despexeram, 
Et, quae laudaram, quantum luctus habuerint.

IX. Ex sutore medicus.
Malus cum sutor inopia deperditus 

Medicinam ignoto facere coepisset loco 
Et venditaret falso antidotum nomine, 
Verbosis acquisivit sibi famam strophis.

magyarban cselekvő. — 13 opera, szolgálat. — 14 nossem —
novissem. — 15 simili . . . metu, éppen úgy . . . ijedtemben.

VIII. 1 laudatis, abi. compar. — 2 Szórend: haec narratio 
asserit (ea), quae contempseris, saepe inveniri (= esse) utiliora 
laudatis (= quam ea, quae laudavisti). 7 venantum — venantium 
(venor 1 vadászom). — 9 excepit, magába fogadta. 10 retentis 
cornibus meg-megakadó agancsaitól. — 11 dicitur, azt mondják ; 
állítólag. — 15 laudaram = laudaveram ; — luctus, gen.

IX. 1 malus sutor ügyetlen, kontár varga; — inopia (abi. 
causae gyámoltalanságában 2 ignoto loco, idegen városban, ahol őt 
nem ismerték. — 3 antidotum — antidotorum ; az^mtidotumot a méreg 
(toxicum) ellenszerének tekintették. Egyesek antidotumot előre vettek 
be, hogy biztosítsák magukat mérgezés ellen; — falso nomine, hamis 
neve alatt. — 4 stropha, (görög szó) ügyes fogás. — 5 hic, itt ;
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5 Hic cum iaceret morbo confectus gravi 
Rex urbis, eius experiendi gratia 
Scyphum poposcit : fusa dein simulans aqua 
Antidoto miscere illius se toxicum, 
Ebibere iussit ipsum posito praemio.

10 Timore mortis ille tum confessus est 
Non artis ulla medicae se prudentia, 
Verum stupore vulgi factum nobilem. 
Rex advocata contione haec edidit : 
Quantae putatis esse vos dementiae,

15 Qui capita vestra non dubitatis credere, 
Cui calceandos nemo commisit pedes ?

Hoc pertinere vere ad illos dixerim, 
Quorum stultitia quaestus impudentiae est.

X. Canis fidelis.

Repente liberalis stultis gratus est, 
Verum peritis irritos tendit dolos.

Nocturnus cum fur panem misisset cani, 
Obiecto temptans an cibo posset capi :

5 Heus, inquit, linguam vis meam praecludere, 
Ne latrem pro re domini ? Multum falleris. 
Namque ista subita me iubet benignitas 
Vigilare, facias ne mea culpa lucrum.

morbo confectus betegségtől elcsigázva. — 6 eius experiendi gratia, hogy 
őt megpróbálja. — 8 antidoto miscere se illius, hogy ó a varga orvos
ságához vegyít. — 9 ipsum, hogy ő maga, t. i. sutor, posito (prae
posito) praemio abl. abs. jutalom tűzetvén ki, azaz a kitűzött 
jutalomért — 10 timore (abl. causae) mortis (gén. obiect.) halálos 
félelmében. — 11 prudentia artis medicae (gén. obiect.) az orvos
tudományban való jártassága miatt. — 12 factum nobilem, lett 
híressé. — 13 haec edidit, ezt a kijelentést tette. — 14 quantae 
esse dementiae, (gén. qual.) mily esztelenek vagytok. — 15 credere, 
rábízni. — 17 dixerim, azt mondhatnám. — 18 quaestus est, nyere
ségül szolgál. — impudentiae dat. comm.

X. dolos tendit cselt vet ; irritos attr. praed. a magyarban 
határozó : hiába 3 nocturnus — noctu ; — misisset, odadobott. — 
4 Szórend: temptans an obiecto cibo capi posset. — 5 linguam 
praecludere nyelvére lakatot tenni, száját betömni — 6 pro re 
vagyonáért. — multum, nagyon. — 8 lucrum facere hasznot húzni.



124

XI. Vulpes et ciconia.
Nulli nocendum : si quis vero laeserit, 

Multandum simili iure fabella admonet.
Vulpes ad cenam dicitur ciconiam

Prior invitasse et illi in patina liquidam
5 Posuisse sorbitionem, quam nullo modo 

Gustare esuriens potuerit ciconia. 
Quae vulpem cum revocasset, intrito cibo 
Plenam lagoenam posuit : huic rostrum inserens 
Satiatur ipsa et torquet convivam fame.

10 Quae cum lagoenae collum frustra lamberet, 
Peregrinam sic locutam volucrem accepimus : 
Sua quisque exempla debet aequo animo pati.

XII. Muli duo et raptores.
Muli gravati sarcinis ibant duo :

Unus ferebat fiscos cum pecunia,
Alter tumentes multo saccos hordeo.
Ille onere dives celsa cervice eminet

5 Clarumque collo iactat tintinnabulum, 
Comes quieto sequitur et placido gradu. 
Subito latrones ex insidiis advolant 
Interque caedem ferro mulum sauciant, 
Diripiunt nummos, neglegunt vile hordeum.

10 Spoliatus igitur casus cum fleret suos :
Equidem, inquit alter, me contemptum gaudeo, 
Nam nil amisi nec sum laesus vulnere.

Hoc argumento tuta est hominum tenuitas ; 
Magnae periclo sunt opes obnoxiae.

XI. 2 simili iure, a megtorlás joga szerint. — 4 prior, előbb. — 
5 posuisse — apposuisse, quam ... potuerit, következményes értelmű: 
úgy hogy azt meg nem ízlelhette. — 7 intrito cibo, a levesbe 
aprított kenyérrel. — 8 huic (lagonae) inserens ebbe beledugva 
csőrét. — volucris peregrina költöző madár; lásd Livius 9, 1 avis 
aestiva. — 12 aequo animo nyugodt lélekkel.

XII. 4 onere dives, a gazdag teherrel ; — celsa cervice eminet, 
magasra tartja nyakát. — 11 gaudeo, szórend: gaudeo me con
temptum esse. — 12 nil — nihil. — 13 hoc argumento, ezen mese 
szerint. — 14 periclo = periculo, a versmérték kedvéért való e 
rövidülés neve: syncope.
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XIII. Pullus ad margaritam.

In sterquilino pullus gallinaceus
Dum quaerit escam, margaritam repperit.
Iaces indigno quanta res, inquit, loco ! 
Hoc si quis pretii cupidus vidisset tui, 

5 Olim redisses ad splendorem pristinum.
Ego quod te inveni, potior cui multo est cibus,
Nec tibi prodesse nec mihi quicquam potest.

Hoc illis narro, qui me non intellegunt.

XIV. Aesopus respondet garrulo.

Aesopus domino solus cum esset familia,
Parare cenam iussus est maturius.
Ignem ergo quaerens, aliquot lustravit domus, 
Tandemque invenit, ubi lucernam accenderet.

5 Tum circumeunti fuerat quod iter longius, 
Effecit brevius : namque recta per forum 
Coepit redire. Et quidam e turba garrulus : 
Aesope, medio sole quid cum lumine ? 
Hominem, inquit, quaero, et abiit festinans domum.

10 Hoc si molestus ille ad animum rettulit, 
Sensit profecto se hominem non visum seni, 
Intempestive qui occupato adluserit.

XIII. 3 quanta res, te drága kincs. — 4 hoc, ezt, hogy itt 
heversz. — quis . . . vidisset, olyan látta volna meg, aki. cupidus 
pretii tui (gén. obiect.) értékedre vágyódó. — 5 ad splendorem, 
fényes helyedre ; a gyöngyöt aranyba, ezüstbe foglalják. — 6 quod, 
az, hogy. — 8 me — engemet, meséimet. Azokra gondol, akik nem 
látják át, hogy ezekben a mesékben milyen értékes erkölcsi tanul
ság van.

XIV J familia, cselédség ; tréfásan mondja az egy személy
ből álló segítséget cselédségnek. — 4 A régi időben a tüzet gondosan 
őrizték, mivel a tűzgyújtás fáradságos munka volt; ha a tűz otthon 
kialudt, akkor a szomszédoktól kértek. — 5 circumeunti ha kanyarog, 
azon az úton, amelyen a házakat vizsgálgatta. — 6 effecit brevius. 
megrövidítette. — 8 medio sole (= die) délben, fényes nappal. — 
quid, mi dolgod van, mit akarsz ? — 10 ad animum referre meg
szívlelni, magára vonatkoztatni. — 11 sentio, megértek. —• 12 qui 
mert.
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XV. De vulpe et uva.

Fame coacta vulpes alta in vinea 
Uvam appetebat ; summis saliens viribus 
Quam tangere ut non potuit, discedens ait : 
Nondum matura est ; nolo acerbam sumere.

5 Qui facere quae non possunt verbis elevant, 
Adscribere hoc debebunt exemplum sibi.

XVI. De vitiis hominum.

Peras imposuit Iuppiter nobis duas : 
Propriis repletam vitiis post tergum dedit, 
Alienis ante pectus suspendit gravem.

Hac re videre nostra mala non possumus ;
5 Alii simul delinquunt, censores sumus.

XVII. Viatores et latro.

Duo cum incidissent in latronem milites, 
Unus profugit, alter autem restitit 
Et vindicavit sese forti dextera.
Latrone occiso timidus accurrit comes

5 Stringitque gladium, dein reiecta paenula : 
Cedo, inquit, illum ; iam curabo sentiat, 
Quos attemptarit. Tunc, qui depugnaverat : 
Vellem istis verbis saltem adiuvisses modo :

XV. 1 alta in vinea a szőllőtőkén magasan. — 5 Szórend: 
qui (ea), quae facere non possunt, verbis elevant. — 6 adscribere 
sibi, a római bankárok műszava ; javára írni, a maga számlájára 
elkönyvelni; itt: magára venni. V. ö. XVII. 14.

XVI. 3 alienis, se. vitiis repletam gravem (peram). — 4 hac 
re = hanc ob rem. — 5 simul, mihelyt ; — A censorok voltak a 
római polgárok legfőbb erkölcsbírái ; ők tartották a vagyon- 
becslést és népszámlálást és ók ügyeltek fel az állami javakra is. 
Aldnek a viselkedése ellen kifogásuk volt, annak a neve mellé a 
jegyzékükben jelet tettek: nota censoria, cenzori megrovás. V. ö. 
III. mese 11 s.

XXVII. 3 reiecta paenula, hogy ne akadályozza a kardforgatás
ban. — 6 curabo sentiat — curabo, ut sentiat. — 7 quos, kiket, mily 
bátor embereket ; attemptarit — attemptaverit. — 8 vellem, bárcsak.



127

Constantior fuissem vera existimans.
10 Nunc conde ferrum et linguam pariter futilem

Ut possis alios ignorantes fallere.
Ego, qui sum expertus, quantis fugias viribus/
Scio, quam virtuti non sit credendum tuae.

Illi assignari debet haec narratio,
15 Qui re secunda fortis est, dubia fugax.

XVIII. Calvus et musca.
Calvi momordit musca nudatum caput;

Quam opprimere captans alapam sibi duxit gravem. 
Tunc illa irridens : Punctum volucris parvulae 
Voluisti morte ulcisci ; quid facies tibi,

5 Iniuriae qui addideris contumeliam ?
Respondit : Mecum facile redeo in gratiam, 
Quia non fuisse mentem laedendi scio. 
Sed te, contempti generis animal improbum, 
Quae delectaris bibere humanum sanguinem 

10 Optem necare vel maiore incommodo.
Hoc argumentum veniam dandam illi docet, 

Qui casu peccat. Nam qui consilio est nocens, 
Illum esse quavis dignum poena iudico.

XIX. Pastor et capella.
Pastor capellae cornu baculo fregerat •

Rogare coepit, ne se domino proderet.
Quamvis indigne laesa, reticebo tamen ;
Sed res clamabit ipsa, quid deliqueris.

modo az imént. — 9 vera, sc. esse (ea) verba. — 10 conde ferrum 
et linguam, kardot rejts és fogd be a szád. — A linguam szó nem 
illik tárgyként a condere igéhez, azért a magyarban más igét 
kellett használnunk (zeugma). — 14 assigno 1 bankár műszó: 
utalványozok ; itt: vonatkoztatok. V. ö. XV. 5.

XXVIII. 1 momordit, megcsípte. — 2 captans, cum captaret, ut 
eam opprimeret. — 3 volucris parvula, nem nevezi néven, hanem 
tréfásan fontoskodva körülírja: az ici-pici szárnyas állat. — 
5 contumelia, az arculütés szégyennel jár. — 7 mens laedendi, sértő 
szándék. — 10 optem, szeretnélek ; — vei, még, akár. — 11 veniam 
dare megbocsátani. — 12 consiliö szántszándékkal, — nocens = noxius: 
ártalmas, szokott kárt okozni.

XIX. 3 laesa sim. — 4 quid, hogy mit.



128

XX. De fortunis hominum.
Cum de fortunis quidam quereretur suis,

Aesopus finxit consolandi gratia : 
Vexata saevis navis tempestatibus,

Inter vectorum lacrimas et mortis metum;
5 Faciem ad serenam subito ut mutatur dies,

Ferri secundis tuta coepit flatibus 
Nimiaque nautas hilaritate extollere. 
Factus periclis tum gubernator sophus : 
»Parce gaudere oportet et sensim queri.« — 

10 Totam aeque vitam miscet dolor et gaudium

XXI. De Simonide.
Homo doctus in se semper divitias habet.

Simonides, qui scripsit egregium melos,
Quo paupertatem sustineret facilius, 
Circumire coepit urbes Asiae nobiles,

5 Mercede accepta laudem victorum canens.
Hoc genere quaestus postquam locuples factus est, 
Redire in patriam voluit cursu pelagio ;
Erat autem, ut aiunt, natus in Cea insula :
Ascendit navem, quam tempestas horrida

10 Simul et vetustas medio dissolvit mari.
Hi zonas, illi res pretiosas colligunt,
Subsidium vitae. Quidam curiosior :

XX. 2 finxit, ezt a mesét gondolta ki. — 3 vexata, t. i. est.
— 5 subito ut, egyszerre, amint. — 6 ferri coepit, haladni kezdett.
— 8 periclis — periculis (syncope). — 8 sophus (görög szó, latinul; 
sapiens) bölcs.

XXI. A keosi Simonides Kr. e. 500 körül élt. Sok győzelmi 
dalt, himnuszt, epigrammát írt ; költeményeket pénzért is írt egyes 
győztesekre s ily módon tartotta fenn magát. — 2 melos, dal (nőm. és 
acc.), görög szó ; magyarra többesszámmal fordítjuk. — 3 quo . . . 
facilius = ut eo . . . facilius. — 4 Asia a görögök-lakta Kis-Ázs'a. — 
5 mercede accepta (abl. abs._) jutalomért. — victorum, a versenyjátékok 
győzteseit költők magasztalták győzelmi dalaikban. Leghíresebbek 
Pindarus győzelmi dalai. — 8 Cea insula, a cyclas szigetek egyike, 
görögösen: Keös. — 10 vetustas korhadtsága, rozoga volta, simul 
et, egyszersmind. — 11 zóna (görög szó) öv, amelyben — zsebük 
helyett — a balkáni népek ma is mindenüket, így pénzüket is 
tartják. — 12 subsidium vitae életük támaszául, curiosior (közép
fok összehasonlítás nélkül :) egy ugyancsak aggódó, a kelleténél
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Simonide, tu ex opibus nil sumis tuis ?
Mecum, inquit, mea sunt cuncta. Tunc pauci enatant, 

15 Quia plures onere degravati perierant.
Praedones adsunt, rapiunt, quod quisque extulit, 
Nudos relinquunt. Forte Clazomenae prope 
Antiqua fuit urbs, quam petierunt naufragi. 
Hic litterarum quidam studio deditus,

20 Simonidis qui saepe versus legerat 
Eratque absentis admirator maximus, 
Sermone ab ipso cognitum cupidissime 
Ad se recepit; veste, nummis, familia <
Hominem exornavit. Ceteri tabulam suam

25 Portant rogantes victum. Quos casu obvios 
Simonides ut vidit : Dixi, inquit, mea 
Mecum esse cuncta ; vos quod rapuistis, perit.

XXII. Scurra et rusticus.

Facturus ludos quidam dives nobiles
Proposito cunctos invitavit praemio,
Quam quisque posset, ut novitatem ostenderet. 
Venere artifices laudis ad certamina ;

5 Quos inter scurra, notus urbano sale, 
Habere dixit se genus spectaculi, 
Quod in theatro nunquam prolatum foret. 
Dispersus rumor civitatem concitat.

kíváncsibb. - 13 Simonide, görög vocativus. — 14 cuncta, Biasnak, 
a hét görög bölcs egyikének tulajdonítják mondást. —*- 15 plures 
a többség, a legtöbben. — 16 adsunt, ott teremnek. — 18 quam 
petierunt ide, ebbe törekedtek (eljutni). — 19 hic itt, litterarum 
studiis dedere se irodalmi tanulmányokkal foglalkozni. — 21 absen
tis t. i. Simo nidis (gén. obiect.) neki távollétében is, bár szemé
lyesen nem ismerte. — 22 sermone db ipso cognitum t. i. Simoni
dem : a vele való, személyes beszélgetésből megismerve. — 24 homi
nem, emberünket ; — tabulam, a hajótöröttek szerencsétlenségüket 
lefestették s a képet valamelyik isten templomában szokták felakasz 
tani hálájuk jeléül (tabula votiva) ; néha pedig ezzel a képpel jártak - 
keltek, hogy alamizsnát gyűjtsenek. — 27 rapuistis, magatokhoz kap
kodtatok.

XXII. 3 Szórend: ut quisque ostenderet novitatem, quam 
posset. — 5 urbano ale városias, finom élcéről; ellentéte : rusticus 

Hittrieh—Kliment: Lat»u olvasó- és gyakorlókönyv. Ili—IV. 9
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Paullo ante vacua turbam deficiunt loca.
10 In scena vero postquam solus constitit

Sine apparatu, nullis adiutoribus,
Silentium ipsa fecit exspectatio.
Ille in sinum repente demisit caput
Et sic porcelli vocem est imitatus sua,

15 Verum ut subesse pallio contenderent 
Et excuti iuberent. Quo facto simul 
Nihil est repertum, multis onerant laudibus 
Hominemque plausu prosequuntur maximo. 
Hoc vidit fieri rusticus. Non mehercule

20 Me vincet, inquit : et statim professus est 
Idem facturum melius se postridie. 
Fit turba maior. Iam favor mentes tenet 
Et derisuri non spectaturi, sedent. 
Uterque prodit. Scurra degrunnit prior

25 Movetque plausus et clamores suscitat.
Tunc simulans sese vestimentis rusticus
Porcellum obtegere, (quod faciebat scilicet, 
Sed, in priore quia nil compererant, latens) 
Pervellit aurem vero, quem celaverat, 

30 Et cum dolore vocem naturae exprimit.
Acclamat populus scurram multo similius 
Imitatum, et cogit rusticum trudi foras. 
At ille profert ipsum porcellum e sinu, 
Turpemque aperto pignore errorem probans : 

35 En hic declarat, quales sitis iudices !

falusias, otromba. — genua spectuculi, mutatvány. — 9 turbam 
deficiunt loca a tömeget nem tudják befogadni a helyek. — 12 
exspectatio, kíváncsiság. — 14 sua, se. voce. — 15 verum, se. 
porcellum ; — contenderent, azt vitatták. — 16 quo facto simul, 
miután ezt azonnal megtette. — 21 melius, jobban. — 22 iam favor 
mentes tenet, az emberek már elfogultak, részrehajlók. — 23 derisuri, 
se. rusticum. — 27 quod faciebat scilicet, amit valóban meg is tett. —
28 latens a faciebat-hoz attr. praed. : észrevétlenül, titokban. —
29 vero, se. porcello. — 30 vox naturae természetes hang. — 
34 pignore, bizonysággal ; — probans, kimutatva (így szólt). — Arany 
János Vojtina Ars Poétikájában ebből a meséből tanulságot von le 
a költészetre :

»Győzz meg, hogy am látszik, az való, 
Akkor neved költő lesz, nem csaló.«



OVIDIUS.
IV. PUBLIUS OVIDIUS NASO ÉLETE ÉS MÜVEI.

Költőnk élete folyását jól megismerhetjük költeményei
ből. Kr. e. 43-ban márc. 20-án született Sulmóban, Rómától 
keletre, Itália közepe táján. Atyja jómódú előkelő római 
lovag volt, aki Publius fiát egy évvel idősebb bátyjával, 
Luciussal együtt nagy gonddal neveltette Rómában, hogy 
majd a hivatalnoki pályára lépjenek. Lucius tanulta is szíve
sen a szónoklás tudományát, — így hívták akkor a köz
pályán szereplő emberek jogászképzettségét — de Publius 
csak a költészethez vonzódott gyakorlatias gondolkozású 
apja nagy bosszúságára. Római tanulmányai befejezése után 
Ovidius az akkori idők szokása szerint Görögországot, Kis- 
Azsiát utazta be ; Szicíliában majdnem egy évig tartózkodott 
és ismeretekben, tapasztalatokban gazdagodva tért vissza 
majdnem három év múlva. Ekkor, húsz éves korában, atyja 
kívánságára állami hivatalt vállalt : triumvir capitalis, ala
csonyabb rangú rendőrtisztviselő volt, majd később tagja 
volt a centumviri stlitibus (= litibus) indicandis apró-cseprő 
ügyekben ítélkező bíróságnak. De ezek a foglalkozások nem 
feleltek meg az ő költői hajlandóságának. Otthagyta hát a 
hivataloskodást és úgy látszik bátyja halála után (Kr. e. 24), 
most már, atyja beleegyezésével is, csak a költészetnek élt.

Fiatal ember volt még, mikor már az egész városban 
ismerték és nagy népszerűségnek örvendtek Versei. Gondtalan 
jólétben, boldogünnepeltetésbenélte életét Rómában és vidéki 
birtokain. Jó barátságban állott kora kiváló férfiaival, külö
nösen nagy költőivel : Propertiusszal, Horatiusszal. Boldog 
megelégedéssel mondja maga : »Haec aetas moribus apta 
meis.« Mint egész Róma ünnepelt kedves költőjét, aki éppen 
akkor fejezte be legnagyobb müvét : a Metamorphosist, 
váratlanul érte Kr. u. 8-ban, 51 éves korában Augustus szi
gorú rendelete, amely a Fekete-tenger nyugati partján, a

9*



132

Duna torkolatától délre fekvő Tomi-ba száműzte, a művelt 
világtól messze eső barbár népek közé. Hogy mi volt az oka 
büntetésének, biztosan nem tudjuk ; a költő maga többször 
homályosan célozva említi: mar mén et errore. Ügy látszik, 
Augustus ifjúkori költeményeinek szabadabb tartalmáért 
neheztelt meg a költőre és a nyilvános könyvtárakból ki is 
dobatta és megsemmisítette összes műveit. Büntetése 
relegatio, vagyona, polgárjoga megmaradt, csak nem volt 
szabad elmozdulnia a tartózkodási helyül megállapított kiet
len, zord, barbár vidékről. Ott élt még kilenc évet egyedül, 
keseregve, panaszkodva, folytonosan hazavágyódva és befo
lyásos barátai révén is esdekelve kegyelemért. De sem 
Augustus, sem utódja Tiberius nem engedett sem könyör
gésének, sem hízelgésének, és ott halt meg Kr. u. 17-ben, 
60 éves korában. A romániai Constanta (mellette van 
Anadolköi török nevű község, a régi Tomi) piacán 1886-ban 
szobrot emeltek a tiszteletére, melynek talapzatán a költő 
magakészítette sírfelirata olvasható:

Hic ego qui iaceo, tenerorum lusor amorum,
Ingenio perii Naso poéta meo.

At tibi, qui transis, ne sit grave, quisquis amasti, 
Dicere : Nasonis molliter ossa cubent.

*
Ovidius költészete három korszakra oszlik életének 

viszonyai szerint :
Az első korszakban, körülbelül 40 éves koráig, kora divatja 

és ízlése szerint szerelmi költeményeket írt. Ezekkel szerezte 
meg egészen fiatalon nagy népszerűségét, de ezek sodorták 
bajba is élete delén.

A második korszakban, 40—50-es éveiben, helyesebb 
ízléssel, tisztultabb erkölcsi felfogással komolyabb tárgyat 
választ, mely az ő költői előadásában, elbájoló mesemondá
sával eddigi népszerűségéhez még a közönség tiszteletét is 
megszerzi.

A Metamorphoseon libri XV, vagyis Átváltozások 15 könyv
ben görög és kisebb mértékben római mythosok, mondák, 
melyekben valami átváltozás fordul elő. A világ teremtésétől 
egészen saját koráig : Julius Caesarnak üstököscsillaggá vál
tozásáig nagy verselési ügyességgel, élénk költői leírásokkal
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adja elő időrendbe sorozva a mondákat. Az átváltozás több
nyire az istenek büntetése vagy jutalma, de néhol valami fel
sőbb hatalom titkos akarata, melynek okáról, céljáról maguk 
az istenek sem tudnak. Tehát az egyes mondák befejezéséül 
szereplő átváltozások és az időrendbe sorozás teszi ezt a tarka, 
változatos tárgyú, epikus stílusban és mértékben, hexameterek
ben írt költeményt »perpetuum carmen«-né, egybefüggő nagy 
költeménnyé, vagyis eposszá, amint a költő maga hirdeti. 
Lebilincselő és érdeklődést keltő előadásán kívül még egy 
értékes vonása van Ovidius Metamorphosisának, amely a 
renaissance óta újra a képzőművészet kimeríthetetlen for
rásává is.tette: a modernsége, mert a mythologia alakjait isteni 
fenségüktől megfosztva, hozzánk is hasonló élő, küzdő, szen
vedő és reménykedő embereknek ábrázolta és így örök embe
riekké tette. Evvel az egyéni költői felfogásával a klasszikus 
mythologiának romantikus színezetet adott. Költészetnek, 
képzőművészetnek kifogyhatatlan forrása, az Ezeregyéjszaka 
és Dekameron mesegyűjteményekhez hasonló hatású mese
tára az antik világnak. Ez Ovidiusnak a legszebb műve ; maga 
vallja büszke önérzettel, hogy vele halhatatlanságot szerez :

perque omnia saecula fama
Si quid habent veri vatum praesagia, vivam.

Mikor Augustus büntető parancsa számkivetésbe küldte, 
már készen volt, csak az utolsó simítás hiányzott. Ovidius 
akkor elkeseredésében más költeményeivel együtt tűzbe 
vetette, de barátainak, akik készülés közben olvashatták, volt 
róla másolatuk és így maradt fenn a Metamorphoses.

A második korszak másik nagy, komoly, nemzeti tárgyú 
és célú, de be nem fejezett költői műve : Fastorum libri sex 
vagyis Ünnepek naptára költői feldolgozásban. Csak januá- 
riustól június végéig eső római hazafias és vallásos ünnepek 
eredetének és jelentőségének költői magyarázatával ké
szült el, ezért hat könyv ; az év második felének ünnepeit a 
relegatióban nem volt kedve megénekelni. Versalakja 
distichon : hexameter és pentameter kapcsolata. A régiek az 
ilyen — úgynevezett — elégiái versekben írt magyarázó, tanító 
költeményeket aetiőlogiai elégiáknak nevezték, mert szoká
sok, intézmények oka (görögül : alvia, causa) volt bennük 
ismertetve. Ma legenda a neve az ilyenféle költői műfajnak.
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Költői működésének harmadik korszaka számkivetésének 
idejére esik. A nagy csapás teljesen átalakította költészetét 
is. A pajkos, tréfás szerelmi elégia helyébe a valódi elégia, a 
keserves siránkozás következett. Ezekkel a verseivel állapí
totta meg Ovidius e műfajnak a mai jellemző vonását : a bús 
bánkódást. Szomorú magányában később már mértéket sem 
tud tartani siránkozásában és rimánkodva, hízelegve kér 
kegyelmet.

Tristium libri V (Szomorú dalok) és Epistulae ex Ponto 
libri 1V e harmadik korszak művei.

*
Ovidius igazi művészietek. Találékony, szellemes, gazdag 

a képzelete és a verselésnek utolérhetetlen nagy művésze. 
Elbeszéléseit színes képek tarkítják, kiváló mesemondó 
tehetség, akinek minden alkotásán látszik költői egyénisége : 
az alkotás könnyedsége és a kifejezés önkénytelenül fakadó 
szabatos költőisége.

»Sponte sua carmen numeros veniebat ad aptos, 
Et quod temptabam dicere, versus erat«

mondja ő maga.
Nála a kötött beszéd, a szigorú törvényekhez alkalmaz

kodó dallam nem akadálya, hanem szárnya a gondolatnak. 
Csak Shakspere teremtett a készen kapott anyagból kép
zelete csapongásával ily könnyedséggel és Petőfi lelke volt 
úgy tele érzéssel, Színes gondolattal s talált nála költői képek
ben hasonló közvetlen megnyilatkozást.

A magyar irodalomban a XVI. század lírai költészetén 
jelentkezik Ovidius hatása klasszikus képek, hasonlatok fel
tűnésével (Balassa Bálint 1551—1594 és utánzója Rimay 
János 1564—1631). Népszerűségére jellemző, hogy a költő 
Zrínyi (1620—1664) könyvtárában egyéb művei mellett a 
Metamorphoses négy különböző latin szövegű kiadásban és 
egy olasz fordításban megvolt ; elégiáiban is Ovidius a minta
képe Zrínyinek (Arianna sírása). Gyöngyösi István (1624— 
1704) költői pályáját Ovidius műfordításaival kezdi és egész 
költészetére nagy hatással van a »gyengéd szerelmek költője«. 
És a Metamorphoses gazdag képtárának az ihlető hatása 
bizonyosan Tompa Mihály (1817—1868) egyik-másik meré
szebb alakítású regéjén is nyilatkozik.
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Ovidius versformái.
A latin verstan elemeinek az ismertetését : rhythmus, 

mora, pes, arsis, thesis, ictus megtaláljuk latin nyelvtanunk 
végén. Itt Ovidius két verssoráról: a hexameter-TÖ\ és penta- 
meter-rcA és ezek kapcsolatából keletkező versszakról: a dis- 
tichon-TÓ\ beszélünk.

A hexameter, hatméretű vers (e£, lat. sex, hat; yévgov 
lat. metrum, mérték) azaz hat négy-morás, ereszkedő láb, 
a dactylus alkotja. A verssor neve : hexameter dacty
licus vagy héröicus (hősi) is, mert a görögök és rómaiak 
hőskölteményekben csak ezt használták.

Mértéke :
A verssor utolsó lába egy szótagga-1 (egy mora) rövidebb, 

de ez csak látszólagos, mert a hiányzó szótagot szünet (a 
zenében r/4 pauza) pótolja. És mivel a verssor végén az 
utolsó szótagot tóes-nek (anceps ^) vesszük, lehet az utolsó 
láb spondaeus is.

Az első négy láb dactylusa helyett a vele egyenlő értékű, 
négymorás spondaeus --is állhat, de az ötödik láb ren
desen dactylus. Ha mégis—jellemzés, színezés ked
véért — az ötödik lábon is spondaeus -- van : versus spon
diacus. akkor a negyedik láb dactylus.

Margine terrarum porrexerat Amphitrite.

A dactylusok gyorsan gördülővé, szökellővé teszik 
a verset :

Tela viris animique cadunt gladiisque remotis —

a spondaeusok lassúvá, vontatottá :
Nituntur longo vestigia ponere clivo.

így a verssor elevenebb vagy nehézkesebb dallama 
segít az értelemnek és hatásosan, jellemzően színezi az 
ért elem-keltette hangulatot.

Hosszabb verssorokban, így az alap formája szerint 
17 szótagból álló (24 morás) hexameterben is kisebb szü
netek vannak, melyek változatossá teszik a verssor dallamát.
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Ilyen szünet úgy keletkezik, hogy a dallam folyása egy 
jelentősebb helyen : arsis és thesis között megállómért ott 
a szó végződik, vagyis a szóvégződéssel támadó szünet kétfelé 
vágja a lábat, ezért a neve : lábmetszet — caesura. A hexa
meternek több lábban lehet ilyen metszete, de a leggyakoribb 
a 3-ik láb arsisa és thesise között van ; caesura semiquinaria 
(görögösen: penthemimeres) a neve, mert az 5-ik fél láb 
után következik.

Consenu ere ca s a pau perta temque fa tendo.

Ha a szünet, vagyis a szó vége, összeesik a versláb 
végével azaz két versláb közé esik, sormetszet, diaeresis 
keletkezik. Ennek az a változata a leggyakoribb, mely 
a négy első lábtól a két utolsót metszi el ; neve : caesura 
bücölica, mert a pásztorköltemények írói használták szívesen.

Omnia I pontus e ránt, dee ránt quoque litora ponto.

A pentameter (névre öt) csak látszólag ötméretü, 
mert dallamának az időtartama éppen olyan hosszú, mint 
a hexameteré, hat dactylus lábból áll ez is, de a harmadik és 
hatodik lábában csak az arsisa van meg és a thesisét szünet 
pótolja ; ezt a két csonka, fél lábat egynek számították és 
ezért nevezték ötméretűnek.

Képlete :
Metszete csak egy van: a 3-ik láb arsisa után, tehát 

a caesura semiquinaria, de ez egyúttal sormetszet is (diae
resis), mert a sort két egyenlő félre osztja. A 4-ik és 5-ik 
lábon kötelező a dactylus, az első felében dactylus helyett 
állhat spondaeus is.

A pentameter nem fordul elő egymagában, hanem 
csak a hexameterrel váltakozva, mint annak a kiegészítése, 
megkezdett gondolatát befejező második sor ; evvel együtt 
alkotja a distichon (öl kettős, sor) nevű kétsoros
versszakaszt. Ilyen versformában írták a görög költők 
elégiáikat, amelyek azonban nemcsak bús, panaszkodó 
dalok, hanem buzdító, életbölcseletet hirdető, tanító költe
mények is voltak és ezért ezt a versszakaszt elégiái versnek 
szokták nevezni. Ilyen versformában írta Ovidius Fasti-}éX.

*
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Ha skandálva, a vers dallamát éreztetve mondjuk a 
verset, azt találjuk, hogy a szónak az eredeti hangsúlya 
(accentus) a vers első felében nem esik egybe a vers hang
súlyával (ictus), de a 4-ik lábtól kezdve egy szótagon van 
mind a kettő. Pl.

Et veniam dapibus nullisque paratibus orant.

A veniám és dapibus szavak ictus szerint utolsó szótag
jukon hangsúlyosak, de a szóhangsúlyuk (accentus) veniam, 
dapibus. A nullis que, paratibus, órant szavakban egybe
esik az ictus az accentus-szah

M e tamorphoses.

1. Proemium.
In nova fert animus mutatas dicere formas
Corpora. Di, coeptis — nam vos mutastis et illas — 
Adspirate meis, primaque ab origine mundi 
Ad mea perpetuum deducite tempora carmen.

2. Quattuor aetates mundi.
Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo, 
Sponte sua, sine lege fidem rectumque colebat. 
Poena metusque aberant, nec verba minacia fixo 
Aere legebantur, nec supplex turba timebat

5 Iudicis ora sui, sed erant sine vindice tuti.

1. Proemium (görög s^ó) = előhang, bevezetés ; lásd Phaedrus-
nál : prologus. — 1 fert, hajt, ösztönöz; — in nova corpora, új
lényekké ; — dicere, elbesz ni, megénekelni ; — mutatas formas, a mű 
görög címének a fordítása : átváltozásokat. — 2 coeptis, a többesszá
mot a költő sokkal szabadabban, gyakrabban használja, mint a próza
író ; — coeptis adspirare, metaphora a hajóséletből: küldjétek ked
vező szelet (vállalkozásom hajójára). —4 perpetuum carmen, egybe
függő költeményemet; eddig Ovidius elégiákat, kisebb térj edelmű köl
teményeket írt, most Vergilius Aeneisének dicsőségére vágyik.

2. A világ négy korszaka az emberiség fokozatos erkölcsi hanyat
lásának a rajza a boldog paradicsomi ártatlanságtól az elszomorító 
romlottságig. — 1 vindice nullo, minden büntetőbíró nélkül. — 3 fixo 
aere, a törvényeket érctáblára is szokták vésni és így függesztették ki

Aranykor.
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Ezüstkor.

Nondum caesa suis, peregrinum ut viseret orbem, 
Montibus in liquidas pinus descenderat undas, 
Nullaque mortales praeter sua litora norant. 
Nondum praecipites cingebant oppida fossae ;

10 Non tuba derecti, non aeris cornua flexi, 
Non galeae, non ensis erant : sine militis usu 
Mollia securae peragebant otia gentes. 
Ipsa quoque immunis rastro que intacta nec ullis 
Saucia vomeribus per se dabat omnia tellus ;

15 Contentique cibis nullo cogente creatis 
Arbuteos fetus montanaque fraga legebant 
Cornaque et in duris haerentia mora rubetis 
Et quae deciderant patula Iovis arbore glandes. 
Ver erat aeternum, placidique tepentibus auris

20 Mulcebant zephyri natos sine semine flores.
Mox etiam fruges tellus inarata ferebat, 
Nec renovatus ager gravidis canebat aristis ; 
Flumina iam lactis, iam flumina nectaris ibant, 
Flavaque de viridi stillabant ilice mella.

25 Postquam Saturno tenebrosa in Tartara misso 
Sub Iove mundus erat, subiit argentea proles, 
Auro deterior, fulvo pretiosior aere. 
Iuppiter antiqui contraxit tempora veris, 
Perque hiemes aestusque et inaequales autumnos

30 Et breve ver spatiis exegit quattuor annum.
Tum primum siccis a ér fervoribus ustus

lásd Liv. 7, 10. — verba minacia, a törvények rendelkező szövege után 
következik a sanctio, a megszegőjére járó büntetés. — 4 supplex turba, 
a vádi rokonait és barátait magával szokta vinni a tárgyalásra, 
hogy a bírákat meghassák. — 8 norant — noverant, a régi költők 
többször kiemelik a hajózás káros hatását az erkölcsökre. — 10 tuba 
derecti aeris, egyenes (érc)harsona; — cornua aeris flexi, hajlott érc
kürt. — 13 immunis, szolgáltatástól (munus) mentes, töretlen, szúz. — 
15 nullo cogente, minden kényszer nélkül. — 16—17 ezeknek a fanyar, 
ízetlen vad gyümölcsöknek az élvezete jelzi az akkori emberek boldog 
igénytelenségét. — 19 auris = aura, ae. — 22 cünébat = cáneo, 
ere. — 23 flumina lactis, nectaris (gén. materiae), v. ö. tejjel és 
mézzel folyó Kánaán ; — iam, sőt. — 25 Saturno . . . misso, Satur- 
nust fia, Iuppiter, megfosztotta az uralomtól s az alvilágba, a sötét 
Tartarusba vetette. — 26 proles, nemzedék, itt : korszak. — 28 
Iuppiter contraxit, megrövidítette ; az új uralkodó szigorúbb. — 29 
inaequales, változékony. — 30 spatiis quattuor exegit, négy részre
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Canduit, et ventis glacies adstricta pependit. 
Tum primum subiere domus. Domus antra fuerunt 
Et densi frutices et vinctae cortice virgae.

35 Semina tum primum longis Cerealia sulcis 
Obruta sunt, pressique iugo gemuere iuvenci.

Tertia post illam successit aenea proles, 
Saevior ingeniis et ad horrida promptior arma, 
Non scelerata tamen. De duro est ultima ferro.

40 Protinus irrupit venae peioris in aevum 
Omne nefas : fugere pudor verumque fidesque ; 
In quorum subiere locum fraudesque dolique 
Insidiaeque et vis et amor sceleratus habendi. 
Vela dabant ventis, nec adhuc bene noverat illos

45 Navita, quaeque diu steterant in montibus altis, 
Fluctibus ignotis insultavere carinae. 
Communem que prius, ceu lumina solis et auras, 
Cautus humum longo signavit limite mensor. 
Nec tantum segetes alimentaque debita dives

50 Poscebatur humus, sed itum est in viscera terrae,

Rézkor.

Vaskor.

osztotta. — 32 ventis . . . pependit, a hideg szól jégcsapokat 
fagyasztott. — 35 semina . . . Cerealia, a Cerestől kapott magvakat : 
Ceres (creare, a görög: Demeter) 
tanította az embereket a földmí- 
velésre. — 38 saevior ingeniis. 
vadabb lelkű. — 40 venae peioris 
(gén. qual.) aevum, rosszabb 
erű, értéktelenebb ércú korszak.
— 43 amor sceleratus habendi, 
bűnös kapzsiság. — 46 cari
nae — naves ; pars pro toto (syn
ecdoche). — 47 ceu lumina 
solis et auras, attractio, e h. : 
(quae) ceu lumina solis et aurae 
(communia sunt). — 48 humum 
communem prius, a földet, 
amely azelőtt oly közös volt, 
mint. — 49 nec tantum, és már 
nemcsak ;— segetes alimentaque, 
acc. respect. ; — debita, amik
kel a föld tartozik az elvetett 
magvak fejében. — 50 posce
batur humus, követeltek a 
földtől ; — itum est,hatoltak. —

Cereris sunt omnia munus.
Jelvényei: buzakalászcsonió a kezé
ben és előtte fonott kosárban (cala

thus), a jobbjában fáklya.
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Deucalion 
feleségével a 
Parnassusra 

jut.

Quasque recondiderat Stygiisque admoverat umbris 
Effodiuntur opes, irritamenta malorum. 
Iamque nocens ferrum ferroque nocentius aurum 
Prodierat: prodit bellum quod pugnat utroque 

55 Sanguineaque manu crepitantia concutit arma.
Vivitur ex rapto : non hospes ab hospite tutus, 
Non socer a genero, fratrum quoque gratia rara est. 
Imminet exitio vir coniugis, illa mariti; 
Lurida terribiles miscent aconita novercae ;

60 Filius ante diem patrios inquirit in annos. 
Victa iacet pietas, et Virgo caede madentes * 
Ultima caelestum terras Astraea reliquit.

3. Deucalion et Pyrrha.

Separat Aonios Oetaeis Phocis ab arvis,
Terra ferax, dum terra fuit, sed tempore in illo
Pars maris et latus subitarum campus aquarum. 
Mons ibi verticibus petit arduus astra duobus, 

5 Nomine Parnassus, superant que cacumina nubes.
Hic ubi Deucalion — nam cetera texerat aequor — 
Cum consorte tori parva rate vectus adhaesit, 
Corycidas Nymphas et numina montis adorant

51 Styx, az alvilág egyik folyója. — 52 irritamenta malorum
(appositio), csábítószer a gonoszságra. — 54 prodierat, előkerült ;
— bellum, államok háborúja egymás ellen, mely sok emberáldozatot 
követel és általános nyomort okoz ; a 38. sorban viadalokról van szó, 
egyéni sértés megtorlásáról. — 55 hangfestő sor. — 57 socer a genero, 
Caesar Pompeiust, az após vejét, Kr. e. 48-ban győzte le Pharsalus 
síkságán ; — gratia, szeretet. — 58 exitio (dat.) imminet vesztére tör.
— 59. lurida sápasztó. — 60 filius . . . inquirit, azt akarja tudni, 
hogy mikor kapja meg a vagyont. — 61 Virgo Astraea, Iuppiter és 
Themis leánya, mint az igazság istenasszonya élt a földön, de innen 
az emberek sok gonoszsága miatt eltávozott s mint a Szűz csillagkép 
az égre került. — 62 caelestum = caelestium.

3. 1 Zeus, a rómaiaknál Iuppiter, az emberiséget bűnei 
miatt özönvízzel elpusztítja. Csak a jámbor Deukalion, Prometheus 
fia, menekül meg feleségével, Pyrrhával, aki Epimetheusnak volt 
leánya; — Aonii, Boiotia lakosai ; — Oetaea arva, az Oeta- 
hegység mezei. — 4 petit astra, a csillagos ég felé emel
kedik. — 7 cum consorte tori, élete párjával. — 8 Corycidas 
nymphas, a coryciai barlang nympháit; ez a barlang a Parnas-
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Fatidicamque Themin, quae tunc oracla tenebat.
10 Non illo melior quisquam nec amantior aequi

Vir fuit, aut illa metuentior ulla deorum.
Iuppiter ut liquidis stagnare paludibus orbem,

Et superesse virum de tot modo milibus unum,
Et superesse videt de tot modo milibus unam,

15 Innocuos ambo, cultores numinis ambo,
Nubila disiecit, nimbisque aquilone remotis
Et caelo terras ostendit et aethera terris.
Nec maris ira manet, posito que tricuspide telo
Mulcet aquas rector pelagi, supraque profundum

20 Exstantem atque umeros innato murice tectum 
Caeruleum Tritona vocat, conchaeque sonanti 
Inspirare iubet fluctusque et flumina signo 
Iam revocare dato. Cava bucina sumitur illi, 
Tortilis in latum quae turbine crescit ab imo,

25 Bucina, quae medio concepit ubi aera ponto, 
Litor a voce replet sub utroque iacentia Phoebo. 
Tunc quoque, ut ora dei madida rorantia barba 
Contigit et cecinit iussos inflata receptus, 
Omnibus audita est telluris et aequoris undis,

30 Et quibus est undis audita, coercuit omnes. 
Flumina subsidunt, collesque exire videntur ; 
Iam mare litus habet, plenos capit alveus amnes ; 
Surgit humus, crescunt loca decrescentibus undis. 
Postque diem longam nudata cacumina silvae

suson volt. — 9 Themin (görögös acc.) ; Themis, Uranos és Gaia 
leánya, a törvény őre. ö volt ekkor a delphii jóshely istennője a 
Parnassus tövében ; — oracla — oracula (syncope). — 11 illa = 
uxore. — 12 liquidis stagnare paludibus orbem, hogy az árvíztől az 
egész föld egy tengerré vált. — 13 modo, imént. — 19 rector pelagi,, 
Neptunus ; — profundum = mare. — 20 innato murice tec'um. ránőtt 
csigákkal borított — umeros, acc. respect. — 21 Tritona,görögös acc., 
Triton, Neptunus fia, tengeri isten, akit csigakürttel szoktak ábrá
zolni ; — caeruleus, tengerszínű. — 23 illi, dat. agentis = ab illő. — 
24 tortilis in latum ereseit, csavarodottan tágul; — db imo turbine, leg
alsó csavarodásától kezdve. — 25 quae medio ponto ubi concepit aér a, 
mihelyt befefújt ebbe a tenger közepén. — 26 sub utroque Phoebo, 
se. oriente et occidente. — 27 ora dei madida rorantia barba contigit, 
az istennek (t. i. Tritonnak) nedves szakállától harmatos ajkát érin
tette (a kürt). — 28 cecinit receptus, visszavonulást fújt. — 29 telluris 
undis, a szárazföldet borító hullámok. — 34 postque diem ongam, és

J uppiter 
megszánja a 
megmaradt 
emberpárt.

A vizek 
leapadnak.



142

Deuualion 
Kesergése.

Jóslatot 
kénnek.

35 Ostendunt limumque tenent in fronde relictum. 
Redditus orbis erat. Quem postquam vidit inanem, 
Et desolatas agere alta silentia terras, 
Deucalion lacrimis ita Pyrrham affatur obortis : 
»0 soror, o coniunx, o femina sola superstes,

40 Quam commune mihi genus et patruelis origo, 
Deinde torus iunxit, nunc ipsa pericula iungunt, 
Terrarum, quascumque vident occasus et ortus, 
Nos duo turba sumus ; possedit cetera pontus. 
Haec quoque adhuc vitae non est fiducia nostrae

45 Certa satis ; terrent etiam nunc nubila mentem.
Quis tibi, si sine me fatis erepta fuisses,
Nunc animus, miseranda, foret ? quo sola timorem 
Ferre modo posses ? quo consolante doleres ? 
Namque ego, crede mihi, si te quoque pontus haberet.

50 Te sequerer, coniunx, et me quoque pontus haberet,
O utinam possem populos reparare paternis 
Artibus, atque animas formatae infundere terrae ! 
Nunc genus in nobis restat mortale duobus —
Sic visum est superis — hominumque exempla mane-

55 Dixerat, et flebant. Placuit caeleste precari [mus.« 
Numen et auxilium per sacras quaerere sortes. 
Nulla mora est : adeunt pariter Cephisidas undas, 
Ut nondum liquidas, sic iam vada nota secantes. 
Inde ubi libatos irroravere liquores

60 Vestibus et capiti, flectunt vestigia sanctae
Ad delubra deae, quorum fastigia turpi
Pallebant musco stabantque sine ignibus arae.
Ut templi tetigere gradus, procumbit uterque

hosszú idő elmúltával. — 37 alta silentia agere, mélységes csendbe 
merülni. — 39 soror, unokatestvér ; Prometheus és Epimetheus testvé
rek voltak. — 40 patruelis origo, nagybátyámtól való származásod. 
— 41 torus, házasság, metonymia (lásd 7- sor). — 43 turba, népes
sége, összes lakói. — 44 haec . . . vitae fiducia, ez a biztosítéka (hogy 
mi ketten életben maradtunk) életünknek. — 45 nubila, a gondok 
fellegei (metaphora). — 47 quo modo. — 48 quo consolante doleres, 
ki vigasztalna fájdalmadban ? — 51 paternis artibus, D. atyja, Prome
theus, alkotta földből az első embereket. — 54 visum est, látszott 
jónak. — 57 pariter, mindketten ; — Cephisidas, görögös plur. acc., 
a Cephisus folyó a Parnassuson ered. — 58 ut nondum . . . secantes, 
ámbár még nem volt tiszta a folyó vize, mégis már szokott medrében 
haladt- — 59 inde — ex illis aquis ; — irroravere vestibus, capiti,
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Pronus humi gelidoque pavens dedit oscula saxo, 
Ö5 Atque ita »Si precibus« dixerunt »numina iustis

Victa remollescunt, si flectitur ira deorum,
Dic, Themi, qua generis damnum reparabile nostri
Arte sit, et mersis fer opem, mitissima, rebus.« 

Mota dea est, sortemque dedit : »Discedite templo, 
70 Et velate caput cinctasque resolvite vestes,

Ossaque post tergum magnae iactate parentis.« 
Obstipuere diu, rumpitque silentia voce

Pyrrha prior iussisque deae parere recusat,
Detque sibi veniam pavido rogat ore, pavetque 

75 Laedere iactatis maternas ossibus umbras.
Interea repetunt caecis obscura latebris
Verba datae sortis secum inter seque volutant: 
Unde Promethides placidis Epimethida dictis 
Mulcet et »Aut fallax« ait »est sollertia nobis, 

80 Aut pia sunt nullumque nefas oracula suadent.
Magna parens terra est ; lapides in corpore terrae 
Ossa reor dici : iacere hos post terga iubemur.« 

Coniugis augurio quamquam Titania mota est,
Spes tamen in dubio est: adeo caelestibus ambo 

85 Diffidunt monitis. Sed quid temptare nocebit?
Discedunt velantque caput tunicasque recingunt, 
Et iussos lapides sua post vestigia mittunt.
Saxa — quis hoc credat, nisi sit pro teste vetustas ? — 
Ponere duritiem coepere suumque rigorem

Themis 
jóslata.

A kegyes 
házaspár enge

delmeskedik 
az isteni 

szózatnak.

ruhájukra, fejükre hintették ; dat. az in praep. miatt. — 68 mersis 
rebus, balsorsunkban (metaphora). — 70. velate caput a rómaiak 
bizonyos szertartásokon fejüket letakarták, hogy figyelmüket semmi se 
vonja el ; behintették magukat folyóvízzel s ruhájuk kötelékét tá- 
gabbra oldották, hogy a szertartás végzésében semmi se akadályozza 
őket. — 71 post tergum, mert a csodát halandónak nem szabad néz- 
hí®- — 73 parere recusat, mert a holtak nyugalmát háborítani nem 
szabad. — 76 caecis obscura latebris verba, a rejtelmes titokzatosságtól 
homályos szavakat ; caecus vak, itt szenvedő értelemben : nem lát
ható, érthető. — 77 inter seque — et inter se. — 78 Promethides, 
Prometheus fia; — Epimethida, görögös acc., Epimethis = Epimetheus 
leánya, Pyrrha. — 79 fallax est sollertia, ellentétes fogalmak össze- 
tevése (oxymoron) : csalfa a mi bölcseségünk. — 81 lapides . . ossa 
reor dici, azt hiszem, hogy a köveket mondja csontoknak. — 83 augu
rio, megfej teset ol; — Titania Pyrrha, aki Iapetus titán unokája volt. 
~~ 88 nisi sít pro teste vetustas, ha a régisége nem bizonyítaná ; a
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90
Az új emberek 

keletkezése,

95

100
jelleme.

. Daedalus 
menekülni 

készül,

Mollirique mora, mollitaque ducere formám.
Mox, ubi creverunt naturaque mitior illis 
Contigit, ut quaedam, sic non manifesta videri 
Forma potest hominis, sed uti de marmore coepto, 
Non exacta satis rudibus que simillima, signis.
Quae tamen ex illis aliquo pars umida suco
Et terrena fuit, versa est in corporis usum ;
Quod solidum est flectique nequit, mutatur in ossa ; 
Quae modo vena fuit, sub eodem nomine mansit: 
Inque brevi spatio superorum numine saxa 
Missa viri manibus faciem traxere virorum, 
Et de femineo reparata est femina iactu.
Inde genus durum sumus experiensque laborum 
Et documenta damus, qua simus origine nati.

^.Daedalus et Icarus.
Daedalus interea Creten longumque perosus 

Exsilium tactus que loci natalis amore 
Clausus erat pelago. »Terras licet« inquit »et undas

költő szerint a monda mennél régibb, annál hitelesebb. — 90 mór a, 
lassanként. — 92 ut ... sic, ámbár ... de mégsem ; — ut quaedam 
... de marmore coepto, mint amilyen határozatlannak látszik az em
beri alak a megmunkálni kezdett márványdarabban. — 94 rudibus 
signis, nagyjából megmunkált szobrokhoz. — 95 quae ... ex illis . . . 
pars, az a részük, amely. — 98 véna, a kőben is vannak erek, lásd 
Quattuor aetates mundi 40 sor. — 99 superorum numine, az égiek 
akarata szerint. — 100 missa, dobott. — 102 inde, innen, ezért. A költő 
az emberek lelki tulajdonságait az átváltozás előtt való anyagnak tulaj
donságaiból származtatja. — 103 Ennek a mythosnak eredetét onnan 
magyarázzák, hogy a görögben a Zaóg (nép) szó úgy látszik, mintha 
a "kaq (kő) szóból származott volna.

4. Daedalus, az athéni művész, Kréta szigetén Minos király 
fiának, a Minotaurusnak, aki embertestű, bikafejű szörnyeteg volt, 
egy szövevényes épületet, labyrinthust épített. A legyőzött athéniek 
szolgáltatták a szörnyeteg táplálékát: évenként hét ifjút és hét 
leányt. Hogy hazáját a súlyos sarctól megszabadítsa Theseus, athéni 
királyfi is elhajózott Krétára és Minos király leánya, Ariadne segítsé
gével megölte a szörnyet és elhajózott a király leánnyal együtt, de 
útközben Naxos szigetén hűtlenül elhagyta ; Bacchus isten csillaggá 
változtatta a szomorkodó Ariadnét.

1 interea, a fenntebb elmondott események alatt; — Creten — 
Cretam. — 2 exsilium azért menekült hazájából, mert gyilkosságot
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Semibos vir 
semivirque bos

multiplex domus 
oaecumque tectum

Obstruat, at caelum certe patet: ibimus illae.
5 Omnia possideat, non possidet aera Minos.« 

Dixit et ignotas animum dimittit in artes 
Naturamque novat. Nam ponit in ordine pennas, 
A minima coeptas, longam breviore sequente, 
Ut clivo crevisse putes. Sic rustica quondam

10 Fistula disparibus paulatim surgit avenis.

szárnyakat 
készít.

követett el ; most a la- 
byrint húsból akar szökni, 
mert Minos bezáratta, 
mivel Theseusnak segí
tett ; — loci natalis = 
patriae. 3 licet, meg
engedő értelmű kötőszó.
— 5 possideat, coniunct.
concess. — 8 breviore
sequente (abl. abs.), rö- 
videbb követvén. — 10 
rustica fistula, pásztorsíp, 
hét nádszálból. — 14 se 
sua pericla (= pericula) 
tractare nem sejtve, hogy 
azzal játszik, ami vesz
tére lesz. — 17 mollibat, 
régies alak = molliebat.
— 19 geminas opifex . . . 
suum corpus, a művész 
maga saját testét a kettős 
szárnyak között egyen-

... puer Icarus una stabat ignarus sua se 
tractare pericla.

Hittrich—Kliment: Latin olvasó- és gyakorlókönyv. ITI—IV. 10
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Tum lino medias et ceris aligat imas, 
Atque ita compositas parvo curvamine flectit, 
Ut veras imitetur aves. Puer Icarus una 
Stabat et, ignarus sua se tractare pericla, 

15 Ore renidenti modo, quas vaga moverat aura, 
Captabat plumas, flavam modo pollice ceram 
Mollibat lusuque suo mirabile patris 
Impediebat opus. Postquam manus ultima coeptis 
Imposita est, geminas opifex libravit in alas 

20 Ipse suum corpus motaque pependit in aura.
Instruit et natum »Medio« que »ut limite curras, 
Icare,« ait »moneo, ne si demissior ibis, 
Unda gravet pennas, si celsior, ignis adurat. 
Inter utrumque vola. Nec te spectare Booten 

25 Aut Helicen iubeo strictumque Orionis ensem :
Me duce carpe viam !« Pariter praecepta volandi 
Tradit et ignotas umeris accommodat alas.
Inter opus monitus que genae maduere seniles, 
Et patriae tremuere manus. Dedit oscula nato 

30 Non iterum repetenda suo, pennisque levatus
Ante volat comitique timet, velut ales, ab alto 
Quae teneram prolem produxit in aera nido, 
Hortaturque sequi damnosasque erudit artes 
Et movet ipse suas et nati respicit alas.

35 Hos aliquis, tremula dum captat harundine pisces, 
Aut pastor baculo stivave innixus arator
Videt et obstipuit, quique aethera carpere possent, 
Credidit esse deos. Et iam Iunonia laeva
Parte Samos, fuerant Delosque Parosque relictae, 

40 Dextra Lebinthus erat fecundaque meile Calymne :

súlyba hozta, azaz repült. — 22 demissior, kelleténél alantabb. — 
23 ignis, t. i. solis. — 24 Bootes, az Okrész nevű csillag, a GöncÖl- 
szekér mellett, Helice, a Nagy-Medve vagy Göncöl-szekér,Orion, 
feltűnő nagy csillagképei az északi égnek, a hajósok útmutatói. — 26 
carpe viam, haladj sietve ! ne nézegess semerre. — 30 non iterum 
repetenda, többé meg nem ismételhető ; sejteti a veszedelmet, mint a 
14. sor is. — 31 comiti timet, kísérőjéért aggódik. — 33 artes erudit, 
mint a doceo aliquem aliquid. — 37 quique, a -que a credidithez 
tartozik, a qui a deos-ra vonatkozik. — 38 Samos, Iunonia mert 
luno tiszteletének főhelye. — 39—40 E szigetek az Aegaeus-tenge- 
ren a Cyclades és Sporades szigetcsoportokhoz tartoznak és a leírt

Az útrakelés.
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Cum puer audaci coepit gaudere volatu 
Deseruitque ducem caelique cupidine tractus 
Altius egit iter. Rapidi vicinia solis 
Mollit odoratas, pennarum vincula, ceras.

45 Tabuerant cerae : nudos quatit ille lacertos 
Remigioque carens non ullas percipit auras : 
Oraque caerulea patrium clamantia nomen 
Excipiuntur aqua, quae nomen traxit ab illo. 
At pater infelix, nec iam pater, »Icare«, dixit,

50 »Icare« dixit »ubi es ? qua te regione requiram 
»Icare« dicebat: pennas adspexit in undis 
Devovitque suas artes corpusque sepulcro 
Condidit, et tellus a nomine dicta sepulti.

Icarus veszte

5. Philemon et Baucis.
»Immensa est. finemque potentia caeli

Non habet, et quidquid superi voluere, peractum est.
Quoque minus dubites, tiliae contermina quercus 
Collibus est Phrygiis, modico circumdata muro.

5 Ipse locum vidi; nam me Pelopeia Pittheus
Misit in arva, suo quondam regnata parenti.
Haud procul hinc stagnum est, tellus habitabilis olim.

Az esemény 
színhelye.

útirány szerint Attica felöl Ionia felé, nyugatról keletre repü. 
Daedalus. — 43 altius egit iter, a kelleténél magasabban vette útját. — 
45 nudos, t. i. alis, szárnyaktól csupaszon. — 46 remigio, t. i. alarum, 
evezőtollak. — 51 dicebat, impf. de conatu. — 53 tellus, Icaria szigete 
Chiostól délre. — Daedalus a feltörekvő művészi és gyakorlati ügyesség
nek a megszemélyesítője (technikus) és különféle művészi újítások 
kezdeményezője. E monda az emberiség évezredes vágyát fejezi 
ki, hogy a repülést a madaraktól eltanulja. És ez a régi ábránd a 
mi korunkban, sok emberélet érán ugyan, de végre megvalósult.

5. 1 immensa est — .peractum est az alapgondolata az elbeszé
lésnek. — 2 peractum est, az már megvan, megtörténik. — 3 az öreg 
Lelex beszéli el a történetet Pirithousnak, Theseus barátjának. 
Theseus és Pirithous alakja ott látható a centaurokkal való küzde
lemben a Szépművészeti Múzeum oromfalának csoportozatában. Ez a 
szoborcsoport az olympiai Zeus-templom nyugati oromcsoportozatá- 
nak másolata; — quöque — et ut eo, nem quöque ; hozzágondoljuk : 
elmondom a következő eseményt. — 4 modico circumdata muro, szent 
terület (véyevoc), templum, azért van bekerítve. — 5 Pelopeia arva, 
Pelops hazája Phrygia, ott volt apja, Tantalus király ; — Pittheus, 
Pelops fia. — 6 regnata parenti (dat. agentis), amelyen atyja

10*



148

Istenek 
látogatóban:

A szíves 
gazdák.

A vendéglátás 
készületei.

Nunc celebres mergis fulicisque palustribus undae. 
Iuppiter huc specie mortali, cumque parente

10 Venit Atlantiades positis caducifer alis.
Mille domos adiere, locum requiemque petentes : 
Mille domos clausere serae. Tamen una recepit, 
Parva quidem, stipulis et canna tecta palustri, 
Sed pia Baucis anus parilique aetate Philemon

15 Illa sunt annis iuncti iuvenalibus, illa 
Consenuere casa, paupertatemque fatendo 
Effecere levem nec iniqua mente ferendo. 
Nec refert, dominos illic famulosne requiras : 
Tota domus duo sunt, idem parentque iubentque.

20 Ergo ubi caelicolae parvos tetigere penates 
Submissoque humiles intrarunt vertice postes, 
Membra senex posito iussit relevare sedili, 
Quo super iniecit textum rude sedula Baucis. 
Inde foco tepidum cinerem dimovit, et ignes

25 Suscitat hesternos, foliisque et cortice sicco 
Nutrit, et ad flammas anima producit anili; 
Multifidasque faces ramaliaque arida tecto

uralkodott. — 8 mergis = mergus, -i. m. — 9 specie mortali, halandó 
alakban ; — pa/rente, se. Iove; Mercurius Iuppiter és Maia fia volt, 
Atlas unokája, Atlantiades. — 10 caducifer, hirdetőpálcás, a két 

rátekeredő kígyóval díszített caduceus, a kalapján 
és bokáján lévő szárnyak Mercuriusnak, mint az 
istenek hírvivőjének a jelvényei ; — alis, ála, 
-ae. f. — 11 locum requiemque, pihenőhelyet; 
hendiadyoin, két mellérendelt főnév, a magyarban 
jelzővel erősített egy főnév. — 12 clausere serae, a 
zárak bezárták a házakat, súlyos megsértése a ven
déglátás kötelességének, melynek éppen Iuppiter az 
őre. — 14 Baucis a »szeretetreméltó,, bájos«, Phile
mon a »szeretó«; — parili aetate egyidős l, ez boldog 
házasságuk egyik biztosítéka; a régi boldog kor 
rajza, mert Ovidius korában ritka volt a fényűző 
Rómában a boldog házasság. — 15 illa = in illa 
casa. — 16 paupertatemque fatendo, nem szégyelték 

a szegénységet. —18 nec refert, és mindegy. — 19 domus, háznép ; 
— idem = iidem. — 20 penates, házi istenek, itt: ház. — 22 posito 
sedili, székkel kínálva meg. — 23 iniecit textum, hogy kényelmes, puha 
ülés essék. — 25 hesternos, a tűzre vigyázni kellett, hogy ki ne alud
jék. — 26 anima anili, öregasszonyos, gyenge fúvásával. — 27 multi
fidas faces, vékonyra hasígatott (szurokfenyó) gyűjtófát. — 28 aéno.

Mercurius, 
az istenek gyors 

követe, egy pilla
natra megpihen.
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Detulit, et minuit, parvoque admovit aeno , 
Quodque suus coniunx riguo collegerat horto, 

30 Truncat holus foliis. Furca levat ille bicorni
Sordida terga suis nigro pendentia tigno, 
Servatoque diu resecat de tergore partem 
Exiguam, sectumque domat ferventibus undis.

Interea medias fallunt sermonibus horas,
35 Concutiuntque torum de molli fluminis ulva 

Impositum lecto sponda pedibusque salignis.
Vestibus hunc velant, quas non nisi tempore festo 
Sternere consuerant, sed et haec vilisque vetusque 
Vestis erat, lecto non indignanda saligno.

40 Accubuere dei. Mensam succincta tremensque 
Ponit anus ; mensae sed erat pes tertius impar : 
Testa parem fecit. Quae postquam subdita clivum 
Sustulit, aequatam mentae tersere virentes. 
Ponitur hic bicolor sincerae baca Minervae,

45 Conditaque in liquida corna autumnalia faece, 
Intibaque et radix et lactis massa coacti, 
Ovaque non acri leviter versata favilla : 
Omnia fictilibus. Post haec caelatus eodem

A terítés.

A lakoma.

rézüst, metonymia, az anyag a belőle készült eszköz helyett. — 
29 suus, a szoros hozzátartozást jelöli, az ő kedves ... — 31 terga suis 
sordida, füstölt disznógerinc, orja. — 34 medias horas fallunt, eltol
ták a közbeeső időt. — 35 concutiunt torum, vánkost hevenyész
nek. — 36 impositum lecto, az ágy, kerevet fölé ; — sponda pedi
busque salignis (abi. qual.), a fűzfavázú és fűzfalábú. — 37 non nisi, 
máskor nem, csak. — 39 lecto (dat.) non indignanda saligno, tréfás 
megjegyzés : a fűzfaágy nem panaszkodhatott miatta. — 40 accubuere 
asztalhoz heveredtek, dőltek, mert az előkelő rómaiak bal karjukra 
dőlve, féligfekvő helyzetben lakomáztak ; — tremensque, szepegő. — 
42 quae . . . sustulit, miután ez alátéve a lejtését megszüntette ; — 
testa, egy cserépdarab ; — testa . . . fecit, subdita sustulit, mentae 
tersere a mesemondás hangja, mert ezek az élettelen dolgok mint 
cselekvő alanyok maguk végzik el azt, amihez az embernek tulaj
donképpen eszközül szolgálnak. — 43 aequatam, se. mensam; — 
mentae, hogy az asztalnak egyúttal jó szaga legyen. — 44 bicolor. 
éretlen korában zöld, megérve fekete ; — sincerae, szűz. — 45 con
dita . . . faece, borseprőbe befőzött. — 46 intiba, intibum, -i, n. ; — 
lactis massa coacti (aludttejnek a tömege), túró vagy sajt. — 47 óva 
. . . favilla, gyenge parázsban megforgatott tojások. — 48 fictili
bus = in fictilibus ; — caelatus, vésett, belekarcolt (cizelált) képekkel
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Az istenek 
csodát 

művelnek:

Sistitur argento crater, fabricataque fago
50 Pocula, qua cava sunt, flaventibus illita ceris. 

Parva mora est, epulasque foci misere calentes ; 
Nec longae rursus referuntur vina senectae, 
Dantque locum mensis paulum seducta secundis. 
Hic nux, hic mixta est rugosis carica palmis,

55 Prunaque et in patulis redolentia mala canistris, 
Et de purpureis collectae vitibus uvae.
Candidus in medio favus est. Super omnia vultus 
Accessere boni, nec iners pauperque voluntas.

Interea totiens haustum cratera repleri
60 Sponte sua, per seque vident succrescere vina. 

Attoniti novitate pavent, manibus que supinis 
Concipiunt Baucisque preces timidusque Philemon, 
Et veniam dapibus nullisque paratibus orant. 
Unicus anser erat, minimae custodia villae,

65 Quem dis hospitibus domini mactare parabant.
Ille celer penna tardos aetate fatigat

díszített ; remekbe készült. — 49 eodem argento, ugyanabból az 
ezüstből, t. i. mint amiből a cserépedények ; tréfás megjegyzés. — 
50 quü cava sunt, belül, bent, belsejükben. — 51 foci misere, megint a 
mese hangja: a tűzhelyek beszállítottak a Lkomat. A rómaiak 
ebédje három részből állott ; először ízleltetőt (gustatio) ettek, 
melynek főétele a tojás volt, azután következett maga a főétkezés 
(epulae vagy cena) : itt a füstölt disznóhús ; mikor utóbbit ették, 
akkor nem ittak s ezért félreteszik a borosedényeket (paulum se
ducta), hogy helyet csináljanak a kis asztalon a csemegének (men
sae secundae), amivel az ebédet befejezték. Ab ovo usque ad mala. — 
52 nec longae . . . senectae vina, nem valami régi bor ; új bor. — 
56 purpureis vitibus, nem a szőlőtőke, hanem a fürtök bíborosak ; 
jelzőcsere (hypallage). — 57 super omnia vultus accessere boni, és 
mindezt tetézte jóságos, vidám arckifejezésük. — 58 nec iners pau
perque voluntas, nem kedvetlen, fösvénykedő szívesség (litotes). — 
59 totiens haustum, amelyből már annyiszor meregettek. — 60 per 
seque — et per se : sponte sua. — 61 novitate (újság, szokatlanság) 
csodától ; — manibus supinis, égre tartott kézzel ; a régiek az olympusi 
istenekhez felfelé nyújtott karral és kezük fejét hátrahajtva az ég 
felé tartott tenyérrel imádkoztak. — 62 concipiunt preces, imádságot 
fogalmaznak, rögtönöznek, rebegnek. — 63 dapibus, a silány ele
delekért. — 64 custodia, »őrség«, gyűjtő értelmű főnév, az unicus után 
tréfásan hat; a költő a capitoliumi ludakra céloz, lásd Liv. 10, 3, 23 ; 
ennek a nélkülözhetetlen hasznos állatnak feláldozása a vendégek 
iránt a legnagyobb figyelem. — 65 dis = diis. — 66 celer penna, 
gyorsan szálldogálva ; — aetate tardos, a nehézkes öregeket. —
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Eluditque diu, tandemque est visus ad ipsos 
Confugisse deos. Superi vetuere necari, 
»Di« que »sumus, meritas que luet vicinia poenas

70 Impia« dixerunt; »vobis immunibus huius 
Esse mali dabitur, modo vestra relinquite tecta, 
Ac nostros comitate gradus, et in ardua montis 
Ite simul.« Parent ambo, baculisque levati 
Nituntur longo vestigia ponere clivo.

75 Tantum aberant summo, quantum semel ire sagitta 
Missa potest : flexere oculus, et mersa palude 
Cetera prospiciunt, tantum sua tecta manere. 
Dumque ea mirantur, dum deflent fata suorum, 
Illa vetus, dominis etiam casa parva duobus

80 Vertitur in templum : furcas subiere columnae, 
Stramina flavescunt aurataque tecta videntur, 
Caelataeque fores, adopertaque marmore tellus. 
Talia tum placido Saturnius edidit ore : 
>>Dicite, iuste senex et femina coniuge iusto

85 Digna, quid optetis.« Cum Baucide pauca locutus 
Iudicium superis aperit commune Philemon : 
»Esse sacerdotes, delubraque vestra tueri 
Poscimus ; et quoniam concordes egimus annos, 
Auferat hora duos eadem, nec coniugis unquam

90 Busta meae videam, neu sim tumulandus ab illa.«
Vota fides sequitur : templi tutela fuere, 

Donec vita data est. Annis aevoque soluti 
Ante gradus sacros cum starent forte, locique 
Narrarent casus, frondere Philemona Baucis,

95 Baucida conspexit senior frondere Philemon.

az átváltozás,

és megjutal 
mázzák ven
déglátóikat 

szerény 
kívánságuk 

szerint.

67 est visus, látták, hogy. — 70 vobis dabitur immunibus esse — im- 
munes esse, hogy mentek legyetek. — 72 ín ardua montis, a hegy 
meredek oldalán. — 73 simul, velünk együtt. — 75 semel . . missa,
egy nyíllövésnyire. — 78 suorum, szomszédaiknak. — 80 furcas
subiere columnae, a tető villaalakú támasztékait, ágasait oszlopok 
váltották fel ; — a költő görög-stílusú, oszlopsoros templomra gon
dolt. — 82 caelatae, lásd 48 vers; — adopertaque marmore tellus, 
máványlapok borítják a földet. — 83 Saturnius — Saturni filius, 
Iuppiter. — 86 iudicium, vélemény, megállapodás. — 91 vota fides 
sequitur, a kívánság teljesül. — 92 annis aevo que soluti, évek múltán 
koruk miatt elgyengülve. — 95 senior, a jó öreg, mert a középfok 
nem összehasonlítást jelent.— QQiamque . . . vultus, mikor már mind-
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A jámborság 
jutalma.

Rossz jelekkel 
induló nász.

lamque super geminos crescente cacumine vultus 
Mutua, dum licuit, reddebant dicta »Vale« que 
»0 coniunx« dixere simul, simul abdita texit 
Ora frutex. Ostendit adhuc Tyrieius illic

100 Incola de gemino vicinos corpore trqncos.
Haec mihi non vani — neque erat cur fallere vel- 

Narravere senes. Equidem pendentia vidi [lent — 
Serta super ramos, ponensque recentia dixi: 
»Cura pii dis sunt, et qui coluere, coluntur.«

6. Orpheus et Eurydice.

. . . Inde per immensum croceo velatus amictu
Aethere digreditur Ciconumque Hymenaeus ad oras 
Tendit, et Orphea nequiquam voce vocatur.
Adfuit ille quidem ; sed nec sollemnia verba

5 Nec laetos vultus nec felix attulit omen.
Fax quoque, quam tenuit, lacrimoso stridula fumo

kettőjük arca fölé nőtt-nőtt a lombkorona. — 97 mutua . . . red
debant dicta, szavakat váltottak. — 99 Tyrieius, Tyriaeum, phrygiai 
városból való. — 101 non vani, nem léha (litotes): szavahihető. — 
104 cura pii dis (diis) sunt, az istenek gondját viselik a kegyeseknek ;
— coluere, se. deos ; — coluntur, se. a diis.

A jámbor, öreg házaspár idegenek iránt tanúsított szívességé
nek és csodás megjutalmazásuknak meséjéből a Biblia hangulata árad 
felénk. Az a patriarchális mesés világ, amikor az égi hatalmak meg
látogatják az embereket. Iuppiter és Mercurius látogatása emlékez
tet az Ábrahámhoz betérő három angyalra ; a barátságtalan szom
szédok bünhödése Sodorna és Gomora elpusztulására ; a derék 
házaspár meg jutalmazása Lót és felesége sorsára, akik szintén jósá
gukért menekülnek az általános pusztulásból ; a kiürülő kráter meg- 
telése a kánai menyegző csodájára. Hogy ez a monda azon a 
vidéken mennyire el volt terjedve, mutatja az Apostolok cselekede
teinek az a jelenete (14, 13), amikor Listrában a csodatévő Pált 
Mercuriusnak, Barnabást meg Iuppiternek nézik. — A magyar 
irodalomban való hatásáról Baross Gyula: Philemon és Baucis 
magyar földön (Budapesti Szemle, 1926. áprilisi szám).

6. 1 inde, azaz Creta szigetéről, egy lakodal mról.— 2 Ciconum, a 
•Cicones nép Thracia partvidékén lakott; Hymenaeus, n házasság istene;
— 3 Orphea, Orpheus, Oeagrus thrák király fia, híres lantos ; Orphea, 
ablativus, voce jelzője : Orpheus hangjával; — nequiquam, hiába, 
mert a házasság szerencsétlen véget ért. ~ 6 stridula . . . usque fuit,
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Usque fuit, nullusque invenit motibus ignes. 
Exitus auspicio gravior ; nam nupta per herbas 
Dum nova Naiadum turba comitata vagatur, 
Occidit in talum serpentis dente recepto.

Quam satis ad superas postquam Rhodopeius auras 
Deflevit vates, ne non temptaret et umbras, 
Ad Styga Taenaria est ausus descendere porta : 
Perque leves populos simulacraque functa sepulcro 
Persephonen adiit inamoenaque regna tenentem 
Umbrarum dominum, pulsisque ad carmina nervis 
Sic ait : »0 positi sub terra numina mundi, 
In quem recidimus, quidquid mortale creamur : 
Si licet et falsi positis ambagibus oris 
Vera loqui sinitis, non huc, ut opaca viderem 
Tartara, descendi, nec uti villosa colubris 
Terna Medusaei vincirem guttura monstri: 
Causa viae coniunx, in quam calcata venenum 
Vipera diffudit crescentesque abstulit annos. 
Posse pati volui, nec me temptasse negabo : 
Vicit Amor. Supera deus hic bene notus in ora est: 
An sit et hic, dubito ; sed et hic tamen auguror esse. 
Famaque si veteris non est mentita rapinae,.
Vos quoque iunxit Amor. Per ego haec loca plena timoris, 
Per chaos hoc ingens vastique silentia regni, 
Eurydices, oro, properata retexite fata !
Omnia debentur vobis, paulumque morati 
Serius aut citius sedem properamus ad unam. 
Tendimus huc omnes, haec est domus ultima, vosque 
Humani generis longissima regna tenetis.
Haec quoque, cum iustos matura peregerit annos,

Orpheus az 
alvilágban.

Kérleli Plútót:

halandók 
vagyunk 

valamennyien

egyre sercegett. — 7 motibus, akárhogyan csóválták is. — 8 exitus 
auspicio gravior, de a kezdeténél is gyászosabb lett a vége. — 
10 in talum . . . recepto, mert bokáját egy kígyó megcsípte. —11 ad 
superas . . . auras, itt a felvilágon ; — Rhodopeius, a Rhodope 
thraciai hegység. — 12 ne non tempta/ret, hogy ne hagyja megpró- 
bálatlanul. — 13 Styga, Styx acc.-a ; — Taenaria porta, a taena- 
rumi kapun át ; Taenarum Görögország legdélibb foka ; azt gon
dolták, ott az alvilág bejárata. — 15 Persephonen, acc. — 1,6 um
brarum dominum : Plutonem ; — pulsis nervis megpengetvén lantja 
húrjait ; — ad carmina dala szavaihoz kíséretül. — 18 quidquid 
mortale, valahányan halandónak. — 19 falsi positis ambagibus oris
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Orpheus dalá
nak hatása.

luris erit vestri. Pro munere poscimus usum. 
Quodsi fata negant veniam pro coniuge, certum est 
Nolle redire mihi: leto gaudete duorum.«

40 Talia dicentem nervosque ad verba moventem 
Exsangues flebant animae; nec Tantalus undam 
Captavit refugam, stupuitque Ixionis orbis, 
Nec carpsere iecur volucres, urnisque vacarunt 
Belides, inque tuo sedisti, Sisyphe, saxo.

a hazug száj kétes értelmű beszédét mellőzve. — 22 terna — tria; — 
Medusaei monstri ; a Medusa-féle szörnyeteg, az alvilági kapu őre, a 
háromfej ű Cerberus, melyet a Medusá- 
tói származó Echidna szült. Hercules 
egyik munkája volt, hogy a Cerbe
rust megkötözve felhozta a felvilágra.
— 24 crescentes annos, élete virágá
ban. — 25 posse pati volui, türe
lemmel akartam viselni. — 26 deus, 
se. Ámor. — 26 supera ... in óra, 
a felvilágon. — 27 et hic, itt is. —
28 veteris rapinae, hogy t. i. Pluto, 
az alvilág istene megszerette és el
rabolta Persephonét, Ceres leányát. —
29 per . . . oro, a kérés, az eskü igéi
mellett az acc.-tól rendesen más szó
val elválasztva : -ra, -re. — 31 retexite 
fata, adjátok vissza életét. A Párkák 
fonják (szövik) az ember élete fona
lát. — 32 omnia debentur vobis, min
den nektek tartozik ; minden a ti 
martalékotok. — 36 haec quoque . . . 
iuris erit vestri, ez is, t. i. Eurydice 
új élete, a ti hatalmatokba fog ke
rülni. — 37 pro munere, ajándék
ként ; — usum, a vele való ' élet örömét. — 38 vemam, enge-
delmet a visszatérésre ; — certum est . . . mihi. elhatározott
szándékom. — 41 Tantalus, büntetése az alvilágban az volt, hogy 
örökös éhség és szomjúság gyötörte, bár víz volt lába előtt, 'eje 
fölött pedig gyümölccsel megrakott fa. — 42 stupuit, megállt bá
mulatában, elálmélkodva ; — Ixion, tüzes forgó kerékhez kötve 
bűnhődött. — 43 volucres, Tityos újból növő máját sasok mar
cangolták ; — urm’s (abi.) vacarunt (— vacaverunt), nyugton hagyták 
a hordókat. — 44 Belides, Belus egyiptomi király unokái, Danaus 
leányai, a Danaidák férjük meggyilkolása miatt büntetésből egy 
lyukas hordóba vizet hordtak ; — Sisyphus, Aeolus fia, kegyetlensége 
büntetéséül egy nagy kődarabot kellett egy hegyre felgördítenie ;

Dominus umbrarum et terna 
M e du s a e i guttu r a m onstr i.
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45 Tunc primum lacrimis victarum carmine fama est 
Eumenidum maduisse genas. Nec regia coniunx 
Sustinet oranti, nec qui regit ima. negare 
Eurydicenque vocant. Umbras erat illa recentes 
Inter, et incessit passu de vulnere tardo.

50 Hanc simul et legem Rhodopeius accipit Orpheus, 
Ne flectat retro sua lumina, donec Avernas 
Exierit valles : aut irrita dona futura.

Carpitur acclivis per muta silentia trames, 
Arduus, obscursus, caligine densus opaca.

55 Nec procul afuerunt telluris margine summae : 
Hic, ne deficeret, metuens, avidusque videndi, 
Flexit amans oculos : — et protinus illa relapsa est.

Orpheus 
másodszor 
is elveszti 
feleségét.

Orpheus és Eurydice, 
márvány domború-mű, Phidias jel
lemző stílusában A lélek elfojtott 
érzelmeit, visszatartott szenvedé
lyét az alakok mozdulatában, az 
elrendezés bensőségesen egymás
hoz hajló vonalaival és szelíd, 
beszédes taglejtésekkel fejezi ki 
a művész. Orpheus avidus videndi 
flexit amans oculos . . Eurydice 
férje vállán nyugtatja kezét, melyet 
Orpheus gyengédén megfog: az 
utolsó együttlét utolsó gyengéd 
jeléül, mellyel szeretetüket egy
másnak tudtul adják. Mercurius 
megindultan, húzódozva — amint 
azt görcsösen ruhájába markoló 
jobbja mutatja — és kíméletesen 
nyúl baljával Eurydice keze után, 
hogy visszavezesse ... et protinus 

illa relapsa est.

de valahányszor felért, a kő legurult s újból kellett kezdenie a munkát. 
45 victarum carmine a daltól meghatott. — 46 Eumenidum (plur. 
gén.), Eumenides, a fúriák, a bosszúállás istennői, rémes alvilági 
nőalakok. — 47 nec sustinet negare oranti, nem bírja megtagadni 
a kérőtől, vagy a kérését ; — ima, az alvilágot ; imus 3 neutr. plur. 
acc.-a. — 49 inter, a hozzátartozó szók után áll, költői szórend 
(anastrophe) ; — incessit passu tardo, a holtak árnyai olyan alakban 
jelennek meg, mint ahogyan a földet elhagyták ; — de vulnere, sebe 
miatt. — 50 hqnc simul et legem, őt (t. i. Eurydicét) s egyúttal azt 
a feltételt. — 51 lumina = oculos ; — Avernas valles, alvilág völgyei ; 
az Avernus tónál, Nápoly közelében, az ókoriak hite szerint szintén 
lejáró volt az alvilágba ; Avernus = avernusi, alvilági. — 52 aut irrita, 
különben érvénytelen lesz, visszaveszik. — 53 carpitur trames, föl
felé haladnak az ösvényen. — 56 hic, itt ; — deficeret elmarad. —
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Orpheus 
gyásza.

lamque iterum moriens non est de coniuge quicquam 
Questa suo ; — quid enim nisi se quereretur amatam; — 

60 Supremumque vale, quod iam vix auribus ille
Acciperet, dixit, revolutaque rursus eodem est.

Orantem frustraque iterum transire volentem 
Portitor arcuerat ; septem tamen ille diebus 
Squalidus in ripa Cereris sine munere sedit: 

65 Cura dolor que animi lacrimaeque alimenta fuere. 
Esse deos Erebi crudeles questus in altam 
Se recipit Rhodopen pulsumque aquilonibus Haemum.

7. Hersilia in caerula caeli sublata.
Flebat ut amissum coniunx, cum regia luno
Irin ad Hersiliam descendere limite curvo
Imperat, et viduae sua sic mandata referre :
»0 et de Latio, o et de gente Sabina

5 Praecipuum, matrona, decus, dignissima tanti 
Ante fuisse viri, coniunx nunc esse Quirini, 
Siste tuos fletus, et si tibi cura videndi 
Coniugis est, duce me lucem pete, cole Quirini 
Qui viret et templum Romani regis obumbrat!«

10 Paret et in terram pictos delapsa per arcus 
Hersiliam iussis compellat vocibus Iris. 
Illa verecundo vix tollens lumina vultu

59 Szórend : quid enim queretur, nisi se amatam esse. — 63 portitor, 
Charon, a révész. — 64 Cereris munus = panis. — 66. Erebus, a/. 
alvilág. — 67 Haemus, thraciai hegység.

7. Hersilia, az elrablott sabinus lányok egyike, Romulus fele
sége, férje megdicsőülése után szintén istenné válik Hóra néven, 
mint dea iuventutis.

1 ut amissum, t. i. Romulum ; — coniunx a hitvese : Hersilia. — 
2 Iris, -idis (acc. Irin) a szivárvány istennője, Thaumas leánya, ezért 
virgo Thaumantea is, Iunónak a hírvivő követe ; — limite curvo, 
hajlott pályáján : a szivárványon. — 4 de Latio, de gente Sabina, az 
előkelő sabinus származású leány, mint Romulus hitvese, ékessége a 
latinus népnek is ; latiumi helyzeted, sabinus származásod által is 
kiváló ékes személy. — 5 matrona, a római előkelő férjes nők ünne- 
pies, megtisztelő címe : nagyasszony. — 6 coniunx, a tanti viri- és 
Quirini-hez is tartozik. Quirinus az istenné vált Romulusnak a 
neve ; lásd 168. old. — 8 colle Quirini — Quirinalis. — 9 templum 
Romani regis = t. Romuli, mert mindjárt megdicsőülése után temp
lomot emeltek Romulusnak a Quirinalis-dombon. Lásd 169. old.
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»0 dea — namque mihi nec quae sis dicere promptum est, 
Et liquet esse deam — duc, o duc« inquit »et offer

15 Coniugis ora mihi; quae si modo posse videre 
Fata semel dederint, caelum accepisse fatebor.« 
Nec mora, Romuleos cum virgine Thaumantea 
Ingreditur colles. Ibi sidus ab aethere lapsum 
Decidit in terras, a cuius lumine flagrans

20 Hersilia aetherias cum sidere cessit in auras.
Hanc manibus notis Romanae conditor urbis
Excipit, et priscum pariter cum corpore nomen 
Mutat Horamque vocat : quae nunc dea iuncta Quirino 

est.

8. Epilogium.

Iamque opus exegi, quod nec Iovis ira nec ignis
Nec poterit ferrum nec edax abolere vetustas.
Cum volet, illa dies, quae nil nisi corporis huius
Ius habet, incerti spatium mihi finiat aevi:

5 Parte tamen meliore mei super alta perennis 
Astra ferar, nomenque erit indelebile nostrum. 
Quaque patet domitis Romana potentia terris, 
Ore legar populi, perque omnia saecula fama, 
Siquid habent veri vatum praesagia, vivam.

— 10 pictos per arcus, tarka ezivárványon. — 13 nec mihi . . . prom
ptum est et. . ámbár nekem nem (áll rendelkezésemre) jön a nyel
vemre, de . . . — 15 óra — os, arcát, tekintetét; a költő sokszor külö
nösebb ok nélkül is többest használ. — 15—16 Szórend: si modo fata 
semel dederint ea (me) videre posse, (me) caelum accepisse fatebor; az 
égbe, az istenek közé jutás a legnagyobb boldogság és ez a képes kifeje-' 
zés a következőkben szószerint teljesedik. — 17 Romuleos colles = 
Romuli colles: Quirinalis; — Thaumanthea, lásd 2. vers. — 19 fla
grans, fényözöntől tündökölve. — 21 manibus notis ismerős, meg
szokott öleléssel. — 22 nomen mutat a megdicsőült halandó nevet 
is változtat, mint Romulus is. V. ö. Fasti : Quirini sacra, 168. ol
dal. — 23 iuncta Quirino est egybekelt Quirinusszal.

8. Epilogium (gö ög szó) zárószó, befejezés. 1. exegi, be
fejeztem ; — lovis ira, Iuppiter haragos villáma. — 2 edax 
vetustas, mi is beszélünk az idő vasfogáról. — 3 corporis huius, 
csak ehhez a testhez ; — cum volet . . . finiat, mikor akarja . . . ám 
vessen véget. — 4 incerti spatium acvi, bizonytalan életemnek. — 
5 parte meliore mei, egyéniségem nemesebb részével. — Zrínyi a
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Fasti.
1. Propositio.

Tempora cum causis Latium digesta per annum
Lapsaque sub terras ortaque signa canam.

Szigeti Veszedelem Berekesztésében így ír Ovidius e sorainak erős 
hatása alatt:

»Véghöz vittem immár nagyhírű munkámat, 
Melyet irigy üdő, sem víz el nem bonthat, 
Sem az ég haragja, sem vas el nem ronthat,

Es mikor az a’ nap eljün, mely testemen 
csak uralkodhat ik.................................................
................... magamnak ugyan nagyobb részem. 
Hordoztatik széllel a magas egeken.<<

— 7 quaque patet, amerre csak Róma hatalma terjed. — 8 fama . . . 
vivam, hírnevem élni fog. A költő jóslata teljesült, mert a régi Róma 
szellemi hatalma ma is él s Ovidus a népek emlékezetében halhatatlan. 
Más költők is megjósolják ilyen büszke öntudattal halhatatlan
ságukat. Petőfi a »Jövendölés «-ben :

>Anyám, az álmok nem hazudnak ;
Takarjon bár a szemfödél: 
Dicső neve költő fiadnak, 
Anyám, soká, örökkön él !«

1. Dies Fasti a római naptárnak azok a napjai, amelyen a 
praetor igazságot szolgáltatott, a naptárban F a jelük és tágabb 
értelemben általában hétköznapok, melyeken a polgári élet tevé
kenysége nem szünetelt, így a naptár legfontosabb napjai. Ezért 
nevezik magát az egész naptárt is fasti-nak. Ovidius költői Fasti - 
jában azonban az ünnepnapokról (dies festi) énekel. Mint a Meta
morphoses, úgy a Fasti is a tárgya megjelölésével (propositio) kez
dődik. — 1 tempora digesta, elrendezett (időfolyását) ünnepnapo
kat ; — Latium per annum, (latiumi) római év folyamán ; lulius 
Caesar Kr. e. 45-ben jan. 1-én léptette életbe a Sosigenes mathe- 
matikus által megjavított naptárt ; azért nevezi latiumi évnek, mert 
a római viszonyokhoz és hagyományhoz alkalmazkodó nemzeti 
naptár ; v. ö. a Matronalia 11. versével (173. old.). — Latinorum vates 
operosus dierum-nak nevezi magát a költő. — cum causis, t. i. 
temporum, egyes ünnepnapok megülésére okot adó eseménnyel 
együtt. — signa, csillagzatok, mert az ünnepek szent szertartásán 
(sacra, sacrificia) és a római történelem megszentelt ünnepnapjain 
(festa) kívül a csillagos ég jelenségeit (signa) is megénekli, amennyi
ben az idő beosztásában szerepük van ; ezzel kapcsolatban külön
féle időjárásra vonatkozó népies megfigyelést is közöl, amint az 
már a legrégibb gazda-naptárakban is található.
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Iane biceps dexter ades!

I. Ianuarius.
2. Kalendis Iamiariis.

Novi consulatus initia.
Iane biceps, anni tacite labentis origo, 

Solus de superis qui tua terga vides,
Dexter ades ducibus, quorum secura labore 

Otia terra ferax, otia pontus habet,
5 Dexter ades patribusque tuis populoque Quirini 

Et resera nutu candida templa tuo.
Prospera lux oritur. Linguis animis que favete ! 

Nunc dicenda bona sunt bona verba die.
Lite vacent aures, insanaque protinus absint

2. Újév napján, lanus isten hónapjának első napján (régebben
március 1-én volt újévnapja) a kezdet istenét üdvözli a költő és áldást 
kér. lanus a világosság (Dianus, Diana, Iuno), a kapuk, átjáró-ívek 
(iani) és így minden kezdet istene kétfejű : biceps, hogy a kapu mindkét 
oldalára, a múltba és jövőbe egyszerre láthasson. — 1 tacite, észre
vétlenül. — 2 terga — tergum, lásd Hersilia 15 vers ; — de superis = 
deis. — 3 dexter ades, segít őleg légy mellettük. — 5 patribus que popu
loque Quirini, a prózában : senatui populoque Romano ; — tuis, a te 
kedves, mind a két dat.-hoz tartozik. — 6 resera nutu tuo kegyes 
bólintásoddal nyisd ki templomodat a könyörgő, fehérruhás tömegé
vel a templomot is mintegy fehérbe öltöztető közönség előtt. —
7 linguis animisque (abi.) favete, csak jót mondjatok, jót gondoljatok, 
mert az. áldozást rossz szavakkal, gondolatokkal megzavarjátok. —
8 bona verba, szerencséthozó, jót kívánó szavak. — 9 lite vacent aures.
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10 lurgia. Differ opus, livida turba, tuum. 
Cernis, odoratis ut luceat ignibus aether, 

Et sónet accensis spica Cilissa focis ?
Flamma nitore suo templorum verberat aurum 

Et tremulum summa spargit in aede iubar.
15 Vestibus intactis Tarpeias itur in arces, 

Et populus festo concolor ipse suo est.
Iamque novi praeeunt fasces, nova purpura fulget, 

Et nova conspicuum pondera sentit ebur.
Colla rudes operum praebent ferienda iuvenci,

ment legyen a fül a perlekedéstől. — 10 livida ólomszürke, irigy. — 
11 odoratis ignibus, az áldozat tüze illatos a belehajított illatszerektől 
(odores), aminő a spica Cilissa (t. i. croci, sáfrány), a ciliciai sáfrány
kalász ; a magasba csapkodó fényes láng kedvező jel. — 13 templorum 
aurum, a capitoliumi Iuppiter-templom tetejét aranylemezek borí
tották. — 15 intactis, új, ünneplő ; — Tarpeias in arces — Capito-

Saerificium. A flamen sacrificus sáfrány kalászért nyúl a 
fonott kosárba (calathus), melyet camillus (áldozó fiú) 
tart. A tűz fölé a johokat (nemes belsörészek) egy másik 
camillus tartja kétágú villán. A szertartást tibicen kíséri 
kétágú sípján. Fejükön koszorú, rajtuk fehér tóga.

lium ; — itur, az új consulok ünnepi körmenettel vonulnak áldozni. — 
16 concolor, hasonló színű mint ünnepnapja: festo suo (dat.); a 
ragyogó napfényhez jól illik a fehérruhás tömeg. — 17 novi fasces, 
az új consulok előtt viszi 12 lictor a vesszőcsomót ; — nova purpura, 
az új consulok bíbor tógája (tóga pratexta). — 18 nova pondera, az 
új consulok először ülnek a gyönyörű, elefántcsonttal ékes, hivatalos 
székre, tehát a novus, mint jelző, értelmileg a consul szpra vonat
kozik ; ennek az alakzatnak a neve hypallage jelzőcsere. — 
ebur = sella curulis eburnea. — 19 iuvenci rudes operum, mun
kára nem fogott tinók, mert isteneknek csak emberi célra még
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20 Quos aluit campis herba Falisca suis.
Iuppiter arce sua totum cum spectat in orbem,

Nil nisi Romanum, quod tueatur, habet.
Salve, laeta dies, melior que revertere semper,

A populo rerum digna potente coli !

II. Februarius.

3. Exordium.
lanus habet finem. Cum carmine crescit et annus :

Alter ut hic mensis, sic liber alter eat.
*

Februa Romani dixere piamina patres ;
Nunc quoque dant verbo plurima signa fidem.

5 Mensis ab his dictus, secta quia pelle Luperci
Omne solum lustrant idque piamen habent.

nem használt állatot áldoztak. — 20 herba Falisca, Falerii etruscus 
város környéke, a Soracte hegy alján, még manapság is híres fehér 
gulyáiról. — 22 nil nisi . . . habet, csak rómait láthat. — 24 populus 
rerum potens, világbíró nemzet ; — digna mellett coli inf. költői hasz
nálat, rendesen következményes mellékmondat áll.

3. A második hónap kis bevezetéssel kezdődik, azután a hónap 
nevének a magyarázatát adja a költő. — 2 eat, kezdődjék a második 
könyv, mint ahogyan folyik immár a második hónap. — 3 patres 
Romani, római elődeink ; — /numen, vagy piaculum engesztelő, 
tisztítószer vagy áldozat ; februa, -orum, n., eredetileg sabinus szó, 
a görög &vw, lat. suffio : füstölök. — 5 secta pelle, bőrből hasított 
szíjakkal ; — Luperci, Lupercus papok, a pásztorok védőistenének, 
Lupercus-nak, más néven Faunus-ndk a szolgálatában állanak. A 
Palatinus oldalán lévő Lupercal-barlang a Lupercalia nevű tavaszi 
pásztorünnepük színhelye. A feláldozott állat bőréből szíjat hasí
tanak és ha azzal megcsapkodják a földet, állatot, embert, meg
tisztítják őket és termékenységet, szaporaságot és áldást varázsol
nak rájuk. V. ö. az Aprószentek napján egyes helyeken még meg
levő népszokást : a >>virgácséi ást«.

Hittrich—Kíimént: Latin olvasó- és gyakori ókörryv. Ili—IV. 11
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A dal hatalma.

A költő vesze
delembe jut.

4. A. d. III. Non. Febr. De Arione et delphino.
Quod mare non novit, quae nescit Ariona tellus '?

Carmine currentes ille tenebat aquas ;
Saepe sequens agnam lupus est a voce retentus : 

Saepe avidum fugiens restitit agna lupum.
5 Saepe canes leporesque umbra iacuere sub una.

Et stetit in saxo proxima cerva leae ;
Et sine lite loquax cum Palladis alite cornix

Sedit, et accipitri iuncta columba fuit.
Cynthia saepe tuis fertur, vocalis Arion,

10 Tamquam fraternis obstipuisse modis.
Nomen Arionium Siculas impleverat urbes,

Captaque erat lyricis Ausonis ora sonis.
Inde domum repetens puppem conscendit Arion, 

Atque ita quaesitas arte ferebat opes.
15 Forsitan, infelix, ventos undasque timebas,

At tibi nave tua tutius aequor erat.
Namque gubernator destricto constitit ense,

Ceteraque armata conscia turba manu.
Quid tibi cum gladio ? dubiam rege, navita, puppem !

20 Non haec sunt digitis arma tenenda tuis. 
Ille, metu vacuus »Mortem non deprecor« inquit.

4. Februáríus 3-ikán a Delphin-csillagzat esti leszálltával kap
csolatban elmondja a költő Arion csodás történetét, hogy lantja 
bűvös szavára egy delfin mentette meg a tengerből. Iuppiter a delfint 
jutalmul csillaggá tette, az északi éggömbön, a Tejút közelében. —

1 Ariona, görögös acc. — 2 tenebat retinebat. — 4 restitit, 
megállt. — 5 sub una umbra = sub umbra eiusdem arboris. —
7 cornix, a régiek a varjút tartották fecsegónek, nem a szajkót ; — 
Palladis ales = bagoly ; rendesen veszekedett a két madár. —
8 iuncta, együtt volt. — 9 Cynthia, Cynthus hegyén (Delos szigetén) 
született : Diana ; — vocalis dallamos. — 10 fraternis, t. i. Apolli
nis. — 12 Auson, Ulixes és Calypso fia, Italia (= Ausonia) névadó 
hőse ; — capta erat, el volt bájolva ; — lyricis sonis — sonis lyrae 
Arionis. — 13 domum repetens — rediens ; Lesbos szigetén volt a 
hazája és Corinthusban, Periander kény úr udvarában élt ; — pup
pem = navem (synecdoche). — 14 quaesitas — acquisitas ; — ita = 
nave, tengeri úton. — 15 A megszólítás (apostrophe) elbeszélő köl
tőnk részvétét jelenti. — 17 constitit elébe állt. — 18 conscia, bűn
részes. — 19 Költőnk újabb részvétét a felháborodása okozza ; — 
dubiam, rozoga. — 21 ille — Arion ; — mortem non deprecor, nem
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»Sed liceat sumpta pauca referre lyra.« 
Dant veniam ridentque moram. Capit ille coronam,

Quae possit crines, Phoebe, decere tuos ;
25 Induerat Tyrio bis tinctam murice pallam :

Reddidit icta suos pollice chorda sonos,
Flebilibus numeris veluti canentia dura

Traiectus pinna tempora cantat olor.
Protinus in medias ornatus desilit undas :

30 Spargitur impulsa caerula puppis aqua. 
Inde (fide maius) tergo delphina recurvo

Se memorant oneri supposuisse novo.
Ille sedens citharamque tenet pretiumque vehendi 

Cantat et aequoreas carmine mulcet aquas.
35 Di pia facta vident. Astris delphina recepit 

Iuppiter et stellas iussit habere novem.

A hattyúdal.

A meg
menekülés.

5. A. d. V. Idus Februarias. Initium Veris.
Quintus ab aequoreis nitidum iubar extulit undis

Lucifer, et primi tempora veris erunt.
Ne fallare tamen, restant tibi frigora, restant!

Magnaque discedens signa reliquit hiems.

életemért könyörgök. — 22 pauca referre, egy rövid dalt (‘lóadni. — 
23 rident moram, nevetnek a halasztáson, hogy életét néhány perccel 
meg akarja hosszabbítani. — 24 Phoebus Apollo. *— 25 Tyrio murice, 
a leghíresebb bíborfestés helye Tyrus volt és ott is bis tincta, a kétszer 
festett, a legnemesebb, legdrágább anyag ; — palla, a citherások 
hosszú köntöse. — 26 suos, a saját, tehát a maga fenséges. — 27 Szó
rend : veluti olor canentia tempora (acc. resp.) traiectus pinná durá 
flebilibus numeris cantat (siralmas dalt zeng), a híres hattyú-ének.— 
30 impulsa aqua, a felcsapódó víztói. — 31. fide maius, szinte hihe
tetlen. — 33 pretium vehendi cantat, szállításáért dallal fizet, mert a 
delfint a régiek zenét szerető állatnak tartották. — 35 astris recepit, 
a csillagok közé befogadta, sorozta.

5. Február 7-ére esett Caesar naptárja szerint a tavasz kezdete, 
itt Ovidius 9-éro teszi. — 1 nitidum iubar. csillogó fénycső váj át ; 
extulit . . . et erunt = cum extulit, erunt. — 2 Lucifer — sol : dies, 
v. ö. 177 old. 30 jegyz. — 3 fallare — fallaris, nehogy csalódj ! azaz 
ne reméld, hogy mindjárt nagy meleg lesz ; — frigora, nagy hidegek, 
a plur. jelenti a rendestől eltérő, nagyobb fokot. — 1 signa, nyomait.

11
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Az ünnep.

A Fabiusok 
hadbavonulása 

és sikere.

Az ellenség 
csele.

6. Idibus Februariis. Fauni sacra. Clades Fabiorum.

Idibus agrestis fumant altaria Fauni, 
Hic ubi discretas insula rumpit aquas.

Haec fuit illa dies, in qua Veientibus armis 
Ter centum Fabii ter cecidere duo.

5 Una domus vires et onus susceperat urbis : 
Sumunt gentiles arma professa manus.

Egreditur castris miles generosus ab isdem, 
E quis dux fieri quilibet aptus erat.

Carmentis portae dextro est via proxima Iano :
10 Ire per hanc noli, quisquis es : omen habet. 

Ut celeri passu Cremeram tetigere rapacem, 
(Turbidus hibernis ille fluebat aquis) 

Castra loco ponunt, destrictis ensibus ipsi 
Tyrrhenum valido Marte per agmen eunt,

15 Non aliter, quam cum Libyca de gente leones 
Invadunt sparsos lata per arva greges, 

Diffugiunt hostes, inhonestaque vulnera tergo 
Accipiunt : Tusco sanguine terra rubet.

Sic iterum, sic saepe cadunt. Ubi vincere aperte
20 Non datur, insidias armaque tecta parant. 

Campus erat, campi claudebant ultima colles 
Silvaque montanas occulere apta feras.

In medio paucos armentaque rara relinquunt, 
Cetera virgultis abdita turba latet.

25 Ecce velut torrens undis pluvialibus auctus,

6. 1 Fauni, a pásztor-isten (1. 161. o.) temploma a Tiberis kis 
szigetén volt. — 3 Veientibus armis, lásd 35. oldal. — 5 vires et onus, a 
hadierő kiállításával járó terhet. — 6 gentiles manus, egy nemzetség 
karja ; — professa, pass. értelmű : felajánlott. — 7 miles, katonaság. — 
8 e quis = e quibus. — 9 porta Carmentis, lásd 37. oldal 4 jegyz. ; — 
Ianus a kapuátjárások istene és maga a kapu. — 10 porta scelerata, 
a Fabiusok veszte óta nem hoz szerencsét a rajta átmenőnek. — 13 
loco, alkalmas helyen. — 14 per Tyrrhenum agmen, Tyrrhenus 3, 
Tuscus 3, Etruscus 3, a nemzetsége Vei lakosainak ; — valido Marte, 
hatalmas támadással. — 17 inhonesta, szégyenletes ; — tergo = a 
tergo. — 20 non datur, nem lehet ; — insidias armaque tecta, les
vetésre, alattomos támadásra ; a -que magyarázó, részletező jelen
tésű. — 21 campz ultima, a mező széle. — 23 rara, elszórtan. —
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Aut nive, quae Zephyro victa tepente fluit,
Per sata per que vias fertur, nec, ut ante solebat,

Riparum clausas margine finit aquas :
Sic Fabii vallem latis discursibus implent,

30 Quodque vident, sternunt, nec metus alter inest. 
Quo ruitis, generosa domus ? male creditis hosti ;

Simplex nobilitas, perfida tela cave !
Fraude perit virtus. In apertos undique campos 

Prosiliunt hostes et latus omne tenent.
35 Quid faciant pauci contra tot milia fortes ? 

Quidve, quod in misero tempore 'restet, adest ?
Sicut aper longe silvis Laurentibus actus

Fulmineo celeres dissipat ore canes,
Mox tamen ipse perit : sic non moriuntur inulti, 

40 Vulneraque alterna dant que ferunt que manu.
Una dies Fabios ad bellum miserat omnes :

Ad bellum missos perdidit una dies.
Ut tamen Herculeae superessent semina gentis, 

Credibile est ipsos consuluisse deos.
45 Nam puer impubes et adhuc non utilis armis

Unus de Fabia gente relictus erat :
Scilicet ut posses olim tu, Maxime, nasci,

Cui res cunctando restituenda foret.

A Fabiusok 
pusztulása.

A nemzetség 
életben maradt 

reménysége.

26 Zephyro tepente, abl. abs. — 28 clausas finit aquas, nem határolja, 
zárja be vizét ; — a clausas előlegezett értelmű jelző (prolepsis), mert 
a finit cselekvésének a megvalósulása esetén illeti csak meg az aquas 
szót. — 30 alter = aliorum (gén. obiect.), akiket nem láttak, 
mert lesben álltak. — 31 ruitis . . . domus, értelmi egyezés ; — 
male, vesztetekre. — 32 simplex, őszinte, egyeneslelkű. — 33
perit, szokott elpusztulni. — 36 in misero tempore, szánalmas 
helyzetükben. — 37 Laurentum mocsaras erdeiben, hajdan Latinus 
király birtokán, sok vadkan volt ; veszéllyel járó vadászata férfias 
mulatság volt. — 38 fulmineo ore, villogó agyarárával. —
43 Herculeae gentis, a Fabius-nemzetség ősatyjának Herculest 
tartotta. — 47 Maxime, Quintus Fabius Maximus Cunctator, 
aki a II. pún háborúban tervszerű halogatásával megmentette Rómát 
Hannibáltól. — 48 res — res publica ; — cui . . . foret, célhatározó 
mellékmondat. V. ö. a Livius-olvasmány 5. darabjával, 35. oldal.
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Mars fiainak 
csodás meg
menekülése :

szolgák 
könyörülnek 

rajtuk és

7. A. d. XV. Kai. Mart. Lupercalia.
Forsitan et quaeras, cur sit locus ille Lupercal, 

Quaeve diem tali nomine causa notet.
Silvia Vestalis caelestia semina partu 

Ediderat, patruo regna tenente suo.
5 Is iubet auferri parvos et in amne necari. 

Quid facis? ex istis Romulus alter erit!
Iussa recusantes peragunt Jacrimosa ministri. 

Flent tamen et geminos in !oca iussa ferunt. 
Albula, quem Tiberim mersus Tiberinus in undis 

10 Reddidit, hibernis forte tumebat aquis.
Hic, ubi nunc fora sunt, lintres errare videres, 

Quaque iacent valles, maxime circe, tuae.
Huc ubi venerunt, (neque enim procedere possunt 

Longius) ex illis unus et alter ait:
»At quam sunt similes! at quam formosus uterque! 

Plus tamen ex illis iste vigoris habet.
Si genus arguitur vultu, nisi fallit imago, 

Nescio quem vobis suspicer esse deum« . . .

7. Február 15-én a pásztorokat és nyájukat védő Lupercus 
isten(1. 161. old.) ünnepén, a Lupercaliánelmondja a költő a Palatinus 
északnyugati oldalában lévő Lupercal nevű barlanghoz fűződő 
mondát.

1 quaeras, kérdezheti valaki (coniunct. potent.). — 3 Silvia 
Vestalis, Rea Silvia, Numitor leánya ; Amulius, mikor bátyját a trón
tól megfosztotta, leányát Vesta-papnővé tette, hogy ne lehessenek 
gyermekei. De Reá Silviának Mars istentől két fia született : Romulus 
és Remus, és most Amulius nagybátyja ezeket akarja elpusztítani ; — 
caelestia semina, égi magzatokat, mert Mars isten az apjuk. — 6 quid 
facis ? A költő, ismerve Amulius gonosz szándékát, izgalmában rá
szól Amuliusra (apostrophe). — 7 recusantes, vonakodva, kellet
lenül. — 9 Albula, a >>szőke« (albus 3); a Tiberis régi neve, csak mikor 
Tiberinus albai király belefúlt, attólfogva nevezik az Albulát Tiberis- 
nek. — 11 fora, a forum Romanum, Boarium, Holitorium, mind a 
Palatinus, Capitolinus és Aventinus közt elterülő völgyekben vol
tak ; — videres, lehetett látni (ált. alany). — 12 A Circus Maximus A 
a Palatinus és Aventinus közötti völgyben Tarquinius Priscus épí
tette versenyek céljaira. — 15 at, a csodálkozó felkiáltás kifejezé
sére : jaj ! — 16 iste, Romulus. — 17 imago, a külső látszat. — 
18 nc.scz’o quem deum suspicer vobis esse, t. i. patrem : nem tudom, 
melyik istent sejtsem . . . apátoknak, de ezt az utolsó szót nem 
mondja ki, mert eszébe jut az ellenvetés, amit a 19. sorban mond. —



167

»At si quis vestrae deus esset originis auctor,
20 In tam praecipiti tempore ferret opem ;

Ferret opem certe, si non ope mater egeret.
Quae facta est uno mater et orba die

Nata simul, moritura simul, simul ite sub undas 
Corpora !« desierat, deposuit que sinu.

25 Vagierunt ambo pariter : sensisse putares.
Hi redeunt udis in sua tecta genis.

Sustinet impositos summa cavus alveus unda :
Heu quantum fati parva tabella tulit !

Alveus in limo silvis appulsus opacis
30 Paulatim fluvio deficiente sedet.

Arbor erat (remanent vestigia), quaeque vocatur 
Rumina nunc ficus, Romula ficus, erat.

Venit ad expositos (mirum !) lupa feta gemellos :
Quis credat pueris non nocuisse feram ?

35 Non nocuisse parum est: prodest quoque. Quos lupa nutrit, 
Perdere cognatae sustinuere manus !

Constitit et cauda teneris blanditur alumnis,
Et fingit lingua corpora bina sua.

Marte satos scires : timor afuit. Ubera ducunt,
40 Nec sibi promissi lactis aluntur ope.

Illa loco nomen fecit, locus ipse Lupercis :
Magna dati nutrix praemia lactis habet.

20 in tam praecipiti tempore, ilyen nagyon veszedelmes helyzetben
— 21. Az anyát Amulius a folyóba vettette. — 25 vagierunt, a rendes 
vagierunt helyett ; — putares, lásd 11. vers ; — sensisse, t. i. pueros 
verba ministrorum. — 27 impositos, t. i. alveo (dat.). — 28 quantum 
fati, mekkora történelmet ; az egész rómait, mert Romulus az alapítója 
a világbíró Rómának. — 30 sedet, megiilepszik, — 31 erat, volt ott. —
32 Rumina ficus, a kis állatok szoptatását gondozó Iuppiter Ruminus 
és Diva Rumina pásztoristenek fügefája volt az (rumis = mamma, 
emlő) ; Ovidius téved, hogy régebben Romula ficus-nak hívták. —
33 lupa feta, megellett nőstény farkas. — 36 sustinuere, el tudták 
viselni, volt szívük hozzá. — 38 fingit lingua, nyelvével csinosítgatja.
— 39 Marte satos scires (11- vers), (mindjárt) tudhatta az ember, 
hogy Mars fiai, mert Mars állatjától, a farkastól nem féltek ; — 
ducunt, szopják. — 40 nec sibi promissi, a nem nekik szánt. — 41 
illa : lupa. Tulajdonképpen Lupercus isten nevéről nyerte a hely a 
Lupercal nevet.

egy farkar 
viseli gond

jukat.
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8. A. d. XIII. Kai. Mart. Quirini sacra.
A Quirinus név

Marsmagának 
kéri' fiát 

Iuppiter tői.

Proxima lux vacua est. At tertia dicta Quirino. 
Qui tenet hoc nomen, Romulus ante fuit :

Sive quod hasta »curis<< priscis est dicta Sabinis, 
Bellicus a telo venit in astra deus,

5 Sive suo regi nomen posuere Quirites,
Seu quia Romanis iunx erat ille Cures.

Nam pater armipotens postquam nova moenia vidit 
Multaque Romulea bella peracta manu, 

»Iuppiter«, inquit »habet Romana potentia vires :
10 Sanguinis officio non eget illa mei.

Redde patri natum. Quamvis intercidit alter,
Pro se pro,que Remo, qui mihi restat, erit.

„Unus erit, quem tu tolles in caerula caeli“
Tu mihi dixisti. Sint rata dicta Iovis.<<

15 Iuppiter annuerat. Nutu tremefactus uter que 
Est polus, et caeli pondera movit Atlas.

Est locus, antiqui Capreae dixere paludem :

8. Február 17-én, QumnaZia ünnepén elmondja a költő, hogy 
Romulus Quirinus néven vált istenné (lásd Hersilia, 156. old.), Qui
rinus eredetileg sabinus hadi isten volt és csak a két nemzet egyesü
lése után azonosították a megdicsőült Romulusszal.

•.. caeli pondera 
movit Atlas.

1 proxima lux vacua est, L i. sacris ; Lupercalia után, febr. 16-án 
nem volt semmiféle ünnep ; — tertia dicta = 
dicata, a 15-ike után következő harmadik. — 
3 curis, sabinus szó, ez a Quirinus szó első 
magyarázata. — 4 a telő, a lándzsa (curis) 
használata, azaz haditettei által. — 5 Quiri
tes, az egyesült római és sabinus nép közös 
neve, rendesen populus Romanus Quiritium 
(lásd 103. old.) ; ez a második magyarázat. — 
6 Cures, -ium, f., sabinus város. — 7 pater 
armipotens : fegyverével hatalmas, Mars, Ro
mulus atyja. — 8 Romulea manu ~ Romuli 
manu. — 10 officium szolgálat. — 11 .alter.
Remus — 13 Ez a vers Ennius epos-költő- 
nek Annales c. művéből való idézet ; — in cae
rula caeli, az ég kékségébe. — 14 dicta rata 
sint, a szavai (ígérete) valósuljanak meg. — 
16 Atlas, vállántartja a súlyos égboltozatot 
(pondera caeli), ő maga is megingott, mikor 
az ég sarkai megrendültek Iuppiter bólin-
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Forte tuis illic, Romule, iura dabas.
Sol fugit’ et removent subeuntia nubila caelum,

20 Et gravis effusis decidit imber aquis. 
Hinc tonat, hinc missis abrumpitur ignibus aether.

Fit fuga. Rex patriis astra petebat equis.
Luctus erat, falsaeque patres in crimine caedis, 

Haesissetque animis forsitan illa fides :
25 Sed Proculus Longa veniebat Iulius Alba, 

Lunaque fulgebat, nec facis usus erat,
Cum subito motu saepes tremuere sinistrae 

(Rettulit ille gradus, horrueruntque comae) : 
Pulcher et humano maior trabeaque decorus 

30 Romulus in media visus adesse via,
Et dixisse simul »Prohibe lugere Quirites, 

Nec violent lacrimis numina nostra suis.
Tura ferant, placentque novum pia turba Quirnum, 

Et patrias artes militiamque colant.«
35 Jussit et in tenues oculis evanuit auras. 

Convocat hic populos, iussaque verba refert.
Templa deo fiunt. Collis quoque dictus ab illo est. 

Et referunt certi sacra paterna dies.
fásától és ide-oda mozgatta terhét. — 17 Capreae palus a Campus 
Martiuson volt.— 18 iura dabas, törvényt szabtál. — 19 sol fugit, a nap 
eltűnik ; napfogyatkozás volt éppen akkor. Kiváló eseményeket a 
természeti erők feltűnő megnyilvánulásai szokták kísérni. Jézus ke- 
resztrefeszítése alkalmával is elhomályosodott a nap és a templom
nak kárpitja középen kettéhasada (Lukács ev. 23, 45). — 20 missis 
ignibus cikázó villámok tüzétől ; — abrumpitur, megszakad, megnyílik. 
V. ö. Arany : V. László : A felhő megszakad, Nyílása tűz, patak — 
22 patriis equis, atyja fogatán : harci szekerén. —- 23 in crimine, 
t. i. erant ; vád alatt voltak. — 24 haesisset animis, megrögződött 
volna a lelkűkben. — 25 Proculus Iulius, alba-longai polgár. — 27 
sinistra , a bal a jót jelentő oldal a rómaiaknál. — 28 rettulit gra
dus, visszalépett, visszarettent ; —- horruerunt — horruerunt égnek 
meredt. — 29 trabea, királyi palást, széles bíborcsíkokkal (trabs = 
gerenda) szegélyezett. — 30 visus (est) adesse, olyan volt, mintha 
megjelent volna. — 34 patrias artes, atyai kiváló tulajdonságait. —
37 templa, lásd Hersilia, 9. vers, 156. oldal ; többször megújították 
ezt a templomot és legszebben Augustus Kr. e. 16-ban, mert ó 
Romulus-Quirinus leszármazottjának tartotta magát. — Collis dic
tus est, ez ma is a Quirinalis nevű magaslat, melynek előző neve 
Agonus volt. (Ma a Quirinal az olasz király székhelye és palotája). —
38 certi dies, meghatározott napok (feriae stativae), állandó, nem mozgó 
ünnepnapok : febr. 17. V. ö. Metamorphoses : 7. Hersilia, 156. oldal

Romulus 
égbe szállása

és apotheosisa
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Hagyományos 
szertartások,

9. A. d. XII. Cal. Mart. Feralia.
Est honor et tumulis, animas placare paternas 

Parvaque n exstructas munera ferre pyras.
Parva petunt manes, pietas pro di vite grata est 

Munere : non avidos Styx habet ima deos.
5 Tegula porrectis satis est velata coronis 

Et sparsae fruges parcaque mica salis
Inque mero mollita Ceres violaeque solutae !

Haec habeat media testa relicta via.
Nec maiore veto, sed et his placabilis umbra est.

10 Adde preces positis et sua verba focis.
Hunc morem Aeneas, pietatis idoneus auctor,

Attulit in terras, iuste. Latine, tuas.
Ille patris genio sollemnia dona ferebat:

Hinc populi ritus edidicere pios.
15 At quondam, dum longa gerunt pugnacibus armis 

Bella; parentales deseruere dies.

9. Februarius 21 a rómaiaknál a halottaknapja. Az elózó 
évben elhúnytak sírját és maneseit az állam részéről különféle aján
dékokkal tisztelték meg. Febr 13-tól kezdve az egyes családok is 
ünnepelték halottaik emlékét az úgynevezett dies parentales-eken 
(parentare = halotti áldozatot bemutatni), a feralia ezeknek a családi 
gyászünnepeknek a hivatalos üneppel való befejezése

1 honor, a placare és ferre magyarázzák, mi az a tisztelet. — 
2 pyra (görög szó : rrvgct), máglya, itt a sírdombot, síremléket jelenti. 
— 3 pro, helyett. — 4 deos — divi Manes, a halottak istenné vált 
szellemei. — 5 porricere, a szent szertartás hagyományos nyelvén = 
proicere : istennek felajánlani ; — tegula, a sír fedőlapja. — 6 mica 
salis = sószem, itt az áldozáshoz használt mola salsa-t, sós darát kell 
értenünk. — 7 Ceres — fruges ; — solutae, nem koszorúba kötve. — 
media via, Rómában a sírok a város kapui előtt, az országutak men
tén voltak, mint pl. a híres via Appián ; az útból keskeny bejáró 
vezetett a síremlékhez, azon kellett az áldozatot letenni. — 10 positis 
focis, nagyobb ünnep alkalmával hordozható áldozó-oltárokat (focus, 
fémből készült, háromlábú állványon fémcsésze) is vittek, hogy a 
bor- és illatos égő áldozatot bemutathassák ; — sua verba, az odaillő 
szavak. — 11 Aeneas, Itália felé való útján Siciliában ünnepelte 
meg az ott meghalt atyja halálának évfordulóját és így hivatott 
(idoneus) megalapítója e kegyeletes szokásnak. — 12 Latinus, 
Latium királya, aki Aeneast szívesen fogadta. — 13 t/emus, eredeti
leg az embert teremtő szellem, azután az embernek szelleme, egyé
nisége, isteni lénye, mely a halál titán tovább él : manes. —
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Non impune fuit. Nam dicitur omine ab isto 
Roma suburbanis incaluisse rogis.

Vix equidem credo, bustis exisse feruntur
20 Et tacitae questi tempore noctis avi, 

Perque vias urbis latosque ululasse per agros 
Deformes animas, vulgus inane, ferunt.

Post ea praeteriti tumulis redduntur honores, 
Prodigiisque venit funeribusque modus.

25 Dum tamen haec fiunt, viduae cessate puellae : 
Exspectet puros pinea taeda dies.

Nec tibi, quae cupidae matura videbere matri, 
(Jómat virgineas hasta recurva comas.

Conde tuas, Hymenaee, faces et ab gnibus atris
30 Aufer ! habent alias maesta sepulcra faces. 

Di quoque templorum foribus celentur opertis, 
Ture vacent arae, stentque sine igne foci.

Nunc animae tenues et corpora functa sepulcris 
Errant, nunc posito pascitur umbra cibo.

35 Hanc, quia iusta ferunt, dixere Feralia lucem : 
Ultima placandis Manibus illa dies

szokások.

17 omine ab isto, az után a rosszat sejtető eljárás után ; 
omen-né lett a Parentalia elhanyagolása. — 19 bustis = sed 
bustis. — 20 avi = maiores. — 22 deformes animas, vulgus inane, 
alaktalan, testtelen lelkek, semmis tömeg. — 23 praeterati honores 
(sacra), az elmulasztott megtisztelések (áldozatok). — 24 prodigiis, 
a természetellenes csodáknak, t. i. a lelkek sírból való kikelésé
nek. — 25 haec — parentalia ; — viduae cessate puellae, hajadonok. 
maradjatok lányok, mert mint manapság is, az emberek hiedelme sze
rint, nem minden nap egyformán szerencsés lakodalomra. 1. 181. 
46. sor, — 26 puros dies, tiszták a napok a halottak emlékének meg- 
tisztelése után ; — taeda, fáklyás kísérettel vitték a menyasszonyt a 
vőlegény házába. — 27 cupidae, leánya férjhezmenetelét óhajtó. — 
28 hasta recurva, a menyasszony haját menyegzője napján, sarló
alakúra hajlított lándzsával fésülték meg ; a lándzsa azt jelenti, 
hogy férje hatalmába kerül. — 29 Hymenaeus, nász dal és a házasság 
istene ; — ab ignibus atris, a halottat fáklyás kísérettel temették és 
temetik ünnepélyesen ma is, mert régen éjjel vitték ki a városból. — 
31 celentur, maradjanak rejtve, hogy a halottak látása ne sértse 
őket. — 33 animae tenues, lásd 22. vers ; — corpora functa sepulcris, 
eltemetésben részesült lények. — 34 posito cibo, lakomát tálaltak a 
sírra. — 35 iusta ferunt, t. i. mortuis. — 36 placandis manibus, a 
holtak szelleme kiengesztelésére. Lásd Lemuria 179. oldal.
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10. A. d. VI. Cal. Mart. Hirundinis reditus.
Fallimur an veris praenuntia venit hirundo

Nec metuit, ne qua versa recurrat hiems ?
Saepe tamen, Progne, nimium properasse quereris, 

Virque tuo Tereus frigore laetus erit.

III. Martius.

11. Calendis Martiis Matronalia.
»Si licet occultos monitus audire deorum

Vatibus, ut certe fama licere putat,
Cum sis officiis. Gradive, virilibus aptus,

Dic mihi, matronae cur tua festa colant.«
5 Sic ego. Sic posita dixit mihi casside Mavors

(Sed tamen in dextra missilis hasta fuit) :
»Nunc primum studiis pacis, deus utilis‘armis, 

Advocor et gressus in nova castra fero.
Nec piget incepti. Iuvat hac quoque parte morari,

10. Februárius 24-ére jelzi Ovidius a földmíves-naptár megfigye
lése alapján a fecske megérkezését, mint a tavasz hírhozóját. — 
2 versa, megfordulva. — 3 Progne, athéni királylány, Tereus thra- 
ciai király felesége, aki családi viszály folytán fecskévé változott, 
férje bankává. Még átváltozásuk után is örül a férj, ha volt nejét 
kellemetlenség éri.

11. Március elsején, a régi számítás szerint való újév napján 
ünnepelték az Esquilinus ligetében a római matrónák luno Lucina, 
a világosság (lásd lanus 159. old.) és születés istenasszonyának 
tiszteletére ünnepüket. Bensőséges családi ünnep volt ez, a férj a 
feleségének ajándékkal kedveskedett, a nők meg megvendégelték a 
rabszolgákat. A költő kérésére maga Mars isten mondja el, hogy 
e napon jött létre a béke a rómaiak és sabinusok között az elrab- 
lott nők közbelépésére.

1 monitus, az istenek megnyilatkozásának a neve a szertartások 
nyelvén: titokzatos intelmeit. — 2 vates, a hivatott jós, ihletett 
költő (lásd : lunius, 182. oldal). — 3 Gradivus, Mars jelzője, a csatá
ban diadalmasan >>lépkedő« ; — officiis virilibus aptus, férfiakhoz illő 
foglalkozásra termett. — 5 posita casside, a sisak letevése azt jelenti, 
nincs szolgálatban, igazi szerepében, békés hajlandóságú ; — Mavors, 
régies alakja a Mars szónak. — 7 studiis pacis, békés törekvésekre, 
a béke műveire. — 8 gressus fero, célzással Gradivus nevére. —

Mars isten 
sugallja a 

költőt.
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10 Hoc solam ne se posse Minerva putet.
Disce, Latinorum vates operose dierum,

Quod petis, et memori pectore dicta nota. 
„Parva fuit, si prima velis elementa referre, 

Roma, sed in parva spes tamen huius erat. 
15 Moenia iam stabant, populis angusta futuris, 

Credita sed turbae tunc nimis ampla suae. 
Quae fuerit nostri, si quaeris, regia nati,

Adspice de canna straminibusque domum.
In stipula placidi carpebat munera somni, 

20 Et tamen ex illo venit in astra toro.
Iamque loco maius nomen Romanus habebat:

Nec coniunx illi, nec socer ullus erat.
Spernebant generos inopes vicinia dives,

Et male credebar sanguinis auctor ego.
25 In stabulis habitasse et oves pavisse nocebat 

lugeraque inculti pauca tenere soli.
Extremis dantur conubia gentibus : at quae

Romano vellet nubere, nulla fuit.
Indolui, patriamque dedi tibi, Romule, mentem. 

30 »Tolle preces,« dixi »quod petis, arma dabunt.« 
Festa parat Conso . . . Consus tibi cetera dicet, 

Illo facta die, dum sua sacra canes.
Intumuere Cures et quos dolor attigit idem ;

Mars elbe
szélése : Róma 

hiányai.

Mars erőszakos 
tanácsa.

10 Minerva, a békés polgári foglalkozások, kézügyesség védője, de 
a tervszerű hadakozás istennője is. — 11 Latinorum dierum, római 
ünnepnapoknak, a nemzeti történet eseményeinek (v. ö. 158. old. 
1 jogyz.) 5 — vates operose, szorgalmas, buzgó költője. — 13 prima 
elementa, első kezdetei. — 14 huius, ennek a mostani nagy Rómá
nak. — 15 angusta, nagyon szűk ; büszkén emlegeti a költő 
kedves Rómájának nagyságát. — 17 regia, Romulus nádfödeles 
kunyhóját (casa Romuli) nagy áhítattal gondozták és még Ovidius 
korában is mutogatták a Palatínuson. — 23 spernebant . . . vicinia, 
értelem szerinti egyezés. — 24 male credebar, nehezen hitték 
rólam. — 25 nocebat, mintha személytelen ige volna, acc. c. inf. 
van mellette. A műveletlenségük és szegénységük miatt nézték 
le őket. — 27 extremis, még a legutolsó. — 28 nulla, puella. — 
29 patriam mentem, atyád lelkületét. harciasát. — 31 Gon-
sus, a földmívelésre áldást adó ősi isten ; ünnepét Consualia-t aug. 
21-én és dec. 15-én ülték ; — dicet, Consualia ünnepén maga Consus- 
isten beszélte volna el a sabinus nők elrablását a költőnek, de Ovidius- 
nak már nem volt kedve Consus elbeszéléséről beszámolni. — 33 in
tumuere, megharagudtak ; — Cures, a sabinusok legnagyobb városa.
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A sabinus 
háború.

A matrónák 
közbelépésére 
kibékülnek.

Tum primum generis intulit arma socer.
35 Iamque fere raptae matrum quoque nomen habebant, 

Tractaque erant longa bella propinqua mora, 
Conveniunt nuptae dictam Iunonis in aedem,

Quas inter mea sic est nurus orsa loqui:
»0 pariter raptae (quoniam hoc commune tenemus),

40 Non ultra lente possumus esse piae.
Stant acies. Sed utra di sint pro parte rogandi, 

Eligite. Hinc coniunx, hinc pater arma tenet.
Quaerendum est, viduae fieri malimus, an orbae ;

Consilium vobis forte piumque dabo.«
45 Consilium dederat. Parent crinesque resolvunt, 

Maestaque funerea corpora veste tegunt.
Iam stabant acies ferro mortique paratae,

Iam lituus pugnae signa daturus erat :
Cum raptae veniunt inter patresque virosque,

50 Inque sinu natos, pignora cara, tenent.
Ut medium campi passis tetigere capillis,

In terram posito procubuere genu :
Et quasi sentirent, blando clamore nepotes 

Tendebant ad avos bracchia parva suos.
55 Qui poterat, clamabat avum, tunc denique visum, 

Et qui vix poterat, posse coactus erat.
Tela viris animique cadunt, gladiisque remotis

Dant soceri generis accipiuntque manus 
Laudatasque tenent natas, scutoque nepotem

60 Fert avus. Hic scuti dulcior usus erat.«

— 34 később Caesar hadakozott veje, Pompeius ellen. — 35 matrum 
nomen habebant = matres erant. — 36 bella propinqua, rokonháború.
— 37 dictam — constitutam, megállapított. — 38 mea nurus, az én 
kedves menyem, Hersilia, lásd 156. old. — 40 pietasunkat férjünk 
és szüléink iránt nem nyilváníthatjuk nyugodtan. — 44 forte con
silium, bátor elhatározásra van szükség ; — pium, szeretetre valló.
— 45 a zilált haj, gyászruha, szánalomkeltésre való. — 47 ferro 
mortique, halálos mérkőzésre (hendiadyoin). — 48 lituus, hosszú, a 
végén egy kissé meghajlított, magashangú kürt, rendesen a lovasság 
használta. — 53 quasi sentirent, mintha értenék, miről van szó. — 
56 coactus erat: a matre. — 57 tela viris animique cadunt, a fegyver 
kihull a hősök kezéből, harci hevük lecsillapszik (zeugma). — 60 dulcior, 
ugyancsak kedves. — Az elkeseredett harci hévvel induló jelenet a 
fiatal anyák, a matrónák mindenki iránt szeretetet sugárzó lényé
nek közbelépésére bájos idillé, a szeretet ünnepévé válik.
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12. A. d. XVI. Cal. Apr. Liberalia. Toga virilis induitur.
Tertia post idus lux est celeberrima Baccho :

Bacche, fave vati, dum tua festa cano.
Restat, ut inveniam, quare toga libera detur 

Lucifero pueris, candide Bacche tuo.
5 Sive quod ipse puér semper iuvenisque videris, 

Et media est aetas inter utrumque tibi :
Seu quia tu pater es, patres sua pignora, natos 

Commendant curae numinibus que tuis :
Sive, quod es Liber, vestis quoque libera per te

10 Sumitur et vitae liberioris iter ;
An quia, cum colerent prisci studiosius agros.

Et faceret patrio rure senator opus,
Et caperet fasces a curvo consul aratro,

Nec crimen duras esset habere manus,
15 Rusticus ad ludos populus veniebat in urbem ?

Sed dis, non studiis ille dabatur honos.
Luce sua ludos uvae commentor habebat,

Quos cum taedifera nunc habet ille dea.
Ergo ut tironem celebrare frequentia posset,

20 Visa dies dandae non aliena togae.

12. Március 17-én ülték Liberalia ünnepét az ósitáliai Liber, 
a bőségesen (libere — liberaliter) adományozó és a gondoktól meg
szabadító isten (Liber) tiszteletére. A felserdült 16—17 éves ifjú 
ekkor tette le az insignia pueritiae-t : a tóga praetextát, a bíbor
szegélyes tógát, a bullát a nyakából és öltött tunica recta-t, továbbá 
tóga virilist (pura, libera), ettől fogva iuvenis, a polgárok jegyzékébe 
beírták, és ha eddig gyámság alatt volt, felszabadult alóla.

1 Bacchus, Dionysos görög istennel azonosították már régen az 
eredeti ősi-italia Liber istenüket a rómaiak. — 4 Lucifero — die. — 
3 inveniam, a költő négy okát is kitalálta. — 9 ez a legvalószínűbb 
magyarázat. — 13 L. Quinctius Cincinnatusra céloz (lásd 41. oldal) 
és C. Atilius Regulusra (Kr. e. 257). — 16 studiis, kedvtelésére, 
lakoma, látványosság. — uvae commentor a szőllő feltalálója, terem
tője. — 18 taedifera dea : Ceres, tisztelete Bacchuséval együtt 
volt gyakran, közös templomuk is volt. — 19 tironem, kezdő
fiatalember, >>jelölt«. aki férfitogát öltött ; — frequentia, roko
nok, barátok kísérete, amely a fórumra, onnan a Capitoliumra kísérte 
az ifjút, hogy ott a polgárok jegyzékébe iktassák és áldozzon. Ekkor 
mint tiro (újonc, jelölt) vagy katonai szolgálatba lépett, vagy tekin
télyes államférfi oldalán a közéletre készült. A készülés ideje (tiro
cinium) egy évig tartott és ezzel a római ifjú nevelése véget ért.
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13. Pridie CaL Apr. Lunae sacra in monte Aventino.
Luna regit menses. Huius quoque tempora mensis 

Finit Aventino Luna colenda iugo.

Invocatio 
Paleshez.

Augurium..

IV. Aprilis.
14. A. d. XI. Kai. Mai. Palilia. Romae natalis.
Nox abiit, oriturque Aurora. Parilia poscor .

Non poscor frustra, si favet alma Pales.
Alma Pales, faveas pastoria sacra canenti. 

Prosequor officio si tua esta meo.
5 Mota dea est operique favet . . . Urbis origo

Venit. Ades factis, magne Quirine tuis I
Iam luerat frater Numitoris, et omne

Pastorum gemino sub duce vulgus erat.
Contrahere agrestes et moenia ponere utrique

10 Convenit : ambigitur, moenia ponat uter.
>>Nil opus est« dixit »certamine« Romulus »ullo t

13. Alar cius 31-én, a régi római naptár első hónapjának utolsó 
napján volt az ünnepe a hold istennőjének, — 1 regit, mert a hold 
fény váltó zásai szerint számították a hónapokat.

14. Április 21-én ünnepelték P atillái vagy Pantiát, a régi 
pásztoristen, Pales (— tápláló, v. ö. pasco, pabulum, panis) nép
szerű ünnepét. Tisztulás és áldáskérés ünnepe :

Pelle procul morbos, valeant hominesque gregesque,
Et valeant vigiles, provida turba, canes.

Es mivel a rómaiak városalapító őseiket pásztoroknak tar
tották, erre a pásztorünnepre tették a város alapításának az ünnepét 
is, amelyet Rómában még ma is állami és népünnepként díszes fel
vonulással. népies mulatozással ünnepelnek.

1 poscor, követelik, várják tőlem ; posco aliquem aliquid ; — 
Parilia, véghat. acc. -— 2 alma, áldó, jóttevő (alo 3). — 6 Quirinus, 
az istenné vált Romulus segítségét is kéri a költő. — 7 frater Numi
toris, Amulius, aki bátyját, Numitort trónjától megfosztotta. Lásd 
Lupercalia, 166. oldal. — 9 contrahere, összecsődíteni, letelepíteni. — 
utrique (dat.) convenit, mind a ketten. Romulus és Remus, meg
egyeznek. — 10 uter ponat, aki a várost megerősítve felépíti, az ad 
neki nevet és azé az uralom : arbitrium urbis (16. vers) : — am
bigitur (ált. alany), vita tárgya. — 12 magna fides avium est, nagy
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Magna fides avium est. Experiamur aves.«
Res placet. Alter adit nemorosi saxa Palati:

Alter Aventinum mane cacumen init.
15 Sex Remus, hic volucres bis sex videt ordine. Pacto

Statur, et arbitrium Romulus urbis habet.
Apta dies legitur, qua moenia signet aratro ;

Sacra Palis suberant : inde movetur opus.
Fossa fit ad solidum. Fruges iaciuntur in ima, 

20 Et de vicino terra petita solo.
Fossa repletur humo, plenaeque imponitur ara,

Et novus accenso fungitur igne focus.
Inde premens stivam designat moenia sulco,

Alba iugum niveo cum bove vacca tulit.
25 Vox fuit haec regis : »Condenti, Iuppiter urbem

Et genitor Mavors Vestaque mater, ades ! 
Quosque pium est adhibere deos advertite cuncti!

Auspicibus vobis hoc mihi surgat opus.
Longa sit huic aetas dominaeque potentia terrae 

30 Sitque sub hac oriens occiduusque dies.«
Ille precabatur. Tonitru dedit omina laevo

Iuppiter, et laevo fulmina missa polo.
Augurio laeti iaciunt fundamina cives,

Et novus exiguo tempore murus erat.

bizalmunk lehet a madarakban ; repülésükkel (auspicium) adnak 
kinyilatkoztatást. — 13 Romulus a Palatínuson, Remus az Aven- 
tinuson foglalt helyet kora reggel : mane. — 15 ordine, egy sorban ; — 
pacto statur, állják az egyességet. — 18 inde movetur opus, innen, 
azaz e napon kezdődik a munka. — 19 fossa fit, árkot ásnak ; mun
dus a neve annak a kemény talajig leásott gödörnek, melybe a 
gyümölcsöt és a honi földről (de vicino solo) rögöt vetettek. A Pala
tínuson volt ez a gödör, rajta négyszögletes oltár, ezt hívták Roma 
quadrata-nak és azután róla az egész Palatínuson épült régi várost. — 
22 focus igne fungitur, a tűzhelyen ég a tűz. — 24 A bika jobbról a 
külső, a tehén balról a belső oldalra volt fogva. A fehér szín szeren
csét, áldást jelent. Lásd Kai. lanuariis. 159. old. ; a régi magyarok 
is fehér lovat áldoztak. — 25 condenti : mihi. — 26 Mavors = Mars. 
— 27 adhibere, meghívni ; — advertite, t. i. numina vagy animos, 
forduljatok kegyesen felénk. — 28 auspiciis vestris, a ti kezdeménye
zésetekkel. — 29 dominae terrae, majdan úrrá váló földnek ; dominae 
előlegezett (proleptikus) és óhajtást jelentő értelmező, mert csak azután 
lett Rómából a világ ura. — 30dies = sol, v. ö. 2j. 163. oldal és 125. old. 
XIV. 8. — 31 laevo tonitru, a rómaiaknál és etruscusoknál a bal oldal

Hittrich—Kliment: Latin olvasó- és tryakorl ókönyv. Ili—TV 12

A városalapítás 
szertartása
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Remus csúfoló- 
dó merénylete 
és bünhödése.

Romulus 
gyásza és a 

temetés.

35 Hoc Celer urget opus, quem Romulus ipse vocarat, 
»Sint«-que »Celer, curae« dixerat »ista tuae.

Neve quis aut muros, aut factam vomere fossam 
Transeat, audentem talia dede neci.«

Quod Remus ignorans humiles contemnere muros
40 Coepit, et »His populus« dicere »tutus erit?« 

Nec mora, transiluit. Rutro Celer occupat ausum : 
Ille premit duram sanguinolentus humum.

Haec ubi rex didicit, lacrimas introrsus obortas 
Devorat et clausum pectore vulnus habet.

45 Flere palam non vult exemplaque fortia servat, 
»Sic«-que »meos muros transeat hostis« ait.

Dat tamen exsequias ; nec iam suspendere fletum 
Sustinet, et pietas dissimulata patet.

Osculaque applicuit posito suprema feretro,
50 Atque ait »lnvito frater adempte, vale !« 

Arsurosque artus unxit. Fecere, quod ille, 
Faustulus et maestas Acca soluta comas.

Tum iuvenem nondum facti flevere Quirites,
Ultima plorato subdita flamma 'rogo est.

55 Urbs oritur (quis tunc hoc ulli credere posset ?) 
Victorem terris impositura pedem.

Jelent jószerencsét. Lásd : Quirinalia, 2/. v. 169. oldal. — 35 Celer, az 
ősi 300 lovag parancsnoka, tribunus celerum. — 36 Ovidius a mon
dának azt az újabb változatát követi, hogy Romulus nem követett 
el testvérgyilkosságot. — 41 occupat ausum, megelőzi, leüti merény
lete közben. — 43 introrsus devorat, magában elfojtja megeredt köny- 
nyeit. — 45 exempla fortia servat, a vitéz példaadását (Celernek) 
fenntartja (elrettentésül a jövőre is). — 47 dat exsequias, megadja 
a végtisztességet. — 48 pietas dissimulata, eltitkolt testvéri szeretető. 
— 49 applicuit : fratri ; — posito feretro (abl. abs.), miután a ravatalt 
felállították. — 50 invito, t. i. mihi. — 51 unxit, a holttestet elégetés 
előtt illatos kenőcsökkel megkenték. — 52 soluta comas (ace. resp.), 
a zilált hajú ; — Faustulus és Acca Lar entia voltak a gyerrrtekek, 
Romulus és Remus, nevelőszülői. — 53 nondum facti Quirites, mert 
csak a sabinusokkal való egyesülésük után nevezték a rómaiakat 
Quirites-nek is. Lásd 168. oldal. — 54 ultima flamma, utoljára, 
végezetül, mikor a végső tisztesség szertartásait befejezték, elbúcsúz
tak a halottól, lángot gyújtottak alá. — 55 hoc, a következő sor a 
magyarázata. — 56 impositura, hogy majd rátegye ; lásd 29. vers : 
dominae.
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V. Maius.
15. Kalendis Maiis. Capella oritur.

AI) Iove surgat opus. Prima mihi nocte videnda 
Stella est in cunas officiose Iovis ;

Nascitur Oleniae signum pluviale Capellae ;
Illa dati caelum praemia lactis habet.

16. A. d. VII. Idus Maias. Lemuria.
Ritus erit veteris, nocturna Lemuria, sacri, 

Inferias tacitis manibus illa dabunt.
Dicta sit unde dies, quae nominis exstet origo, 

Me fugit. Ex aliquo est invenienda deo.
5 Pliada nate, mone, virga venerande potenti !

Invocatio 
Mercuriushoz

15. Május 1-ére esett a Capella csillag reggeli kelte, régente az 
időszámításban fontos adat, de ma, mikor időszámításunk pon
tosan a napév szerint történik, gyakorlati jelentősége az időmeg
határozásban nincs.

1 Ab lőve sürgőt opus, szállóige volt Rómában Ovidius korá
ban egy görög költő műve nyomán. — 2 in cunas Iovis, Iuppitert 
kisgyermekkorában anyja Creta szigetén rejtegette atyjának, Chro- 
nusnak haragja elől, ahol Amalthea nympha táplálta gyönyörű kecs
kéje tejével ; ezért Iuppiter hálából a kecskét csillaggá változtatta. — 
3 Olenia volt a kecske neve ; — signum pluviale, Italiában a Capella 
csillagzat kelte és nyugta esős időjárással járt. — 4 praemia dati 
lactis, lásd : Lupercalia, 167. oldal.

16. Alá]us 9-én, 11-én es 13-an, három napon át (egy-egy nap 
megszakításával) ünnepelték a rómaiak halottaik hazajáró szellemé
nek kiengesztelésére a Lemuria vagy Lemuralia ünnepét. Az erő
szakos halállal vagy nagy bűn elkövetésével elhunyt, vagy életükben 
nagy igazságtalanságot szen
vedetteknek hazaj áró lelkei, 
lemures vagy larvae, hozzátar
tozóikat rémítgették éjjelen
ként ; hogy ezektől szabadul
janak, tartották otthon a há
zukban éjjel ezt az engesztelő 
ünnepet.

2 inferiae, arum !. halotti 
áldozat ; — illa — Lemuria ; — 
tacitis manibus, a hallgatag 
szellemeknek. — 5 Pliade nate,
Plione és Atlas hét leánya : Pliade nate, virga venerande potenti!

12'



180

Remus 
temetése.

Éji látogatás.

Saepe tibi Stygii regia visa Iovis.
Venit adoratus Caducifer. Accipe causam

Nominis. Ex ipso est cognita causa deo.
Romulus ut tumulo fraternas condidit umbras

10 Et male veloci iusta soluta Remo,
Faustulus infelix et passis Acca capillis

Spargebant lacrimis ossa perusta suis.
Inde domum redeunt sub prima crepuscula maesti, 

Utque erat, in duro procubuere toro.
15 Umbra cruenta Remi visa est assistere lecto,

Atque haec exiguo murmure verba loqui :
»En ego dimidium vestri parsque altera voti,

Cernite, sim qualis, qui modo qualis eram !
Qui modo, si volucres habuissem regna iubentes,

20 In populo potui maximus esse meo,
Nunc elapsa rogi flammis et inanis imago, 

Haec est ex illo forma relicta Remo!
Heu ubi Mars pater est ? si vos modo vera locuti, 

Uberaque expositis ille ferina dedit.
25 Quem lupa servavit, manus hunc temeraria civis 

Perdidit. O quanto mitior illa fuit ’
Saeve Celer, crudelem animam per vulnera reddas, 

Utque ego, sub terras sanguinolentus eas!

Pleiades, a Fiastyúk csillagzat ; ezek egyike Mercurius anyja 
is, Maia vagy Plias. Pliade nate = Maiá genite, lásd : Philemon 
és Baucis 9 sor, 148. oldal. — virga potenti, Mercurius pál
cája : caduceus, a hírvivő jelvénye is, meg varázspálca is; ő 
vezeti le a halottakat is az alvilágba, épen ezért kér tőle 
ihletet a költő a kóbor lelkek ünnepén. — 6 Stygii lovis, Styx 
az alvilág jellemző folyója ; Iuppiter je, azaz ura az alvilág
nak : Pluto. — 7 Caducifer, lásd : Philemon és Baucis, 148. old. 
— 9 lásd : Palilia, 49. v. 178. oldal. — 10 male velox, vesztére gyors. — 
14 Szomorú gyászukban nem törődnek kényelmükkel ; — utque 
erat, t. i. torus. — 16 exiguo murmure, a testnélküli szellemek sut
togó, halk hangon beszélnek. — 17 Faustulusnak és Accának nem 
volt gyermeke ; a két talált gyermek pótolta féligmeddig óhajtásukat, 
mert a gyermekek a szülők óhajtásának a megvalósulásai ; — dimi
dium magyarázata a pars altera : fele, a másik része ; az egyik 
Romulus. — 19 wZucres regna iubentes, a Romulusnak mutatkozott 
12 saskeselyú volt az uralomrendelő. — 23 locuti, estis. — 24 ille — 
Mars ; — dedit, adatott. — 25 civis, t. i. Celeris. — 26 illa, t. i. lupa.
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Noluit hoc frater, pietas aequalis in illo est!
30 Quod potuit, lacrimas manibus ille dedit.

Hunc vos per lacrimas, per vestra alimenta rogate,
Ut celebrem nostro signet honore diem.« 

Mandantem amplecti cupiunt et bracchia tendunt: 
Lubrica prensantes effugit umbra manus.

35 Ut secum fugiens somnos abduxit imago,
Ad regem voces fratris uter que ferunt.

Romulus obsequitur lucemque Remuria dicit
Illam, qua positis iusta feruntur avis.

Aspera mutata est in lenem tempore longo
40 Littera, quae toto nomine prima fuit ;

Mox etiam lemures animas dixere silentum.
Hic sensus verbi, vis ea vocis erat.

Fana tamen veteres illis clausere diebus,
Ut nunc ferali tempore operta vides.

45 Nec viduae taedis eadem nec virginis apta 
Tempora. Quae nupsit, non diuturna fuit.

Hac quoque de causa, si te proverbia tangunt, 
Mense malas Maio nubere vulgus ait.

Sed tamen haec tria sunt sub eodem tempore festa
50 Inter se nulla continuata die.

— 29 pietas aequalis, éppen olyan testvéri szeretet. — 31 per vestra 
alimenta, a ti nevelő gondoskodástokra (hivatkozva) kérjétek. — 
34 lubrica . . . manus, kisiklott, elfutott az árny utánakapkodó 
kezük közül. — 35 A visio eltűntével eltűnt álmuk is. — 38 positis 
avis = compositis maioribus ; componere a szokásos kifejezés az 
elégetett hulla hamvai összegyűjtésére és eltevésére. — 39 aspera 
littera az : r idővel lágy (in lenem litteram) Z-be változott ; ilyen hang
változás van a Parilia = Palilia szavakban is (dissimilatio és 
assimilatio). — 41 silentum — silentium = mortuorum. — 42 sensus, 
értelme ; — vis, jelentése. — 44 ferali tempore, lásd : Feralia. 170. 
old. ; tehát ez is dies ater volt, amikor minden tevékenység szüne
telt attól féltükben, hogy nem lesz sikerük. — 45 nec taedis viduae 
nec virginis, sem özvegy, sem hajadon számára ; taeda, lásd : 
Feralia, 171. old. — 46 nupsit, fuit, perf. gnomicumok. 1 171. 25, jegy
zet. — 48 malae, csak csúnya nők. Mense malae Maio nübunt —, 
talán így hangzott az a tréfálkozó közmondás, melyet a költő idéz. 
A három m alliteratiója, a két középsőben az a hang assonantiaj á- 
val erősödve, nagyon dallamossá teszi. — 49—50 Szórend : haec 
tria sub eodem tempore festa nullá die inter se continuata sunt, 
mert az egyes ünnepnapok (9, 11, 13) között, volt egy-egy hét
köznap (10 és 12). Vesd Össze : Feralia, 170. oldal.

Remulus
megalapítja

Remuria 
ünnepét.

Szokások
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VI. Iunius.

17. Exordium. Est deus in nobis!
Facta canam. Sed erunt, qui me finxisse loquantur 

Nulla que mortali numina visa putent.
Est deus in nobis ! agitante calescimus illo, 

Impetus hic sacrae semina mentis habet.
5 Fas mihi praecipue vultus vidisse deorum, 

Vel quia sunj vates, vel quia sacra cano.

18. A. d. VIII. Kal. Iui. Fortunae Fortis sacra.
Tempora labuntur, tacitis que senescimus annis,

Et fugiunt freno non remorante dies :

17. A költő Fasti VI. könyvének e bevezetősoraiban kételkedő 
és gyanakvó közönsége előtt azzal igazolja sokszor csodás elbeszélé
sének hitelességét, hogy olyan kivételes személynek, mint az ihletett 
költő (vates), benne lakozó és meg-megnyilatkozó istenadta tehetsége 
következtében olyan dolgokba is van betekintése, amiket közönséges 
halandó nem tud felfogni. — 2 mortali, dat. agentis. — 3 est, a mondat 
első helyén nyomatékos értelemmel : valóban van, ámde van ; — agi
tante illo, annak a működésére teremtő, alkotó erőnk, kedvünk támad : 
— calescimus = incalescimus, felhevülünk lelkileg, testileg : megihle- 
tődünk. — 4 impetus, roham, ihletett állapot, lelkesedés ; — sacrae 
mentis semina habet, kivételes szellem nyomait viseli, mutatja ; kétféle
képpen nyilatkozik a bennünk lakozó isten működése : incalescismus 
és impetus kél bennünk. — 5 fás, isteni és természeti törvény szerint, 
azaz egyéniségem következtében, mert vates vagyok : szabad nekem, 
vagyis tudom én, és ez az, amit nem mindenki tud ; — vidisse, meg
látni (görög: aoristos) ; — vultus deorum, szem tél-szembe az iste
neket. így Matronalia ünnepén (172. oldal) Mars, Palilián 176. 
oldal) Pales istennő és Quirinus, Lomurián (179. oldal) TWercwiws 
ihleti a költőt kérésére.

18. Június 24-én Fors Fortuna (Szerencsés Véletlen) istennőnek 
az ünnepét ülte a köznép két templomában is, melyek a Tiberis jobb
partján, a Portus Augusti-hoz vezető via Portuensisen, az egyik az 
első, a másik a hatodik mérföldkőnél volt. Servius Tullius, a szegény 
nép pártfogója és ennek az istennőnek pártfogolt ja, építtette az elsőt. 
Kirándulással egybekötött víg mulatság volt ott, jnelyet Cicero is 
említ, mint a Tiberisen való élvezetes csónakkirándulást (Tiberina 
descensio).

1. tacitis, észrevétlen. — 2 freno non remorante, mivel gyeplő 
nem zabolázza. — 3 honores = sacra. — 4 actus erit — peractus,
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Quam cito venerunt Fortunae Fortis honores !
Post septem luces Iunius actus erit.

5 Ite, deam laeti Fortem celebrate, Quirites !
In Tiberis ripa munera regis habet.

Pars pede, pars etiam celeri decurrite cumba,
Nec pudeat potos inde redire domum.

Ferte coronatae iuvenum convivia lintres,
10 Multaque per medias vina libantur aquas.

Plebs colit hanc, quia, qui posuit, de plebe fuisse 
Fertur et ex humili sceptra tulisse loco.

Convenit et servis, serva quia Tullius ortus
Constituit dubiae templa propinqua deae.

eltelik, elmúlik. — 6 regis, Servius Tullius. — 8 potus, ittas. — 12 sceptra 
tulisse, kormánypálcát viselt. Servius Tullius rabszolganő gyermeke 
volt, azért emelt a Szerencsés Véletlennek templomot. — 13 convenit 
et servis, t. i. colere. — 14 dubia dea, éppen Fortuna kiszámíthatatlan 
állhatatlansága matt. — templa propinqua, az első mérföldkőnél lévő 
közelebbi templom.



FORDÍTÁSI GYAKORLATOK.
I. Általános tudnivalók.

NOTA BENE.
Magyarból latinra szóról-szóra fordítani, éppen- 

úgy, mint latinból magyarra is, csak ritka esetben 
lehet, mert a két nép gondolkozásmódja és annak a 
szóval való kifejezése, vagyis a nyelve, a legtöbb eset
ben nagyon eltér egymástól. Azért itt tájékoztatóul 
néhány útbaigazítást adunk az alább következő 
magyar szöveg lefordításához.

1. A zárójelbe () tett magyar szót nem kell külön 
latin szóval fordítani; a (hogy) kötőszó zárójelbe 
tétele még azt is jelenti, hogy a vele kezdődő kijelentő 
alanyi vagy tárgyi mellékmondatot acc. vagy nőm. 
cum inf. szerkezettel kell fordítani.

2. A dőlt betűvel nyomtatott igealakokat passi- 
vummal kell fordítani; ismeretes tulajdonsága a 
latin nyelvnek, hogy a passivumot sokkal gyakrabban 
használja, mint a magyar, pl.

a) általános alany kifejezésére;
b) ha nem a cselekvő személy, hanem maga a 

cselekvés a fontos;
c) a legtöbb magyar visszaható ige kifejezésére;
d) sokszor összetett mondatban azért is, hogy 

valamennyi mondatban ugyanaz az alany szerepel
jen, mert egy gondolatot alkotó fő- és mellékmonda
tokban fontos az alany egysége;

e) acc. cum. inf.-bán, ha tárgy is van a mellék
mondatban ;

f) abl. abs.-nál, ha a mellékmondat alanya ugyanaz, 
ami a főmondaté, szintén szenvedővé kell átalakítani 
a mellékmondatokat.
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3. Ha szóról-szóra nem fordíthatjuk a magyar 
szöveget, leghelyesebb, ha először a magyar mondat
részt vagy mondatot a latin gondolkozásnak megfelelően 
átalakítjuk és így fordítjuk le. PL : Co?les egyenként 
megragadta őket = Cocles egyenkéntieket meg
ragadta őket: Cocles singulos arripuit eos. A nép 
haragja elől menekült = a nép haragját menekülte : 
iram plebis fugit. Erre a hírre = amely hír megvitet
vén : quo nuntio perlato. Észrevette^ (hogy) a katona
ság fejét veszítve menekül = a katonákat fejüket 
vésztőkét menekülni: animadvertit milites praeci
pites fugere.

4. A latin szereti a külön mondatokban kifeje
zett gondolatokat szorosabban összefűzni ; erre hasz
nálja :

a) pronomen relativumot: qui, quae, quod ; új 
mondatot kezdő nem hangsúlyos magyar mutató
névmásnak a latinban vonatkozó névmás felel meg : 
ezért = qua re, quam ob rém; ennek megtörténté
vel = quo facto; mikor ő = qui cum;

b) a coniunctivust a mellékmondatnak a főmon
dattal való benső összefüggése kifejezésére (követ
kezményes célhatározó, cum historicum, causale, 
concessivum, függő kérdés stb.) minden olyan mellék
mondatban, melyben a mondattani viszonyon kívül 
más értelmi vonatkozás is kifejezésre jut, pl. a mellék
mondat nem a beszélőnek, hanem másnak a gon
dolata (coniunctivus obliquus) ;

c) a kötőszókat az egyforma mondatrészek és 
mondatok összetűzésére vagy a párosság (et .. . et, 
cum . .. tűm) kifejezésére, a magyartól annyiban 
eltérően, hogy sokkal gyakrabban használja, mert 
szívesen kapcsolja a felsorolás minden egyes tagját 
(polysyndeton) ; van azonban arra is eset, hogy sehol 
sem használ kötőszót (asyndeton), vagy csak az utolsó 
tagnál.

5. A cimet rendesen de praepositi óval vagy függő 
kérdéssel kell fordítani; a folytatás : pars altera, tertia 
stb., vagy ha csak két részből áll az egész mű vagy
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általában a vége: reliqua pars; lehet így is : materia 
instituta porro tractatur . . .; és vége . . . et absol
vitur.

II. Gyakorlatok a Liviiis-szemelvényekliez.

1. A köztársaság kezdete.1

A római nép /efezafearfuZt2 a királyok hatalma alól.3 
Ezután évenként4 választottak tisztviselőket, kik
nek hatalma kisebb volt, mint a törvényeké. A ki
rályi hatalom jelvényeit az első consul is megtar
totta. A két consul nem okozott5 kettős félelmet a 
népnél, mert csak az egyik consul6 előtt vitték7 a bár
dos vesszőnyalábokat.8 Brutus heves őrzője volt a 
szabadságnak, melyet a nép (számára)9 ő vívott ki.10 
Az elnyomott11 nép sóvárgott az édes szabadságra.12 
A felszabadult népet Brutus megeskette, (hogy) nem 
fogják tűrni Rómában a Tarquiniusokat. A con- 
sulok a senatorok számát háromszázra egészítették 
ki. Besoroztak13 a senatusba lovagokat,14 akiket be
sorozottaknak15 neveztek. Az új intézkedés által16 a 
nemesek és a köznép egyetértése megerősödött,17

1 principi Lilit -ii, n. A címet de praepos.-val. - felszabadítok 
libero 1. 3 a, ab. 4 jelzővel annuus 3. 5 timorem facio 3 alicui.
6 egyike a consuloknak, gén. part. 7 praeferre alicui. 8 fasces cum 
securibus. 9 dat. 10 vindico 1. 11 oppressus 3. 12 gen. obiect.
13 conscribo 3. 14 eques, -itis, m. 15 subiect. praed., conscriptus, -i.
16 institutum, -i, n., abi. instr. 17 confirmo 1.

2. Vallási ügyek.1

Az új köztársaságban2 nagyon törődtek a val
lással.3 A királyságban maguk a királyok áldoztak 
az isteneknek az állam jólétéért.4 A consulok áldozó
királynak5 megválasztották P. Claudiust, hogy6 a 
Capitoliumon a halhatatlan isteneknek áldozzon.7 
Az áldozó király a főpapnak volt alárendelve 3 nehogy 
királynak9 gondolja10 magát. Ianuarius elsején11 nagy
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nyilvános áldozatot mutattak be12 fogadalomként13 
a consulok az áldozó király által.14

1 res sacrae, plur. 2 respublica, rei publicae, f. 3 religio, 
-onis, f. 4 pro, salus, -utis, f. 5 rex sacrificulus, obiect. praed. 
6 qui. 7 coniunct. praet. impf. 8 subicio 3 alicui. 9 obiect. praed. 
10 credo 3. 11 abi. temp. Calendae, -arum, f. 12 sacra publica facio 3.
13 pro, votum, -i, n. 14 per.

3. Tarquinius Collatinus lemondása.1
A polgárok előtt2 gyűlöletes volt a Tarquinius3 

név. A gyanakvás izgatta az embereket, mert azt 
hitték, (hogy) a száműzött4 Tarquiniusok vissza fog
nak térni.5 Tarquinius Collatinus (avval) fejezte be6 
jótéteményét, (hogy) eltávolította7 Rómából8 a Tar
quinius nevet. Tarquiniusba belefojtotta9 a szót 
Brutus meglepő10 felszólítása.11 Collatinust az elő
kelők is kérték és ő kérésüktől meghatva12 Lavi- 
niumba költözött13 lakni.14 Tarquinius elköltözésé
vel15 meg szab ad/ult1* az állam az alaptalan17 félelemtől.

1 abdicatio, -onis, i. 2 dat. 3 plur. gén. 4 expulsus 3. J rever
tor 3. 6 absolvo 3. 7 gerund. abi., aufero 3. 8 abl. 9 vocem
includo 3 alicui. 10 novus 3. 11 petitio, -onis, f. 12 permotus 3,
attr. praed. 13 cedo 3. 14 habito 1, supinum, acc. 15 abl. abs.
demigro 1. 16 exonero 1. 17 inanis, -e.

4. Előkelő ifjak1 árulása.
A Tarquiniusok pajtásai visszakívánták2 a régi 

féktelenkedést, mert megszokták királyi módon élni. 
Most mindenkinek egyenlő volt3 a joga, mivel a süket 
törvény (szerint)4 nem volt barát és ellenség közt kü
lönbség. A királynál érvényesült5 a kedveskedés és 
szívesség6 a hatalmasok számára. Nem tudtak7 az 
ifjak csak törvények (szerint)4 becsületesen8 élni. 
Ezért9 szívesen fogadták a száműzöttek10 követeit és 
tárgyaltak11 a városba visszafogadásukról.12 A köve
tek nyíltan a száműzött Tarquinius13 család vagyonát 
kérték ki,14 de titokban az ifjak hangulatát15 puha
tolták.16 A senatus kiadta17 a követelt javakat és a
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követek már szekereket szereztek, mikor az össze
esküvést fölfedezték.™ A beavatottakat18 letartóztat
ják,™ bilincsbe verik2' és. az elfogott22 levelek bizo
nyítják a hazaárulás vádját.23 A Tarquiniusok va
gyonát nem adták vissza, sem az államkincstárba 
nem folyt be, hanem a köznépnek adták szabad zsák
mányra.24

1 = előkelők ifjainak ; primores, -um. m. 2 desidero 1. 3 — fci-
egyenlíttetett, aequo 1. 4 abl. 5 valeo 2. ö beneficium, -ii, n. 7 pos
sum. posse. 8 innocentia, -ae, f., abl. módi. 9 quam ob rém.
10 expulsus, -i, m. 11 ago 3 de alique re. 12 gerundivum. 13 plur.
gén. 14 bona repeto 3. 15 animus, -i, m., plur. 16 pertempto 1.
17 reddo 3. 18 patefacio 3. 19 conscius 3. 20 deprehendo 3.
21 in vincula conicio 3. 22 deprehensus 3. 23 crimen, -inis, n.
24 diripio 3, ad gerundium acc.-szal.

5. A hazaárulők megbüntetése.1

Brutus hajtotta végre az ítéletet2 az elítélt haza
árulókon. (Ott) ültek3 a consulok a hivatalos szé
kükön4 és (ott) álltak3 előttük a legelőkelőbb ifjak 
lesütött6 szemmel.6 A közönség7 sajnálta8 őket, de 
elsősorban9 Brutust, az apát. Mindenki restelte10 a 
gaztettet, melyet a szabadságszerző11, apa fiai követ
tek el. A lictorok a cölöpökhöz kötözték meztelenül12 
az elítélt ifjakat, megvesszőzték és bárddal kivé
gezték őket. A közönség sírva fakadt,13 csak azatva 
maradt szigorú14 és könyörtelen.16

1 supplicium, -ii, n. 2 supplicium sumo 3 de aliquo. 3 csak 
ind. praet. impf. 4 sella curulis. 6 deicio 3. 6 abl. qual. 7 multitudo, 
-inis, f. 8 miseret me alicuius. 9 imprimis. 10 piget me alicuius.
11 vindex, -icis, m., appositio. 12 attr. praed. 13 lacrimae obori
untur. 14 severus 3 ; 15 inexorabilis, -e, mind a kettő subiect. praed.

6. Tarquinius Superbus háborút indít1 Róma12 ellen.

A Tarquiniusok gyűlölettől és haragtól lángolón2 
sorba járták az etruscus városokat segítséget kérni 3 
A száműzött király így szólt: »Etruscüsok, én is a ti
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véretekből való4 vagyok, ne engedjétek,8 (hogy) én, 
Róma királya, a ti szemetek előtt bosszulatlanul® 
elpusztuljak. Kérlek, álljunk bosszút7 a hálátlan 
rómaiakon. Adjatok segítséget! Üldözzük8 had
sereggel a királyukat elűző® rómaiakat.« Az etrus- 
cusok megadták a kért segítséget és harcra kész osz
lopban10 vonultak11 Róma12 ellen.

1 bellum infero 3 alicui. 2 incensus 3, attr. praed. 3 peto 3, 
part. inst. act., attr. praed. ‘ gen. qual. 5 = ne akarjátok engedni. 
6 inultus 3. attrib. praed. 7 ulciscor 3, coniunct. hort. 8 persequor 
3. 9 expello 3, part. impf. act. 10 agmen quadratum, abl. instr.
11 eo 4, praes, impf. ind. 12 — rómaiak.

7. A vezérek mérkőzése.1
A római consulok az ellenség elé vonultak.2 

Brutus a lovassággal felderítést végzett,3 mikor 
megpillantotta,4 (hogy) az ellenség lovasságának az 
élén a király fia van.8 Arruns is felismerte Brutust 
távolról a kíséretéről,6 közelebbről szigorú arcáról. 
Ekkor7 Arruns neki sarkantyúzza lovát és ádázul8 
Brutusra tör.® Brutus is nagy hévvel10 viadalra száll13 
és egymás11 dárdájától átszúrva esnek le12 a lóról. 
Brutust polgártársai13 megsiratták14 és (egy) évig18 
gyászolták.

1 certamen, -inis, n. 2 obviam eo 4 alicui. 3 exploro 1. 4 con-
picio 3. 6 praesum alicui. 6 lictores ; -ról: ex. 7 tunc. 8 infestus
3, attr. praed. 9 derigo 3 in acc. 10 avide, superlat. 11 contrarius 3
12 delabor 3 ex. 13 civis, -is, m. 14 comploro 1. 16 acc.

8. Porsenna háborúja Ráma éllen.
A Tarquinius-család Clusiumba1 menekült és 

kérték a város királyát, hogy ne2 engedje,3 (hogy) ők 
számkivetésben éljenek.4 »Ne hagyjuk8 bosszulat
lanul, — így figyelmeztették — Porsenna, a királyok 
elűzésének6 keletkezőben levő7 szokását, mert így 
vége fog szakadni8 a világon® legszebb intézmény
nek.»10 Porsenna kérésüktől11 meghatva, ellenséges
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hadsereggel Róma környékére12 vonult.13 A rómaiak 
a városba költöztek és készültek14 a védekezésre. 
A várost a falai is, meg a mellette elfolyó15 Tiberis is 
jól megvédte. Csak a folyón át (vezető)16 cölöphidat 
kellett17 megvédeni tábori Örssel,18 hogy az ellenség
nek utat ne adjon.19

1 Clusium, -ii, n., puszta acc. hova ? 2 ne. 3 coniunct. praet. impf. 
4 exsulo 1. 5 coniunct. hortativus. 6 — elűzendő királyoknak. 7 ori
ens, -ntis, attr. praed. 8 finis adesse. 9 inter deos hominesque. 10 res, 
rei, f. 11 preces, (-cum, f., abi. causae. 12 ager Romanus. 13 exerci
tum duco 3, vagy (cum) exercitu venio 4. 14 paro 1 aliquid. 15 ob-
iectus 3. 16 per 17 = volt megvédendő ; part. inat. pass. 18 statio,
-onis, f. 19 coniunct. praet. impf.

9. Horatius Cocles védelmezi1 a hidat.
Cocles a híd őrségéről látta, (hogy) Porsenna hir

telen támadással elfoglalta a Ianiculus hegyet. Észre
vette2 (azt) is, (hogy) a római katonaság3 fejét ve
szítve4 otthagyja hadirendjét, fegyverét5 és menekül 
a hídról. De Cocles eléjük állt6 és egyenként7 meg
ragadta őket (azért), hogy segítsék8 a híd lerombolá
sában.9 ö maga zordon tekintetével10 és támadó 
lépésével elriasztja11 a hídtól az ellenséget, míg12 a 
társai le (nem) rombolják. (Mikor) a híd leszakadt, 
Cocles a folyóba ugrott és épségben13 átúszott a 
túlsó14 partra.

1 = hogyan védelmezte, coniunct. praes, peri. 2 animadverto 3. 
3 plur. 4 praeceps, -cipitis, attr. praed. 5 a latinban az egyforma 
mondatrészeket kötőszóval kapcsoljuk. 6 obsisto 3 alicui ; eléjük 
pronomen determ. 7 singnli, -ae, -a, attr. praedic. 8 adiuvo 1, ad 
aliquid faciendum. 9 interrumpo 3 ; = lerombolandó híd. 10 ocuh 
11 proturbo 1. 12 dum coniunct. praes, impf. 13 attr. praed. 14 ulte
rior, -oris.

10. Mucius Scaevola rettenthetetlensége.1
Az etruscus sereg megszállta Rómát, úgyhogy2 a 

városból nem tudtak kimenni3 élelmiszert4 szerezni.5 
C. Mucius a senatus elé járult,6 mert méltatlankodott
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a máskor7 gyáva ellenség vakmerősége miatt.8 Nagy, 
merész9 tettre vállalkozott10 a senatorok engedélyé
vel.11 Behatolt12 az ellenség táborába és ruhájába rej
tett tőrével megölte tévedésből13 az írnokot a király 
helyett. A véres tőrtől14 reszkető tömegben elfogják 
a király testőrei és a megijedt16 király emelvénye elé 
állítják. Mucius nem félénken,16 hanem inkább félel
metesen16, kijelenti,17 (hogy) ő római polgár és (hogy) 
Porsenna királyt akarta megölni; (hogy) római 
vonás18 (az), (hogy) nem kisebb a bátorsága19 a ha
lálra, mint volt a gyilkosságra ; (hogy) a római ifjú
ság üzent háborút Porsennának. A király hara
gosan,20 de ijedten20 is, Muciust tűzzel fenyegette,21 ha 
az ellene22 szőtt23 cselt el nem árulja.24 De Mucius 
rettenthetetlen bátorsággal26 önként26 teszi27 jobbját 
az áldozatra meggyujtott tűzhelyre. A király meg
döbbenve20 viteti el28 a tűzhelytől az ifjút és sértet
lenül20 szabadon20 bocsátja.29 Muciusnak a vitézi 
neve30 jobbkeze elvesztése miatt31 a Balog volt

1 animus impavidus. 2 ut, coniunct. praet impf.3 progredior 3. 
4 commeatus, -us, m. 5 portare 1, supinum acc. 6 adeo 4 aliquem. 
7 antea. 8 abl. causae. 9 az egyforma mondatrészeket kötőszóval 
kapcsoljuk. 10 suscipio 3 aliquid. 11 abl. abs. ; approbo 1. 12 in
tro 1 aliquid. 13 error, -ris, m., abl. causae. 14 abl. causae. 15 con
territus 3. 16 attr. praed. 17 profiteor 2. 18 gen. proprietatis.
’9 minus animi (gen. part.). z0 attr. praed. 21 minor 1 alicui aliquid . 
valakit valamivel. 22 dat. 28 paratus 3. 24 aperio 4, coniunct
praet. impf. 25 abl. modi. 26 sua sponte. 27 inicio 3, hova ? alicui 
vagy in acc. 28 iubeo 2 és pass. inf., amoveo 2. 29 dimitto 3. 30 co
gnomen, -inis, n. 31 a, ex.

11. A hős leány.1

Porsenna a római területről2 elvonult,3 (miután) a 
rómaiak kezeseket adtak.4 A kezesek az etruscus 
táborban a Tiberis partján voltak. Az asszonyok6 
csapatában6 a hajadon7 Cloelia rábeszélte8 társnőit,9 
hogy vele együtt10 ússzák át11 a folyót és térjenek12 
haza. Valamennyien szerencsésen13 át is úszták és 
Cloelia hazavezette őket családjukhoz. Porsenna a
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túszok közül14 csak Cloeliát követelte vissza,15 mert 
őt tartotta legtöbbre.16 A rómaiak a szövetség értel
mében14 kiszolgáltatták,17 de az etruscus király nem
csak nem bántotta,18 hanem még ki is tüntette, meg 
is dicsérte vitézségéért. Otthon Rómában lovas ‘szo
borral19 tisztelték még honfitársai20 ezt a vitéz, ügyes21 
leányt.

1 — a hajadon(7) hősiessége, fortitudo, -inis, t. 2 ager Romanus. 
3 excedo 3. 4 abl. abs. rómaiak által kezesek adatván. 5 femina, -ae, f.
6 pars, -rtis, f. 7 virgo, -inis, f. 8 persuadeo 2 alicui. 9 comes, -itis. 
10 simul cum. 11 és 12 coniunct. praet. impf. 13 attr. praed. 14 ex. 16 ex
posco 3. 16 plurimi (gen. pretii) facio 3. 17 restituo 3. 18 nem bántok 
senkit, iniuriam nullam alicui facio 3. 19 abl. instr. 20 civis, -is, m. 
21 strenuus 3.

12. A köznép szánalmas helyzete.1

Tarquinius Superbus halála után2 az előkelők3 
bántalmazták4 a köznépet, mely addig5 a szabadságért 
és az előkelők uralmáért harcolt. A köznép a folytonos6 
háborúban7 kimerült és nagy adósságot szedett ma
gára,8 melyet a kellő időben9 nem tudott megfizetni10 
a hitelezőinek. Az elégedetlenség11 napról-napra12 
titokban terjedt, mivel a kamattal nagyon meg
növekedett13 adósság a köznépet minden vagyonától14 
megfosztotta.1* Az elítélt adóst16 nemcsak rabszolga
ságba, hanem kínzókamrába juttatták17 szigorú 
hitelezőik.

1 fortuna misera. 2 abl. abs. = T. S. meghalván. 3 patricius, 
-i, m. 4 iniuriam infero 3 alicui. 5 usque ad id tempus. 6 continuus.
7 abl. rei effic. 8 contraho 3. 9 in tempore. 10 solvo 3. 11 invidia, 
-ae, f. 12 in diem. 18 cumulo 1. 14 fortunae, -arum, f, 15 exuo 3. 
16 nexus, -i, m. 17 duco 3.

13. Lázadás Rómában.
A zúgolódó1 tömeg nemcsak a fórumon, hanem 

az egész városban szemrehányólag emlegette2 súlyos 
katonai szolgálatát a patríciusok előtt. Azt köve
telték fenyegetve, hogy a senatust hívják össze.2 
Az atyákat a félelem a tanácsüléstől visszatartotta,4



193

ezért8 nem volt tanácskozásra képes6 ülés.7 A volscus8 
háború hírére9 a nép örömében ujjongott,10 (hogy) 
ez az istenek büntető bosszúállása.11 »Katonáskod- 
janak«, mondogatták,12 »fogjanak fegyvert azok; akik 
a béke előnyeit13 élvezik.14« Az előkelők megijedve,15 
kérték a népszerű16 Servilius consuit, hogy segítsen17 
a bajba jutott18 hazán.

1 fremo 3. 2 exprobro 1. 3 coniunct. praet. impf. 4 arceo
2 aliqua re. 5 quam ob rem. 6 frequens, -ntis. 7 curia, -ae, f. 8 gén. 
poss. 9 abl. abs. ; háború híre = bellum auditum. 10 gaudio exsulto 1. 
11 ultio poenaque.’ 12 ind. praet. impf. 13 praemium, -ii, n. 14 utor
3 aliqua re. 15 attr. praed. 16 popularis, -e. 17 adiuvo 1 aliquid ; 
coniunct. p aet. impf. 18 malis circumventus 3.

14. Servilius consul szerepe.1

Servilius consul azt mondta, (hogy) sem a népnek 
nem válik becsületére,2 sem az atyáknak dicsőségére,3 
ha, (mikor) az ellenség a kapuk előtt4 van, viszály
kodnak.5 (Miután) rendeletet adott ki,e hogy7 katoná
kat, míg a táborban vannak,8 senki sem7 tartóztathat 
le,9 minden adós jelentkezett katonának.10 (Miután) 
a volscusokat teljesen szétverték,11 győzelmesen12 vo
nultak13 Rómába. Ott14 azonban hiába várták az 
előkelők ígéretét, az adósok15 újra16 letartóztatásba 
kerültek.11 A köznép Serviliusnak szemrehányólag 
emlegette18 ígéretét és követelte, hogy (mint) fővezér 
legyen19 segítségére20 katonáinak. De Servilius az 
atyák ellenállása (miatt)21 nem tudott segíteni, a nép 
tehát kivonulással segített22 magán.

1 ministerium, -ii, n. 2 alicui honestum est. 3 alicui decorum est. 
4 abl. abs., praesens, ntis. 6 altercor 1, coniunct. praet. impf. 
6 abl. abs., propositum edico 3. 7 ne quis. 8 coniunct. praet. impf-
9 aliquem nexum (obiect. praed.) teneo 2, coniunct. pTaet. impf.
10 nomen profiteor 2. 11 fundo 3 atque fugo 1, abi. abs. 12 victor,
-oris, m., appos. praed. 13 revertor 3. 14 ubi. 16 obaeratus, -i, m.
16denuo. 17 necto 3. 18 iacto 1. 19 coniunct. praet. impf. 20 dat.
finalis. 21 abl. abs. resisto 3. 22 adiuvo 1 aliquem.

Hittrich— Kiment: Latin olvasó- és gyakorlókönyv. III- TV. 13
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15. Menenius Agrippa szerepe.1

A nép kivonulására2 nagy félelem szállta meg8 az 
előkelőket, de féltek4 a városban maradt5 köznép 
hozzátartozói is6 az előkelők erőszakos fellépésétől.7 
Most látták, (hogy) csak az összes polgárok egyet
értésében van a . haza boldogulásának8 reménye. 
Az előkelők követségbe9 küldték a néphez a plebeius 
származású10 Menenius Agrippát, hogy legyen11 szó
szólójuk és békebírójuk12 a megegyezésben.13 ö mesé
jében14 összehasonlította15 a nép lázadását az emberi 
test belső részeinek lázadásával és kimutatta,16 (hogy) 
a részek együttes munkájával17 keletkezik igazi jólét.8 
Ekkor hozták a szent törvényeket,18 melyek szerint19 
a népnek hivatalnokai, a néptribunusok, szentek és 
sérthetetlenek.

1 ministerium, -ii, n. 2 abl. abs. 3 incedo 3. 4 timeo 2 aliquid
5 relictus 3. 6 propinquus 3. 7 violentia, -ae, f. 8 salus, -utis, f.
9 legatus, -i, m., obiect. praed. 10 abl. limit., origo, -inis, f.; tulajdon
névhez a tulaj donságjclzőt vir, homo vagy ille közvetítésével mint 
appositiot kapcsoljuk. 11 coniunct. praet. impf. 12 interpres, -etis, 
m., et arbiter, -tri, m. 13 gen. explic. 14 abl. instr. 15 comparo 
1 cum aliquá re. 16 demonstravit. 17 abl. causae, opera auxiliumque. 
18 legem ferre 3. 19 ex.

16. Cn. Marcius vitézsége.

Krisztus születése előtt a 493-ik évben1 Róma- 
háborút viselt3 a volscusokkal. Corioli városát akar
ták4 a rómaiak visszafoglalni4 a harcias5 volscusok, 
tói. (Ott) volt6 a római táborban (egy) előkelő ifjú2 
névszerint7 Cn. Marcius, aki egyformán8 ügyes volt 
tervben,7 tettben.7 A rómaiak ostromzár alá vévén 
Coriolit,9 Antiumból10 jöttek a volscus légiók felmen
tésükre.11 A városból is kitörvén12 a bezártak, kétfelől 
veszedelemben13 forogtak1^ a rómaiak. De Gnaeus 
Marcius válogatott csapatával a városba behatolt15 és 
gyújtogatásával,16 öldöklésével16 úgy megzavarta az 
ellenséget, hogy a várost a rómaiak bevették.17 Ezért
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a vitézségéért Cn. Márciusnak a Coriolanus18 nevet 
adták kitüntetésül.19

1 abl. temp. 2 — rómaiak. 3 bellum gero 3 cum. 1 recupero 1, 
coniugatio periphrastica. 5 bellicosus 3. 6 ind. praet. impi. 7 abl. limit. 
8 pariter. 9 abl. abs., obsideo 2. 10 abl. 11 supinum acc. vagy part,
act. inst., libero 1. 12 abl. abs. 13 abl. rei effic., periculum anceps.
14 premo 3. 15 irrumpo 3. 16 pass., abl. abs., incendium, caedem
facio 3. 17 coniunct. praet. impf. 18 nőm. vagy dat. 19 decus,
-oris, n., dat. finalis.

17. Cn. Marcius Coriolanus.
Krisztus előtt 492-ben nagy csapás1 érte2 Rómát. 

Mivel a háborúk miatt a földeket nem művelték3 
nagy élelmiszer drága ság4 és éhinség keletkezett. 
A köznép belepusztult volna,5 ha Siciliából nem hoz
tak volna sok6 gabonát. De egyes7 előkelők, különösen8 
Coriolanus, azt gondolták, (hogy) a köznéptől ki kell 
csikarni9 a kivonulással szerzett jogait és nem kell 
adni neki gabonát. A nép haragja elől10 Coriolanus 
számkivetésbe menekült11 és fenyegette12 hazáját 
ellenséges indulattal.13 A volscusoknál a rómaiak leg
nagyobb ellenségének14 vendéglátását élvezte15 és 
együtt tanácskoztak16 a háborúról Róma ellen.

*■ malum, -i, n. 2 invado 3. 4 colo 3. 4 caritas annonae. 6 in
tereo 4. 6 magna vis, gen. part.-szal. 7 nonnulli, gen. part.-szal.
8 praecipue. 9 extorqueo 2 alicui. 10 fugio 3 aliquid. 11 exsulo 1, 
supinum acc. 12 minitor 1 alicui. 18 abl. modi. 14 homo infestus 
alicui. 16 hospitio0 utor 3. 16 consilia con ero.

18. Folytatás.1
Coriolanus az ellenséges sereg vezéreként2 Róma 

ellen vezeti a volscusokat. Pusztíttatja3 Róma kör
nyékét, de az előkelők földjét ki mélteti,4 hogy csak 
a köznépnek okozzon kárt.5 A senatus összehívatván6 
javaslatot készítettek elő,7 hogy a béke érdekében8 
követeket küldjenek® Márciushoz. Sem a követek, 
sem a díszruhába10 öltözött11 papok nem tudták 
Coriolanus szívét megindítani, hogy 12 hazáját ne12 
támadja13 meg. Végre éltes14 anyja és felesége szé-
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gyenkezve15 mennek hozzá Marcius két kis fiával 
együtt.16 Mikor Coriolanusnak jelentették,11 (hogy) 
anyja, felesége és kis fia ott van,18 sietett19 anyját 
megölelni.20 De a nagyasszony21 fia ölelését elhárítva22 
és kérés helyett23 haragra fogva24 szemrehányást tett25 
gőgös fiának, hogy26 hazája ellen visel háborút. 
Azután felesége megölelte, gyermekei megcsókolták,27 
az asszonyok csapata28 sírva fakadt29 és Coriolanus 
elérzékenyülve30 és megtörve31 így szólt: »Hazám, 
igazságtalanságodat megbocsátom32 édesanyám és 
családom kedvéért !«33 A volscusok megharagudtak34 
Coriolanusra, hogy35 cserbenhagyta36 őket és szidal
mazták37 a száműzöttet. Coriolanus öreg korában38 
nagyon megbánta39 büszkeségét és hazája iránt való 
bosszúját. Öreg korában38 nagyon rosszul esett40 a 
hontalanság a gazdag és régen41 tekintélyes42 fér
finak lenéző43 idegenek44 között.

1 Lásd : N. B, (nóta bőne) 5 p. 2 appos. praed. 3 iubeo 2 és 
pass. inf. 4 parco 3 alicui és lásd a 3. jegyzetet. 6 noceo 2. 
6 abl. abs. 7 refero 3. 8 de 9 coniunct. praet. impf. 10 insigne, 
-is, n. 11 velatus 3. 12 ne. 18 invado 3 in, coniunct. praet. impf.
14 grandaevus 3. 16 verecundus 3, attrib. praed. 16 una cum. 17 nun
tio 1. 18 adsum 3. 19 festino 1. 20 complector 3, supinum acc. 
21 matrona, -ae, f. 22 arceo 2, attrib. praed. 23 ex. 24 versus 3, attr. 
praed. 25 exprobro 1 aliquem. 26 quod. 27 exosculor 1. 28 turba,
-ae, f. 29 lacrimas effundo 3. 30 commotus 3, attrib. praed.
31 fractus 3. attrib. praed. 32 condono 1 alicui (-ért) aliquid (vala
mit). 33 dat. ethicus. 84 irascor 3 alicui. 35 quod. 36 desero 3. 
37 maledico 3 alicui. 38 appos. praedicativa. 39 paéhitet me alicuius. 
40 displiceo 2 alicui. 41 quondam. 42 amplus 3. 43 contemno 3
14 peregrinus, -i, m.

19. A Fabius nemzetség.
A Fabiusok ősei1 földmívesek voltak, akik fog

lalkozásuktól,2 a babtermeléstől3 kapták nemzetség
nevüket.4 Szorgalmas munkával5 meggazdagodtak6 és 
közülük7 a közpályán8 sokan mint jeles államférfiak9 
és hadvezérek szerepeltek.10 — Vei városa Eturia déli 
részén feküdt/1 nagyon közel12 Rómához, és ezért 
mindig háborúskodtak egymással.14 Vei lakosai15 
sokszor be-betörtek16 a római határba és apró17 sérel-
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mekkel izgatták a római hangulatot.18 Ezt a római 
becsületen19 (esett) sérelmet20 szándékoztak21 a Fabiu
sok megtorolni22 saját költségükön23 viselve24 mint
egy25 családi háborút. A senatus engedélyével 26 fegy
vert fognak és katonai jelvények alatt a Cremera 
patakhoz kivonulnak.

1 maiores, -um, m. 2 negotium, -ii, n. 8 faba, -ae, f. ; colo 3 
gerund. abl. 4 nomen gentile. 5 assiduitas atque sedulitas. 6 opibus 
cresco 3. 7 gen. partit. 8 vita publica. 9 vir summus. 10 ago 3.
11 situs 3 est. 12 superlativus. 14 inter se. 16 Veiens, ntis. 16 incurso 1. 
ind. praet. impf. 17 parvus 3. 18 animos agito 1. 19 nomen Romanum, 
20 contumelia, -ae, f., gen. obiect.-szal. 21 in animo habeo 2. 
22 ulciscor 3. 28 abl. pretii. 24 attrib. praedicativum. 26 velut
26 abl. abs., auctor, -oris, m.

20. A polgárok hangulata.1

Örömében2 ujjong az egész város, hogy3 egy 
család vette magára4 az állam terhét és hogy3 ők 
magúk fel vannak mentve5 a vér- és pénzáldozat alól.6 
Mikor a consul bíbor köpenyében7 a városon át a kis 
csapatot vezette, nagy tömeg kísérte8 csodálattól,9 
rokonszenvtől10 álmélkodva.7 Kiabálva11 így üdvözlik 
őket: »Szerencsés utat !12 Bátorság !13 Érjetek14 el 
a kezdethez15 méltó16 sikert !14 Áldják,17 óvják17 az 
istenek kis csapatunkat !18 Szerencsésen,7 épen19 
hozzanak vissza20 isteneink !« (Ott) vonult21 a büszke 
csapat, 306 patricius romlással fenyegetve22 Vei 
lakosait. De hiába volt a polgárok áldása.23 kö
nyörgése !24

1 animi, -orum, m. 2 abl. causae. 8 quod. 4 subeo 4. 6 vacuus 3 
aliqua re. 6 miles et pecunia. 7 attr. praed. 8 sequor 3. 9 abl.
causae. 10 favor, -oris, m. 11 clamito 1, attrib. praed. 12 = menjetek 
szerencsésen (attr. praed.). 13 = menjetek bátran (attr. praed.). 
14 eventum reddo 3, coniunct. optativus. 15 inceptum, -i, n. 16 par, 
-is. 17 aliquem felicem faustumque mitto 3, coniunct. opt. 18 a bir
tokos személyragot hic, haec, hoc mutatónövmássál. 19 sospes, -itis, 
attr. praed. 20 restituo 3, coniunct. opt. 21 eo 4. ind. praet. impf. 22 mi
nor 1 alicui, attr. praed. 23 vota laeta concipio 3. 24 preces mitto 3.
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21. A Fabiusok harcai.1

A Fabiusok a Cremera patakhoz érkezve,2 alkal
mas helyen tábort ütöttek.3 Kóborolva2 a római 
határt, biztossá4 tették, az etruscust meg veszélyessé.5 
Nyílt síkon mérkőzve2 mindig győzelmet arattak6 a 
nagyszámú7 Vei-lakosokon. A szilaj Fabiusok me
részsége sikerük miatt növekedett. Tehát az etrus- 
cusok cselhez folyamodtak8 ellenük. Csapataik szín
lelt9 félelemmel megfutottak10 a portyázó11 rómaiak 
előtt.10 Mikor egyszer a Fabiusok ritkásan2 legelő bar
mokra csaptak,12 az etruscusok váratlanul13 les
helyükből előtörnek14 és bekerítik a mit sem sejtő15 
vitézeket. A domboldalban16 győzött volna a kis 
csapat, ha hátulról be nem kerítik17 őket. Itt mind egy 
szálig18 elestek, csak egy maradt19 életben a Fabius- 
nemzetség .magjául.20

1 proelium, -ii, n. 2 attr. praed. 3 castra facio 3. 4 obiect.
praed. 5 infestus 3, obiect. praed. 6 victoriam fero 3. ex. 7 multitudo, 
-inis, f., gen. partit.-szál. 8 insidias struo 3 alicui. 9 pavor simulatus. 
10 refugio 3 aliquem. 11 populor 1. 12 decurro 3 ad, ind. praes, perf. 
13 inopinatus 3, attr. praed. 14 consurgo 3. 15 improvidus 3. 18 clivus, 
-i, m. 17 circumvenio 4. 18 ad unum omnes. 19 relinquo 3. 20 stirps
-is, f., subiectuni praedicativum.

22. Földművesből1 dictator.

Az aequusok szövetséget szegve2 Rómát3 meg
támadták. A rómaiak elégtételt kértek4 követeik 
útján5 a szövetség megszegéséért,6 de az aequus7 
fővezér gúnyolódva8 egy9 tölgyfához utasítja10 őket 
panaszukkal.11 És a római7 követ csakugyan12 Iuppi
ter szent fájától kér segítséget az istenek-emberek 
jogának megsértése (alkalmából).13 A követek jelentik 
a senatusnak eljárásukat14 és a senatus megbízást 
adott15 az egyik consulnak, hogy az aequusok ellen 
vezesse16 seregét. De ennek a consulnak nem volt sze
rencséje a munkájához,17 mert az ellenség gyorsan 
bekerítette19 Erre a hírre19 Rómában dictatort 
választottak, hogy a kétségbeejtő helyzetben20 az álla-
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mot megmentse.21 És (egy) egyszerű22 földművest 
választottak meg dictatornak, aki kis birtokán23 árkot 
ásott, mikor a senatus követei fölkeresték.24 A kö
vetek szívesen25 üdvözölték, Quinctius nyájasan26 
viszonozta27 ásójára támaszkodva28 és csodálkozva29 
kérdezte : »Legven áldás, szerencse (utatokon),30 de 
miért31 jöttetek ilyen messzire ?<<32 Azok nagy ko
molysággal33 (arra) kérik, hogy tógát öltve** hallgassa 
meg a senatus üzenetét. Kedves35 felesége sietve 
hozta ki36 a kunyhóból37 a tógáját és ráadta.38 
Quinctius homlokáról tógájával letörülve39 az izzadt
ságot, előlépett,40 hogy meghallgassa41 a követek sza
vait, melyekkel dictatornak42 üdvözölték.

1 ex. 2 foedus rumpo 3. 3 a rómaiakat. 1 res repeto 3 pro.
ö per. 6 — a megszegett szövetségért. 7 gén. poss. 8 attr. praed. 
9 quidam, quaedam, quoddam. 10 iubeo 2 ire. 11 supinum acc. 12 sane. 
13 abl. abs. 14 res gestae. 15 provinciam do 1 alicui. 16 coniunct. 
praet. impf. 17 in abl., negotium, ii, n. 18 circumdo 1. 19 abl.
abs. = ez a hír megvitetvón ; nuntium perfero 3. 20 res perculsa.
21 coniunct. praet. impf. 22 modestus 3. 23 agellum, -i, n. 24 adeo
4 aliquem. 25 benigne. 26 comiter. 27 reddo 3. 28 innitor 3 alicui vagy 
aliqua re. 29 attr. praed. 30 = ami legyen (coniunct. opt.) szeren
csés és áldásos ; felix, -icis, faustus 3. 31 quid '1 32 procul. 38 gravitas,
-atis, f. 34 sumo 3, abl. abs. 35 névmással ' 36 profero 3. 37 tugu
rium, -ii, n. 38 induo 3 alicui. 39 attr. praed 40 procedo 3. 41 con
iunct. praet. impf. 42 subiect. praed.

23. Quinctius dictatorsága.1

Nagy tömeg kísérte2 haza a dictatort és fiai és 
rokonai fogadták3 örömmel. Másnap a kereskedőkkel 
bezáratja4 a boltjukat és törvényszünetet rendel,5 
hogy mindenki a háborúra készüljön.6 Készül is min
denki,7 viszik az élelmet öt napra, meg a tizenkét 
sánc karót8 napnyugtakor9 a Mars-mezőre. Éjjel 
indulnak10 és harcra kész11 menetben jókedvvel12 
menetelnek13 a katonák. >>Siessetek, bajtársak !14 
Lepjük15 meg az ellenséget ! Gyorsabban, zászlós !« — 
így kiabálnak. — Már éjfélkor az ellenség táborát be 
is kerítették16 és virradatkor az aequusok meg is 
adták magukat. Az aequusok (azt) kérték, hogy egy
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szál ruhában17 fegyvertelenül17 kivonulhassanak,18 de 
Quinctius megszégyenítésül19 iga alá hajtotta20 őket. 
Mindenféle21 zsákmánnyal teli22 táborukat a dictator 
a katonaságnak engedte át23 jutalmul.24 Diadal
menetben vonul25 a sereg vezérével a városba; 
a közönség26 ünnepi lakomával27 várja28 a zsákmány
nyal megrakott győzteseket. Quintius tíz nap múlva29 
lemondott20 a hat hónapra kapott dictatorságáról.

1 dictatura, -a f. 2 deduco 3 domum. 3 excipio 3. 4 = meg
parancsolja, (hogy) a kér. bezárják. 6 edico 3. 6 paro 1 aliquid,
coniunct. praet. impf. 7 quisque. 8 vallus, -i, m. 9 abl. temp. 10 pro
ficiscor 3. 11 compositus 3. 12 alacer, -eris, -e, attr. praed. 13 procedo 3 
14 commilito, -onis, m. 15 aliquem inopinantem aggredior 3. 16 cir
cumdo 1. 17 nudus 3 et inermis, -e, attr. praed. 18 coniunct. praet.
impf. 19 ob. 20 mitto 3. 21 varius 3. 22 plenus 3 alicuius rei. 23 do 1. 
24 dat. finalis. 25 duco 3. 26 multitudo, -inis, f. 27 epulae instructae. 
28 maneo 2. 20 post. 30 me abdico 1 aliqua re.

24. A törvényszerző1 tizesbizottság.2

Tíz kiváló3 férfiút választanak törvények szer
kesztésére,1 vezetőjük4 App. Claudius volt, aki most 
népbarátnak6 mutatkozott.6 A bizottság tagjai7 na
ponként8 egyenként kapták9 a hatalmat a jelvényei
vel együtt és szorgalmasan foglalkoztak10 a törvények 
szerzésével.11 A törvényjavaslatot12 kifüggesztették,13 
hogy a polgárság tanulmányozhassa.14 Több ember 
esze16, jó tanácsa többet tehet,16 ezért a tervezetet 
fontolgassák17 és jelentsék18 javaslatukat.19 Mivel20 
úgy látszott, (hogy) mindenki számára egyforma 
jogot-törvényt szabtak,21 a nemzet hivatalos gyűlésén 
megszavazta.22

1 scribo 3, gerund. 2 decemviri, -orum, m. s egregius 3. 
4 praesum alicui. 6 plebicola, -ae, m. 6 me ostendo 3. 7 unusquisque, 
gen. part.-szal. 8 in diem. 9 habeo 2. 10 operam do 1 alicui. 11 leges
condere, gerundivumos szerkezettel. 12 lex, -gis, f. 13 propono 3. 
14 cognosco 3. 16 ingenium, -ii, n. 16 polleo 2, indic. 17 in animo
verso 1 18 in medium profero. 19 consilium, -ii. n. 20 cum causale.
21 iura aequo l alicui. 22 comitiis centuriatis perfero 3.
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25. A tizenkéttáblás törvény.
A törvényszerző tizesbizottság által megalkotott1 

törvény gyűjtemény2 tizenkét táblájával forrása min
den vallási-, magán- és közjognak.3 A bizottság más 
államok törvényeit is tanulmányozva,4 a régi szokás
jogból5 és hagyományos eljárásból6 állította össze’ 
az egyes törvénycikkeket.8 Ezeket9 a törvényeket 
érctáblára19 vésve11 nyilvánosan kiállították12 a fóru
mon, ahol Kr. születése után még a III. században13 
is olvashatták111 őket, hogy a polgároknak a köz-, 
magán és vallási jogban a régi, a méltányosság érze
tére15 és a jó belátásra bízott15 jogszolgáltatás16 
helyett17 zsinór mértékül18 szolgáljanak.19

1 scribo 3. 2 corpus iuris. 3 ius et sacrum et privatum et
publicum. 4 cognosco 3. 5 mores consuetudinesque. 6 patrius ritus.
7 compono 3. 8 lex, legis, f. 9 pronomen relativum. 10 aes, aeris, n.
11 incido 3. 12 propono 3. 13 saeculum, -i, n. 14 ind. praet. impf.
10 ex aequo bonoque. 16 ius, iuris, n. 17 pro. 18 norma, -ae, f. 19 esse.

26. A második tizesbizottság.1
Az első tizesbizottság nagyon megnyerte2 a nép 

tetszését,3 tehát a következő évre is ilyen tisztviselő
ket4 választottak. Es az előkelők most esedezve kérték5 
a néptől ezt a tisztséget,4 amely ellen előzőleg teljes 
erővel küzdöttek.6 (Ott) futkostak7 a fórumon, szo
rongatták8 a legalacsonyabb (sorsú) emberek (kezét) 
és kínálgatták9 magukat a tisztségre. De megválasz
tásuk (után)19 nem játszották tovább büszkeségükhöz 
nem illő szerepüket,11 hanem igazi jellemük szerint12 
kegyetlenül bántak13 a köznéppel. Az igazság sze
repét14 kény ük-kedvük15 és részrehajlásuk16 foglalta 
el.17 Még gyilkoltak18 is, és hogy a kegyetlenségük ne 
maradjon haszon nélkül,20 a tulajdonos 21 vagyonát 
elkobozták.22 Mikor23 a hivatalbalépés24 ünnepnapján25 
120 lic torral jelent meg26 a tíz tisztviselő, tíz kegyetlen 
király benyomását keltve,27 a köznép megdöbbenve28 
megint29 a Szenthegyre vándorolt.30

1 decemviratus, -us, m. 2 concilio 1. 3 gratia -ae, f. 4 magistra
tus, -us, m. 5 peto 3 ab aliquo. 6 impugno 1 aliquid. 7 volito 1,
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ind. p/aet. impf. 8 prenso 1, ind. praet. impf. 9 vendito 1, ind. 
praet. impf. 10 = megválasztatván. 11 personam ab aliqua re 
alienam fero 3. 12 suo ingenio. 13 tracto 1 aliquem. 14 vim aequi.
15 libido, -inis, f. 16 gratia, -ae, f. 17 habeo 2. 18 caedo 3. 19 esse. 
20 ne gratuitus 3. 21 dominus, -i, m. 22 proscribo 3. 23 cum narra
ti vum. 24 magistratum ineo 4, gerund. dat. 25 dies sollemnis. 
26 prodeo-4. 27 speciem praebeo 2. 28 concutio 3. 29 iterum. 30 secedo 3.

27. A köznép második kivonulása.

Az elkeserített1 köznép ősei fegyelmét2 utánozta és 
kivonulás (közben)3 nem követett el semmi erőszakos
ságot.4 Rómában az előkelők a szokatlan elhagya- 
tottságtól5 megijedve, szerették volna6 az ellentétet7 
elsimítani,8 ezért követeket küldenek a néphez, hogy 
a népet hívják vissza olyan feltételekkel,9 amilyenek 
nekik jónak látszanak.10 A nép szerény11 követel
ményei12 mutatták,1* (hogy) a méltányos megoldás
ban14 reménykedtek.15 Visszakapták1* a tribunussá- 
got és a fellebbezés jogát,17 úgyhogy tüstént meg is 
választották a néptribunusokat a választógyülésen,18 
(melyet) a pontifex maximus tartott.19 Ismét a köznép 
méltányossága mentette meg az államot.

1 exacerbo 1. 2 modestia,-ae, f. 3 secedo 3, attr. praed. 4 violo 1. 
6 solitudo, -inis, t' 6 ind. praet. impf. velle. 7 res, rei, f. 8 compono 3. 
9 abl. modi, condicio, -onis, f. 10 videor 2, coniunct. obliquus. 
11 modestus 3. 12 postulatum, -i, n. 13 declaro 1. 14 aequitas rerum.
15 spem repono 3 in aliqua re. 16 recipio 3. 17 provocatio, -onis, f. 
18 comitia, -orum, n. 19 habeo 2.

28. Valerius-Horatius(-féle) törvények.

A 449-ik évben Kr. sz. e. a két consul, L. Valerius 
és M. Horatius, három törvényt hozott a comitia 
centuriatán, melyekkel a köznép szabadságát biz
tosították1 Ámbár2 e törvényekkel az előkelők semmi 
jogtalanságot nem szenvedtek,3 mégis sértve érezték"1 
(magukat), mert azt hitték, (hogy) a köznép szabad
ságának biztosításával5 az ő hatalmuk6 csökken.1 
Az első törvény a néphatározat8 érvényességét9 az 
egész ne nzetre10 kiterjeszti ™ a második megszeg-
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hetetleniil12 állította vissza12 a fellebbezésről (szóló), a 
decemviratus alatt13 eltörölt14, régi törvényt, a har
madik pedig a néptribunusok szent és sérthetetlen 
jellegét15 újította meg. A törvényekre az aediles 
plebis vigyáztak16 Ceres templomában, hogy az elő
kelők el ne tüntessék,17 meg ne hamisíthassák.18

1 caveo 2, alicui. 2 cum. 3 iniuriam accipio 3. 4 offen,do 3.
5 abl. abs. firmo 1. 6 opes, -um, f. 7 imminuo 3. 8plebiscitum -i, n
9 vis, f. 10 populus, -i, m. 11 extendo 3. 12 inviolatus 3. rest tuo.
13 abl. temp. 14 everto 3. 15 sacrosancta potestas. 16 custodio 4 aliquid. 
17 supprimo 3. 18 vitio 1.

29. Katonai fegyelem.1
A katonának nemcsak a gyorsan kivívott2 győ

zelmet kell élveznie,3 hanem tűrje a hosszantartó4 
háború unalmát is és hideg télen se siessen5 fedél, 
búvóhely alá, mint ősszel a költöző madár. Ha a va
dász kedvtelésből6 fagyoskodik,7 ázik8 hóban, dérben, 
esőben,9 nem kell-e10 a katonának is tanúsítania ezt a 
kitartást11 komoly ügyben12 a hazájáért ? Elpirul
nának szégyenükben,13 ha valaki azt jogosan vethetné 
szemükre,14 hogy nincs meg15 bennük a kitartás !16 
A háborúban nem lehet17 a viharokat (óvatosan) ki
várni,17 sem a jóidőt (gondosan) meglesni,18 hanem 
egyformán19 télen-nyáron a szabad ég20 alatt kell 
tanyázni.21 Ha valaki megsérti22 a fegyelmet, ineg- 
botozással23 vagy megkövezéssel24 kell megbüntetni !25

1 disciplina, -ae, f. 2 reporto 1. 3 fruor 3 aliqua re, gerundivum 
4 longinquus 3. 5 propero 1. 6 voluptas lususque. 7 algeo 2. 8 ma
desco 3. 9 nimbus, -i, m. 10 milyen választ várunk ‘r 11 patientiam 
adhibeo 2. 12 negotium maius. 13 erubesco 3. 14 obicio 3. 15 deesse
alicui. 16 perseverantia,-ae, f. 17 capto 1, gerundivum és esse. 18 ob
servo 1, gerundivum és esse. 19 pariter. 20 divum, -i, n. 21 maneo 2. 
gerund. 22 violo 1. 23 fustuarium, -ii, n. 24 lapidatio, -onis, f. 25 punio 4.

30. Vei bevétele.1
Róma2 az istenek válaszát leste3 a veii háború 

sorsáról.4 Apolló jóslata szerint,5 (ha) a csodajeleket 
kiengesztelik* és az ősi szertartásokat felújítják7 támad-
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janak8 merészen az erődítményekre9 és a várost el 
fogják foglalni. Ügy látszik, (hogy) Camillust a vég
zet jelölte ki10 dictatornak a háború sikeres11 befejezé
sére.12 Aknászokkal13 földalatti folyosót14 ásat15 a 
várba, hogy azon16 észrevétlenül17 bejuthassanak.18 
Az akna rövid idő alatt elkészült folytonos19 munká
val, mert éjjel-nappal dolgoztak az aknászok szaka
szokra osztva.20 Camillus a minden oldalról21 (való) 
támadás előtt fogadalommal22 és varázsigével23 a 
várost védő isteneket a rómaiak részére megnyerte24 
és azután a várost el is foglalta, bár25 maga sem 
remélte.

1 expugnatio, -onis, f. 2 — a rómaiak. 3 specto 1. 4 exitus,
us, m. 5 ex. 6 prodigia procuro 1, abl. abs. 7 sacra patria instauro 1. 
8 insisto 3 alicui. 9 moenia, -ium, n. 10 declaro 1. 11 bene. 12 belli
finem facio 3, gerundivumos szerkezet. 13 munitor, oris, m. 14 cuni
culus, -i, m. 15 duco 3, a múveltető igét iubeo-val. 16 per. 17 inopina
tus 3. 18 invado 3. 19 continuus 3. 20 in partes divido 3. 21 pars,-rtis, 
f. 22 votum, -i, n. 23 evocatio, -onis, f. 24 concilio 1. 25 cum concess.

31. Rómaiak Vei fellegvárában.1

A római katonák a földalatti folyosón át2 a 
várba éppen3 Iuno templomába özönlöttek* Onnan 
kirohanva5 részben6 a falakon (álló) ellenséget tá
madják hátba,7 részben meg kinyitva a kapukat8 
beeresztik9 a többieket,10 hogy egyesült erővel11 
harcoljanak. A vei-i asszonyok kővel, tetőcseréppel12 
dobálták a behatoló13 ellenséget, úgyhogy az az 
asszonyokat és a hangosan jajveszékelő14 gyerekeket 
is kaszabolta,15 míg Camillus meg nem tiltotta. 
A fővezér a zsákmány nagyságától megdöbbenve16 
égre emelte kezét17 és (azért) imádkozott az istenek
hez, hogy túlságos18 szerencséje miatt ne sújtsák 
nagyobb bajjal.19 Ima közben20 (amint) jobbra21 
fordult,22 megbotolva23 elesett, úgyhogy evvel a 
balesetével24 ki is engesztelte25 az istenieket.

1 arx, -cis, f. 2 per. 3 ipse, -a, -um. 4 fundo 3. 6 prorumpo 3.
8 partim. 7 aliquem aversum invado 3. 8 abl. abs., patefacio 3.
9 recipio 3. 10 reliqui, -ae, -a. 11 viribus unitis. 12 plur. 13 invado 3.
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14 comploro 1. 15 trucido 1. 16 attonitus 3. 17 plur. 18 nimius 3.
19 incommodis afficio 3. 20 inter. 21 dextrorsum. 22 me converto 3,
attrib. praed. 23 prolapsus. 3. 24 incommodum, -i. n. 25 placo I.

32. luno Regina szobrának1 elszállítása.2
Először a sok kincset3 hordták ki4 ebből a nagyon 

gazdag városból, hogy azután áhitatos kegyelettel8 
magukat az isteneket szállítsák. Fehérruhás6 válo
gatott ifjak áhitatosan7 léptek be® a templomba, 
hogy kezükkel illessék.9 Mikor10 az egyik ifjú tréfából 
azt kérdezte a szobortól, van-e kedve11 Rómába 
menni, állítólag12 hangosan13 (azt) mondta, (hogy) 
van.14 Azután az ifjak imádkozva18 megfogták16 és 
könnyen átszállították17 az Aventinusra, mert olyan 
volt, mintha18 a szobor magától ment19 volna. Az Aven- 
tinuson fogadalma szerint20 a dictator templomot 
ajánlott21 az • istennőnek és tüstént az építését is 
kiadta,22 hogy örök otthona legyen23 az örök városban 
Iuno Reginának.

1 simulacrum, -i, n. 2 igével, aveho 3. 3 opes divitiaeque.
4 egero 3. 5 religio atque pietas. 6 abl. qual. 7 venerabundus 3.
6 ineo 4 aliquid. 9 manus admoveo 2 ad. 10 cum narrati um. 
11 volo, velle. 12 dicitur. 13 clara voce. 14 volo, velle. 18 inter 
preces, um, f. 16 comprehendo 3. 17 transfero 3. 18 olyan mintha :
videtur. 19 sequor 3.20 ex. 21 dedico 1. 22 loco 1. 23 habeo 2.

33. Róma1 öröme2 Vei elestéií.3
Róma1 tíz éven át ostromzár alatt tartotta4 

Veit, Etruria leghatalmasabb8 városát, hogy végleg6 
megsemmisíthesse7 ellefelét, amely annyi bajt oko
zott.8 Még a tíz évig tartó9 megszállás alatt10 is sok 
vereséget okozott11 Rómának, úgyhogy nem is nyílt 
támadással, hanem csellel, hadifogással12 tudták csak 
Jetwi.13 Igyekezett14 Róma1 a jóslatok18 és csoda
jelek16 (adta) ígéret17 mellett18, amennyire tehette,19 
emberi tervekkel20 is segíteni célját,21 ezért választotta 
meg fővezérnek M. Furius Camillust, akinek fővezér- 
sége alatt22 egyszerre23 megváltozott a katonák han
gulata24 és másnak látszott a város sorsa28 is. A dic
tator diadalmeneté a szokásos ünnepségeket26 felül-
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múlta,27 úgyhogy istenekhez hasonlónak tartották ;28 
ebből29 meg azután vallásos kérdést csináltak.30

1 = rómaiak. 2 = érzett öröme : gaudium percipio 3 ex.
3 occasus, -us, m. 4 obsideo 2. opulentus 3. 6 prorsus. 7 excido 3
8 coniunctivus obliquus. 9 gen. quant. 10 in. 11 cladem infero 3. 
alicui. 12 opera, -um, n. 13 expugno 1. 14 nitor 3. 15 oraculum, -i. n. 
16 praedigium, ii, n. 17 promissum, i, n. 18 praeter. 19 possum, pos- 
20 consilium, -ii, n. 21 res, rei, f. 22 abl. temp. 23 simul. 24 animus, 
-i, m. 2j fortuna, -ae, f. 26 honores consueti. 27 excedo 3. 28 aequiparo 1 
alicui. 29 pron. rei. 30 aliquid in religionem traho 3.

34. Falerii1 meghódolása.2
A szerencse és a római vezér emelkedett3 szel

lemi és erkölcsi felsőbbsége4 juttatta5 oly gyorsan 
római kézre5 Faleriit, ezt az erős várat. Faleriiből az 
előkelők gyermekeit a tanítójuk a városon kívülre6 
(szokta) vinni7 sétálni,8 hogy a nyilt téren9 játsszanak. 
Egyszer10 a szokottnál messzebbre eltávozott11 velük, 
hogy az előőrsök12 között a római táborba szök
hessen.13 Ott (azt) mondta : »En Falerii városát a keze
tekbe adtam,14 mivel az ottani vezetőknek15 a gyerme
keit hatalmatokba juttattam«.16 Camillus e gaz17 árulá
son18 felháborodott,19 mert20 méltatlannak21 tartotta a 
római becsülethez,22 (hogy) kis gyermekek által23 
érjék el24 (azt), amit vitézséggel, fegyverrel, ostrom
művekkel25 szoktak26 elérni. A gonosz szökevényt27 
megkötözve visszaküldi28 Veibe, ahol Camillus igaz
ságos érzületén29 és becsületességén30 (úgy) féllel- 
kesedtek*1 a lakosok, hogy tüstént követeket küldtek 
Rómába a senatushoz meghódolás végett.32 A követek 
kijelentették, (hogy) helyesebbnek33 tartják a római 
hatalom,34 mint saját törvényeik alatt élni ; (hogy) a 
rómaiak becsületességétől35 versenyreszólítva36 ön
ként kínálják37 a meghódolást a rómaiaknak ; (hogy) 
sem a rómaiak nem fogják megbánni38 az ő bizal
mukat, sem ők a rómaiak uralmát. Akkor Camillus 
az ellenségen igazságos érzületével és becsületessé
gével aratott győzelme39 miatt tartott diadal menetet.40

1 = faliseusok. 2 deditio, -onis, f. 3 excelsus 3. 4 virtus ingeni.
honestasque. 5 subicio 3 alicui. 6 extra. 7 produco 3, ind. prae t, impfi
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8 ambulo 1, supinum acc. 9 campus, -i, m. 10 aliquando. 11 discedo 3. 
12 statio, -nis, f. 13 transfugio 3. 14 in manus alicui trado 3. 15 ibi prin
ceps, -is, m. 16 in potestatem do 1. 17 scelestus 3. 18 proditio, -onis, i. 
19 irascor 3. 20 quod. 21 indignus 3 aliqua re. 22 nomen Romanum.
23 per. 21 adipiscor 3. 25 opus, eris, n. 26 coniunct. obliquus. 27 per
fuga, -ae, m. 28 reduco 3 és curo 1. 29 iustitia, -ae, f. 30 fides, -ei, f. 
31 inflammo 1. 32 causa. 33 rectius. 34 imperium, -ii, n. 3> fides, -ei, f. 
36 provoco 1. 37 deditionem defero 3. 38 paenitet me alicuius ; a
hiányzó inf. fut. pótlására /ore, ut coniunct. praet. impf.-mal. 
39 victoriam reporto 1 de. 40 triumpho 1 ex.

35. Gallus háború.
Az istenek végzéséből1 éjjeli szózat2 jelentette a 

polgároknak, (hogy) közelednek3 a gallusok, de nem 
törődtek* vele5 (az emberek), mert6 nem is tudták, kik 
a gallusok.7 És még az emberi segítségtől is megfosz
tották8 magukat a rómaiak, (mert) Camillust, a 
kiváló hadvezért, számkivetésbe küldték9 A római 
követek (azt) kérték a gallusoktól, hogy ne kénysze
rítsék^ őket szövetségeseik fegyverrel (való) megvédé
sére.11 A gallusok válaszára, (hogy) ha földet kap
nak,12 békén maradnak,13 a rómaiak (azt) kérdezték, 
milyen jogon14 követelnek15 földet a tulajdonosától.16 
A gallusok (így) szóltak : »Fegyvérünkön alapszik a 
jogunk !17 Bátraké a világ !«18 Erre19 a követek rögtön 
össze is tűztek.20

1 ex ; fatum, -i, n. 2 vox, vocis, f. 3 advento 1. 4 sperno 3
aliquid. 5 pronomen relativummal, első szó. 6 cum. 7 függő kérdés. 
8 privo 1. 9 in exsilium mitto 3 ; abl. abs. 10 cogo 3 aliquem aliquid
facere. 11 tueor 2, inf. 12 coniunct. obliquus. 13 in pace maneo 2. 
14 abl. modi. 15 posco 3 aliquem aliquid. 16 possessor, -oris, m. 
17 = visszük a jogot. 18 omnia. 19 deinde. 20 inter se contendere.

36. Folytatás.1
Mivel a gallusok a nemzetközi jog megsértéséért2 

elégtételben nem részesültek,2 bár4 a senatus jogosnak 
látta követelésüket, nyíltan háborúval fenyegették6 
meg Rómát.6 De Róma6 nem készült7 gondosabban8 
erre a nagy, ismeretlen9 háborúra, mint eddig10 közepes 
háborúi (esetén).11 A gallusok gyors menetben vonul
tak12 Róma felé,13 útjukon14 mindenütt hirdetve,15
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(hogy) a követség kigúnyolásának19 megtorlására17 
mennek. A római hadsereg csak a 15-ik mérföldkő
nél18 tudott velük szembeállni,19 ahol az Allia patak 
a Tiberisbe ömlik.29 A gallusok, (ez a) magát fékezni 
nem tudó,21 léha,22 nyugtalankodásra23 termett24 nép, 
szilaj harci dallal,25 zűrzavaros26 lármával megijesz
tette a rómaiakat.

1 Lásd NB 5 p. 2 part, coniunctum. 3 satisfacio 3 aliquem. 4 quaín- 
vis. 5 minor 1 alicui aliquid. 6 = rómaiak. 7 paro 1 aliquid 
8 diligentius. 9 ignotus 3. 10 usque ad hoc tempus. 11 in abl. 12 pro
cedo 3. 13 ad. 14 iter, itineris, n. 15 enuntio 1. 16 eludo 3, part
coniunct. 17 = megtorolni akarók, ulciscor 3 aliquid. 18 ad. 19 oc
curro 3 alicui. 20 miscetur aliqua re. 21 impotens alicuius rei. 
22 vanus 3. 23 tumultus, -us, m. 21 natus 3. 25 cantus trux. 26 varius 3.

37. Folytatás.1
A rómaiak a szokásos2 előkészületek3 és áldozás3 

elvégzése4 nélkül4 úgy állítják fel a csatarendet,5 
hogy a szárnyakra nagyon kinyújtják,6 ami által7 a 
közepe8 elvékonyodik* és meglazul.10 A gallus vezér a 
jobb szárnyra támad11 és a rómaiak ellenállást meg 
se12 kísérelve12 menekülnek úgyszólván14 a nélkül, 
hogy15 megpillantották volna15 az ismeretlen ellen
séget. Sokan pusztultak16 el a tolongásban,17 sokat 
meg a Tiberis örvénye nyelt el1* mert vagy nem tud
tak úszni,w vagy lehúzta2* őket súlyos páncéljuk. 
A menekülők nagy része Veibe igyekezett,21 csak a 
jobb szárnyról menekültek22 Rómába, ahol a város 
kapuit be sem zárm,23 a fellegvárba futottak.24 
Álmélkodva nem remélt25 gyors26 győzelmükön, óva
tosan27 kelnek útra28 Róma felé29 a gallusok, miután 
összeszedték a zsákmányt és semmi ellenséges cselt 
nem vettek észre.

1LásdNB5p. 2 solitus 3. 3 apparatus auspiciumque. 4 = meg 
nem tétetvén, abl. abs., procuro 1. 6 aciem instruo 3. 6 in cornua
diduco 3. 7 quibus rebus. 8 media (t. i. acies). 9 extenuo 1. 10 vix
cohaeret. 11 signa converto 3 ad. 12 ne ... quidem. 13 certamen 
tempto 1, abl. abs. 14 paene. 15 = nem megpillantva, attr. praed. 
16 intereo 4. 17 turba. 18 haurio 4. 19 ignarus sum nandi. 20 gravo 1. 
21 peto 3. 22 perfugio 3. 23 abl. abs. 24 confugio 3. 25 insperatus 3.
26 repentinus 3. 27 cautus 3. 28 viam ingredior 3. 29 ad. 30 cerno 3.



209

38. Róma lakossága készül1 a gallusok fogadására.2
Mikor3 a gallusok kémei4 jelentették,5 (hogy) a 

falakon nincsenek fegyveresek és a kapuk előtt nem 
tanyáznak6 őrsök,7 nem sejtették,8 mi az ellenség 
szándéka.9 A város lakói10 (abban a) hiszemben,11 
(hogy) csak azok vannak életben,12 akik a városba 
menekültek,13 jajveszékelve siratták14 hiányzó16 hoz
zátartozóikat.16 Bizonytalanságban tartotta őket11 örö
kös félelmükhöz közvetlenül csatlakozó18 (az a) tény
leges19 csapás, hogy20 az ellenség behatolt21 a vá
rosba. Mivel az egész várost megvédeni22 oly kis csa
pattal nem tudták volna, csak a fellegvárat,23 a 
Capitoliumot szándékoztak24 oltalmazni.25 A katona
ságot és a senatust a várba vezényelték,26 hogy a 
római becsületet27 az utolsó pillanatig28 védjék, (azt) 
gondolva, (hogy) a többi29 lakosság nem nagy áldo
zat,30 ha az állam színe-java31 és feje32 megmarad.33 
A lakosság legnagyobb része a városból (el) a kör
nyékre34 igyekezett,35 kiki a maga célja (szerint).36 
A papok is menekülnek, részben magukkal víve szent 
tárgyaikat,37 részben biztos38 helyen hagyva.39 Mikor 
egy40 plebeius, aki szekéren41 vitte42 családját, meglátta 
a papokat terhükkel gyalogolni,43 kegyeletsértőnek 
tartotta,44 (hogy) a papok a szent tárgyakkal fáradoz
zanak;46 leszállította46 tehát családját a szekérről és 
felültette47 a papokat. Szép,48 (hogy) még akkor is így 
megvolt49 a tisztelete50 a vallásos intézményeknek.61

1 paro 1, függő kérdés. 2 accipio 3, inf. 3 cum narrativum. 
4 explorator, ris, m. 5 refero 3. 6 excubo 1. 7 statio, onis, f. 8 ignoro 1. 
9 consilium, -ii, n. 10 urbani, -orum, m. 11 credo 3, attr. praed. 12 super
sum. 13 coniunct. obliquus. 14 lamentis comploro 1. 15 absens, -ntis.
16 propinqui, .-orum, m. 17 suspensum teneo 2 aliquem. 18 continens 
alicui. 19 ipsum malum. 20quod. 21 invado 3 aliquid. 22 defendo 3. 
23 arx, arcis, f. 24 volo, velle. 25 tueor 2. 26 conduco 3. 27 nomen
Romanum. 28 ad extrepium. 29 reliquus 3. 30 iactura facilis.
31 robur, -oris, n. 32 caput, -itis, n. 33 supersum, coniunct. obi. 34 loca 
vicina. 35 peto 3 33 consilium sequor 3. 37 sacra, -orum, n. 38 fidelis, 
-e. 39 relinquo 3. 40 quidam. 41 plaustrum, -i, n. 42 aveho 3. 43 pedi
bus eo 4. 44 religiosum reor 2. 45 laboro 1. 48 iubeo descendere.
47 impono 3. 48 decorum est. 49 salvus 3 est. 50 cultus. 51 sacra,
-orum, n.

Hiitrich—Kliment: Latin olvasó- és g.yakorlókönyv. III - IV. 14
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39. Gallusok Rómában.1
Az idősebbek, akik már consuli tisztséget viseltek, 

méltóságuk2 és rangjuk3 ékes4 ruháiba öltözködve, 
palotájuk5 csarnokában6 elefántcsonttal ékes dísz
székeken7 várták az ellenség érkezését.8 Egyes9 győz
tesek10 felajánlották életüket11 a hazáért és polgárai
ért12 (avval) az imával,13 melyet a pontifex mondott 
előttük.14 A gallusok a városba behatolva,15 harag és 
harci hév16 nélkül csodálkozva szemlélődtek17 a 
fórumon, mintha nem is féltek volna18 hirtelen táma
dástól. Azután szétszéledtek19 zsákmányolni20 a leg
közelebbi házakba.21 A plebeiusok házai be voltak 
zárva,22 az előkelőké tárva-nyitva23 és mégis nagyobb 
habozással24 mentek be a nyitottakba.25 (Ott) ültek 
az előcsarnokban26 a méltóságos arckifejezésük27 
miatt istenekhez nagyon hasonló öregek és a gallusok 
mint28 istenszobrokat29 áhitatosan30 bámulták őket. 
Mikor M. Papirius senatornak hosszú31 szakállát az 
egyik gallus megcirógatta,32 az meg elefántcsont pál
cájával a fejére vágott,33 ekkor kezdődött3* az általá
nos35 gyilkolás.36 De a rómaiak lelkét nem törte31 meg 
a rombolás,38 gyilkolás, mintegy hozzászokva39 a 
bajhoz, csak fegyverükben reménykedtek.40 Mikor a 
gallusok látták, (hogy) a rómaiak lelke meghódolásra 
nem hajol*1 rohamot intéznek42 a fellegvár ellen, 
ahol vereséget szenvedve43 elhatározták44 a vár meg
szállását.45 A sereg egy része elmegy46 a megszállók
nak élelmet szerezni.47

1 = hogyan időztek a gallusok Rómában ? commoror 1. 
2 honor, -oris, m. 3 fortuna, -ae, f. 4 augustus 3, superlativus. 5 do
mus, -us, f. 6 atrium, -ii, n. 7 sella eburnea, a latinban kell az is : 
ülve. 8 adventus, -us, m. 9 nonnulli, gen. part.-szal. 10 triumphator, 
-oris, m. 11 = magukat. 12 Quirites Romani. 13 carmen, -inis, n. 
14 praefor 1. 15 invado 3 aliquid. 16 ardor animi. 17 oculos circum
fero 3. 18 timeo 2 aliquid. 19 dilabor 3. 20 = zsákmányra. 21 tec
tum, -i, n. 22 obsero 1. 23 pateo 2. 24 cunctatio, -onis, f. 25 apertus 3.
26 vestitulurn, -i, n. 2' maiestas öris. 23 velut. 29 simulacrum, -i, n. 
30 venerabundus 3. 31 promissus 3. 32 permulceo. 33 aliquid in
aliquem locum incutio 3. 34 coeptum est. 35 passim. 38 trucido 1,
pass. inf. 37 frango 3. 38 ruina. 39 assuetus 3 alicui. 40 spem pono 3
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in aliqua re. 41 animus flectitur ad. 42 impetum facio 3 in. 43 strage 
repellor 3. 44 constituo 3. 45 obsideo 2, inf. 46 proficiscor 3. 47 supi
num, frumentor 1.

40. A gallusok támadása a vár ellen.1

A portyázó2 gallusokat Ardea (környékén)3 Camil
lus vezérlete alatt legyőzik ; itt4 tapasztalták először a 
római vitézséget. A Rómában maradt5 gallusok fel
fedezett nyomon6 éjjel felhatoltak7 a várba8 úgy, hogy 
még a nyugtalan9 kutyák sem vették észre.10 Az őrök 
figyelmét11 is elkerülte,11 csak az éber12 libákét nem, 
melyeket (mint) Iuno szent állatait a nagy éhínségben13 
is megkíméltek.1* Ezek gágogásukkal,15 szárnycsapá
sukkal16 felébresztették17 Manliust és ez 18 úgy letaszí
totta19 a vár tetején2’ álló21 gallust, hogy az esésé
vel22 lesodorta23 az utána menőket is.24 Manlius 
vitézségéért nemcsak katonai kitüntetésben része
sült25 hanem a polgárok is megajándékozták, szemé
lyüktől vonva el26 a legszükségesebbeket.27

1 függő kérdéssel; hogyan intéztek támadást stb. 2 praedor 1. 
3 ad. 4 = ahol. 5 jelzői mellékmondattal; maneo 2. 6 abl. abs.,
noto 1. 7 in summum evado 3. 8 gen. part, a summum-hoz. 9 solli
citus 3. 10 observo 1. 11 latet me aliquid. 12 vigil, -is. 13 inopia cibi.
14 parco 3 alicui. 15 clangor, -oris, m. 16 crepitus alarum. 17 ex somno 
excito 1. 18 = aki. 19 detrudo 3. 20 in summo. 21 consto 1. 22 pro
labor 3, partic. coniunct. 23 sterno 3. 21 sequor 3. 25 laudo donoque
militariter. 26 corpori detraho 3. 27 usus necessarius.

41. Róma váltságdíjat fizet2 a gallusoknak.1

Mikor3 minden háború közös csapása,4 az éhség 
szorongatta5 mind a két sereget és a gallusok egészen 
nyíltan6 megüzenték,7 (hogy) olcsóért8 hajlandók9 az 
ostromzár abbahagyására,10 a vezérek engedélyével11 
megbeszélést tartottak12 és a megbízottak13 1000 font 
aranyban egyeztek meg.11 Ilyen kevésre becsülték16 
(azt a) nemzetet,16 (mely) nemsokára az egész világ17 
ura!18 Mikor a váltságdíjat19 mérlegen20 mérni21 (ákar- 
ták,)22 az egyik23 gallus hamis24 súlyokat vitt oda25 és a 
római tiltakozására26 még a kardját is rávetette27 a

14*
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mérlegre28 a súlyokhoz29 evvel a sértő30 kijelentéssel :31 
»Hallgassanak, tűrjenek32 és fizessenek33 a legyő- 
zöttek !« De éppen akkor, mikor34 a szörnyű bérért35 
a vitatkozás (folyt),36 megjelent37 Camillus, az aranyat 
elvitette, a gallusokat kizavartatta30 avval a kijelen
téssel,39 (hogy) az egyesség40 érvénytelen,41 mert42 (egy) 
alantas43 tisztviselő az ő parancsa nélkül kötötte.** Buz
dítja a rómaiakat szent kötelességükre,45 hogy fegy
verrel védjék meg és szerezzék vissza46 hazájukat. 
Camillus közbelépésével47 megváltozott*3 a hadi sze
rencse is és a gallusok teljes vereséget szenvedtek *° 
úgyhogy még hírvivője50 sem maradt a vereségük
nek.51 Camillus kiérdemelte52 a város második ala
pítója és a haza atyja megtisztelő5 nevet,54 mert a 
háborútól megmentett55 várost az ő buzdítására56 
kezdték építeni. Ennek a páratlan embernek halála 
keserves gyászt57 okozott53 a polgároknak, mert olyan 
embert59 veszítettek,60 aki keserves száműzetéséből 
hazájába jutva31 elpusztult62 hazáját is régi dicső
ségébe juttatta.61

1 függő kérdés: hogyan fizettek a rómaiak stb. 2 aurum 
redemptionis. 3 cum narrativum. 6 commune malum. 5 urgeo 2. 
6 haud obscure. 7 declaro 1. 8 mercede haud magna. 9 = rá vétet
hetnek ; adduco 3 ad. 10gerund., relinquo 3. 11 permissu. 12 col
loquia habeo 2. 13 = azok, akiknek megbízás adatott ; mando 1.
14 paciscor 3 aliquid. 15 minimi aestimo 1. 16 populus, -i, m. 17 gentes 
omnes. 18 impero l,part. fut. 19 aurum pretii. 20 libra, -ae, f. 21 pendo 3, 
22 coniugatio periphrastica. 23 quidam. 21 iniquus 3. 25 affero 3.
26 abl. abs. recuso 1. 27 addo 3. 28 ad. 29 dat. 30 offensus 3. 31 vox, 
vocis, f. 32 «perfero 3. 23 poenas persolvo 3. 34 tum cum (temporale)
maxime. 35 merces infanda. 36 altercor 1. 37 intervenio 4. 38 a mu-
veltetőigét- iubeo 2 -F pass. inf.-szal. 39 attr. praed. ; dico 3. 40 pac
tio, -onis, f. 41 irritus 3. 42 cum. 43 gen. qual. ; ius inferius. 41 facio 3, 
coniunct. obliquus. 45 fas, ad. 16 repeto 3. 47 intervenio 4, abl. abs.
48 converto 3. 49 fundo fugoque : okozok, szenvedek: passivummal. 
'° nuntius, -i, m. 51 clades, -is, f. 52 emereo 2 aliquid. 53 honestus 3, 
51 cognomen, -inis, n. plur. 55 servo 1. 56 abl. abs. 57 luctus acerbus.
58 afficio 3 aliquem aliqua re. 59vir, -i, m. 60 orbo 1 aliqda re. 
61 restituo 3 in. 62 deformis, -e.
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42. M. Manlius Capitolinus megváltoztatja politikai 
felfogását.1

M. Manlius, a Capitolium megmentője2 gőgösen3 
megvetette a többi előkelőket, csak4 a jeles Furiusra 
irigykedett,5 hogy6 békében, háborúban annyira kima
gaslik :7 »Már pedig ha valaki8 helyesen akarná9 meg
ítélni, — panaszkodott10 sokszor — M. Furius nem 
szabadíthatta11 volna meg a hazát az ostromzárból, 
ha én a Capitoliumot előbb meg nem mentettem 
volna.12 Furius csüggedt13 lelkű ellenséget támadott 
meg, én meg a várat már elfoglaló ellenséget űztem el; 
neki a dicsőségét meg kell osztania1* katonáival, az én 
dicsőségemnek rajtam kívül15 nincs senki16 osztályosa.«17 
(Ez a) heves18 és magán uralkodni nem tudó19 előkelő 
ember20 beteges lélekkel21 a néptribunusokkal együtt 
tanácskozik,22 hogy az előkelők megvádolásával23 a 
hitelt megingassa.24 Valóban,25 ugyancsak erős26 izga
tás rejlik27 az adósságban, nert28 nemcsak megszé
gyenítő szegénységgel29 fenyeget, hanem bilinccsel, 
börtönnel30 is ijesztget. Lázító tervei31 és tettei követ
keztében32 terjedt a forrongás33 és az előkelők most 
már látták, hogy milyen szándékkal34 történnek azok. 
Kiszabadított35 egy adósság miatt36 elítélt századost, 
baj társát,37 kifizetve a hitelezőnek adósságát.38 Ez39 
hálálkodva40 Manliusnak (ott) a nyilvánosság előtt41 
mutogatja a csatában kapott sebeit és panaszkodik: 
»Katonáskodtam ;42 fel akartam építeni43 a gallus 
háborúban feldúlt44 otthonomat.45 Agyon nyom** a 
terhes adósság,47 bár48 már a tőkét49 többszörösen50 
visszafizettem,51 de a kamatok52 mindig elnyelik*2 a 
tőkét. Most Manlius segítségével54 megszabadultam, 
neki ajánlom55 életemet!« Még jobban felkavarta56 a 
helyzetet57 Manlius (avval), hogy58 ősi birtokát59 is 
eladta (azért), hogy ne (kelljen) látnia senkit60 adósság 
miatt61 rabnak.62 Azonkívül63 azt is hangoztatta,64 
(hogy) a gallus kincset65 az előkelők rejtegetik** pedig 
abból67 ki lehetne fizetni a köznép adósságát; (hogy) 
már nem elég nekik68 az állami birtok,69 a kincstárt70 is 
elcsenik.71
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függőkérdés ; sententiam consiliumque in re publica muto 1. 
2 servator, -oris, m. 3 superlativus. 4 unus 3. 5 invideo 2 alicui.
6 quod. 7 emineo 2, coniunct. obi. 8 si quis. 9 coniunct. potentialis. 
10 conqueror 3. 11 recupero 1. 12 servo 1. 13 animus solutus, gen.
qual. 14 partior 4 aliquid cum ; gerund. 15 praeter. 16 nemo est. 
17 socius, -i, m. 18 vehemens, -ntris. 19 sui impotens. 20 nobilis, -is, 
ni. 2! vitio ingenii. 22 consilia communico 1 cum. 23 gerundivunios 
szerk. 21 fidem molior 4. 2 profecto. 26 gradus comparativus.
2' ~ esse. 2s pron. relat. 29 ignominia egestasque. 30 vinculum atque 
carcer. 31 novum consilium. 32 ex. 33 seditio, -onis, f. 34 qua mente. 
3a liberatum emitto 3. 36 gen. criminis. 37 commilito, -onis, m. 38 rem 
solvo 3. 39 pronomen relat. 40 gratiam refero 3. 41 palam. 42 milito 1. 
43 restituo 3, coniug. periphrast. 44 eversus 3. 45 penates, -um, m.
46 obruo 3, perf. 47 fenus, -oris, m. 48 quamquam. 19 sors, -rtis, f 
50 multipliciter. 51 solvo 3. 52 usura, -ae, f. 53 mergo 3. 51 opera, -ae, f. 
5o devoveo 2. '6 turbo 1. 57 res, rei, f. 58 quod. 59 fundus, -i, m.
60 quisquam. 61 gen. criminis. 62 addictus, -i, m. 63 praeterea. 
01 iacto 1. 60 Gallicum aurum. 66 occulto 1. 67 abl. instr., pron.
relat. 68 contentus sum aliqua re. 69 ager publicus. 70 aerarium, i, n. 
71 averto 3.

43. Manliust felelősségre vonják.1
(Ott) ült2 a dictator a comitiumon hivatalos szé

kén,3 körülfogva* a senatoroktól, velük szemben5 (ott) 
állt2 Manlius nagy kíséretével,6 mintha ellenségek vol
nának. A dictator felszólította7 Manliust, (hogy) a 
titkos zsákmányt szedje8 elő, hogy megszabadíthassák 
a köznépet terhes adósságától9; (hogy) ha nem teszi 
meg, (akkor) vagy ő is részes a zsákmányban,10 vagy 
alaptalan11 a feljelentése. Manlius (azt) válaszolja, 
(hogy) az oldalához sereglő12 tömeget el lehet csábítani13 
tőle, (ha) kifizetik az adósságát,14 hogy a gallus kin
cset adják elő15 az előkelők, mert ők rejtegetik,16 ne 
vele kutattassák fel.17 Mivel Manlius a dictator újabb18 
felszólítására1* sem terjesztett elő igazi bizonyítékot,20 
megbilincselték21 és a köznép még mukkanni22 sem 
mert a dictator erőszakos fellépése23 ellen, csak gyász
ruhát öltött24 és ott tartózkodott25 a börtön előtt. 
A köznép a védőjét26 pártolásával27 veszélyes hely
zetbe (szokta) hozni,28 de a veszély válságos pillana
tában29 rendesen30 cserben (szokta) hagyni.31 Manlius 
egymaga32 megmentette34 az egész tömeget33 és most 
oly, sokan nem tudják őt egymagát megszabadítani.34
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A dictator lemondása35 után a börtönből kiszabadul2* 
Manlius és a köznéppel a felforgatásról37 tovább38 tár
gyal.39 (Arra) tüzelte40 a különben41 is heves42 köznépet, 
hogy döntsék porba43 a főhivatalokat,44 akadályozzák 
meg** az adóssági pöröket.46 Ekkor határozta el47 először 
a senatus, 384-ben Kr. e., a híres48 Senatus Consultumot 
(SC), hogy vigyázzanak49 a tisztviselők, baj ne érje50 az 
államot. Ekkor a néptribunusok törvény elé idézik,51 
mert jól tudják,52 (hogy) a tömeg,53 ha látja (hogy) nem 
ellene folyik a küzdelem,54 az előkelő vádlottat55 el fogja 
ítélni a királyság visszaállítása miatt.56 Manliust vád
lott korában57 gyászruhában58 nem kísérte59 senki, 
elhagyták60 a nagy veszélyben61 ezt a kiváló embert 
még a rokonai62 is, mert az atyáktól a köznéphez pár
tolt.63 (Ott) lelte halálát,64 ahol legnagyobb dicsőségét 
szerezte.65 A nép halála után csak jelességére emlé
kezve66 vágyakozott67 utána és fájlalta,68 (hogy) a 
Capitolium megmentőjének69 büntetését a megmen
tett70 capitoliumi istenek szemeláttára71 hajtották12 
végre.

1 függő kérdés ; rationem reddere iubeo 2, pass. 2 ind. praet. 
impf. 3 sella curulis. 4 stipo. 1. 5 contra. 6 caterva, -ae, f. 7 iubeo 2. 
8 evolvo 3. 9 fenus, -oris, n. 10 in parte praedae sum. 11 vanus 3.
12 circumfusus 3 alicui. 13 diduco 3. 14 abl. abs. 15 in medium pro
fero 3. 16 occulto 1. 47 inquirere iubeo 2. 48 iterum. 19 iubeo 2,
part, coniunct. 20 indicium verum perago 3. 21 in vincula duco 3.
22 hisco 3. 23 vis f. 24 vestem muto 1. 25 obversor 1. 26 defensor,
-oris, m. 27 favor, oris, m. 28 in locum praecipitem tollo 3, peri, 
gnomicum. 29 in discrimine periculi. 30 omnino. 31 destituo 3, perf. 
gnomicum. 32 unus. 33 multitudo, inis, f. 34 servo 1. 33 abdico 1,
abl. abs. 33 vinculis libero 1. 37 res novandae. 38 porro. 39 consilia agito 
1 de. 10 incito 1. 11 per se. 42 accensus 3. 43 solo aequo 1. 4 magistratus 
maiores. 45 prolii beo 2. 46 ius de pecuniis dicere, pass. inf. 17 placet
alicui aliquid. 48 ille, -a, -ud. 49 video 2. 0 aliquid detrimenti capio 3.
■'* diem dico 3 alicui. 52 non ignoro 1, attr. paed. 53 multitudo, 
-inis, f. :j4 cum aliquo certo l. 55 reus patricius crimen regni
restituendi. " reus, i, m., appos. praed. 68 vestis sordida. 59 sequor 3. 
60 destituo 3. 01 discrimen, -inis, n. 62 cognatus, -i, m. 63 d,eficio 3 ad. 
64 mortem obeo 4. 1,5 reporto 1. 8 ’ recordor 1 aliquid. 37 desiderium
alicuius me tenet. 88 doleo 2. 89 servator, oris, m. 70 servo 1.
71 ante. 72 poenam exigo 3.
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44. A holló csodás segítsége.1
A 349. évben Kr. e. zordon2 tél volt az albai 

hegyek3 közt,4 sokat havazott6 és az erős6 fagyban7 
annyira8 dideregtek9 a gallus katonák, hogy lekíván
koztak10 a napsütötte,11 meleg12 tengerparti vidé
kekre13 és ott portyázgattak.14 Egyszer16 egy16 római 
őrs17 előtt (ott) termett18 egy feltűnően nagy termetű19 
gallus és fegyverét villogtatva,20 gőgösen kihívta21 a 
rómaiakat párosviadalra.22 M. Valerius, a fiatal tri
bunus, vállalkozott23 az ijesztő ellenséggel (való) via
dalra.24 (Amikor) kiálltak26 a felek,26 egyszerre csak27 
(egy) holló telepedett 28 Valerius sisakjára és (amint) 
vívtak,29 az ellenség arcának, szemének esett30 cső
rével, karmaival. Miután Valerius a szárnyas (segít
ségével)31 a gallust megölte,32 a holló szárnyra kelve33 
keletre elröpült34 és most már világos36 volt mindenki 
előtt, (hogy) a holló az égből küldött jó jel36 volt, úgy
hogy isteni akarat37 beavatkozásával™ dőlt el39 a küz
delem.

Valerius vitézségének jutalmát4’ megkapja41 az 
emberektől is, ugyanis tíz tulkot42 hajtanak?3 el aján
dékul Valerius birtokára,44 meg arany koszorút tesz13 
a consul Valerius (fejére) és ezentúl a Hollós46 meg
tisztelő nevet47 adják neki?3 Es a háború végeztével19 
a polgárok visszaemlékezve50 Valeriusnak istenek előtt 
(való) kedveltségére,51 huszonhárom éves korában 
egyhangúlag52 consulnak választják.

1 prodigium faustum 2 algidus 3. 3 montes Albani. 7 in
5 ningit 3. 6 acer, -eris, -e. 7 gelu (sing. abl.). 8 ita. 9 algeo 2. 10 desi
dero 1 vagy expeto 3 descendere. 11 apricus 3. 12 calidus 3. 14 loca
maritima. 14 populor 1. 15 aliquando. 16 quidam, quaedam, quod
dam. 17 statio. 18 adsum, -esse. 19 magnitudine insignis. 20 tela 
quatio 3. 21 provoco 1. 22 certamen singulare. 23 suscipio 3, ad -|-
gerund. 21 decerto 1. cum. 25 prodeo 4, abl. abs. 26 adversarius, -i, m. 
27 extemplo. 28 consido 3, hol ? 29 manus consero 3; abl. abs. 
30 appeto 3 aliquid. 31 praepes propitius, abl. abs. 32 obtrunco 1. 
33 me levo 1 alis. 31 peto 3 aliquid. 35 manifestum erat. 33 augurium 
bonum. 3 numen deorum. 38 interpono 3, abl. abs. 39 decerto 1. 
40 merces, -edis, f. 41 accipio 3. 42 bos, bovis, m. 43 compello 3. 4 fun
dus, -i, m. 43 impono 3 alicui. 46 Corvus, -i, m. 47 cognomen, -inis, n.
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48 impono 3 alicui. 49 perago 3, abl. abs. 50 recordor 1. 51 acc. c. ini.: 
(hogy) Valerius . . . kedvelt, gratus est alicui. 52 summo omnium 
consensu.

45. T. Manlius Torquatus fiatal (korában).1
A gallus rajtacsapás2 miatt a római hadsereg a 

városon kívül, az Anio hídja mellett táborozott.3 
A híd elfoglalásáért4 folyt5 a küzdelem, de lerombolni5 
egyik sem akarta. Mikor egy nagy termetű7 gallus 
párviadalra szólította8 a rómaiakat, hogy így döntsék9 
el, melyik nemzet10 a harcban kiválóbb, T. Manlius áll 
ki11 a dictator engedélyével.12 Manlius annyira meg
tartotta13 a katonai fegyelmet, hogy engedély nélkül 
nem akart csapaton kívül harcolni. A dictator így 
szólt: »Menj14 fiam! vitézségeddel mutasd15 meg 
annak a szörnyetegnek,16 (hogy) abból a családból 
származol, amely a Tarpeia szirtről már lelökött gal- 
lusokat. Szerencsét17 vitézségedhez! Bárcsak meg
segítenének18 az istenek !« Manlius jól fegyverkezve19 
megy a gúnyolódva20 nyelvét öltögető21 gallus ellen. 
Szemre, látszatra22 nem egyenlő a két mérkőző ;23 
a gallus nagyon nagy,24 tarka a ruhája25 és botorul 
jókedvű,26 a római meg katonás termetű,27 szerény28 
külsejű29 és csendes,30 de keble teli harci hévvel.31 
A nézők32 félelem és remény (közt) ingadoznak,33 
amint34 összecsapnak,35 de csakhamar36 a kis t'er- 
metű27 római a nagy gallus paizsa alatt37 lent38 be
férkőzik39 a gallus teste és paizsa közé, ahol tőrével40 
hasát,41 ágyékát42 fel metszi.43 A gallus holtan elterült99 
a földön. Manlius a gallus nyakáról levette45 sodrott 
nyakékét,46 a magáéra tette47 és az ujjongó48 kato
nák mindjárt49 Torquatus megtisztelő névvel50 ünne
pelték.51

1 appos. praed., iuvenis, -is, m. 2 tumultus, -us, m. 3 castra 
habeo 2. 4 gerundivumos szerkezet ; occupo 1. 5 = erat. 8 rumpo 3. 
7 abl. qual. ; eximia magnitudo corporis. 8 ad certamen singulare 
provoco 1. 9 decerno 3. 10 gens, -ntis, f. 11 procedo 3. 12 permissu
(abl.). 13 disciplinam exerceo 2. 11 pergo 3. 15 praesto 1. 16 belua,
-ae, f. 17 macte, abl. causae-val. 18 velim + adiuvo 1, coniunct. 
praes, impf. 19 armo adornoque. 20 irridens, -ntis. 21 linguam exsero 3.
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22 visus, -us, m., species, -ei, f., abl. limit. 23 pugno 1. 21 magnitudine
eximius. 25 abl. qual. ; versicolor, -oris. 26 stolide laetus. 27 statura. 
28 modicus 3. 29 habitus, -us, m. 30 tacitus 3. 31 animi, -orum. 32 spec
tator, -oris, n. 33 pendeo 2 aliqua re. 34 ubi. 35 confligo 3. 36 mox.
37 sub. 38 imus 3, attr. praed. 39 me insinuo 1. 40 mucro, -onis, in. 
41 venter, -tris, m. 42 inguen, -inis, n., ágyék. 43 incido 3. 44 porrigo 3. 
45 spolio 1 aliquem aliqua re. 46 torques, -is, m. 47 circumdo 1 alicui 
aliquid. 48 iubilor 1. 49 subito. 50 cognomen, inis, n. 51 celebro 1.

46. T. Manlius Torquatus consul (korában).1

A szigorú2 katonai fegyelmet fiatal korában1 
ő maga pontosan3 megtartotta,4 consul korában meg 
mindenkivel pontosan megtartatta.5 A latinus hábo
rúban fontos6 volt, (hogy) a katonai fegyelmet szi
gorúan megtartsák, mert a latinusok nyelvben, szo
kásban, katonai intézményekben megegyeztek7 a 
rómaiakkal. Tehát tilos volt3 a katonának beosztásán 
kívül vívni.9 Egyszer10 a consul fia lovas csapatával11 
felderítés (közben)12 az ellenség (olyan) őrse13 elé 
jutott,14 melynek a parancsnoka15 neki jó ismerőse16 
volt. Ott a tusculumi17 lovas gúnyolódott18 a római
val, (hogy) ilyen kevesedmagával19 akarja legyőzni a 
latinusokat és kihívta párviadalra,20 hogy rögtön be
bizonyíthassa,21 mennyivel jobb22 a latinus lovas a 
rómainál. A római ifjú sértődötten23 átallotta24 el
utasítani25 a kihívást és nemtörődve26 atyja rendeleté
vel,27 kiállt.28 Egymásnak vágtatnak29 nagy hévvel30 

és a tusculumi lerepül31 lováról és a földön kapja meg 
kegyelemdöfést.32 A győztes ujjongó örömmel33 lovagol 
vissza34 a táborba és jelenti36 atyjának, hogy viadalra 
szólítva lovas zsákmányt 36szerzett.37 Atyja elkomo
lyodva38 szemrehányást tesz39 fiának, hogy40 meg
szegte41 a fegyelmet és őt arra kényszerítette,42 hogy 
akkor szomorú, de a jövőre43 üdvös példát adjon a 
fiatalságnak. A szigorú apa fia halálos büntetésével44 
állította45 helyre a fia hibájából46 meglazult47 fegyel
met ; a szegényt48 ugyanis megtévesztette*3 a dicsőség
ről59 (való) nem helyes fogalma.51 De az atya is kér
lelhetetlen52 szigorúságával szállóigévé tette53 a ÍVLan- 
lius parancsa54 kifejezést.55
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1 appos. praed. 2 severus 3. 3 diligenter. 4 observo 1. 5 a niű-
veltető igét curo 1-val is és iubeo 2-val is. 6 magoi momenti. 7 con
gruo 3 alicui. 8 veto 1, acc. c. inf.-val. 9 extra ordinem pugno 1. 
10 forte. 11 turma, -ae, f. 12 exploro 1, attrib. praed. 13 statio, -onis, f. 
14 incido 3 alicui. 15 praefectus 3. 16 notus familiarisque. 17 Tuscu
lanus 3. 18 ludo 3 aliquem. 19 paucitas, -atis, f. 20 ad certamen pro
voco 1. 21 comprobo 1. 22 praesto 1 alicui. 23 indignabundus 3.
24 vereor 2. 2’ abnuo 3. 26 obliviscor 3 alicuius rei. 27 edictum, -i, n.
28 prodeo 4. 29 equos adversos concitare. 30 vehementer. 31 excutio 3.
32 conficio 3, pass. 33 ovanti gaudio. 31 equo revehor 3. 3’ refero 3.
36 spolium equestre. 37 capio 3. 38 maestus fio 39 obiurgo 1 aliquem.
40 quod. 41 solvo 3 42 in necessitatem adduco 3. 43 in posterum.
44 supplicium, -ii, n. 45 restituo 3. 46 culpa, -ae, f. 47 prolabor 3. 48 in
faustus 3. 49 decipio 3. 50 decus, oris, n. 51 imago vana. 52 inexora
bilis, -e. 53 in consuetudinem proverbii verto 3. 54 Manliana imperia.
5j verba, -orum, n

47. P. Decius Mus önfeláldozó halála.1
A latin háború (idején)2 Capuaban ugyanazt az 

álmot álmodta3 a két consul, (hogy) (rendes) emberi 
termetnél4 nagyobb alakok5 kijelentették nekik, (hogy) 
valamelyik6 consulnak fel kell7 (magát) áldoznia a 
győzelemért. Másnap az istenek haragjának kiengesz
telése8 céljából9 áldoztak10 és a belsőrészekből13 az 
álmok12 igaznak13 mutatkoztak1* Akkor a haditanács
ban15 abban állapodtak meg,16 hogy amely szárnyán 
a seregnek hátrálás történik11 ott a consul feláldozza 
magát a római nemzetért.18 Az ütközet előtt az áldozó19 
haruspex a májból20 látta, (hogy) Decius áldozata21 
nem jelent szerencsét22 és Decius mégis örömmel üdvö
zölte társát, hogy23 szerencsés az áldozata. Az ütkö
zetben a balszárnyon a latinusok támadását nem 
(tudták) feltartani24 a rómaiak és Decius lelkesülten25 
szólítja a főpapot, hogy26 mondja az imát,27 amellyel 
magát a hazáért feláldozza. Polgári díszruhát28 
öltve, fedett29 fővel, lába alá tett dárdán30 állva kért31 
sikert32 honfitársainak és vereséget33 ellenségeinek. 
Azután tógáját derekára övezve34 lóra pattant35; 
amerre36 lovagolt37 (rendes) emberinél38 magaszto- 
sabb39 megjelenése40 rémületet keltett*' az ellenségben. 
Egészen nyilvánvaló42 volt, (hogy) égből küldött 
engesztelés43 az istenek haragjáért, mert vele szá-



220

guldozott44 a rémület,45 melytől az ellenség, mint a. 
nap gyilkoló szúrásától,46 pusztult?1

1 mors devota. 2 abl. temporis. 3 eadem somnio 1. 4 habitus
humanus. 5 species virorum. 6 alter, -tera, -terum. 7 gerundivum. 
8 averrunco 1, gerund. 9 causa. 10 victimas caedo 3. 11 exta, -orum, n. 
12 somnium, -ii, n. 13 verus 3. 14 portendo 3. 15 consilium, -ii, n.
16 placet. 17 cedo 3, pass. 18 populus Romanus Quiritesque. 19 im
molo 1. 20 ex parte iecoris. 21 victima, -ae, f. 22 lito 1. 23 quod. 
24 impetum sustineo 2. 25 ardor animi 26 qui. — 27 praeco 4 
carmen. 28 toga praetexta. 29 velo 1. 30 super ; telum pedibus
subiectum. 31 precor 1. 32 prosperitas, -atis, f. 33 calamitas, -atis, f.
34 cinctu Gabino. 35 insilio 4, in acc. 86 quacunque.. 37 equo vehor 3 
38 humanus 3’ 89 augustus 3. 40 species, -ei, f. 41 pavorem terrorem
que inicio 3 alicui. 42 evidens, -ntis, superlativus. 43 piaculum, -i, n. 
alicuius rei. 44 feror 3. 45 pavor, -oris. m. 46 sidere pestifero ictus 3,
47 devasto 1.

III. Gyakorlatok Phaedrushoz.

1. Phaedrus a meseköltő.1
Macedóniában a Múzsák-lakta2 Pieria3 tarto

mányban4 görög5 rabszolgának6 született, de már 
gyermekkorában7 római vidékre8 került.9 Költő lett16 
(belőle) és nagy hírnevet11 igyekezett12 szerezni.18 
Először a görög14 Aesopus meséit dolgozta ki szépen15 
hat méretű16 versekben,17 azután maga is költött18 
tréfás19 meséket, melyekben fák, állatok beszélget
nek.20 Meséinek kettős haszna21 van: megnevettet
nek,22 meg életbölcsességre tanítanak.23

1 scriptor fabularum. 2 Múzsáktól (abl. auct.) lakott, colo 3. 
8 Pieria, -ae, f., appositio. 4 regio, -onis, f. 5 — nemzetségére nézve 
görög. 6 súbiect. praedic. 7 appos. praedic. 8 fines, -ium, m. 9 deve
nio 4. 10 evado 3. 11 fama, ae, f. 12 volo, velle. 18 adsequor 3.
14 = görög költő. 15 polio 4. 16 senarius 3. 17 abl. instr. 18 fingo 3.
19 iocosus 3. 20 loquor 3. 21 dos, -tis, f. 22 risum moveo 2. 23 pru
denti consilio vitam moneo 2 ; a két utolsó gondolat párosságát a 
latin kötőszóval is szemlélteti. *

2. A farkas és a bárány.
A bárány a patak vizéből ivott, mikor a farkas 

szomjasan1 odaérkezett.2 Ez3 okot keresve a civó-
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dásra, rárivallt4 a bárányra: »Miért zavarod fel a 
vizemet5!« »Kérlek, farkas, hogyan zavarhatnám fel, — 
feleli a bárány félénken6 — hiszen tőled folyik felém 
a víz, te feljebb állsz.« Erre a rabló így szól: »Most 
hat hónapja,7 gonosz8 bárány, rágalmaztál !« »Hiszen 
akkor még meg sem születtem !<■< — válaszolja félén
ken a gyapjas (állat). — »Akkor hát9 az apád !« — és 
választ10 sem vár,11 hanem megragadja a bárányt, szét
tépi és felfalja.12 — így teszik tönkre hamis ürügy (alap
ján) 13 az ártatlanokat a hatalmaskodók ! 14

1 szomj óságtól űzve; compeJlo 3. 2 advenio 4. 3 pronomen
relat. 4 increpo 1 aliquem. 5 a birtokos személyragnak a latinban 
dat. incommodi felel meg. 6 attr. praed. = eme hat hónappal 
ezelőtt. 8 malus 3. 9 itaque. 10 responsum, -i, n. 11 exspecto 1.
12 devoro 1. 13 a’1. causae. 14 potentior, oris. m.

3. A büszke csóka meg a páva.

A páva elhullatta ékes1 tolláit,2 a csóka meg fel
szedve3 felékesítette magát velük.4 Mikor a pávák 
(közé) keveredett,6 azok kitépték hozzá nem illő6 
tollait* és csőrükkel megkergették. De az előbb7 meg
vetett csókák sem fogadták be8 csapatukba,9 hanem 
szomorú megbélyegzésben részesült.10 így, aki nincs11 
megelégedve saját sorsával,12 ilyen visszautasításban, 
megszégyenítésben13 részesül(het) .14

1 speciosus 3. 2 = a pávának kihullottak tollai. 3 attr. praed.
4 ab. instr. 6 me immisceo 2 alicui. 6 alienus 3. 7 prius. 8 recipio 3. 
9 grex, -gis, m., abl. instr. 10 sustineo 2. 11 non est. 12 habitus, -us, m.
13 kötőszóval kell kapcsolni. 14experior 4, aliquid.

4. A kapzsi1 kutya.
(Egy) kutya hússal2 a szájában3 (egy) folyón úszott 

keresztül.4 (Amint) úszott,5 a víz tükrében meglátta 
saját képmását és (azt) gondolta: »Ez is (egy) kutya, el
veszem tőle6 a húst.« Es rögtön ki is nyitotta7 száját; 
ám8 megcsalódott, mert a sajátját is elveszítette.

1 avidus 3. 2 = húst tartva. 3 abl. instr. 4 por. 6 úszva,
attr. praed. 6 dat. 7 aperio 4. 8 at.
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5. A megpukkadt béka és az ökör.
Ne utánozza1 a gyámoltalan a hatalmasabbat, 

mert belepusztul. A termetes2 ökör a réten legelészett,” 
amikor meglátta a kis béka. Irigykedve4 a nagy állatra, 
felfújta ráncos bőrét és megkérdezte a békafiakat:5 
»Ki a nagyobb, én-e,6 vagy7 az ökör?« Azok azt 
felelték, (hogy) az ökör sokkal8 nagyobb. Erre méltat
lankodva9 (még) erősebben felfújta magát, de meg is 
pukkadt.

1 coniunct. praes, impf. 2 amplus 3. 3 pasco 3, ind. impf. 4 in
videó 2 alicui. 5 ranunculus, -i, m. utrum. 7 an. 8 multo. 9 attrib. 
praed.

6. Az oroszlán és vadásztársai.1
A hatalmaskodó oroszlánnal együtt vadászott a 

tehén, kecske, meg a juh, (ezek a) gyámoltalan2 álla
tok. Ejtettek zsákmányt, (egy) nagy szarvast, melyet 
az oroszlán osztott fel3 és így szólt: »En vagyok az 
oroszlán, én vagyok a legvitézebb, én a legerősebb, 
én a legvakmerőbb,4 ezért mind5 a négy rész nekem 
jár ;* jaj annak, aki tervemet7 nem helyesli8!« Tehát 
a gonoszé9 lett az egész zsákmány.

1 comes in venatione. 2 iners, -tis. 3 divido 3. 4 kötőszókkal
kapcsolni. 5 cunctus 3. 6 ~ engem követ. 7 propositum. 8 probo
1 coniunct. praes. 9 gen. possessivus.

7. A szamár és oroszlán vadászaton.1
A fenséges2 oroszlán a szürke3 csacsi társaságá

ban4 vadászgatott5 a sűrű6 erdőben. A hosszúfülű 
teljes erejéből ordított és szokatlan hangjával ker
gette7 ki a vadakat az erdőből, az oroszlán meg az 
ismerős csapásokon fogdosta8 a megrémült vadakat. 
A vadászat végén9 büszkén kérdezi a csacsi: »Ugy-e10 
jót11 segítettem12 hangommal ?« Az oroszlán azt 
felelte : »Csak a tudatlan állatokat tévesztetted meg, 
én előttem13 nevetséges14 voltál.«

1 attr. praed. 2 augustus 3. 3 canus 3. 4 abl. abs. 5 ind*
praet. impf. 6 densus 3. 7 expello 3. & excipio 3, ind. praot.
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impf. 9 finio4, pass. abl. abs. 10 nonne. 11 bene. 12 adiuvo 1.
13 dat. 14 dat. finalis ; derisus, -us, m.

8. A szarvas a forrásnál.
A szép hűvös1 patak forrásából ivott a szarvas és 

nézegette2 a vízben alakját és nagyon magasztalta3 
ágas-bogas agancsait, de kifogásolta vékony lábszá
rait. Hirtelen kutyaugatás4 hallik és vadászok kia
bálnak. Erre a kutyák elől fut5 a szarvas a síkon és 
meg is menekül6 vékony lábszárai (segítségével).7 
Bejut8 az erdőbe, ott9 azonban agancsaival fennakad1* 
és a kutyák agyonmarcangolják. Nem mind jó 
(az),11 amit magasztalnak.

1 gelidus 3. 2 ind. praot. impf. 3 laudo 1. 4 latratus, -us, m.
6 fugio 3 aliquid. 6 effugio 3. 7 abl. instr. 8 invado 3, in acc.
9 — ahol. 10 retineo 2. 11 utilis, -e, plur.

9. A varga mint1 orvos.
Az ügyetlen varga, mert nem értett2 mestersé

géhez,3 tönkrement, tehát elkezdte az embereket gyó- 
gyítgatni4 és orvosságot árulgatni. Bőbeszédű ügyes
kedésével5 szerzett is sok dőre6 (embert), de a város 
királya próbára tette7 orvosi tudományát.8 Mikor a 
varga nem merte meginni saját ellenmérgét, akkor 
bevallotta, (hogy) a csőcselék ostobasága által lett 
híressé. A király is ezt mondta a közönségnek:9 
»Esztelenek vagytok, polgárok, az életeteket rábíz
tátok (egy) olyanra, aki még jó sarukat10 se (tudott) 
csinálni.

1 sicut. 2 ignarus 3 alicuius rei. 3 negotium, -ii, n. 4 medeor 2 
alicui. 5 versutia, -ae, f. 6 ineptus. ' experior 4. 8 prudentia medi
cinae. 9 multitudo, -inis, f. 10 calceus, -i, m.

10. A hű kutya.
Sötét1 éjjel a tolvaj be (akart) lopódzni2 a házba, 

hogy kifossza,3 de az éber4 kutya erősen5 ugatott. 
A tolvaj hát6 kenyeret dobott neki, hogy amíg7 eszik, 
elhallgattassa,8 de a hűséges kutya nem nyúlt hozzá.9 
hanem hangos10 ugatással11 mondja : »Csalódsz, go-
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nősz ! még jobban őrködöm12 és nem húzol12 hasznot 
az én mulasztásomból.«

1 obscurus 3. 2 irrepo 3, in acc. ; coniug. periphrastica. 3 privo 1. 
coniunct. praeter, impf. 4 vigil,-is. 5 vehementer. 6 qua re; első 
helyen. 7 dum, ind. praes, impf. 8 vocem opprimo 3, coniunct. praet. 
impf. 9 apprehendo 3. 10 clara voce. 11 attr. praed. 12 ind. fut. impf.

11. A róka és a gólya.
A róka meghívta ebédre a gólyát, de lapos tálban 

híg levest tálalt1 neki. A gólya viszonozta a meg
hívást2 és szűknyakú palackban3 tálalt neki. A gazda 
mindkét helyen4 jóllakott, de a vendég éhesen ma
radt,5 mert a gólya a megtorlás jogán6 viszonozta7 a 
róka példaadását.8

1 pono 3. 2 revoco 1. 3 lagoena, -ae, f. 4 utroque loco. 5 sum,
esse. 6 simili iure. 7 reddo 3. 8 exemplum, -i, n.

12. A két öszvér meg a rablók.
Két öszvér ballagott az Appius-úton megrakva 

poggyásszal. Az egyik pénzes,1- a másik árpás1 zsá
kokat cipelt. Amaz magasan2 tartotta3 nyakát és 
rázta nyakán4 a csengőt, ez (utóbbi) nyugodt, csendes 
lépésekkel ment utána.5 A csengetyű szóra6 rablók 
termettek (ott), de csak a gazdag öszvért bántották7 és 
nem is törődtek8 a másikkal, amelyik az olcsó árpát 
vitte. Ez a mese (azt) tanítja, (hogy) a nagy gazdag
ság nagy veszélyeknek van kitéve.

1 az -e% s képzős főneveket plenus 3 alicuius kifejezéssel kell for
dítani. 2 attr. praed. 3 teneo 2, 4 abl. instr. 5 sequor 3. 6 sonitus, 
-us, m., abl. causae. 7 mulco 1. 8 neglego 3 aliquid.

13. A csirke és a gyöngy.
A csirke a szemétdombon kapargatott1 (és) étel 

helyett2 nagyon értékes3 gyöngyöt talált. Az okos4 
állat felismerve5 a nagy értéket, így szólt: »Kár,7 
(hogy) nem egy8 értékességedet megbecsülő9 talált 
meg. Én (itt) hagylak19 méltatlan helyeden, mert én
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többre becsülöm11 nálad12 az ennivalót.« Az igazi 
érték nem való1,3 mindenkinek.1?

1 pedibus terram rado 3 ; part, coniunctum. 2 pro. 3 pre
tiosus 3, superlativus. 4 prudens, -ntis. 5 cerno 3. 6 pretium, -ii, n.
7 malum est. 8 quisquam, quaequam, quodquam. 9 cupidus 3 
alicuius rei. 10 relinquo 3. 11 pluris facio 3. 12 abl. comp. 13 idoneus 3
alicui. 14 quilibet, quaelibet, quodlibet. >

14. Aesopus válasza az okvetetlenkedőnek.1
Nem illik2 elfoglalt embernek3 alkalmatlankodva 

terhére4 lenni. — Aesopus gazdájának egyetlen cse
lédsége volt, szorgalmas5 legény,6 de hogy, hogy nem,7 
otthon a tűz mégis kialudt3 Lót-fut9 a legény a tűz 
után10 és sok házba betekint,11 míg meggyujthatta12 
mécsesét. Egyenest indul haza ; kezében13 lángoló14 
mécsese. Amint15 siet a fórumon át, hogy megrövi
dítse16 útját, a tömegből egy17 alkalmatlankodó elébe 
áll18 (és) kérdi :19 »Hallod-e,20 mit (csinálsz) fényes 
nappal a mécsessel ?« »Okos,21 derék22 embert kere
sek, de nem találok«, volt Aesopus válasza.28

1 garrulus, -i, m. 2 dedecet. 3 vir, -i, m. 4 intempestivus moles
tusque. 5 sedulus 3. 6 puer, -i, m. 7 aliquo modo. 8 extinguo 3. 
9 discurro 3. 10 quaero 3 igével. 11 lustro 1 aliquid. 12 coniunct.
praet. impf. 13 = kezével tartja. 14 cum lumine. 15 ut. 16 coniunct. 
praet. impf. ; iter brevius officio 3. 17 quidam. 18 obsto 1. 19 part,
coniunctum. 20 heus tu ’ 21 prudens. 22 probus 3. 23 inquit.

15. A róka meg a szőlő.
A szőlőtőkén magasan1 szép, érett szőlőfürtök * 

lógtak.2 A ravasz3 róka arra4 jár5 és éhségében nagyon 
megkívánja. Teljes erejéből ugrál, de nem (tudja) 
elérni. Bosszúsan6 távozik és leszólja7 az édes für
töket : »Hiszen még nem is érett ;8 nem szakítom le, 
mert savanyú.«8

1 attr. praed. 2 pendeo 2, ex. 3 astutus 3. 4 ea via. 5 ambulo 1.
6 iratus 3. 7 obtrecto 1 alicui. 8 pluralis.

16. Az emberiség1 hibája.
A végzet (rendeléséből)2 két tarisznya lóg3 az 

embereken. A mások hibájával megtelt szemük előtt
Hittrich—Kliment: Latin olvasó- és gyakorlókönyv. III—IV. L5
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lóg4 a mellükön, a magukétól tömött5 meg a hátukon, 
hogy azt ne lát(has)sák.6 Ezért bírálgatják7 mindig 
mások hibáit.

1 = emberek. 2 abl. rei efficientis. 3 = helyeztetett . . . -re, 
4 pendeo 2. 5 refertus 3. 6 coniunct. praes, impf. 7 censor sum
.alicuius rei.

17. Az utasok meg a rabló.
Két katona ballagott1 a Latinus-úton. Egy

szerre csak2 (egy) rablóra bukkantak, aki őket meg
támadta.3 Az egyik katona4 helytállt és vitézül5 véde
kezett, de a másik gyáván6 elfutott és csak akkor 
sietett vissza, mikor a rabló elesett. Kirántva kardját 
hátravetette köpenyét és most szavakkal kérkedett.7 
A másik rászólt :8 »Fogd be a szád, kardot rejts ! Mért 
nem segítettél előbb legalább szavaiddal ! Láttam, 
hogyan9 futottál.10 Nem hihetek vitézségednek.«

1 eo 4, ind. praet. impf. 2 repente. 3 attento 1. 4 gen. part.
6 = vitéz jobbal. 6 timidus 3. 7 verbis iacto 1. 8 increpo 1. 9 quan
tis viribus. 10 coniunct. praet. impf. 11 coniug. periphr. pass.

18. A kopasz és a légy.
A szemtelen1 légy megcsípte a kopasznak csu

pasz fejét. Ez dühösen2 utána kap, az elrepül3 és a 
kopasz jól arculüti magát. A légy gúnyolva oktatgatja:4 
^Mennyivel5 nagyobb sértést követtél el magadon,6 
mint a kis légy szúrása ? Mivel7 állsz bosszút8 e meg
szégyenítésért ?« »Nem volt9 sértő szándékom, ezért 
magamnak megbocsátok; de te szándékosan akartál 
bántani,10 tehát11 méltó vagy a halálra.« A véletlenül 
vétkezőnek meg kell bocsátani.12

1 impudens, -ntis. 2 iratus 3. 3 avolo 1. 4 obiurgo 1. 5 quanto.
6 iniuriam facio 3 alicui. 7 quo modo. 8 ulciscor 3 aliquid. 9 habeo 2. 
10 noceo 2 11 itaque. 12 == bocsánattal megajándékozandó.

19. A pásztor és a kecske.
A pásztor a réten1 legeltette a kecskéket. Durván2 

megverte3 az állatokat és le is törte az egyiknek4
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botjával a szarvát. A pásztor félve5 gazdájától, kér
lelte a szomorú6 állatot, ne jelentse fel gazdájának. 
A kecske így szólt : »Meg fogja látni a gazdám, mert 
(hangosan) kiabál maga a tetted, ha én hallgatok is.«

1 pratum, -i, n. 2 aspere. 3 ferio 4, ind. praet. impf. 4 aliquis, 
id. ’ timeo 2, aliquem. 6 maestus 3.

20. Az emberi1 sors.
A tengeren nagy vihar hányta-vetette a hajót. 

Az utasok halálos félelmükben2 sírtak,3 midőn egy
szerre4 megváltozik az idő és a hajó kedvező széllel biz
tosan halad* Erre6 az utasok túlságos jókedvre derül
tek és őket így tanítgatja a bölcs7 kormányos: 
»Az életben együtt jár8 öröm a fájdalommal, mód
jával kell résztvenni9 mindegyikben.«10

1 = embereknek a. 2 — a halált félve, attr. praed. 3 lacrimo 1. 
’ cum simul. 5 feror 3. 6 tunc. 7 sapiens, -ntis. 8 = kevertetik.

participo 1 aliquid. 10 uterque, utraque, utrumque.

21. Simonides költő.
Simonides Kr. e. 500 táján1 élt Cos szigetén. 

Szegény ember volt, mint afféle3 igazi4 költő és 
dalaival5 tartotta fenn magát. Bejárta Kis-Ázsia híres 
városait, győztesek győzelmét zengve, és vele6 meg
gazdagodott. Tengeren megy haza, de hajóját a 
v’har a tenger közepén7 szétveri. Az utasok érték
tárgyaikat ijedten8 összekapkodják, csak Simonides 
marad nyugodtan.9 A hajó elsüllyedt19 úszni kezdenek, 
de a legtöbben11 nehéz súlyuktól12 belevesznek. Akik 
a partra13 kijutottak,14 azokat a rablók teljesen kifosz
tották.15 Clazomenae-be igyekeztek - a hajótöröttek, 
mert közel volt ez a régi, gazdag16 város, ahol sok 
tudománykedvelő ember élt. Ezek17 költőnket szíves
örömest18 magukhoz fogadták és verseiért ünnepel
ték.19 Simonides újra20 gazdag ember lett és minden
nel ellátva21 mondogatta útitársainak,22 ha találko
zott velük,23 amint24 azok a fogadalmi képet cipelték 
koldulgatva : » Velem van mindig mindenem. Amit ti

15*
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összekapkodtatok, az mind odavan.«25 A tudomány26 
elpusztíthatatlan2' kincs.28

1 = évek körül : circa. 3 talis, -e. 4 verus 3. 5 carmen, -inis, n- 
6 quo modo. 7 medius 3. 8 pavidus 3. 9 quietus 3. 10 summergo 3- 
11 plerique. 12 = terhűktől megterheltetve. 13 litus, -oris, n. 14 evenio 4- 
15 nudum relinquo 3 aliquem. 16 opulentus 3. 17 pron. relativum- 
18 cupidissime. 19 celebro 1. 20 iterum. 21 exorno 1. 22 nauta, -ae, f- 
23 obviam fio alicui. 24 cum. 25 = elvesztek. 26 doctrina, -ae, w f- 
27 incorruptus 3. 28 divitiae, -arum, f.

22. A bohóc és a paraszt.

Egy gazdag (ember) dicsőségversenyt rendezett 
ünnepi játékokon,1 hogy díjért kiki mutasson újdon
ságot. A sok művész között megjelent2 a finom tré
fájú3 bohóc is. Meg (akarta) mutatni4 azt a mutat
ványt,5 amit még színházban soha nem adtak elő. 
A színház nem (tudta) befogadni a közönséget,6 
amely a kíváncsiságtól7 csendben volt. A bohóc meg
jelent a színpadon és mellére hajtva fejét, röfögött. 
Oly híven8 utánozta a malac hangját, hogy azt hitték, 
(hogy) köpenye alatt9 van (egy). De nem találtak (ott) 
semmit. Ezért10 nagyon megtapsolták a bohócot. 
Ekkor így szólt (egy) paraszt: »Nem hagyom magam,11 
én ezt jobban tudom.<<12 Másnap még nagyobb volt a 
tolongás. (Miután) mindketten felléptek, a bohóc 
röfögött előbb és nagy tapsot aratott.14 Azután a 
paraszt lépett fel és megcsípte a fülét a malacnak, 
melyet ruhájában15 rejtegetett. A közönségnek nem 
tetszett és kikergette a parasztot, mert a bohóc sok
kal hívebben16 utánozta.17 A paraszt erre18 előveszi a 
malacot és evvel a nyilvánvaló bizonyítékkal iga
zolja tévedésüket.

1 ludus sollemnis, abl. temp. 2 adsum, -esse. 3 gén. qual- 
4 monstro 1, coniug. periphr. 5 genus spectaculi. 6 theatrum deficit 
multitudinem. 7 exspectatio, -onis, f., abl. causae. 8 vere. 9 subsum 
alicui. 10 qua re. 11 -- nem fogok Jegyőzetni. 12 - meg fogom 
csinálni. 14 plausus moveo 2. 15 abl. instr. 16 similius. 17 coniunct.
praet. impf. 18 tunc.
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IV. Gyakorlatok Ovidiushoz.

1. A Metamorphoses-szemelvényekhez.

1. A világ négy korszaka.
Az istenek új alakokba változtatják1 a meglevő2 

alakokat és így változik a világ. Az aranykorszakban 
tisztelték (az emberek) az igazságot és megtorlástól3 
való félelem nélkül becsületes4 volt mindenki. 
Nem mentek el az emberek hajókon idegen világba,5 
hogy meglátogassák és kirabolják lakóit. Nem is véd
ték az emberek városaikat bástyákkal,6 árkokkal, 
mert katonaság nélkül boldog,7 gondtalan békében 
éltek. A kegyes8 föld magától termett9 mindent és az 
emberek megelégedve a szántatlan föld adományával,10 
élvezték11 a tejjel és mézzel (folyó)12 folyókat és örök 
tavaszban gyönyörködtek.

Iuppiter világa már csak ezüstkorszak. Meg
rövidült1* az örök tavasz és hideg15 téllé, változékony 
ősszé és forró16 nyárrá változott a jóidő. Az emberek 
házakat kerestek a rossz idő ellen és csodálták a 
szélben megfagyott jégcsapokat. A földet baráz
dákkal hasogatták és belevetették18 a magvakat. 
Akkor először fogták igába19 a tinókat és nyögtek a 
barmok az iga súlya alatt.20

A Harmadik korszak bronzból való, nagyon szi
laj,21 nagyon harcias, de a nagy bűnöket még nem 
ismeri.

A vaskorszakból eltűnt22 a becsületérzés, az 
igazság, a hűség. Az emberek a csalást, a cselt, az 
erőszakoskodást23 és a bűnös kapzsiságot szerették24 és 
alkalmazták25 egymással szemben.26 A hajós vitor
láját az ismeretlen szelek elé feszíti27 és megy gazdag
ságot szerezni.28 A föld legmélyéből29 is kiásták a 
kincseket, hiába rejtette el Iuppiter az alvilág fene
kére.29 Az arany, minden rossznak ez a szítója, elő
került a földből és a szeretet 30érzését30 elpusztította 
az emberek között. Itt is hagyta minden tisztes,31 
értékes31 ezt a rosszra változott földet.
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1 muto 1. 2 praesens, -ntis. 3 -- megtorlónak a. 4 bonus 3.
° orbis, -is, m. 6 moenia, -um. n. 7 felix, -cis. 8 almus 3. 9 do L 
10 donum, i, n. 11 fruor 3. 12 gen. materiae. 13 delecto 1. 11 con
traho 3. 15 algidus 3. 16 fervidus 3. 17 amoenus 3. 18 insero 3.
19 abl. instr. 20 — nyomva az igától. 21 saevus. 22 evanesco 3. 
23 vis, f. 21 exerceo 2. 25 colo 3. 26 inter se. 27 do 1. 28 sup. acc.
29 imus 3. 30 pietas. 31 casta decoraque.

2. Deucalion és Pyrrha.
A termékeny földek tengerekké váltak1 és hir

telen (odazúdult) vizek síkjává, amelyekből csak a 
Parnassus két csúcsa emelkedett a felhők fölé.2 Itt3 
akadt meg kis csónakjával a méltányosságkedvelő és 
istenfélő házaspár.4 Mikor Iuppiter látta, hogy csak 
ez a két ártatlan,5 istent tisztelő van életben/ a sze
lekkel elfúvatta7 a felhőket; erre8 a tenger ura is 
elsimítja a hullámokat és Tritonnal visszakürtölteti9 
partjai közé a tengert, (vissza)10 a folyókat. Apa- 
doztak a folyók, növekedtek lassan11 a tájak,12 emel
kedik a föld és medrük fogadja be a duzzadt folyókat. 
Az erdőkben a fák koronájukon (még) sarat muto
gattak. Megkapták13 újra az emberek a világot, de 
borzasztó14 csendben volt az egész világ, mert az 
egész népességet Deucalion és Pyrrha alkotta.15 Úgy 
határoztak16 az égiek, (hogy) ők maradtak egyedül17 
(mint) emberi lények.18

Az embereket19 atyjuk ügyességével akarták 
pótolni20 és ezért21 a jósló helyhez22 járulnak. Ruhá
jukat, fejüket meghintették vízzel és leborulva23 a 
földön feküdtek, hogy az istenek haragos hatalmát 
kiengeszteljék.24 Az ember-veszteséget25 az istennő 
jóslata26 szerint pótolhatják29 ha fedett fővel,27 meg
oldott ruhában27 szüleik csontjait hátuk mögé dobál
ják.28 A jámbor29 (emberek) vonakodtak engedelmes
kedni az istennő parancsának, hogy megsértsék ősei
ket csontjuk dobálásával.30 Deucalion végre fontol
gatva magában a jóslat szavait úgy magyarázta,31 
(hogy) szülőjük a föld, melynek csontjai a kövek. 
Kételkedve,32 fedett fővel,27 megoldott ruhában27 
kezdték33 dobálni parancs szerint34 a köveket és — 
csoda látni ! — a kövek emberi alakot öltenek.35
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Lassanként szelídebb természetük lett,30 de azért ere
detük (folytán)37 megtartották kemény jellemüket38 
(és evvel)39 mindig bizonyítják40 származásukat.

1 sum. 2 supero 1. 3 = ahol. vir et uxor, vagy coniunx cum
consorte. 3 innocuus 3. 6 supersum. 7 removeo 2, a műveltető igét
iubeo 2-val. 8 deinde. 9 a műveltető igét iubeo 2-val ; = kürttel 
(bucina, -ae, f.) visszahívni. 10 arra kell vigyázni, hogy két külön 
szó kell a kétféle part kifejezésére. 11 a cselekvés huzamosságát ind. 
praet. impf.-szál. 12 loca, -orum, n. 13 = visszaadatott, reddo 3, 
14 horribilis, -e. 15 sum. 16 visum est. 17 solus 3, attr. praed. 18 exem
plum, -i, n. 19 populus, -i, m., plur. 20 reparo 1. 21 — amiért.
22 oraculum, -i, n. 23 pronus 3. 24 flecto 3. 25 — embereknek a vesz
teségét. 26 sors, -rtis, f. 27 abl. abs. módi. 28 or. obi., mert a jóslat 
tartalma. 29 pius 3. 30 = a .dobált csontokkal ; abl. abs. 31 ex
plico 1. 32 dubius 3. 33 coepi, -isse. 31 = a megparancsolt. 3) duco 3.
38 contingit 3 alicui. 37 abl. causae. 38 ingenium, -ii, n. 39 amivel. 
40 demonstro 1.

3. Daedalus és Icarus.

Daedalust elfogta1 a honvágy a labyrinthusban 
és az égen át akart eltávozni. Addig ismeretlen 
ügyeskedésre irányítva tehetségét, megváltoztatta2 
az emberi természetet, mert feltárta3 előtte4 az eget 
is. Viasszal különböző hosszúságú5 tollakat ragaszt 
sorba, hogy lassanként emelkedtek6, középen7 fonál
lal köti össze és kissé meghajlítja. (Kis) fia mit sem 
sejtve babrált a vesztét okozó dolgokkal.8 Mosolygó 
arccal fújt bele9 a könnyű toliakba és kezével kap
kodott (utánuk),10 amint 10a levegő mozgatta. A viaszt 
is nyomkodta11 újjaival és puhítgatta11 és akarat
lanul12 is akadályozta gyermekes játékával atyját 
csodás munkájában.13 Elkészülvén a szárnyak, a 
művész velük a levegőben lebegett.15 Azután 
fiát a repülés szabályaira tanítja.16 Mindketten 
szárnyra kelnek17 és az öreg félti fiát, mint madár 
a fiókáját,18 mikor magas fészkéből először repíti.19 
ö maga elül repül, oktatgatja16 követőjét a vesze
delmes ügyességre, ő maga mozgatja szárnyait és 
aggódva20 figyeli fiáét.21 Az emberek a földön ál
mélkodva nézik, hogy milyen istenek szállnak22 az 
égben. A botjára támaszkodva (azt) mondja a pász-
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tor a szántóvetőnek: »Bizonyosan23 a szárnyas24 
Mercurius repül Iuppiterrel együtt (le) az égből a 
halandókat meglátogatnia25 Az meg, aki szeretne 
halat horogra26 kapni, rezgő vesszejét kiejti kezé
ből27 ijedtében és felkiált: »Halhatatlan istenek! 
íme leszálltok29 hozzánk az égből segíteni rajtunk 
szegényeken.«c30 És a repülők eltűntek a bámulok 
szeme elől,31 mert a fiú (a kelleténél) magasabbra 
repült, ahol a tűző nap közelsége megolvasztotta 
a szárnyat összetartó32 viaszt, a tollak lehullottak33 
róla és fejjel zuhant34 a tengerbe, mely ezután róla 
kapta nevét. Szegény atyja fájdalmában35 elátkozta 
vészthozó ügyességét és könnyek áztatták az öreg
nek arcát.

1 tangó 3. 2 novo 1. 4 aperio 4. 4 dat. 5 dispar, is. 6 sürgő 3.
? attr. praed. 8 periculum, -i, n., plur. 9 inflo 1 aliquid. 10 ~ (azokat), 
amelyeket. 11 ind. praet. impf. 12 invitus 3. 13 a latinban ; tárgy. 
15 libro 1 me. 16 doceo 2 aliquem aliquid. 17 — ... által émeltetnek. 
38 proleé, -is, f. 19 produco 3. 20 anxius 3, attr. praed. 21 = fia 
szárnyait. 22 carpo 3 aliquid. 23 certe. 24 aliger 3. 25 gerundivumos 
szerk. 26 liamus, -i, m., abl. instr. 27 manu emitto 3. 29 descendo 3. 
30 opem fero 3 alicui, gerund. szerkezet. 31 c conspectu auferri. 
32 appositio ; vinculum, -i, n. 33 decido 3 alicui. 31 praecipito 1. 
35 dolore commotus 3.

4. Philemon és Baucis.
Volt egyszer1 Phrygiában (egy) nagy hársfa meg 

(egy) tölgyfa egymás mellett, körülvéve alacsony 
fallal. Ennek a két fának a története2 az istenek vég
telen hatalmát bizonyítja2 meg azt, (hogy) az iste
nek gondját viselik4 a jámbor embereknek. Ezt a 
helyet most vízi5 madarak lepik el6 és nem lakható, 
de mikor Iuppiter Mercurius kíséretében7 ismeret
lenül8 hajdanta (ott) járt, sok gazdag ember lakta9 (ott) 
palotáját.10 A két utas11 oda-odaállt12 a pompás13 
paloták kapuja (elé), hogy pihenőhelyet kérjenek, de 
a könyörtelen14 zárak bezárták a paloták kapuit. Csak 
a legkisebb, nádfedeles15 kunyhó fogadta be őket. 
A kis hajlék16 gazdája a derék17 Philemon, élete pár
jával,18 Baucis anyókával, ök egyszerűnek19 látszó20
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vendégeiket21 leültetik22 a padra, melyre térítőt vet 
az anyóka. A tüzet felgerjesztik és nagybuzgón23 
zöldséget és füstölthúst főznek kis rézüstjükben ven
dégeik számára. Mindenüket odaadják24 és nem fös- 
vénykednek25 se étellel, se szívességgel. Míg készül 
a lakoma, a közbeeső időt elbeszélgetik, azután a 
fűzfavázú kerevetre párnát hevenyésznek és leterí
tik egyszerű takarókkal, amelyeket azonban ők ma
guk soha fel nem terítenek, mert csak ünnepnap 
használják.26 Asztaluk (egy oldalra) lejtett,27 tehát 
Baucis cserépdarabbal vette el lejtését és menta
levéllel) törölte le, hogy illatos legyen.28 Ezután 
következett29 a nagy lakoma.

1 aliquando. 2 casus, -us, m. 3 probo 1. 1 curo 1 aliquid.
0 palustris, -e. 6 celebro 1. 7 abl. abs., comes, -itis, m. 8 incognitus 3. 
9 habito 1. 10 domus, -us, f. 11 peregrinus, 4i, m. 12 adeo 4 aliquid,
ind. praet. impf. 13 sumptuosus 3. 14 rigidus 3. 1;’ = náddal fedett.
16 tectum, -i, n. 17 probus 3. 18 coniunx, -gis, f. 19 simplex, -cis.
20 simulo 1. 21 hospes, itis, m. 22 a műveltető igét iubeo 2-val. 23 grad. 
comparat, sedulus 3. 24 offero 3. 25 parco 3 alicui. 26 adhibeo 2
aliquid. 27 declivis esse. 28 odore excelleo 2. 29 esse.

5. Folytatás.
Ott első fogásnak1 tálalnak2 tojást, olajbogyót,3 

zöldet is, érettet is, befőtt somot, salátát, retket, 
túrót, amijük csak4 volt, és mindent cserépedényben. 
Ugyanolyan ezüstből készült a borosedény is, hozzá 
bükkfa-pohár3, illatos viasszal kikenve az öble.5 Azután 
jött a főfogás,6 a tűzhelyről bekerült7 a meleg lakoma :8 
az ízletes9 füstölt disznó orja, puhára10 főzve,10 meg 
öntözött kertjük minden termése.11 A harmadik fo
gás 12a sok (jó) édes gyümölcs :13 füge, datolya, szilva, 
alma, dió és piros szőlő és hozzá még14 csillogó lépes
méz. Borozgatás közben15 azt veszik észre, hogy a 
borosedény magától többször megtelik és nem fogy 
el16 a bor. zí gazdáék17 szepegve bocsánatot kérnek 
készületlenségükért.

1 gustatio, onis, f. 2 pono 3. 3 plur. ; a gyümölcsneveket is
plur. 4 quicunque. 5 — amerre üregesek. 6 mensae primae. 7 — be
vitettek. 8 epulae, -arum, f. 9 delicatus 3. 10 domo 1 ferventibus
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undis. 11 holus, -eris, n. 12 mensae secundae. 13 fruges, -um, f. 14 ad 
haec. 15 comissor 1, attr. praed. 16 = meríttetett ki ; exhaurio 4. 
17 plur.

6. Folytatás és vége.
Szerették volna1 jóvátenni2 vélt3 mulasztásukat/ 

ezért a kis tanya őrségét készültek feláldozni az iste
neknek. De a liba az öregekkel játszva repdes ide- 
oda/ végre az istenekhez, és ezek6 nem engedték 
megölni. Az istenek az öregeket felvezették (egy) 
magas hegyre, azt a vidéket pedig mocsárba7 süllyesz
tették, csak az öregek kis kunyhója emelkedett ki.8 
Az öregek szomszédaik sorsán siránkoztak, az istenek 
pedig a kis szalmafedeles kunyhót templommá vál
toztatták és a hitvespárt9 a templom papjaivá tették. 
A szentély előtt álldogálltak egyszer, imát rebegtek10 
az égiekhez és egyszerre födte él testüket a fakéreg,11 
arcukat pedig a lomb. Philemont tölggyé, Baucist 
hársfává változtatták az istenek.

1 ind. praet. impf., volo 3. 2 expio 1. 3 credo 3. 4 culpa, -ae.
5 hic atque illic. 6 = akik. 7 abl. instr. 8 sürgő 3. 9 plur. 10 preces 
concipio 3. 11 cortex, -icis, m.

7. Orpheus és Eurydice.
Hymenaeus fáklyája folytonosán sercegett1 és 

nem kapott2 lángra, hiába3 csóválták. Ez4 rossz jel 
volt. És csakugyan5 kígyó fogától meghalt a költő 
fiatal felesége ; érte6 férje leszállt az árnyak kietlen 
birodalmába, hogy megkérje Plútót,7 engedje fel 
Eurydicét a felvilágra.8 Orpheus lantját pengette és 
dalolt ; dalában kérte az alvilág isteni hatalmait,9 
hogy felesége elsietett10 sorsát újra szőjék meg ;u 
(hogy) előbb-utóbb valamennyien (úgyis) odasietünk, 
mert csak rövid ideig időzünk az életben. Szavára az 
élettelen lelkek sírtak, az alvilág lakoló12 bűnösei13 
álmélkodva abbahagyták lakolásukat14. Orpheus meg 
is kapta feleségét és mentek együtt boldogan.

Amint mentek fel15 az alvilágból, férjét követi 
felesége, de a férj nem nézhet hátra, míg ki nem ér
tek.16 Már a felvilághoz közel jártak, mikor Orpheus
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látni vágyva feleségét, hátratekint, de az eltűnt és 
férje alig hallotta az utolsó búcsúszót.17

1 stridulus 3 esse. 2 invenio 4 aliquid. 3 frustra. 4 = ami. 
5 et vero. 6 ~ akiért. 7 Pluto, -nis, m. 8 superae aurae. 9 numen, 
-inis, n. 10 properatus 3. 11 retexo 3. 12 poenas do 1. 13 scelerati
-orum, m. 14 vaco 1. poenis. 15 exeo 4 a. 16 evenio 4. 17 vale.

8. Hersilia megdicsőülése.1
Romulus Quirinus istenné lett és itt maradt a 

földön felesége özvegyen. Iuno, az ég királynője, 
megparancsolja Irisnek, hogy vezesse a férjét sirató 
Hersiliát a Quirinalis hegyre, hogy megláthassa férjét 
új templomában. Quirinus ligetében a templom előtt 
boldogan2 kijelenti, (hogy) elnyerte az eget, ha szem- 
től-szembe3 megláthatja férjét. Ekkor fényes nappal4 
a tiszta égből5 hullott csillagnak fényétől tündökölve 
felszállt* a nagyasszony az ég kékségébe7 és Hóra 
néven férjével együtt istennek tisztelték.

1 = megdicsóült; in aetherias auras cedo 3 2 laetus 3. 3 — fér
jének arcát ; os, oris, n., plur. 4 luce. 5 aether, -eris, m. 6 tollo 3. 
7 caerula, orum, n.

2. A Fasti-szemelvényekhez.
9. Januarius hőnap.

Ianus, a kezdet1 istene, ad áldást2 az emberek 
munkájára. Januárius elsején csak jó szót mondjon 
a szájunk,3 csak jót gondoljon a lelkünk.4 Szerencsés 
napon pattog az oltáron az égő sáfránykalász. Az 
illatos tűznek a rezgő fénye szétszóródik a templom 
aranyos tetején és ragyog a lángtól az ég is. (Ott) 
vonul a tömeg fehér5 köntösben (fel) a Capitoliumra ; 
(ott) viszik elül a vesszőcsomókat, vonulnak6 az új 
consulok új bíborköntösükben7 és azután méltóságo- 
san8 ülnek ékes9 elefántcsont10 székükön. Falerii 
mezejéről (való) fehér tinók, munkára nem fogottak,11 
állnak az oltár előtt levágásra.12 A világbíró nemzet 
ünnepét boldogan13 szemléli14 várából Iuppiter.

1 origo, -inis, f. 2 prospero 1. 3 = mondjunk szájunkkal. 4 = lel
kűnkben jó gondolatokat (consilium, -i, n.) forgassunk (agito 1).
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° candidus 3. 6 incedo 3. 7 = köntössel fedve. 8 maiestas, -atis, f.
9 conspicuus 3. 10 eburneus 3. 11 rudis alicuius. 12 = amelyek
levágassanak. 13 laetus 3. 14 tueor 2.

10. Arion és a delfin.
Arion dallamaira1 a vadállatok, folyók, sőt még2 

az istenek is elálmélkodtak. Ez a lesbosi3 költő dicső 
nevével és jeles énekével egész Siciliát és Ausoniát el
bájolta.4 Nagy vagyont szerzett és indult haza. 
A hajón a legénység5 a parancsnokkal elébe áll és 
kardot rántva, kincseit követeli6 tőle. Arion engedel- 
met7 kér, (hogy)8 egy rövid dalt9 énekelhessen.8 
Azok10 kinevetve (érte) megadják. A költő koszorút 
tesz a fejére, bíborköntöst11 ölt és siralmasan énekel, 
mint a haldokló hattyú. Éneke közben 12a tengerbe 
ugrik, rögtön delfin megy alá ja13 és ő a delfin hátán 
ülve citerázik14 és dallal fizeti a viteldíjat. Iuppiter 
a jámbor állatot a csillagok közé fogadta.15

1 modus, -i, m., abl. causae. 2 quin etiam. 3 Lesbius 3.
4 capio 3. 5 turba, -ae, f. 6 posco 3 aliquem aliquid. 7 venia, -ae, f.
8 gerund. genit. 9 pauca lyra refero 3. 10 — amit azok. 11 palla
murice tincta. 12 = énekelvén. 13 me suppono 3 alicui. 14 citharam 
ferio 4. 15 recipio 3.

11. A Fabiusok hősi halála.1
Februárius 13-án volt az a gyásznap,2 amikor a 

Fabiusok elvesztését gyászolták.3 A háború terhét 
egy törzs tagjai vállalták magukra ; közülük mind
egyik született vezér. A Carmenta-kapu jobb ívén 
mentek a Cremera-patakhoz, ahonnan azonban nem 
tértek többé4 vissza. Ezért5 ne járj a Carmenta- 
kapu jobb ívén, bajod lesz !6 A tuscus csapatokat 
űzik a síkságon, mint a libyai oroszlán a csordát, és 
becstelen sebével a hátán fut az ellenség. Ekkor a 
gonosz7 ellenség cselt vet, elbúvik8 a bokrokba és a 
megáradt hegyipatak módján9 rohanó10 nemes csa
ládot11 hátba,12 oldalról támadja. Mindig alattomos
ság (szokta) tönkretenni13 a jelest. De a Fabiusok 
nem haltak bosszulatlanul, mert, mint a hosszan 
űzött vadkan agyarával14 gyilkolja15 a kutyákat, ha
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végül16 (bele) is pusztul:17 úgy a Fabiusok is oszto
gatják18 a sebeket, míg mind egy szálig el nem pusz
tulnak. De az istenek gondoskodtak19 a római nemzet
ről,20 hogy e jeles21 nemzetségből maradjon egy, aki
nek utóda Quintus Fabius Maximus Cunctator késle
kedésével egyszer22 csakugyan megmentette Rómát.23

1 mors fortis. 2 dies ater. 3 lugeo 2. 4 posthac. ° relati v-kap-
csolást. 6 malum accipio 3. 7 improbus 3. 8 me abdo 3. 9 modus,
-i, m. 10 ruo 3. 11 gens, -tis, f. 12 a tergo. 13 — pereo 4. 14 dens,
-ntis, m. 15 caedo 3. 16 denique. 17 pereo 4. 18 do 1. 19 consulo 3
alicui. 20 populus Romanus. 21 fortis, -e. 22 quondam. 23 res Romana.

12. Romulus és Remus kitevése.1

Amulius Silvia két csecsemőjét a Tiberisbe akarja2 
öletni, pedig ezek lesznek a város alapítói. A szolgák 
húzódoznak, sírnak és nem is dobják a folyó árjába3 
a nyöszörgő4 csecsemőket, hanem leteszik őket a ki
öntésbe.5 A szolgák ugyanis sejtették a csecsemők 
arcából, (hogy) a gyermekek istennek a fiai; de 
apjuk nem segíthet e válságos időben, mert a segít
ségre szoruló anyán segít.6 Egy kis deszka vitte az 
ikreket és megülepedett7 egy fügefánál. A Lupercal- 
barlang előtt volt (ez), ahová egy fias8 nőstény
farkas vetődött9 Mars parancsára és nem a csecse
mőknek szánt10 tejével táplálta Mars fiait. Még nyalo
gatta is a csecsemőket és farkával cirógatta11 őket, 
azok meg mosolyogtak12 és bátran szoptak. Egy vad
állat mentette meg azokat, akiket rokona (akart) el
pusztítani.13

1 = kitétetnek. 2 iubeo 2. 3 fluctus, -us, m. 4 vagio 4. 5 sta
gnum, -i, n. 6 ez a mondat is a szolgák véleménye, oratio öbl. 7 sedeo 2. 
8 fetus 3. 9 venio 4. 10 promitto 3. 11 mulceo 2. 12 subrideo 2.
13 coniug. periphrastica.

13. Romulus megdicsőülése.1

(Miután) az új város falai elkészültek,2 Mars, a 
fegyverével hatalmas isten azt gondolta, (hogy) ked
ves fiát magához veszi,3 mert a város már elég hatal-
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mas. Iuppiter beleegyezőleg bólintott és bólintására 
megremegett az egész világ, olyan nagy a hatalma az 
ég urának. Romulus éppen4 igazságot szolgáltatott 
polgárainak a Mars-mezőn, mikor egyszerre5 eltűnik 
a nap, szakad az eső, dörög, villámlik. Mindenki 
menekül, és mikor kivilágosodott,6 azt beszélték (az 
emberek), (hogy) Romulus atyja fogatán7 az égbe 
szállt.8 Néhány nap9 múlva10 Rómába igyekezett11 
egy12 polgár holdvilágnál.13 Amint megy14, balról 
megremeg a sövény és az út közepén megjelenik Romu
lus. Gyönyörű, embernél magasabb és megszólította 
a polgárt, azt üzenve15 a rómaiaknak, hogy ne gyá
szolják őt, hanem tiszteljék (mint) új istent: Quiri- 
nust. Erre a polgárok (egy) dombot is neveztek nevé
ről Quirinalisnak és (egy) szép berekben templomot 
emeltek16 tiszteletére.17

1 divino honore colitur. 2 perficio 3. 3 recipio 3. ! forte.
5 cum inversum. 6 illucesco 3. 7 equus, -i, m., plur. vitetett.
9 nonnullus 3. 10 post. 11 peto 3. 12 quidam. 13 abl abs. 14 attr.
praed., dat. 15 nuntio 1. 16 aedifico 1. 17 dat. final.

14. A halottak1 napja.

A sírokat, őseik szellemeit kis ajándékokkal 
februárius 21-én tisztelték2 a rómaiak. Nem nagy 
ajándékokat kértek a szellemek,1 kedvesebb volt 
nekik az őszinte3 kegyelet, mert lent az alvilágban4 
nem kapzsiak a szellemek. Az oda illő5 szavakkal 
engesztelték2 a szellemeket és meghintették sósdarával,6 
össze nem kötött ibolyával, (egy) kis gyümölccsel a 
sírokat. Ha elhanyagolták7 ezt a szokást, a testtelenb 
lelkek9 az utakon üvöltöttek, míg meg nem adták10 
elmulasztott11 tiszteletüket. Mivel12 ezen a napon a 
halottak szellemei kóborolnak, nem szabad13 a lá
nyoknak férjhez menni, várják meg a jobb14 napokat.

1 manes, -ium, f. 2 placo 1. J verus 3. inferi, -orum, m. 
° suus 3. 6 mola salsa 1 desero 3. 8 deformis, -e. 9 anima, -ae, f. 
10 reddo 3. 11 praeteritus 3. 12 cum. 13 fas est. 14 purus 3.
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15. Matrónák ünnepe.

Március elsején, Mars hónapjának első napján, a 
római matrónák ünnepelték1 szeretet-2ünnepüket. 
Mars maga beszéli el a költőnek ez ünnep keletkezé
sét :3 (hogy) a szegény rómaiakhoz nem akartak nőül 
menni4 a gazdag szomszédok lányai; (hogy) tehát 
a rómaiak elrabolták a sabinusok lányait feleségnek ;5 
(hogy) a sabinus apósok fegyvert emeltek vőik ellen 
és rokonháborúba kezdtek6; (hogy) az elrablott nők 
igazi szeretetből kiengesztelték7 az egymás ellen8 csata
rendben álló apjukat és férjüket, mert nem akartak 
lenni sem árvák, sem özvegyek ; (hogy) elül ment9 
az ő10 menye, ölében11 gyermekével a két csatasor 
közé, utána12 meg a többi13 anya zilált hajjal, gyász
ruhában ; (hogy) a kis unokák engesztelték14 ki nagy
apjukat vejük (iránt) és apjukat apósuk (iránt) ; 
(hogy) a kis gyermekek15 kedves gügyögéssel16 nyújto
gatták kis karjukat atyjuk, nagy atyjuk felé ; (hogy) 
az apósok, vők kezet fogtak és helyeselve17 lányuk tet
tét17, megölelték (őket) ; (hogy) mivel az asszonyok18 
szeretetből19 a háborút békére változtatták,20 (azért) 
ünneplik hónapja első napján a Matronaliát.

1 celebro 1. 2 caritas, atis, 1. 3 origo, -inis, f. ; Mars elbeszélése
tartalmának elmondása: oratio obliqua. 4 nubo 3 alicui. 
5 obiect. praed. 6 coepi, coepisse, aliquid. 7 placo 1. 8 alii contra
alios. 9 praecedo 3. 10 Mars mondja, hogy az ő menye. 11 = ölében
tartva. 12 = követték, sequor 3. 13 reliquus 3. 14 placo 1 aliquem
alicui. 15 infans, -ntis. 36 clamor blandus. 17 laudo 1, = megdicsért 
leányukat. 18.matrona. ae, f. 19 pietas, atis, f. 20 verto 3, in aliquid.

16. A féríi-toga felöltése.

Március 17-én Liber isten ünnepén kapott1 a 
római gyermek férfi-tógát. Liber isten ! te adod, mert 
magad is ifjú2 vagy. De jóságos3 atya is vagy és az 
atyák gondodba ajánlják kedves fiukat. De szaba
dító4 is vagy és az ifjút te vezeted az életnek szabad 
útján. A te ünnepedre sereglett5 a vidéki6 népség a
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fővárosba7 és kísérte az ifjút nagy csapatban8 a Capi- 
toliumra, hogy áldozatot mutasson be9 neked.

1 adatott. 2 iuvenis, is, m. 3 bonus 3. * Liber, eri, m. ° venio 4.
11 rusticus 3. 7 urbs, -is, f. 8 frequentia, ae, f., appositio. 9 sacrifico 1.

17. Róma alapításának az ünnepe.1
Április 21-én a pásztorok ünnepét2 énekeli meg 

a költő. Ekkor űzi el a kegyes3 Pales emberről, állat
ról a betegségeket és ad áldást4 a nyájra, őrzőire5, sőt 
még a kutyákra is. Ekkor alapította a várost is az 
ikrek egyike, akiről a város a nevét kapta. Madarak6 
döntötték el, melyik testvér építsen falakat. Palilián 
kezdték a munkát, mert együtt volt7 a mezei népség.8 
Megássák a gödröt,9 belevetik a gyümölcsöt, honi10 
földet, azután befödik11 a fedőkővel.12 Tüstént (mint) 
oltárt13 használják és ég14 rajta a tűz. Azután baráz
dát hasítanak15 ekével, melyet fehér bika és fehér 
tehén von.16 Mavors és Vesta segíti17 az alapítókat és 
szerencséthozó18 kezdeményezésükkel19 csakugyan20 
a város a világ ura21 lett és alája tartozott22 kelet, 
nyugat. Boldogan alapoznak a pásztorok és rövid 
idő alatt növekszik a fal. De Remus lenézte a pász
torok munkáját23 és gúnyolódva átugrotta az alacsony 
falakat. Celer, a lovasság vezére,24 aki Romulus pa
rancsára az építésre23 felügyelt,25 Remust ugrás (köz
ben)26 leütötte.27 Romulus testvérét sajnálja28 ugyap,20 
de nyíltan nem sír, mert példát mutat (azoknak), 
(akik) a város falán valaha30 át akarnak kelni.31 Az 
ifjút a máglyán32 megsiratja a kibontott hajú, szo
morú Acca, Faustulus és a mezei népség, és búcsút 
vesznek tőle.33

1 dies natalis urbis Romae. 2 sacra pastona. 3 almus 3. 
1 prospero 1. 5 custos, -dis, m. 6 = madárjóslat. 7 contraho 3, pass. 
8 agrestes, -jum, m. 9 mundus, -i, m. 10 patrius 3. 11 operio 4. 12 lapis 
manalis. 13 focus, -i, m. 14 = meggyujtatott. 15 duco 3. 13 fero 3.
17 adesse alicui. 18 prosper 3. 19 auspicium, -ii, n. 20 profecto 21 a 
szó nemére ügyelj ! 22 sub aliquo esse. 23 opus, -eris, n. 24 tribunus
celerum. 25 consulo 3 alicui. 26 attr. praed. 27 occido 3. 28 doleo 2 
aliquem. 29 quidem. 30 umquam. 31 transeo 4, partic. coniunct, = 
átkelni akaróknak. 32 — a máglyára helyezett. 33 vale dico 3 alicuú
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18. Lemuria (ünnepe).
Lemurián a csendes szellemeknek áldoztak. — 

Mikor a vesztére1 gyors Remusnak megadták a végső 
tisztességet,2 estefelé Faustulus a feleségével hazatért, 
hogy megpihenjenek.3 Amint lefeküdtek kemény pár
nájukra, olyan volt, mintha4 Remus véres árnya meg
jelent volna5 ágyuknál. Halk hangon így szólt: 
»Remusotok szép alakjából ez lett, üres árny ! A vad 
farkas megmentett és egy vakmerő ember semmisített 
meg ! Én most azt kérem, hogy testvérem ezt a napot 
az én tiszteletem által6 ünnepelje.7 Ezt8 ő a ti nevelő
gondoskodásotokért9 meg fogja tenni.« Azután az 
árny eltűnt10 ölelő karjuk (elől) és ők Romulusnak 
átadják a megbízatást.11 Azután Romulus Remuriának 
nevezte el azokat a napokat, melyeken az ősök szel
lemének hoztak áldozatot. Ezeken a napokon minden 
foglalkozás12 szünetelt.12

1 male. 2 iusta facio 3. 3 me reficio 3. 4 = látszott. 5 assisto 3 
alicui. 6 honor, -oris, m. 7 celebro 1. 8 = amit. 9 alimenta, -orum
10 effugio 4, aliquid. 11 mandatum, -i, n. 12 negotium, -i. n. 13 omitto 3.

19. Csónak kirándulás a Tiberisen.1
Június 24-én derült2 napra virradunk.3 Jól esik4 

(itt) hagyni a nagyváros zaját5 és kirándulni6 a sza
badba.8 Most van a Szerencsés Véletlen ünnepe,8 
menjünk templomához a Portuensis úton. Nincs 
messze, mehetünk gyalog, de sokkal kellemesebb9 
gyors csónakban lesiklani10 a Tiberisen lefelé.11 Hoz
zatok virágot, koszorúzzuk meg csónakunkat és út
közben12 áldozzunk13 borral Tiberinus atyának, hogy 
fölfelé14 is olyan gyorsan vigye csónakunkat! A temp
óm mellett a zöld pázsiton15 a köznép mulat16 és 

várja17 állhatatlan18 istennőjétől jó19 szerencséjét, 
mint egyszer20 megkapta (az), ki a templomot emelte.23

1 Tiberina descensio. 2 serenus. 3 = nap keletkezik. iuvat. 
5 strepitus. 6 excurro 3. 7 sub divum. 8 honores, -um, m. amoe-
nus 3. 10 decurro 3. 11 secundus 3. 12 per medias aquas. 13 libo 1.
14 adverso flumine. 15 gramen, -inis, n. 16 delector 1. 17 exspecto 1.
*8 dubius 3. 19 secundus 3. 20 aliquando 21 pono 3.

Hittrich—Kliment: Latin olvasó- és gyakorlókönyv. III—IV. 16
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