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*J\ebai K e b e s Sokrates tanítványa és ba
rátja volt s ugyanaz, kit Pláton Phaedonában 
mint szóld személyt szerepeltet *), s ki Sokra
tes javaslatára Phaedont mint rabszolgát vá
sárolta meg. Többet sem tudunk róla. Laer
tius L 125. 1. és Suidas után tudjuk hogy há
rom Beszélgetést szerzett, kővetkező címek 
alatt: 'Εβδομη, Φριινιχος, Πίναξ. Ezek közöl a 
két első elveszett. A harmadikban, a híres 
„Festményben“ vagy mint a latin cím után 
(Tabula Cebetis) nálunk is elneveztetett, a Ke- 
bes táblájában, egy csodálatos és különös fest
ménynek, melyet állítása szerint valaki Athe- 
naeben vagy inkább Tliébaeben Saturnus temp

*) L. Pláton Munkáit (magyarul Hunfalvy Páltól, 
1. köt Pest, 1854.).



6

lomának homlokzatára felfüggesztett, olva
sásra méltó bölcsészi magyarázata adatik.

Ezen ,táblában“ t. i . , melyet hihetőleg ő 
maga szerzett, elbeszéli, mi történik az embe
rekkel, midőn bizonyos életpályát választanak, 
továbbá az emberek különböző erkölcseit az 
életben, előleges véleményeiket, czéljaikat, 
törekvéseiket, s azoknak végét, kik az erény 
ösvényén az ég felé tartanak, valamint azokét 
is, kik a gyönyörök s vétkek tág pályáján 
bolyonganak. Nyomos mondásai s előadása 
dicséretre méltók.

Némelyek e művet egy régibb Kebesnek 
tulajdonítják, mint Lukiános, Julius Pollux, 
Tertulliánus és Chalcidius, kiknek illető helyei
ket Gronovius a maga Kebese előtt idézi. — 
Bármint legyen, oly elmés s erkölcsi intéseinél 
fogva becses kisded mű ez, hogy 1512. óta, 
midőn első kiadása jelent meg Velencében, a 
legújabb időkig számtalanszor látott napvilá- 
got, gyakran Epiktótossal egy kötetben, s min
den mívelt nyelvekre lefordíttatott. Magyarra 
(deákból) Liptay Sámuel tette át 1821-ben 
„Thóbai Kebes Erkölcsi Rajzolványa“ cím alatt 
(Buda, 1821. és másodszor Pest, 1829). Hor- 
vát István ifjúkori fordítása, szinte deákból, 
rtThébai Kebes Rajzolatképe“ címmel nem je
lent meg nyomtatásban.



Ha kísérletem helyenkint darabosnak, s 
nem egészen nyelvünk szellemében kidolgo
zottnak fog látszaui, szíveskedjék azt az olvasó 
egyedül hűségre törekvésem következésének 
tekinteni.

7

Pesten, november 10. 1859.
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Κ Ε Ε Η Τ Ο Σ  Θ Η Β Α ΙΟ Υ Π ΙΝ Α*.

I. Έτνγχάνομεν περιπατοΰντες έν τώ τού 
Κρόνον ιεροί, έν ω πολλά μέν\ χαϊ άλλα αναθή
ματα έθεοιρονμεν, άνέχειτο 1 δε ν.α'ι πίναξτις έμ
προσθεν τον νεώ, εν οι νν γραφή τις ξένη, χαι 
μύθους έχουσα Ιδιους, ονς ονκ ήδυνάμεθα 2 συμ- 
βαλείν3,τίνες χαί πόθεν ή σαν. ούτεγάρ πόλις έδό- 
χει ήμίν είναι τό γεγραμμένον 4, ούτε στρατό- 
πεδον, άλλα περίβολος έν αυτοί έχων ετέρους πε
ριβόλους δύο, τον μεν μείζοι Γ>, τον δέ έλάττω .6 
ήν δε χαϊ πύλη έπι τού πρώτου περιβόλου" προς 
δέ τή  πύλη όχλος έδόχει ήμίν πολύς έφεστάναι7. 
ένδον δέ έν τω περίβολοι πλήθος τ ι γυναικών 
έωράτο8. έπί δέ τής εισόδου τού πρώτου πνλόί- 
νος χαϊ περιβόλου γέροιν τις έστο'ις9 εμφασιν 
έποίει ώς προςτάττοιν τ ι τω εϊςιόντι10 όχλοι.

II. Άπορούντων δέ ημών περί τής μυθολο
γίας πρός άλλήλους πολύν χρόνον, πρεσβύτης τις  
παρεστώς’ 11

Ονδέν δεινόν πάσχετε, ώ ξένοι, ύφη''1, απο- 
ρονντες περ'ιτήςγραφήςταύτης,ονδέγάρτών έπι-

1 άνάχειμαι. 2 δύναμαι. 3 συμβάλλω. 4 γράφω. 5 μύγας.
6 μικρός. 7 εφίστημι. 8 όράω. 9 ίστημι. 10 είςειμι 11 τταρ- 
ίστημι. 12 φημί.
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A THÉBAI KEBES FESTMÉNYE.

I. Egykor épen Kronos szentélyében sé
tálván, itt egyéb fölszentelt ajándékokon kívül 
egy táblát, mely a templom homlokzatán füg
gött, szemlélénk meg, melyen bizonyos idegen 
festmény sajátságos bitregéivel tünék föl, me
lyekről, hogy mik azok és honnan valók, ki nem 
kutathattuk. Mivel ezen festmény sem város- 
sem tábornak nem látszék; hanem valamely 
kerített műnek, két kisebb é ; nagyobb kerítés
sel , melyek közöl az előbbin kapu is vala, a 
kapunál pedig nagy nóptömeg látszék állani. 
A kerítésen belül nők sokasága vala szemlél
hető. Az előcsarnok és kerítés bemeneténél 
álló aggastyán úgy tetszék, mintha a bemenő 
népnek valamit parancsolna.

II. Miután e hitregén több ideig tűnőd
nénk, így szólala meg egy közel álló aggas
tyán :

Nem csoda, ó vendégek, hogy ezen fest
mény (megértése) fölött töprenkedtek ; még hon
fiaink közöl is kevesen tudják, mit jelenthet
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χωρίων πολλοί ίοασι1, τί ποτέ αύτη ή μυθ ολογία 
δύναιτο. ουδέ γάρ έστι πολιτικόν ανάθημα, άλλα 
ξένος τις  πάλαι ποτέ άφίχετο 2 δεύρο, άνήρ έμ- 
φρων καί δεινός περί αοψίαν, λόγοι δέ καί έ'ργω 
Πυθαγόρειόν τινα καί Παρμενίδειον έζηλωκώς3 
βίον, ος τό τε ιερόν τούτο καί την γραφήν άνέ- 
θηκε 4 τώ Κρόνου

Πότερον ούν, έ'φην εγώ, καί αυτόν τον άνδρα 
γιγνώσκεις έωρακώς δ;

Καί έθαύμαοά γε, έφη, αυτόν πολυχρονιοί- 
τερον νεώτερος ών. πολλά/, γάρ καί οπουδαΐα διε- 
λέγετο6' καί περίταύτης δέ τής μυθολογίας πολ- 
λάκις αυτού ήκηκόειν1 διεξιόντος .

III. Προς Λ ιός0 τοίνυν, έ'φην εγώ, εί μή τις  
οοι μεγάλη άοχολία τυγχάνει ούοα '°, διήγηοαι11 
νμίν. πάνυ γάρ έπιθυμούμεν άκούοαι, τ ί ποτ 
έστίν ό μύθος.

Ούδείς φθόνος, ώ ξένοι, έφη, άλλα τουτί πρώ
τον δει υμάς άκούοαι, ότι επικίνδυνόν τι έχει r 
έξήγησις.

Οίόν τι;εφην έγοί.
"Οτι, εί μέν προςέξετε 12, έφη, καί συνήοετε 1,1 

τά  λεγάμενα, φρόνιμοι καί εύδαίμονες έοεσθε 14, 
εί δέ μή, άφρονες καί κακοδαίμονες καί πικροί

1 οίδα. 2 άψικνέομαι. 3 ζηλόω. 4 άνατί&ημι. 5 όράω.
β διαλέγομαι. 7 ακούω. 8 διεξειμι. 9 Ζευς. 10 είμί, !ι διη- 
γέομαι. 12 προςέχω. 13 σννίημι. 14 είμί.
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e hitrege, mert ezen szent ajándék nem a mi 
városunkból való; hanem egy értelmes és a bői - 
cseségben kitűnő idegen jött ide egykor, ki mind 
szóval mind cselekedettel Pythagoras és Par
menides életmódjának utánzásában buzgólkodók, 
és az szentelé mind ezen imolát, mind ezenfest- 
ményt Kronosnak.

Vájjon tehát, kórdómén, ismerted azon 
férfit látásból?

Sőt csodálám öt, felele, több ideig ifjú 
koromban; mert sok komoly tárgyról szokott 
beszélgetni, és ezen hitrege tanulságáról is gyak
ran hallottam vala öt értekezni.

III. Jupiterre! kérlek tehát, szólék én, 
* hacsak valamely fontos ügy nem tartóztat, add 

nekünk azt elő, mert nagyon vágyunk hallani, 
mi lehet e rege ?

Igen szívesen, ó vendégek, de mindenek 
előtt azt kell hallanotok, hogy némi veszély- 
lyel jár ezen értelmezés.

Micsoda veszélylyel? kórdóm ón.
Mert, ha figyeltek, felele ő, és megértitek 

a mondottakat, eszesek- és boldogokká lesztek; 
ha pedig nem, esztelenek- és boldogtalanokká, 
fanyarok- és tudatlanokká válván, rosszul fog-
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καί αμαθείς γενόμενοι1 κακώς βιώσεσθε®. 'Έστι 
γάρ ή έξήγησις έοικυία3 τώ τής Σφιγγός αίνίγ- 
ματι, ο εκείνη προυβάλλετο* τοΐς άνθρώποις. εί 
μεν ονναντό σννίει5 τις, έοωζετο' είδε μή σννίει, 
άπώλλυτο 6 νπό της Σφιγγός. ώςαντως δε και 
επί τής έξηγήοεως εχει ταντης. ή  γάρ "Αφροσύνη 
τοϊς άνθρώποις Σφίγξ έοτιν. αίνίττεται δε τάδε, 
τ ί άγαμόν, τ ί κακόν, τί ο ιτε αγαθόν οντε κακόν 
έοτιν εν τω βίω.Ταντ ονν εάν μεν τις μή ουνιή, 
απόλλυται ν π 1 αυτής, ονκ είςάπαξ, οίςπερ ό νπό 
τής Σφιγγός καταβρωθείς7 άπέθνησκεν, αλλά κα
τά μικρόν έν ολω τώ βίω καταφθείρεται, καθά- 
περ οί επί τιμωρία παραδιδόμενοι. εάν δε τις 
γνώ 3, άνάπαλιν ή μεν Αφροσύνη απόλλυται, 
αυτός δε σώ ζεται, καί μακάριος καί ευδαίμων 
γίγνεται εν παντί τώ βίφ. ‘Τμείς ούν προςέχετε 
καί μή παρακούετε.

IV. !ί2 Ήράκλεις, ώς εις μεγάλην τινά επιθυ
μίαν έμβέβληκας 9 ημάς, εί τανθ ' όντως εχει!

Άλλ' εστιν, εφη, όντως εχοντα.
Ούκ αν φθάνοις τοίννν διηγούμενος, ώς ημών 

προςεξόντων 10 ον παρέργως, επείπερ καί τό επι
τίμων τοιοντόν εστιν.

1 γίγνομαι. 2 βίόω. 3 ίοικα ((txca). ’ προβάλλω. δ σνψ- 
ίημι. 6 άπόλλνμι. 7 χαταβιβροίσκω. 8 γιγνιάσκω. 9 ΐμ- 
βάλλοο. 10 προςέχω.
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játok tölteni az életet. Mert hasonló ezen ér
telmezés Sphinx talányához, melyet ez az em
bereknek föladott. Ha valaki azt megértette, 
életben maradt; hanem értette meg, Sphinx 
által veszett el. így van ezen értelmezéssel is 
a dolog. Mert az oktalanság Sphinx az embe
rekre nézve. Rejtélyesen szól ez is, mi jó, mi 
rossz, mi sem jó, sem rossz az életben: ha tehát 
valaki ezeket föl nem fogja, nem egyszerre jut 
ugyan általa tönkre, mint a ki Sphinx által föl - 
falatván halt meg; hanem lassankint egész éle
tén át senyved, mint a kik a börtönben halá
los itéletök végrehajtását várják. Ellenben, ha 
megérhette valaki e regét, az oktalanság jut 
tönkre ő pedig megmentetvón szerencsés és bol
dog lesz teljes] életében. Figyeljetek tehát, és 
félre ne értsetek.

IV. Oh Herkulesre! (esküszöm) mily vá
gyat gerjesztettél bennünk, ha ez így van.

Csakugyan így, felele ő.
Ugyan nem volnál-e oly szíves azt ne

künk minélelőbb megfejteni, mint olyanoknak, 
kik épen nem fölületesen fogjuk azt hallgatni; 
főleg miután az avval járó jutalom vagy bünte
tés oly tetemes.
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’Λναλαβών ούν ράβδον τινά χαίέχτείνας προς 
τήν γραφήν 'Οράτε, εφη, τον περίβολον τούτον;

Όρώμεν.
Τούτο πρώτον δεί είδέναι1 υμάς, οτι χαλει- 

ται 6 τόπος ούτος Βίος ' χαι ό όχλος ό πολύς 6 
παρά τήν πύλην έφεστοίς 2, οί μέλλοντες είςπο- 
ρενεο&αι είς τον βίον οντοί είοιν. ό őt γέρων, 
ό άνω έστΐ)χώς3, έχων χάρτην τινά εν τή  χειρί, 
xal τή  έτέρα ωςπερ δειχνύοιν τι, ούτος Λαίμιον 
χαλείται. προςτάττει δε τοϊς είςπορενομένοις, τί 
Öεΐ αυτούς ποιεϊν, cJc αν είςέλχύοηνιν 4 είς τον βίον. 
χαι δειχνύει, ποιαν οδόν αυτούς δεϊ βαδίζειν, ει 
οοίζεο&αι μέλλοναιν εν τώ βίω.

V. Ποιαν ούν οδόν χελεύει βαδίζειν, ή πώς; 
εφην έγώ,

Όράς ούν, είπε, παρά τήν πύλην ·&()ονον τινα 
χείμενον χατά τον τόπον, χαύΤ ον εϊςπορεύεται 
6 όχλος, έφ' 5 ου χά&ηται β γυνή πεπλασμένη 7 
τώ ή&ει χαι πιίλανή φαινομενη, χαι εν τή  χειρί 
εχουοα ποτήριόν τ ι ;

Όρώ. αλλά τις έοτιν α ύ τη ; έφην.
’Απάτη χαλείται, φηοιν, ή πάντας τούς αν

θρώπους πλανώαα 8.
ΕΪτα τ ί πράττει α ύ τη ;
Τούς ειςπορευομένους εις τον βίον ποτίζει τή  

έαντής δυνάμει.
Τούτο δέ τί έατι τό ποτόν;

1 οιδα. 4 έφίστημι. 3 ίστημι. 4 eiςέρχομαι. 4 ini. 4 χάϋψ  
μαι. * πλάσσω. 8 πλανάω.
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Kezébe vevén akkor egy vesszőt, és ki
nyújtván azt a festmény felé, így szóla: Látjá
tok ezen kerítést?

Látjuk.
Mindenek előtt tudnotok kell, hogy ezen 

hely é l e t n e k  mondatik; a kapu élőt álló sok 
népség azok, kik az életbe akarnak lépni; a fö
lül álló aggastyán pedig, ki egyik kezében vala
mely iratot tart, a másikkal pedig mutat vala
mit , n e m t ö n e k  neveztetik. Ez parancsolja, 
mit kell a bemenőknek tenni, ha majd az életbe 
lépnek, és mutatja mely úton kell járniok, ha 
épen akarnak az életben maradni.

V. Melyik úton kell tehát járniok, és ho
gyan ? kérdém én.

Látod-e, szóla, azt a kapu mellé, hol a 
nép bejár, helyezett trónt, és a rajta ülő, fúrt- 
eszü és jeles rábeszélö-tehetségü nőalakot, kezé
ben ivóedónynyel ?

Látom, de kicsoda az? mondám.
Ez c s á b í t á s n a k  neveztetik, felele 

amaz, ki minden embert eltántorít.
Mit cselekszik tehát ö?
Az életbe lépőket saját büszerével itatja.
Micsodás ital ez?



lö

ΙΙλάνη , έφη, καί 'Άγνοια.
Είτα τ ί ;
Πιόντες 1 τούτο πορεύονται εις τον βίον.
Πότερον οννπάντες πίνουσι τον πλάνον, η ον;
ΥΙ. Πάντες πίνονσιν, έφη' άλλ' οι μεν πλεΐον, 

οΐ δε ήττον'1. "Ετι δε οχχ όράς ένδον της πύ
λης πλή&ός τ ι γυναικών εταιρών 3 παντοδαπάς 
μορφάς έχουσών;

Όρώ.
Α ντα ι τοίνυν Αόξαι και Έπίχλυμίαι και Ήδο- 

να'ι καλούνται. "Οταν ούν ειςπορεύηται ο όχλος, 
άναπηδώσιν ανται κα'ι πλέκονται προς έκαστον, 
είτα άπάγονοιν.

ΠοΙ δε άπάγονοιν αυτούς;
Α ί μεν εις το σώζεσίλαι, έφη, αί δε εις το 

άπόλλνσ Παιδιά την απάτην.
Ώ  δαιμόνιε, ώς χαλεπόν το πόμα λέγεις!
Καί πάοαί γε, έφη, επαγγέλλονται ώς επί 

τα βέλτιστα 4 άξονσαι 5, καί εις βίον ενδαίμονα 
καί λυσιτελή, οι δε διά την άγνοιαν καί τον πλά
νον, ον πεπώκασι 6 παρά τής 'Α πάτης, ονχ εύ- 
ρίσκονσι, ποια έστίν ή άληΑινή οδός ή εν τώ 
βιφ, άλλα πλανώνται εική' ώςπερ όράς καί τούς 
πρότερον είςπορευομένους ώς περιάγονται, οποί 
αν ανται δεικννωαιν7.

1 πίνω. 2 μικρός. 3 εταίρα. 4 άγα&ός. 6 αγω. 6 πίνω. 
1 δείκννμι.
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Csalódás, monda, és tudatlanság.
S mi történik azután?
Miután ittak, bemennek az életbe.
Vájjon tehát mindnyájan isznak a csaló

dásból, vagy nem?
VI. Mindnyájan, mondá, de némelyek 

többet, mások kevesebbet. — Hát még nem lá
tod a kapun belül azon társalgó nők sokaságát, 
kik közöl mindenki más és más alakkal bír?

Látom.
Ezek v é l e m é n y e k -  v á g y a k -  és 

g y ö n y ö r ö k n e k  neveztetnek. Midőn tehát 
a nép belép, ezek clőugrálnak és egyenkint 
hozzájok csatlakozván őket elvezetik.

Hová vezetik őket?
Némelyek ugyan a jólétre, mások pe

dig a csalódás általi végveszélyre.
0  jó férfiú! mily kárhozatosnak mondod 

azon italt.
Pedig azon nők mindnyájan azt ígérik, hogy 

a legjobbakra s boldog és hasznos életre fogják 
őket vezetni. De az emberek a tudatlanság és csa
lódás miatt, melyet a c s á b í t á s n á l  ittak, 
nem találják el, melyik az igazi ösvény az élet
ben, hanem terv nélkül tébolyognak: valamint 
látod azokat is, kik előbb bementek, mint jár
nak kelnek, a merre nekik azon nők mutatják

2



18

VII. Ορώ τούτο, έφην ή de γυνή εκείνη τις 
έστιν, ή ώςπερ τυφλή και μαινομένη τις είναι δο- 
κούσα, και έστηκνϊα1 επί λίθ ον τίνος στρογγνλου ;

Καλείται μεν, εφη, Τύχη' έστι δε ον μόνον 
τνφλη, άλλα καί μαινομένη καί κωφή.

Α υτή  ονν τ ι έργον έχει;
Περιπορεύεται πανταχού, εφη' καί παρ' ών 

μεν αρπάζει τά  υπάρχοντα, καί έτεροις δίδωσι' 
παρά δετών αυτών πάλιν άφαιρεΐται παραχρήμα 
α δέδωκε2, καί άλλοις δίδωσιν είκήκαί αβέβαιος' 
διο καί τό σημεΐον καλώς μηνύει την φνσιν 
αυτής.

Ποιον τούτο; έφην έχω.
Οτι επί στρογγυλού λίίλου εστηκεν 3.
Είτα τ ί τούτο σημαίνει;
”Οτι ούκ ασφαλής ουδέ βέβαια έστίν ή παρ' 

αυτής δόσις' εκπτώσεις γάρ μεγάλαι καί ακληραί 
γίγνονται, όταν τις αυτή πιστενση.

VIII. Όδέ τών ανθρώπων πολύς όχλος οντος, 
ό περί αυτήν έστηκώς, τί βούλεται; καίτίνες κα
λούνται ;

Καλούνται μέν οντοι άπροβούλευτοι, αίτούσι 
δε έκαστος αυτών, ά ρίπτει.

Πώς ούν ονχ όμοίαν έχονσι την μορφήν, άλλ' 
οί μέν αυτιών δοκούσι χαίρειν, οί δε άιλνμοναιν 
έκτετακότες 4 τας χειρας ;

1 ισιημι. 2 ύ ίδια μι. 3 "στημι. 4 ixteirm.



19

VII. Azt látom, mondám; de kicsoda azon 
nő, ki mintegy vak- és ádáznak látszván egy 
gömbölyű kövön áll?

Ez, felele, s z e r e n c s é n e k  neveztetik, 
s nemcsak vak, hanem esztelen és süket is.

S ennek mi tiszte van?
Mindenütt barangol, és elragadván né

melyektől vagyonaikat másoknak adja, s ugyan
azoktól ismét rögtön elvevén a mit adott, meg
gondolatlanul és minden biztosíték nélkül má
soknak adja: azért jelvénye is szépen kimu
tatja természetét.

Mi azon jelvény ? kérdem én.
Az, hogy gömbölyű kövön áll.
Hát ez mit jelent ?
Azt, hogy adománya sem szilárd, sem 

biztos:: mert borzasztó kárát vallja az, ki neki 
hisz.

VIII. Hát az emberek azon sokasága, mely 
őt körulállja, mit akar? kik azok? s kiknek 
neveztetnek ?

Ezek eszélyteleneknelc hívatnak, s ezek 
mindegyike azért cseng, a mit ő eldob.

Mért nem egyenlő tehát arckifejezésök,ha
nem némelyek közűlök örülni látszanak, mások 
pedig kezeiket kinyújtván csüggedeznek ?
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Οί μεν δοκούντες, εψη, χαίρειν καίγελάν αυ
τών, οί είληψότες 1 τι παρά τϋ\ς Τνχης εΐαίν 
ούτοι δε καί Άγαθ'ήν Τήχην αυτήν καλούοιν οί 
δε δοκούντες κλαίειν, και τας χείρας έκτετακό- 
τες, είοί, παρ’ ών άψείλετο'1, ά δέδωκε3 πρότε- 
ρον αύτοίς· ούτοι δέ πάλιν Κακήν Τύχην αυτήν 
καλούοιν.

Τίνα ούν έοτϊν, ά διδαχήν αύτοίς, οτι ούτως 
οί μεν λαμβάνοντες χαίρουαιν, οί δε άποβάλλον- 
τες κλαίουαιν;

Ταϋτα , εψη , ά παρά τοίς πολλοίς άνθρώ- 
ποις δοκεί είναι αγαθά.

Ταϋτα ούν τίνα έοτϊν;
Πλούτος δηλαδή, καί δόξα καί ευγένεια καί 

τέκνα καί τυραννίδες καί βαοιλείαι καί τάλλα4 δαα 
τούτοις παραπληοια.

Ταϋτα ούν πώς ούκ εοτιν α γα θά ;
Περί μεν τούτων, εψη, καί αύθις εκποιήσει 

διαλέγεοθαι' νύν δέ περί την μυθολογίαν γενώ- 
μεθα  5.

’Έστω ° ούτως.
IX. Ό ράς ούν, ώς άν παρέλθης7 την πύλην 

ταύτην, ανωτέρω (Τύλον περίβολον καί γυναίκας 
έξω τού περιβόλου έστηκυίας, κεκοαμημένας ώς- 
περ έταίραι είώθαοιν 8,·

1 λαμβάνω. 2 άφαιρέω. 3 δίδωμι. 4 τα άλλα. γίγνομαι. 
0 ιίμί. 7 παρέρχομαι. 8 ι'ίωϋα (ίι'λω).
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Az örülni és nevetni látszók, monda, azok, 
kik nyertek valamit a szex'encsétöl, ezek j ó- 
s z e r e n  c s e n e k  nevezik ö t; a kinyújtott ke
zekkel jajveszékelni látszók pedig azok, kiktől 
elvette, a mit előbb adott nekik, ezek viszont 
öt b a l s z e r e n c s é n e k  mondják.

Mik tehát azok , a miket nekik osztogat, 
hogy így a nyerők örülnek, a vésztők pedig 
siránkoznak ?

Ezek azok, a miket sok ember javaknak
tart.

Melyek tehát azok ?
A gazdagság tudni illik, a hírnév, nemes 

származás, magzatok, uralom, királyságok s 
egyebek, mik ezekhez hasonlók.

Hogy-hogy, hát ezek nem lennének jók ?
Ezekről majd máskor lehet vitatkozunk 

lássunk most a rege megértéséhez.
Legyen úgy.
IX. Látod tehát, amint ezen kaput meg

haladtad, ott fönnebb a másik kerítést, vala
mint a kerítésen kívül álló nőket, kik úgy van
nak öltözve, mint a kéjhölgyek szoktak lenni ?
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Και μάλα.
Α ύτα ι τοίνυν, ή μεν Ακρασία καλείται, ή δέ 

Ασωτία, ή δε Απληστία , ή δε Κολακεία.
Τί ούν ο)δε έστήκασιν 1 αύται;
ΓΓαρατηροναιν, ε’φ η ,το ίς  εϊληφότας τ ι  παρά 

της Τύχης.
Έίτα τί;
Αναπηδώσι καί συμπλέκονται αντοϊς, καί κο- 

λακεύονσι, καί άξιοϋσι π ay αύταϊς μενειν, λέγου- 
σαι, ‘ότι βίον εξουσιν ήδύν τε καί άπονον καί κακο- 
πάθειαν εχοντα ονδεμίαν. εάν ονντις πειαθή'1 ντά 
αυτών είςελ9~είν3εΙς τήνήδνπάΰ  ειαν,μέχριμέντι- 
νος ήδεϊα δοκεϊ είναι ή διατριβή,έως άν γαργαλίζη 
τον άνθρωπον ε'ιτ ούκ έστίν. όταν γαρ άνανηψη,* 
αισθάνεται, ότι ονκ ήσθιεν3, άλλ’ νπ  αυτής κατ- 
ησθίετο  e, καί νβρίζετο. διό καί όταν άναλώση L 
πάντα, οσα ελαβε8 παρά τής Τύχης, αναγκάζεται 
τανταις ταίς γνναιξί δούλενειν, καί πάνθ’ νπο- 
μένειν καί άσχημονείν, καί ποιείν ενεκεν τούτων 
πάντα, όσα εστί βλαβερά’ οϊον άποστερεϊν, ίερο- 
σνλείν, έπιορκεϊν, προδιδόναι, ληιζεσθαι, κα'ι 
πάνθ' όσα τούτοις παραπλήσια. 'Όταν ουν πάντα 
αντοϊς έπ ιλίπη9, παραδίδονται τή  Τιμωρία.

1 Γστημι. 4 πεί&ω. 3 είςέρχομαι. 4 ηνανήφω. 5 έσ&ία.
8 χατεσ&ίω. 7 άνα) ίσκιο. 8 λαμβάνω. 9 έπιλείηω.
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Igenis.
Ezek közöl ez m é r t é k l e t l e n s ó g n e k ,  

amaz p a z a r l á s n a k ,  ez ismét t e I l l e t l e n 
ségnek,  amaz ott h í z e l g é s n e k  neveztetik.

Mért állanak azok itten így?
Figyelnek, mondá, azokra, kik nyertek 

valamit a szerencsétől.
Azután mi történik?
Előugrálnak, a belépőknek karjaikra fűződ

nek, hízelegnek nekik, s kérik őket, hogy nálok 
maradjanak, mondván : hogy kellemes és fárad
ság nélküli életök, és semmi bajuk sem lesz. Ha 
tehát valaki általok rábeszéltetik, hogy a kel
lemes életre térjen, némi ideig gyöngyörüsé- 
gesnek látszik ugyan neki ezen életmód, míg az 
embert mintegy csiklándozza; de későbben nem 
úgy van. Mert miután az ember kijózanodott, 
észreveszi, hogy nem élvezett, hanem ezen élet 
által mindenestül fölemósztetett, és méltatlan
sággal illettetett. Azért is elpazarolván min
dent, mit a s z e r e n c s é t ő l  kapott, kénysze
rül ezen nőknek szolgálni, mindent tűrni, ar- 
cátlankodni és miattok mindent megtenni, ami 
káros: mint, másokat kifosztani, szent helyeket 
kirabolni, hamisan esküdni, árulkodni, zsákmá
nyolni, és mind azt, a mi ezekhez hasonló. 
Miután pedig őket mindez elhagyja, átadatnak 
a b o s sz ú n ak.
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X. Ποια δ' έςτίν αύτη ;
Ό ράς, όπίσω τ ι αυτών, εφη, άνω, ιοςπερ &v- 

ριον μικρόν, και τόκον στενόν τινα και σκοτεινόν;
Όρώ.
Ουκονν και γυναίκες αίσχραί και ρυπαραί 

και ρακί] ήμφιεσμέναι1 δοκοΰσι συνεϊναι '2;
Καί μάλα.
Αύταιτοίνυν, εφη, η μεν την μάστιγα έχουοα 

καλείται Τιμωρία· ή δε την κεφαλήν εν τοϊς γό- 
νασιν 3 εχουσα Α ύ π η ' ή δε τάς τρίχας* τίλλουσα 
έαυτής 'Οδύνη.

Ό  δ’ άλλος ούτος, ό παρεστΐ]κώς ° αύταίς, 
δυςειδής τις και λεπτός και γυμνός, και μετ' 
αυτού τις όμοια αύτω , αισχρά και λεπτή , τις 
έσ τιν ;

'Ό μεν Όδυρμός καλείται, εφη, ή δε Α&υμία, 
αδελφή δε έστιν αυτού. Τούτοις ούν παραδίδο- 
ται, καί μετά τούτων συμβιοϊ τιμωρούμενος. Είτα 
πάλιν ενταύθα εις τον έτερον οίκον ρίπτεται, εις 
τήν Κακοδαιμονίαν καί οιδε τον λοιπόν βίον κα
ταστρέφει εν πάση κακοδαιμονία, άν μή Μ ετά
νοια αύτω από τής τύχης συνάντηση.

XI. Είτα τι γίγνεται, εάν ή Μετάνοια αύτω 
συνάντηση;

'Εξαιρεί αύτόν εκ των κακών, και σννίστησιν 
αύτω έτέραν Λόξαν καί 'Επιθυμίαν, τήν εις τήν

1 άμφιένινμι. 2 ιτννειμι. 3 γόνυ. 4 Οοίξ. 5 παρίττημι.
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X. Milyen ez a bosszú?
Látsz-e mögöttük valamit ott fönn, mintegy 

ablakocskát, és bizonyos szűk és sötét helyet? 
Látok.
Nemde némely utálatos, szennyes és ron

gyokat öltött nők is látszanak ott lenni?
igen.
Ezek közöl, mondá, amaz, ki korbácsot tart, 

b o s s z ú n a k  neveztetik; emez pedig, ki tér
dére támasztotta fejét, bú n a k ,  ama hajait tépő 
pedig n y o m o r n a k .

Hát még azon mellettük álló rút, sovány, 
meztelen férfi, és vele a hozzá hasonló, útála- 
tos és kiaszott nö kicsoda?

Amaz ugyan, mondá, gyásznak,  eme nő
vére pedig k é t s é g b e e s é s n e k  neveztetik. 
Ezeknek tehát átadatik, és ezekkel gyötrelmek 
közt tölti életét. Azután innét ismét egy 
más házba a s z e r e n c s é t l e n s é g b e  do- 
batik, s itt tölti hátralevő életét minden sanya- 
rúságban, hacsak vele a b á n a t  történetesen 
nem találkoznék

XI. Mi lesz azután, ha a bánat találko
zik vele?

Kiragadja öt a bajokból, összeszövetkeztet 
vele egy más v é l e m é n y t  és v á g y a t ,  az
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άλη&ινήν Παιδείαν άγουσαν, άμα δε καί την είς 
την Ψενδοπαιδείαν χαλούμενην.

ΕΙτα τ ί  γίγνεται;
'Εάν μέν, ψηαι, την Λόξανταντην προςδεξη- 

ται, την άξονσαν αυτόν είς την  αληθινήν Παι
δείαν, καίλαρ9είς 1 ύπ  αυτής σώζεται, χαϊ μα
κάριος καί ευδαίμων γίγνεται εν παντί τώ βίου εί 
δε μή, πάλιν πλανάται υπό τής Ψενδοπαιδείας

XII. !ί2 Ήράκλεις , ώς μέγας δ κίνδυνος ό 
άλλος ουτος! ή δε Ψενδοπαιδεία ποια έστίν; 
εφην εγώ.

Ονχ όράς τον ετερον περίβολον εκείνον;
Καί μ  άλα, εφην εγώ).
Ονκονν εξο> τον περιβόλου παρά την είςο- 

δον γυνή τις εστηκεν, ή δοκεί πάνυ καίλάριος 
καί εύτακτος είναι;

Καί μάλα.
Ταντην τοίνυν οι πολλοί καί εϊχαϊοι των άν- 

&ρο.ίπων Παιδείαν καλονσιν' ονχ εστι δέ, άλλα 
Ψενδοπαιδεία, εφη. οί μέντοι αωζόμενοι, όπόταν 
βονλιονται είς την άλη&ινήν Παιδείαν έλ&είν *, 
ώδε πρώτον παραγίγνονται.

Πότερον ούν άλλη οδός ονχ εατιν επί την  
αληθινήν Παιδείαν άγουοα;

'Έατιν, εφη.

1 κα ff αίρω. "εύχομαι.
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igazi műveltségre vezetőt, de egyszersmind az 
álműveltségre ingerlőt is.

Akkor mi történik?
Ha az igazi műveltségre vezető véleményt 

fogadja el, általa minden hibától megtisztíttat- 
ván megmentetik és szerencsés és boldog lesz 
életében; ha pedig nem, az álmüveltségtől ismét 
elcsábíttatik.

XIL Ó Istenek, mily nagy ezen második 
veszély is! ésmelyik az az álm üveltség? kér
dem én.

Hát nem látod azon másik kerítést?
De igen is, felelém.
Nemde ezen kerítésen kívül a bemenet 

mellett áll egy nő, ki igen tisztának és szerény
nek látsziklenni. ?

Igenis.
Ezt tehát a köznép és némely könnyelmű

ek műveltségnek nevezik, pedig nem az, hanem 
á l m ü v e l t s é g .  De még azok is, kik az élet
ben megmentendők, midőn a valódi műveltség
hez akarnak jutni, először ide térnek be.

Vájjon tehát nincs más út, mely a valódi 
műveltséghez vezetne ?

Van, mondá.
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XIII. Ούτοι δέ ol άνθρωποι, οί'έσω τον πε
ριβόλου άνακάμπτοντες, τίνες εισίν;

Οί της Ψευδοπαιδείας, έφη, έρασταί, ήπ<χ~ 
τημένοι 1 και οΐόμενοι μετά της αληθινής Παι
δείας συνομιλείν.

Τίνες ούν καλούνται οντοι;
01 μεν Ποιηταί, έ'φη , οι δε 'Ρήτορες, οΐ δέ 

διαλεκτικοί, οΐ δέ Μουσικοί, οΐ δέ 'Αριθμητικοί, 
οι δέ Γεωμέτραι, οΐ δέ Άστρολόγοι, οί δέ Ηδο
νικοί, ο'ι δέ Περιπατητικοί, οί δέ Κριτικοί, και 
όαοι άλλοι τοντοις εϊοί παραπλήσιοι.

XIV. Α ί δέ γυναίκες έκε\ναι, αί δοκοϋοαι 
περιτρέχειν, όμοιαι ταϊς πρώταις, έν αίς έφης 
είναι την Άκρασίαν, και αί άλλαι αί μετ' αυτών, 
τίνες εισίν·

Α ύτα ι έκεϊναί είσιν, έφη.
Πότερον ούν και ώδε είςπορευονται:
Νή Αία και οι δε, σπανίως δέ και ούχ'ι ώσπερ 

έν τώ πρώτο) περιβόλου
Πότερον ούν και αί Αόξαι ·
Ναι, έφη, ετί μέν γάρ και εντούτοις το πόμα, 

ο επιον α παρά τής ’Απάτης, και ή * Αγνοια μένει, 
Νή Αία, και μετ' αυτής γε ή 'Αφροσύνη' και 
ου μη άπέλθη 3 απ' αυτών ον 3 ' ή Αό'ξα ου θ ’ ή 
λοιπτ Κακία, μέχρις αν άπογνόντες 4 τής Ψευ- 
δοπαιδείας είςέλθωσιν εις την αληθινήν οδόν,

1 άπατάω. a πίνω. 3 απέρχομαι. 4 άπογι,γνωσχω.
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XIII. És azon emberek, kik a kerítésen 
belül karöltve sétálgatnak, kik azok ?

Azok az álmüveltség kedvelői, feleié, rá
szedettek és képzelődök, vélvén magukat az igazi 
műveltséggel társalogni.

Hogy neveztetnek tehát ezek ?
Némelyek költőknek, mondá, mások szó

nokoknak, mások vitatkozóknak, zenészek-, 
számvetök-, mérnökök-, csillagászoknak, mások 
kéjvadászok-, mások ismét sétabölcsészek- Íté
szek és ezekhez hasonlóknak.

XIV. Hát azon nők, kik ott sürögni fo
rogni látszanak, és hasonlók az előbbiekhez, kik 
között a mértékletlenséget mondád lenni, és azok
nak társai kik lehetnek?

Ezek ugyanazok, feleié.
Tehát ide is bejárnak?

Jupiterre mondom! ide is, de gyéren, és 
nem úgy mintáz első kerítésbe.

Vájjon bejárnak ide a vélemények is?
Igen, mondá. Mert még azon ital, melyet a 

csalásnál  ittak, valamint a tudatlanság is meg- 
marád bennük; igen, s Jupiterre mondom! ezzel 
együtt még az esztelenség is; nem is távozik el 
tölök sem a vélemény, sem egyéb gonoszság, 
míg fölhagyván az álmüveltséggél az igazi
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και πίω σι1 τήντούτω ν καθαρτικήν δνναμιν*. 
καί έκβάλωσι 2 τά κακά ηάνθ' όσα εχονσι, και 
τάς Λόξας και την ’Άγνοιαν και την λοιπήν 
Κακίαν πάσαν, τότε άν οντω σωθήσονται. ώδε 
δε μένοντες παρά τή  Ψευδοπαιδεία ουδέποτε 
απολνθήσονται3, ουδέ έλλείηιει αυτούς κακόν 
ονδένένεκα τούτων τώνμαδημάτων.

XV. Ποια ονναύτη ή οδός έατιν, ήιρέρονσα 
$πί την αληθινήν Παιδείαν; εψην.

Ό ράς άνω, εφη, τόπον τινά εκείνον, δπον 
ονδείς έπικατοικεΐ, άλλ' έρημος δοκεΐ είναι;

Όρω.
Ούκονν καί θύραν τινά μικράν και οδόν τινα 

προ τής θνρας, ήτις ον πολύ όχλείται, αλλά πάνν 
ολίγοι πορεύονται, ωςπερ δι ανοδίας τίνος καί 
τραχείας και πετρώδους είναι δοκούσης;

Και μάλα, εψην.
Ούκονν και βοννός τις υψηλός δοκεΐ είναι, 

και άνάβασις στενή πάνν, και κρημνούς εχουσα 
ενθεν καϊ ενθεν βαθεΐς ;

‘Ορώ.

1 πίνω. α εκβάλλω. 3 απολύω.
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útra nem. térnek, és bevevén azoknak tisz
tító-szerét, ki nem hánynak minden gonoszt a 
miben szenvednek: mind a véleményeket, mind 
a tudatlanságot, mind egyéb rosszaságot: akkor 
már a bajoktól mentek fognak maradni. A kik 
pedig ott maradnak az álmüveltsógnél, sohasem 
fognak bajaikból kibontakozni, és saját tudo
mányuk erejénél fogva sohasem fogja őket semmi 
rossz elhagyni.

XY. Melyik tehát az igazi tudományhoz 
vezető út? kérdém.

Látsz-e ott fönn, szóla, egy meredek helyet, 
hol ki sem lakik, hanem egészen elhagyatottnak 
látszik lenni?

Látok.
Nemde egy ajtócskát is, és egy út at az ajtó 

előtt, mely nem nagyon koptattatik, hanem 
igen kevesen járnak rajta, mint olyanon, mely 
járhatlansága által zordonnak és sziklásnak 
látszik lenni?

Igenis, mondám.
Nemde ott egy magasb halom is látható, és 

egy igen szűk följárás mindkét oldalról nagy 
meredekséggel ?

Látom azt is.
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Λ ύ τη  τοίνυν έοτίν ή οδός, εψη, ή άγονύα 
προς την αληθινήν Παιδείαν.

Και μάλα γε χαλεπή προςιδεϊν ι.
Ούκοΰν καί άνω επί τού βουνού όράς πέτραν 

τ ι να μεγάλην καί υψηλήν καί κύκλω άπόκρημνον;
‘Οροι, έψην.
XVI. Όράς ούν καί γυναίκας δυο έοτηκυίας 

επί τής πέτρας, λιπαράς καί εύεκτούσας τώ οώ- 
ματι, ως έκτετάκ.αςι2 τάς χείράς προίλνμως;

Όρώ' άλλα τίνες καλούνται, εψην, α ντα ι;
Ή μεν 'Εγκράτεια καλείται, εψη, ή δέ Καρτε

ρία' είσί δέ αδελψαί.
Τί ούν τάς χεϊρας εκτετάκασιν ούτω προ- 

&ύμως;
Παρακαλούσιν, εψη, τούς παραγιγνομένους 

επί τον τόπον &αρρεΐν καί μη αποδειλιάν, λέ- 
γουοαι, ότι βραχύ ετι δει καρτερήααι αυτούς, 
ειτα ήξουσιν εις οδόν καλήν.

’Ό ταν ούν παραγένωνται3 επί τήν πέτραν, 
πώς άναβαίνουσιν· όρώ γάρ οό'όι/ φέρονσαν ού- 
δεμίαν έπ αυτήν.

Λ ύτα ι άπο τού κρημνού προςκαταβαίνουοι 
και έλκουοιν αυτούς ανω προς έαυτάς ' είτα κε- 
λεύουοιν αυτούς διαναπαύσασ&αυ καί μετά μι- *

* προςοριίω. 2 έκτείνω. 3 παραγίγνομαι.
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Ez tehát, monda, azon út, mely az igaz 
tudományossághoz vezet·

Ez ugyan még szem lélésre is nehéz.
Es nem látsz-e ott a halom fölött egy 

nagy magas sziklát, köröskörül meredeket?

Látok, mondá.
XVI. Látod-e azt a sziklán álló két not, 

kik elég testesek, életerő teljesek, mily készsé
gesen nyújtják ki kezeiket?

Látom; de kiknek neveztetnek azok?
Egyik ö n m e g t a r t ó z t a t á s n a k ,  a 

másik t ü r e l e m n e k ,  és ezek nővérek.
Es miért terjesztik ki kezeiket oly kész

séggel ?
Buzdítják, mondá, azokat, a kik e hely

hez jutnak, hogy neki bátorodjának, és ne 
gyáváskodjanak, mondván, hogy csak rövid 
ideig kell kitartóknak lenniek, azután szép 
útra fognak jöni.

Miután már a sziklához jutnak, hogy hat
nak fel ? mert nem látok semmi utat, mely hozzá 
vezetne ?

A meredekről ők magok közelednek hozzá- 
jok, és felhúzzák őket magokhoz ; azután kipi
hentetik őket, nem sokára erőt, és bátorságot

3
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κρόν διδόασιν ισχύν καί ϋάρσος, καί επαγγέλ
λονται αυτούς καταστήσαι προς τύμ αληθινήν 
Παιδείαν, ν,α\ δ εικννονσιν αύτοίς τήν οδόν ιός έατι 
καλή τε καί ομαλή καί ενπόρεντος και καθαρά 
παντός κακού, ιίίςπερ όράς.

Εμφαίνει, νή Πια.
XVII. Όράς ούν, καί εμπροαϋεν τον

άλσους εκείνον τόπον τινά , ός δοκεΐ καλός τε 
είναι καί λειμωνοειδγς καί φωτί πολλοί κατα- 
λαμπόμενος;

Καί μάλα.
Κατανοείς ούν εν μ ίσιο τώ λειμό~νι περίβο

λον 'έτερον καί πύλην ετέραν;
Έατιν όντως, αλλά τις καλείται ό τόπος 

οντος;
Ευδαιμώνων οίχιγτήριον, εφίή ωδε γάρ δια- 

τρίβονσιν αί Άρετα ί πάοαι καί ή Ευδαιμονία.
Εΐεν, 1 εφην έγον ιός καλόν λέγεις τον τόπον 

είναι.
XVIII. Οι 'χ.ονν παρά την πνλιμ όράς, 

εφη, ότι γυνή τις έατί καλή·, καί καΟ εστηκνία 2 
τό πρόςωπον, μέση δέ καί κεκριμένη ήδη 
τή  ηλικία, στολήν δ' έχονσα απλήν τε ν.αί ονδένα 
καλλωπισμόν,εστηκε δέ ονκ επί στρογγυλόν λίχλον, 
«λλ’ επί τετραγώνου ασφαλώς κειμένου, καί μετά 
ταντης άλλαι δυο εισί, θυγατέρες τινές δο- 
κονσαι είναι.

1 ιΐμί. 2 χα&ίστημι. 3 κρίνοι.
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adnak nekik és Ígérik, hogy az igazi művelt
séghez juttatják, és mutatják nekik az utat. 
mily szép, mily síkegyenes, mily könnyen jár
ható s mily tiszta minden söpredéktől, a mim 
látod.

Bizonyára, úgy látszik.
XVII. Es látod-e, monda, ott azon liget 

előtt ama helyet, mily szép az, mily virányos, 
és a nagy világosságtól szintén ragyogó?

Igenis látom.
Eszreveszed-e a virány középen azon másik 

kerítést és kaput ?
Ügy van. De mi azon helynek neve ?

A boldogok lakhelye az mondá; mert ott 
tanyáznak az erények és a boldogság.

Valósággal, viszonzám én, e hely, mint 
mondod, kies.

XVIII. Veszed-e észre, mondá ő, hogy 
ott a kapu mellett egy csinos alakú nő áll? ko
moly tekintettel, közép vagy kissé hajló korá
ban, egyszerű öltönyben minden pipere nél
kül; nem áll pedig gömbölyű kövön, hanem 
négyszögun, szilárdul fekvőn, és vele még két 
más nő, kik mintha amannak leányai volnának.

3*



’Εμφαίνει ούτως έχειν.
Τούτων τοίνυν ή μεν εν τώ μέσω Παιδεία 

έστίν, ή δε Αλήθεια , ή δε Πειθοί.
Τί δε εστηκεν επί λίθου τετραγώνου αυτή;
ΣημείοV, εφη, δτι ασφαλής τε καί βέβαια ή 

προς αυτήν οδός εςτι τοίς άφικνονμένοις, καί 
των διδόμενων ασφαλής ή δόσις τοίς λαμβά 
νονσιν.

Καί τίνα έστίν, ά δίδωσιν αυτή;
Θάρσος καί Άφοβία, εφη εκείνος.

Ταϋτα δε τίνα έστίν;
’'Επιστήμη, εφη, τού μ ιβέν αν ποτέ δεινόν 

παθείν 1 εν τω βίου
XIX. Ώ  Ήράκλεις, ώς καλά, εφην, τά δώ

ρα ! Ά λλα τίνος ενεκεν ούτως έξω του περιβό
λου έστηκεν;

Όπως τούς παραγενομένους, εφη, θεραπεύ- 
ΐ], καί ποτίζη την καθαρτικήν δυναμιν, είθ' 
όταν καθαρθώσιν, ούτως αυτούς είςάγη προς 
τάς Άρετάς.

Πώς τούτο; εφην εγώ· ου γάρ συνίημι.

Άλλα αυνήσείς, εφη. ο>ς άν, ε’ί τις φιλοτί- 
μως κάμνων ετύγχανε , προς τον ιατρόν άν δ ή- 
που γενόμενος, 2 πρότερον καθαρτικοίς εξέβαλε 3

1 πάσχα. 2 γΐγνομαι. 3 εκβάλλω.
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Úgy tetszik.
Ezek közöl tehát a középső a műveltség, 

egy felöl az igazság, más felöl az elhitetés.
De mért áll négszögíí kövön?
Annak jeléül, mondá,hogy ahozzájárulók- 

nak az üt téveszthetlen és biztos, kincseinek 
adománya pedig az elnyerőknél maradandó és 
bizonyos.

És mi az, a mit ö ad?
A bizalom és rendithetlenség, mondá

amaz.
Micsoda erővel bírnak az ezeket elnyerők?
Azzal, hogy tudják, miszerint semmi bajt 

sem fognak az életben szenvedni.
XIX. Herkulesre! mily becses kincsek 

azok! De mért áll így a kerítésen kivül?

Hogy az ide érkezetteknek szolgáljon, és 
megkínálja őket tisztító-szerével, miután pe
dig megtisztultak, bevezeti őket az erényekhez.

Hogyan? tudakolám én; mert ezt nem 
értem.

Majd megérted, mondá, mert úgy van a 
dolog olyannal is, ki nagyon megbetegedvén 
az orvos kezére jutott. Először is tisztító-



38

τά νοσοποιονντα, είτα ούτως άν αυτόν ό Ιατρός 
fig όνάληιγιν ν,αϊ νγίειαν καθ-έστησεν. εί δε μι] 
επεί,ϋετο οις έπέταττεν, ενλάγως άν δήπον 
άπωσίλε'ις 1 έξώλετο 2 νπο τής νόσον.

Ταντα μέν σννίημι, εφην εγώ.
Τον αντον τοίνυν τρόπον, εφη, αα'ι προς την 

Παιδείαν όταν τις παραγίγνηται, ti εραπενει αυ 
τόν καί ποτίζει τν  έαυτής δυνάμει, όπως έκκα- 
ti-άρη :! πρώτον και έκβάλη τά κακά, οσα έχων 
η λ ti-ε ν.

Ποια ταντα  :
Τήν άγνοιαν και τ,'ον πλάνον, ον έπεπώκει * 

παρά τής Ά πατης, και τήν αλαζονείαν και τήν 
επιθυμίαν καί τήν άκρασίαν καί τον ίλνμόν καί 
τήν φιλαργνρίαν καί τά  λοιπά πάντα, ων άνε- 
πλήσίλη 5 εν τω πρώτοι περίβολοι.

X X . Όταν ονν κα&αρ{λν, 6 πού αυτόν απο
στέλλει ;

*Ενδον, εφη, προς τήν Επιστήμην καί προς 
τάς άλλας Άρετάς.

Ποιας ταντας ;
Οι χ όράς , εφ η , εσω τής πύλης χάρον γν- 

ναικάιν; ώς ευειδείς δοκονσιν είναι καί εύτακτοι, 
καί στολήν άτρνφερον καί απλήν εχουσιν, ετι

1 οσκα-Θ-έω. 3 έξόλλνμι, 3 έχχα&αΐροο. * ηίναι. * ά ναηίμ- 
πλημι. 6 χα&αίρω.



szerekkel távolítja el a kóranyagot az orvos, 
azután állítja vissza előbbi erejét és egészségét 
a betegnek; doha a beteg nem engedett volna 
azoknak, a miket az orvos rendelt, kiforgattat- 
ván a betegség áltál valószínűleg elveszett volna

Ezeket már értem, mondám.
Ugyanazon módon tehát, ha valaki a mű

veltséghez járul is, ápolja ez öt, és saját gyógy
szerével itatja, hogy kitisztítsa előbbi aljas esz
méiből, és eltávolítsa azon bajokat, melyekkel 
hozzá jött.

Melyek azok ?
A tudatlanság és csalódások, melyeket a 

csalásnál magába szívott, valamint a kérkedés, 
az élv, a kicsapongás, az indulatosság, a kincs
vágy és mindaz, a mivel az első kerítésben eltelt.

XX. Miután megtisztult, hová küldi őt?

Beküldi a tudományhoz és egyéb eré
nyekhez.

Melyekhez ?
Nem látod-e ott a kapun belül azon nő- 

kart? mily szépek- és szerényeknek látszanak! 
ruhájok nem pazarfényii, sem mesterkélt, e fe-
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τε ώς άπλαστοί εϊσι, καί ούδαμοίς κεκαλλωπισ- 
μέναι, 1 καθάπερ αί άλλαι;

‘Ορώ , εφην. άλλά τίνες ανται καλούν
ται ;

Ή μέν πρώτη 'Επιστήμη, εφη, καλείται, αΐ 
δε άλλαι ταυ της αδελφαί, 'Ανδρεία, Αικαιοσν- 
νη, Καλοκάγαθία, Σωφροσύνη, Ευταξία, 'Ελευ
θερία, :Εγκράτεια, Πραότης.

Ώ  κάλλιστε, εφην εγωγε, ώς εν μεγάλη έλ- 
πίδι έσμέν!

Εάν σννήτε, 2 εφη, καί εξίν περιποιήσεσθε, 
ών άκονετε.

'Αλλά προςέξομεν 3 ιός μάλιστα, εφην εγωγε.

Τοιγαροϋν, εφη, σωθήσεσθε.
XXI. 'Όταν ονν παραλάβωσιν αυτόν ανται. 

πού άπάγονσιν ;
Προς την μητέρα, εφη.
Α ν  τη  δε τις έστιν;
Ευδαιμονία, εφη.
Ποια ό" εστίν αύτη ;
Όράς την οδόν εκείνην , την φέρονσαν επί 

το τινηλον εκείνο, ο εστίν άκρόπολις τών περι
βόλων πάντων;

Ορώ.
Ονκούν επί τού προπνλαίον γυνή καθεστη-

1 χαλλίνπίζα. 2 σννίημι. 3 προςίχω.
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lett mily tettetésnélküliek ők, és épen nem pi- 
perézettek, mint mások ?

Látom őket, mondám, de mi a nevük?

Az elsőnek a neve tudomány, a többiek 
ennek nővérei: a lelkierösség, igazságosság, be
csületesség, józanság, szerénység, szabadelmü- 
ség, önmegtartóztatás és szendeség.

Ü mily kellemesek ezek! mondám, mily 
nagy bizalommal vagyunk irányukban!

Ha jól megértetek engem, mondá, majd az 
elet gyakorlatává teszitek, a mit hallottatok.

A lehető- legjobban fogunk figyelni, mon
dám én.

így majd, viszonzá, üdvötöket lelitek.
XXI. Ha ezen nők befogadták az embert, 

hová vezetik őt?
Anyjokhoz, mondá.
Kicsoda ez?
A boldogság, felele.
S milyen ez a boldogság?
Látod azon utat, mely ama magaslatra 

visz, s mely vára mindezen kerítéseknek?

Látom.
Nem ül-e ez előcsarnokban egy megálla-
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κνία ευειδής τις  κά&ηταί επί Αρόνον υψηλόν, 
κεκοσμημενη έλευίλέρως καϊ άπεριέργως, καί 
έστεφανοιμένη στεφάνω ενανύεΐ πάνν καί ποι
κίλο> ·

'Εμφαίνει, όντως.
Α υ τή  τοίννν έστίν ή Ευδαιμονία, tip η.
XXII. Ό ταν ουν ο)δέ τις παραγένιψαι, τί 

ποιεί ·
Στέφανοί αυτόν, εφη , τη  έαυτής δυνάμει 

ή τε Ευδαιμονία καί αί αλλάι Άρετα ί πάοαι, 
ώςπερ τους νενικηκότας τούς μεγίστους αγώ
νας.

Καί ποιους αγώνας νενίκηκεν αυτός ; έφην
εγώ.

Τους μεγίστους, εφη, καί τα μέγιστα ίληρία, 
ά πρότερον αυτόν κατήσ&ιε καί εκόλαζε καί 
έποίει δονλον, ταντα  πάντα νενίκηκε, καί άπέρ- 
ριψεν άφ εαυτόν, καί κεκράτηκεν εαυτού, ώςτε 
εκείνα νυν τούτο) δονλενουσι, κα3·άπερ ουτος 
εκείνοις πρότερον.

XXIII. Ποια ταντα  λέγεις ίληρία; πάνν 
γάρ επιποίύώ άκοχσαι.

Πρώτον μέν, εφη, την Άγνοιαν καί τον 
ΤΤλάνον. ή ον δοκεί σοι &ηρία ταΰτα είναι;

Καί πονηρά γε, εφην εγώ.
Είτα την Λ ύπην καί τον Όδυρμόν καί την 

'Υπερηφάνειαν καί τ τ ν  Φιλαργνρίαν καί την
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podott korú, szép alakú nő egy magasb trónon, 
illedelmesen és mesterkótlenül ékesítve, és egy 
illatos füzérrel díszesen megkoszorúzva?

Úgy látszik.
Ez tehát a boldogság, monda
XXII. Ha már ide jő valaki, mit csinál 

ez vele?
Megkoszorúzza őt, feleié amaz, saját ha

talmával a boldogság, valamint a többi eré
nyek is, mint olyanokat, kik a legnagyobb ver- 
senyharcolcat viták ki.

Hát micsoda harcokat vívott ki az ilyen ? 
kérdem.

A legnagyobbakat, mondá, és legyőzte a 
legnagyobb vadakat, melyek előbb sorvaszták, 
marcangolák és szolgájokká tevék ö t, ezeket 
mind legyőzte, magától távol űzte, és magát 
függetlenné tette úgy, hogy most már amazok 
épen úgy hódolnak neki, valamint ő előbb 
amazoknak.

XXIII. Micsoda vadakat említesz ? igen 
kívánnám azt érteni.

Először is a tudatlanságot és a csalódást. 
Vagy tán nem tartod ezeket vadaknak?

Seit igen, és pedig gonoszaknak.
Azután abút, a keservet, a dölyf öt,a kincsvá-
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Άκρασίαν καί την λοιπήν άπασαν Κακίαν, πάν
των τούτων κρατεί, και ον κρατείται, ώςπερ το 
πρότερον.

Ώ  καλών έργων, έφην εγώ , και καλλίστης 
νίκης ! αλλ’ εκείνο ετι μοι είπε' τις η δνναμις 
τού στεφάνου, ώ έ'φης στεφανονσθαι αυτόν;

Ευδαιμονική, ώ νεανίσκε, ό γάρ στεφανω
θείς ταντη  τύ  δυνάμει ευδαίμων γιγνεται καί 
μακάριος, καί έχει ονκ εν έτέροις τάς ελπίδας 
της ευδαιμονίας, αλλ’ év εαυτώ.

XXIV. ' ί ΐς  καλόν το νίκημα λέγεις! όταν 
δέ στεφανωθώ, τί ποιεί, η π  οι βαδίζει;

’Άγουσιν αυτόν ύπολαβοϋσαι 1 ai Άρεταί 
προς τον τόπον εκείνον, όθεν ήλθε πρώτον, καί 
δεικννονσιν αντώ τους εκεί διατρίβοντας, ως 
κακώς καί άθλιως ζώσι, καί ως ναναγονσιν έν 
τώ βία>, καί πλανώνται καί άγονται κατακεκρα 
τημενοι, ώςπερ υπό πολεμιοιν, οι μεν νπ  άκρα- 
σίας, οί δέ ύπ  αλαζονείας, οι δέ υπό φιλαργν- 
ριας, έτεροι δε υπό κενοδοξίας, έτεροι δέ νφ' 
ετέρων κακών έξ ών ού δννανται εκλϋσαι εαυ
τούς τών δεινών, οίς δέδενται, 2 ώςτε σωθη- 
ν α ι3 καί άφικέσθαι* ώδε, άλλα ταράττονται 
διά παντός τοΰ βίου, τούτο δέ πάσχουσι διά 
τό μη δννασθαι την ενθάδε οδόν ενρείν επε-

1 υπολαμβάνω. 2 ό'εαι. 3 σώζω. 4 άψικνέομαι.
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gyat, a mértékletlensóget és minden rossza
ságot. Mind ezek fölött uralkodik, és nem hó
dol nekik, mint azelőtt.

Oh mily szép tettek ezek, mondám ón, és 
mily felséges e győzelem! de még azt mondd 
meg, milyen azon koszorúnak ereje, melylyel őt 
fölékesíttettnek lenni állítád?

Boldogító, oh ifjú. Mert a ki ilyen hata
lommal diszíttetett föl, boldoggá lesz, távol min
den bajtól; — és nem másokban hordja boldog
ságának reményét, hanem önmagában.

XXIV. Oh mily dicső e diadal! — És 
megkoszoruztatván mit csinál, hová megy?

Fölfogván öt az erények elvezetik azon 
helyre, a honnan először jött, és megmutatják 
neki az ott tartózkodókat, mily rosszul és sze
rencsétlenül élnek, mikép szenvednek hajótö
rést az életben, bolyongnak és ide- s tova hur- 
coltatnak mint az ellenségektől leigázottak, né
melyek ugyan a mértékletlenségtöl, mások a 
nagyravágyástól, mások ismét a kincsvágytól, 
mások a hiú dicsekvéstől, mások egyéb rossztól; 
és ezen bajokból, melyek által mintegy bélin- 
esekre verettek, nem képesek kibontakozni, 
hogy kiszabadulhassanak s idejöhessenek; ha
nem zavarodásban vannak egész óltökön keresz
tül. Ezen rosszat pedig azért szenvedik, mivel 
az ide vezető utat föl nem lelhetik; mert megfe-
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λά&οντο γάρ το παρά τον Λαιμονίου πρός- 
ταγμα.

XXV. Όφ&ώς μοι όοκείς λέγειν. άλλά καί 
τούτο πάλιν απορώ, όιύ τ ί ό'εικννονοιν αυτοί 
τον τόπον εκείνον αί Άρεταί, oil·εν η>ιει τό τρό- 
τερον.

Ονκ ακριβώς τόει 1 ονόέ έπίστατο, εψη. 
oiőεν τών εκεί, άλλ ένεόοίαζε, καί dia την  ’s i - 
γνοιαν καί τον ϊΐλάνον, ον όη επεποίκει, τα μι, 
όντα άγα&α ένόμιζεν άγαθ-ά είναι, καί τά μι 
όντα κακά, κακά’ όιό καί εζη 5 κακοίς, ώςπερ οι 
άλλοι οι εκεί όιατρίβοντες" νυν όε άνειλιιφώς 3 
την επιοτυμην τών ανμφερόντων, αυτός τε 
καλώς ζή, καί τούτους θεωρεί ώς κακώς τράα- 
οουπιν.

XXVI. Έπειόάν ονν ίλειορηοη πάντα, τί 
ποιεί, η ποί ετι βαύιζει;

‘Όποι άν βονληται, ειρίγ πανταχον γάρ εςτιν 
αντώ άοφάλεια, ώοπερ τώ τό Κωριικειον άν
τραν εχοντι· καί πανταχον, ον άν άφίκηται, 4 
πάντα καλώς βαόοεται μετά πάοης άσφαλείας. 
νποδεξονται γάρ αυτόν άομένως πάντες, καθά- 
περ τον Ιατρόν οί πάοχοντες.

ΙΙότερον ονν κόκείνας5 τάς γυναίκας, ας 
εφης ίύηρία είναι, ονκ ετι φοβείται, μη τι πάθ η 
νπ  αυτώ ν;

1 oJŐa. a ζάω. 3άναλαμβάι>ω. * άφ invio μα ι. 5 nui ύαι
νας.



ledkeztek azon parancsról, melyet a nemtőtöl 
kaptak.

XXV. Helyesen látszol beszólni, de most 
ismét azon tűnődöm, mért mutatják neki az 
erények azon helyet, a honnan előbb eljött.

Mert nem tudta még tökéletesen, nem is 
értette, hanem kétkedők azok fölött, a mik ott 
történtek ; és a tudatlanság és csalódás miatt, 
a miket ott magába szítt, azt, a mi nem jó, jó
nak tartá, és rossznak, a mi nem rossz: azért 
rosszul is élt, mint mások, kik ott időznek; most 
pedig a hasznos dolgok tudományát már meg
szerezvén, mind maga jól é l, mind amazokat 
látja, mily nyomorteli állapotban vannak.

XXVI. Mit tesz, vagy hová megy még, 
miután mindent látott?

A hová akar, mondá, mert mindenütt biz
tosságban van, mintha a koryciai barlangot 
bírná, és mindenütt, a hová csak jut, általában 
jól fog élni minden biztossággal, mert minde
nütt szívesen fogják őt fogadni, mint a betegek 
az orvost.

Vájjon azon nőktől sem tarthat már sem
mit, kiket vadállatoknak neveztél, nehogy álta- 
lok valami kárát vallja?

47
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Νή Λία, ουδέν ον μη διοχλη&ήσεται, ούτε 
υπό 'Οδύνης ούτε υπό Λ ύπης ούτε νπ' ' Λκρα- 
σίας ούτε νπο Φιλαργυρίας ούτε νπο Πενίας 
ούτε νπ' άλλον κακού ούδενός. απάντων γάρ 
κυριεύει, καί επάνω πάντων έατί των πρότερον 
αυτόν λυπούντων, χα9~άπερ οί εχιόδηκτοι. τα 
γάο ίληρία δηπον, τά πάντας τούς άλλους κα- 
κοποιονντα μέχρι ίλανάτου, εκείνους ον λυπεί 
διά τό εχειν αντιφάρμακου αυτούς, ούτω καί 
τούτον ούκέτι ούδέν λυπεί, διά το εχειν αντι
φάρμακου.

XXVII. Καλώς έμοί δοκείς λέγείν άλλ' έτι 
τούτο μοι είπε· τίνες είσίν οντοΐ οί δοχούντες 
έκείΟ-εν από τον βουνού παραγίγνεσ&αι; καί οί 
μέν αυτών έστεφανωμένοι έμιρασιν ποιούσιν 
ευφροσύνης τινός, οί δέ αστεφάνωτοι λύπης καί 
ταραχής, καί τάς κνήμας καί τάς κεφαλάς δο- 
κούσΐ τετρίφύλαι 1, κατέχονται καί υπό γυναι
κών τινών.

Οί μέν έστεφανωμένοι, έφη, οί σεσωσμένοι 
εϊσί προς την Παιδείαν, καί ευφραίνονται τετν- 
χηκότες2 αυτής’ οί δέ αστεφάνωτοι, οί μέν. 
απεγνωσμένοι υπό τής Παιδείας, άνακάμπτοναι 
κακώς καί άίλλίως διακείμενοι, οί δέ, άποδεδει- 
λιακότες3 καί άναβεβηκότες 4 προς την Καρτε
ρίαν, πάλιν άνακάμπτοναι καί πλανιόνται άνοδία.

1 τρίβω. * Τυγχάνω. 3 άποδιιλιάω. 4 άναβαίνω.
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Jupiterre! semmit. Nem fog gyötörtetni 
sem a fájdalom- és bútól, sem a mértékletlen- 
ség- és kincsvágytól, sem a szegénységtől, sem 
valami egyéb rossztól. Mivel mind ezek fölött 
uralkodik, és mind azoknál, kik öt előbb zak
latták, fönncbb áll épen, úgy, mint a kiket a 
vipera megmart. Mert bizonyára, míg a vadak 
másokat egész a halálig üldöznek, ezeket nem 
bántják, minthogy ellenszerrel bírnak. Így 
ennek sem árt semmi, minthogy ellenszere van.

XXVII. Jól látszol nekem beszélni; de 
még azt mondd meg nekem, kik azok, kik amott 
a dombról látszanak felénk közeledni? és ugyan 
némelyek közülök koszorúzottan némi vidám
ság jeleivel; mások koszorú nélkül buslakodás- 
és zavarodással, feldörzsölt lábakkal és fejek
kel némely nők hatalmába ejtve.

A megkoszorúzottak, mondá, épen jöttek a 
műveltséghez, és hogy hozzá juthattak , örül
nek ; a koszorú nélküliek részint a műveltség
től megvetve rossz és nyomorteli állapotban 
térnek vissza, részint a kitartáshozi törekvés
ben elriadván az erőfeszítéstől visszamennek, 
és járatlan helyen bolyonganak.

4
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A i δε γυναίκες αί μετ' αυτών άκολονθ'ουοαι 
τίνες είσ'ιν α ν τα ι;

Αυπαι, εφη, καί Ό δνναι και Ά&νμίαι και 
Άδοξίαι και Άγνοιαι.

XXVIII. ΊΊάντα τα κακά λέγεις αντοις 
άκολονίέείν.

Νη Αία, πάντα, εφη, έ π  ακο λ ο υ Ιλ ο ϋο ι ν. ουτοι 
δέ. όταν παραγένωνται εις τον πρώτον περίβο
λον προς την Ήδυπάίλειαν και την Άκραοίαν, 
ονχ έαντονς αΐτιώνται, άλλ’εύ&ύς κακώς λέγον- 
οι και την Παιδείαν και τους εκεΐαε βαδίζον
τας, ώς ταλαίπωροι και άθ-λιοί εϊοι καϊ κακο
δαίμονες , οϊ τον βίον τον παρ' αντοις καταλι- 
πόντες κακώς· ζώσι, και οίκ άπολανοναι τών 
παρ' αντοις άγα&ών.

Ποια δέ λέγονοιν αγαίλά είναι ·
Την ’Αοωτίαν και την 'Ακραοίαν, ώς ε'ίποι 

άν τις επί κεφαλαίου' το γάρ ευωχεϊα&αι βυ- 
ακημάτων τρόποι καί όπολαιίειν μέγιστα άγαά'ά 
ηγούνται είναι.

XXIX. Α ί δέ ετεραι γυναίκες αί εκεϊΟεν 
παραγενόμεναι, ίλαραί τε και γελώααι, τίνες κα
λούνται ;

Αόξαι, εφΐ}, και άγαγουοαι προς την 11αι- 
δ'είαν τους είςελίλόντας προς τάς Άρετάς, άνα- 
κάμπτουσιν, όπως ετέρους άγάγωςι, και άναγγεί- 
λωσιν. οτι ενδαίμονες ηδη γεγόνασιν, ονς τότε 
άπηγαγον.
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Es kik azok az őket kísérő nők ?

A búbánatok, monda, a fájdalmak, a 
csüggetegség, gyalázat és tudatlanság.

XXYIJI. Ezzel azt mondod, bogy minden 
rossz követi őket.

Jupiterre! mondá, minden baj nyomukban 
jár. Ezek pedig , miután az első kerítésbe a 
kéjhez és mértéklctlenségliez visszatérnek, nem 
magokat okozzák, hanem azonnal mind a mű
veltséget mind az ott járdalókat rágalmazzák, 
hogy ínségesek, nyomorultak, szerencsétlenek! 
akik elhagyván azon életmódot, melyet ők kö
vetnek, rosszul élnek , és a indok létező jókat 
nem élvezik.

De mit neveznek ők jónak ?
Hogy röviden legyen mondva : a dorbézo

lást és mértékletlensóget. Mert barmok mód
jára a jó evést-ivást és az élvezést tartják a 
legfőbb javaknak.

XXIX. Hát a többi nők, kik amonnan vi
dáman és mosolyogva jönek, kiknek neveztet
nek?

Véleményeknek, mondá, és elvezetvén a 
valódi műveltséghez azokat, kik az erényekhez 
térnek be, visszajönek, hogy ismét másokat 
vezessenek elő, és hírül hozzák, hogy már bol
dogok azok, kiket oda vezettek.

4*
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Πότερον ουν, εφην εγώ), ανται εϊσω προς 
τάς Ά ρετάς είςπορευονται;

"Εφη, Ον. ού γάρ ίύέμις Λόξαν είςπορενε- 
σ&αι προς την 'Επιστήμην, αλλά τή  Παιδεία 
παραδιδόασιν αυτούς, είτα , όταν ή Παιδεία 
παραλαβή, άνακάμπτονσιν ανται πάλιν άλλους 
άξονσαι' ώςπερ αι νήες τά φορτία έξελόμεναι1 
πάλιν ανακάμπτουν ív και άλλων τινών γεμί
ζονται.

XXX. Ταΰτα μεν δη καλώς μοι δοκεΐς, 
εφην, έξηγήσίλαι' άλώ εκείνο ονδέπω ημιν δε- 
δήλωκας■ τ ί προςτάττει το Ααιμόνιον τοΙς εις- 
πορευομένοις εις τον βίον ποιεΐν.

Θαρρεϊν, εφη' διό και υμείς θαρρείτε' πάντα 
γάρ ύμϊν έξηγήσομαι, και ον δ εν παραλείνω.

Καλώς λέγεις, εφην εγώ.
Έκτείνας ουν την χεΐρα πάλιν Ό ράτε, έφη, 

την γυναίκα εκείνην, η δοκεΐ τυφλά τις είναι, 
καί επί λίθον στρογγυλού έστάναι, ην καί άρτι 
ύμϊν είπον, ότι Τύχη καλείται;

Όρώμεν.
XXXI. Ταύτη κελεύει, εφη, μη πιστενειν, 

καί βέβαιον μηδέν νομίζειν μηδέ ασφαλές είναι, 
ο, τι αν παρ’ αυτής λάβη τις, μηδέ ώς Ιδια 
ήγεΐσθαι. ονδέν γάρ κωλύει ταΰτα πάλιν άφε-

1 ιίαιρέω.
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Vájjon tehát betérnek ok magok is az eré
nyekhez?

Felele, nem. Mert nem szabad a vélemény
nek a tudományhoz betérni; hanem átadják 
okét a műveltségnek, kiket miután a műveltség 
elfogadott, visszatérnek ismét másokat elöve- 
zetendök : valamint a hajók kirakván áruikat 
újra visszafordulnak, és másokkal rakodnak 
meg.

XXX. Nekem úgy látszik, hogy ezeket jól 
fejtetted meg, de azt még sem jelentetted ki, 
mit parancsol csak a nemtő az életbe lépőknek 
tenni ?

Azt, hogy bízzanak magokban; azért bízza
tok ti is, mert én mindent megfejtek, és mit 
sem fogok elhagyni.

Helyesen beszélsz, mondám én.
Kinyújtván tehát ismét kezét látjátok, szóla, 

azon nőt, ki vaknak lenni és gömbölyű kövön 
állani látszik, kiről az imént mondám, hogy 
szerencse a neve?

Látjuk, viszonzám.
XXXI. A nemtő tehát parancsolja, hogy 

ennek ki se higyen, és nála semmit állandónak 
ne véljen; se szilárd birtoknak ne tartsa amit 
tőle nyert, se tulajdonának ne gondolja; mert
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λέαθαί 1 καί έτερω δούναι·'1 πολλάκις γάρ τούτο 
είωθε 3 ποιεΐν. και διά ταύτην την αιτίαν κελεύ
ει προς τάς παρ' αν της δόαεις ίσους γίγνε
σθαι, και μήτε χαίρειν δταν δίδω, μήτε άθνμείν 
όταν άφέληται, καί μήτε ψέγειν αυτήν μήτε 
επαινεΐν ονδεν γάρ ποιεί μετά λογισμού, άλλ' 
είκή καί οίς ε τν χ ε4 πάντα , ώςπερ πρότερον 
νμίν ελεξα. διά τούτο ούν τδ /ίαιμόνιον κελεύει 
μη θαυμάζειν, ο, τ ι αν π ράπτη αύτη , μηδέ γί
γνεσθαι όμοιους το’ις κακοίς τραπεζίταις. καί γάρ 
εκείνοι, όταν μεν λάβωσι τδ άργύριον παρά των 
ανθρώπων, χαίρονσι, καί ίδιον νομίζονσιν είναι, 
δταν δε άπαιτώνται, αγανακτούσε, καί δεινά 
οίονται πεπονΟέναι 5, ον μνημονεύοντες, οτι επί 
τούτω ελαβον τά θέματα, έφ’ ο) ονδεν κωλύει 
τον θέμενον πάλιν κομίσασθαι. οίςαντως τοίννν 
κελεύει εχειν τδ /ίαιμόνιον καί προς την παρ' 
αυτής δόαιν, καί μνημονενειν, οτι τοιαύτην έχει 
ψύσιν η Τύχη , ώςτε, ά δέδωκεν, άφελέσθαι,καί 
ταχέως πάλιν δούναι πολλαπλάσια, ανθις δέ 
άψελέσθαι, ά δέδωκεν ον μόνον δέ,άλλά καί τά 
προϋπάρχοντα. ά γονν δίδωσι, λαβείν κελεύει 
παρ' αυτής, καί συντομίας άπελθείν έχοντας 
προς την βεβαίαν καί άαιραλή δόαιν.

1 άφαιρίω. ^δίδωμι. 3 έϋω. * τυγχάνω. 5 πάσχω.
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mi sem áll útjában, hogy azt ismét elvegye és 
másoknak adja, mivel sokszor szokta azt tenni. 
Ez oknál fogva int a nemtő, hogy adományai 
iránt egykedvüek legyünk, se ne örüljünk mi
kor ad, se ne csüggedjünk el midőn elvesz va
lamit; és se ne gyalázzuk se ne dicsérjük öt; 
mert mit sem tesz megfontolással, hanem cél 
és terv nélkül csakúgy találomra, mint előbb 
említém azt nektek. Azért figyelmeztet a nem- 
tő, hogy ne csodálkozzunk, bármit tegyen is ö, 
s ne legyünk hasonlók a kába pénzváltókhoz. 
Mert ezek is, midőn az emberektől a pénzt el
fogadják, örülnek és magokénak gondolják; 
visszaköveteltetvén pedig az, bosszankodnak, és 
azt vélik, hogy valami rövidséget szenvednek, 
meg nem emlékezvén, hogy oly föltét alatt fo
gadták el a letéteményt, hogy azt a letevő 
minden akadály nélkül visszavehesse. Azt kí
vánja tehát a nemtő, hogy a szerencse ado
mánya irányában is eféle indulattal viseltes
sünk, és megemlékezzünk, miszerint a szeren
cse oly természetű, hogy amit nyújtott elvegye, 
és csak hamar sokszorosan térítse azt meg; de 
ismét elragadja, amit adott; sőt nem csak azt, 
hanem előbbi vagyonúnkat is. A mit tehát ad, 
inti őket a nemtő, hogy fogadják el tőle, de 
azonnal cseréljék azt föl szilárd és biztos ado
mánynyal.
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XXXII. Ποιαν τα ύ τη ν ; έ'φην εγώ).
Ην λήψονται παρά τής Παιδείας, ην δια- 

σωθώσιν 1 εκεί.
Αντί] ονν τις έστιν ;
Ή αληθής Επιστήμη των συμφερόντων, 

εφη, καί ασφαλής δόσις και βέβαια και αμετά
βλητος, φεν'/ειν ονν κελεύει συντόμως προς ταν- 
την, και όταν ελ&ωσι προς τάς γυναίκας έκεί- 
νας, άς και πρότερον είπον οτι Ακρασία και 
Ήδ νπά&εια καλούνται, κα\ εντεύθεν κελεύει 
σνντόμως άπαλλάττεσέύαι, και μή πιστενειν 
μηδέ ταύταις μηδέν, έως αν προς την Ψευδο- 
παιδείαν άφίκωνται. κελεύει ονν αύτοϊς χρόνον 
τινά ένδιατρϊψαι, καί λαβείν ο, τ ι άν βοιίλαινται 
παρ' αυτής, ωςπερ εφόδιο ν, είτα εντεύθεν άπι- 
έναι 2 προς την αληθινήν Παιδείαν σνντόμως. 
Τ αντ εστίν α προςτάσσει το άαιμόνιον. "Οςτις 
τοίννν παρ' αυτά τ ι ποιεί, ή παρακούει, άπόλ- 
λυται κακός κακώς.

XXXIII. Ό  μέν δ ή ιινίλος, ώ ξένοι, 6 εν 
τοί πίνακι, τοιοντος ήμϊν έστιν. εΐ δε δεί τι 
προςπνέλέσίλαι 3 περί έκαστου τούτων, ον δ εις 
φθόνος" έγο) γάρ νμίν φράσω.

Καλώς λέγεις, έ'φην εγώ. άλλα τι κελεύει 
αυτούς το Ααιμόνιον λαβείν παρά τής Ψενδο- 
παιδειας;

1 διασώζω. 2 án si μι. 3 ποοςπυνΟιίνομαι.
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XXXII. Melyik az, kérdem én?
A melyet a műveltségtől fognak kapni, ha 

hozzá épen eljuthatnak.
Melyik tehát az ?
Ez, mondá ö, az igazi megismerése a hasz

nos dolgoknak; ez azon állandó, biztos és vál
tozatlan ajándék : parancsolja tehát a beme
nőknek a nemtő, hogy legrövidebb úton ehez 
meneküljenek, és ha ama nőkhöz jőnek, kikről 
előbb mondám, hogy a mértékletlenségnck és 
kidnek nevét viselik, parancsolja innét is minél 
hamarább eltakarodni, s nekik mit sem hinni, 
míg az álmüveltséghez nem jőnek. Ennél már 
megengedi nekik bizonyos ideig mulatni, és 
tőle bármit, mint útiköltséget elfogadni; de 
azután meghagyja, hogy innét az igazi művelt
séghez siessenek. Ezeket mondja a nemtő : aki 
tehát ezek ellen tesz valamit, vagy ezeket rosz- 
szul fogja föl, mint rossz rosszul fog elveszni.

XXXIII. íme tehát, oh vendégek, azon 
rege, mely előttünk áll a táblán. De ha még 
ezekről egyenkint kellene kérdeznetek valamit, 
nincs ellenvetésem, meg fogom én azt is ma- 
gyarázni.

Jól beszélsz, viszonzám én, de mik azok, 
amiket paraucsol a nemtő az álmüveltségtöl 
elfogadni?
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Ταντα, ά δοκεΐ εύχρηστα είναι.
„ ·

Τ αντ’ ουν τινα εστίν ;
Γράμματα, εφη, και των άλλων μαδημάτων, 

ά και Πλάτων φησ'ιν ώςανει χαλινού τίνος δν- 
ναμιν εχειν το'ις νέοις, "ινα μι) εις ετερα περι- 
σπώνται.

Πότερον δε ανάγκη ταντα  λαβείν. ti μέλ
λει τις ηξειν προς την άληδινήν Παιδείαν, 
V °>j;

’Ανάγκη μέν ονδεμία, εψη ' χρήσιμα μέντοι 
εστ'ι προς το σνντομωτερον ελδεϊ,ν προς δε το 
βελτίους γενέσδαι ονδ'εν συμβάλλεται ταντα.

Ονδέν άρα λέγεις, ταντα  χρήσιμα είναι 
πρός τδ βελτίους γενέσδαι άνδρας;

'Έστι γάρ και ανεν τούτων βελτίους γενέ- 
<>δαι’ όμως δε ονκ άχρηστα κάκεϊνα 1 εστίν. ως 
γάρ δι έρμηνέως σνμβάλλομεν τά λεγάμενα ποτέ, 
όμως μέντοι γε ονκ άχρηστον ήν ημάς και αυ
τούς την φωνήν είδέναι· ακριβέστερου γάρ άν 
τ ι  σννήκαμεν 2 οντω και άνευ τούτων των μα
δημάτων ουδέV κωλύει γενέσδαι.

XXXIV. Πότερον ούν. ονδέν προέχονσιν 
οντοι οί μαδηματικοι προς τό βελτίους γενέσδαι 
των άλλων άνδρωπων ,·

1 καί εκείνα. 2 σννίημι.
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Olyanok, a mik hasznosaknak látszanak 
lenni.

Mik tehát azok?
A betűk (az írás) mondá, és a többi tanul

mányok közöl azok, melyekről Plátó is mond
ja, hogy mintegy zabla erejével bírnak az if
júknál, hogy más tárgyakra ne ragadtassanak.

De szükséges-e ezeket elfogadni, ha valaki 
a valódi műveltséghez akar jutni, vagy nem 
szükséges?

Szükség ugyan nincs rajok, mondá; mind
azonáltal hasznosak arra, hogy hamarább a mű
veltséghez juthassunk; de javulásunkra mit sem 
hajtanak.

Tehát azt állítod, hogy mit sem használ
nak arra, hogy jobb férfiakká váljunk?

Mert nélkülük is lehetünk jobbakká; mind
azonáltal nem hasztalanok azok. Mert valamint 
néha szóváltó által fogjuk föl a mondottakat; 
mindazonáltal épen nem volna hasztalan min- 
magunknak is azon nyelvet tudni; mivel úgy 
tökéletesebben megérthetnénk holmit : úgy 
szorosan véve ezen tudományok nélkül is el
lehetünk.

XXXIV. Tehát ezen tudományokhoz ér
tők nem bírnak más embereknél nagyobb 
előnynyel abban, hogy jobbakká váljanak ?
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Πώς μέλλουαι προέχειν, επειδάν φαίνωνται 
ήπατημένοι1 περί άγαδών καί χαχών, ώςπερ 
και οι άλλοι, καί έτι χατεχόμενοι νη 6 πάαης 
κακίας; Ονό'εν γάρ κωλύει ειδέναι μεν γράμμα
τα, χα'ι χατέχειν τά μαθήματα πάντα, ομοίως 
δέ μέδυαον καί άκρατή είναι και φιλάργυρον 
καί άδικον καί προδότην καί τό πέρας άφρονα.

Αμελεί, πολλούς τοιουτους έπτϊν Ιδεΐν.
Πώς οιν οντοι προεχουπιν, εφη, εις το βελ- 

τίονς άνδρας γενεά δ  α ι, ενεκα τούτων τών μα
δημάτων ;

XXXV. Ονδαμώς φαίνεται έκ τούτον τον 
λόγον. Άλλα τί έατιν, εφην εγώ, το αίτιον, ότι 
εν τώ δεύτεροι περίβολοι διατρίβονπιν, ώςπερ 
έγγίζοντες προς την όλη δίνην Παιδείαν;

Καί τ ί τούτο ωφελεί αυτούς, εφη, όταν πολ- 
λάκις έατιν Ιδεΐν 2 παραγιγνομένους έκ τον πρώ
τοι/ περιβόλου από τής Άχρααίας καί τής άλ
λης Κακίας εις τον τρίτον περίβολον πρός την  
Παιδείαν την άληδινήν, οι τούτους τούς μα- 
δηματιχούς παραλλάττουοιν; ώςτε ποίς έτι 
προεχουαιν άρα; εί γ άκινητότεροι ή δυςμα- 
δέστεροί είαιν.

Ποίς, εφην εγώ, τούτο ;
"Οτι οι εν τώ πρώτοι περίβολοι ον προςποι- 

οΰνται έπίατασδαι α ούκ οϊδααιν οί δε έν τώ

1 άπατάω. α όράω.
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Hogyan fognának bírni, miután abban, bogy 
mi jó, mi rossz, mint mások ők is csalódni, s e 
fölött még majd minden rossznak meghódolni 
látszanak? Mert lehet tudni írni és bírni min
denféle tudománynyal; mindazonáltal iszákos
nak, kicsapongónak, fösvénynek, igaztalannak, 
árulónak s végre esztelennek lenni.

Bizonyára, sokat láthatni ilyent.
Micsoda előnyük van tehát ezeknek, mon

da, abban, hogy jobbakká váljanak, noha ezen 
tudományokban jártasak ?

XXXV. Amint e beszédből látszik, semmi. 
De mi az oka, hogy ezek a második kerítésen 
belül mulatnak , mint a valódi műveltséghez 
közeledők?

És mit használ ez nekik, mondá, holott 
gyakran láthatni olyanokat, kik az első kerí
tésből a mértékletlenségtöl és más gonoszság
tól a harmadik kerítésbe az igazi műveltséghez 
jutnak, akik ezeket a tudósokat meghaladják? 
így tehát micsoda előnynyel bírnak ? ha lom
hábbak vagy kevesbbé tanulékonyak.

Hogy lehet ez, mondám én?
Mert azok az első kerítésben nem tulajdo

nítják magoknak azokat tudni, a miket nem
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δευτέρω περιβόλω, el μηδέν άλλο, ο προςποιονν- 
ταί γε έπίστασθαι, ονκ οίδασιν. έως <)' αν εχωοι 
ταυ την την δόξαν, ακίνητους αντονς ανάγκη 
είναι προς το όρμάν προς την άλι^θινήν ΙΙαι- 
δείαν. ειτα το έτερον ονχ όράς, ότι και αί ζέόξαι, 
εκ τού πρώτου περιβόλου είςπορενονται προς 
αντονς ομοίως; 'Ώςτε ούδέν ούτοι εκείνων βελ- 
τίονς εϊσίν,.εάν μη κα'ι τούτοις σννή Μ εταμέ
λεια, και πεισθώσιν, ότι ον Παιδείαν εχουσιν, 
άλλα Ψευδοπαιδείαν, δι’ ην άπατώνται, οντω 
δέ διακείμενοι ονκ αν ποτέ σωίλεϊεν 1. Kai 
υμείς τοίννν, ιό ξένοι, εφη, οντω ποιιϊτε, και 
ενδιατρίβετε το'ις λεγομένοις, μέχρις αν έξιν 
λαβεϊν. — αλλά περί των αυτών πολλάκις δει 
επιοκοπείν και μη διαλείπειν, τά  δ’ άλλα πάρ
εργα ήγήσασθαι‘ — el δε μη, ουδέν όφελος ν- 
μϊν εοται ών νυν ακούετε.

XXXVI. Ποιήσομεν. τούτο δε έξηγηααι, 
πώς ονκ εοτιν αγαθά 0οα λαμβάνονοιν οι άν
θρωποι παρά τής Τύχης ' οίον τό ζην. τό ύγι- 
αίνειν, τό πλουτείν, τό ενδοξεΐν, το τέκνα, έχει ν. 
τό νικάν, κα'ι τά λοιπά όσα τούτοις παραπλή
σια ; ή πάλιν, τά εναντία πώς ονκ έστι κακά.; 
πάνν γάρ παράδοξον ήμϊν και άπιστον δοκεϊ τό 
λεγόμενον.

' σάζω.
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tudnak; emezek a második kerítésben, ha mást 
semmit sem, de a mit tulajdonítunk magoknak 
tudni, azt sem tudják : a inig tehát, ezen véle
ményünk mozdulatlanoknak kell lenniek a valódi 
müveltséghezi közeledésben. Azután nem lá
tod a másik okát, hogy a vélemények az első 
kerítésből szintén bemennek hozzájok ? Azért 
ezek (a második kerítésben), amazoknál (az 
elsőben) mivel sem jobbak, ha csak nem 
csatlakozik hozzájok a b á n a t ,  és el nem hi
tetik magokkal, hogy nem igazi, hanem álmü- 
veltséggel bírnak, mely által megcsalatnalc : 
ily állapotban pedig soha sem boldogulhatnak. 
Ti is tehat, oh vendégek, így tegyetek, és ab
ban, a mit mondottam, foglalatoskodjatok, míg 
az szokástokká váljék. De ugyanazon tárgyat 
gyakran Iceli vizsgálnotok, és föl nem hagyno
tok vele, másokat pedig csak adalékoknak (mel- 
lékdolgoknak) vélnetek; ha ezt nem teenditck, 
mi haszna sem lesz annak, a mit most hallot
tatok.

XXXYI. Meg fogjuk tenni. De azt még 
magyarázd meg miért nem jók azok , a miket 
az emberek a szerencsétől kapnak, mint: élni, 
egészségesnek, gazdagnak, hírnevesnek lenni, 
magzatokkal bírni, ellenségein győzni s több 
eíéle; s viszont mért nem rosszak az ellenke
zők ; mert egészen visszatetszőnek sőt hihetet
lennek látszik ezen állításod lenni.
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Ά γε  τοίννν, πειρώ, εφη, άποκρίνασ&αι τό 
φαινόμενον περί ών άν σε ερωτώ.

ΑΧΧά ποιήσω τούτο, εφην εγώ.
Πότερον ονν, καν 1 κακώς τις ζή, άγαύΧυν 

εκείνο) το ζ ήν ;
Ον μοι δοκεΐ, άΧΧά κακόν εφην εγώ.

JΊώς ονν άγαίϊόν έστι το ζήν, εφη, είπερ 
τούτη) έστί κακόν :

"Οτι τοϊς μεν κακοίς ζώσι κακόν μοι δοκεΐ 
είναι' τοϊς δε καΧώς αγαθόν.

Και κακόν αρα Χεγεις το ζήν καί άγαμόν 
είναι.

'Έγωγε.
XXXV11. Μ ή ούν άπι&άνως Χέγε. αδύνα

τον γάρ το αντό πράγμα καί κακόν καί άγαίΧον 
είναι, οντο) μεν γάρ καί οίφέΧιμον καί βΧαβερον 
άν είη, καί αιρετόν καί φευκτόν άμα αεί.

Άπί&ανον μεν  άΧΧά πώς ονν, εί τό κακώς 
ζήν, ω άν νπάρχη, κακόν τι υπάρχει αντώ, κα
κόν αντό τό ζήν εστίν :

AXX' ον τό αντό, εφη, υπάρχει τό ζήν. τώ 
κακώς ζήν. η ον σοι φαίνεται-,

ΆμέΧει, ονδ' έμοί δοκεΐ τό αντό είναι,
Τό κακοίς τοίννν ζήν κακόν εστιν το δε ζήν

1 χοα tar.
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Rajta tehát, iparkodjál, mondá, arra, a mi fe
lől kérdezlek, úgy felelni, a mint neked látszik.

Csakugyan úgy fogok tenni, mondám én.
Vájjon tehát ha rosszul ól is valaki, annak 

is jó élni ?
Véleményem szerint nem, hanem annak 

rossz, mondám ón.
Hogyan lehet tehát az élet jó, mondá ő, ha 

annak élni rossz ?
Mert én úgy tartom, hogy a rosszúl élőknek 

élni ugyan rossz, de a jól élőknek jó.
Tehát az életet mind jónak mind rossznak 

mondod?
Csakugyan.
XXXVII. Vigyázz, hogy hihetetlenül (va

lamiképtelenséget) ne beszélj; mivel hihetetlen, 
hogy ugyanazon dolog jó is rossz is legyen egy
szersmind, mert így hasznos is káros is és mind 
kívánatos mind utálatos lenne egyszerre (ugyan
azon időben) mindig.

Ez ugyan hihetetlen. De ha annak ki rosz- 
szul él, élni valami rossz, hogy volna azért maga 
az élet rossz ?

De nem mindegy, mondá, élni, és rosszul 
élni. Vagy nem úgy látszik ez neked?

Annyi bizonyos, nekem sem látszik az 
mindegynek.

Tehát rosszul élni, az rósz, de az élet nem
5
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ον χαχόν. ’E nd, ει ην χαχόν , τοϊς ζώοι χαλώς 
χαχδν δη νπηρχεν, έπε'ι τδ ζην αντοϊςνιτηρχεν, 
όπερ έοτ'ι χαχόν.

Άληέλη μοι δοχεΐς λέγειν.
XXXVIII. Επεϊ τοίννν αμφοτέροις ονμ- 

Iβαίνει τδ ζην, χαι τοϊς χαχώς ζώοι χα'ι τοϊς χα
λώς, ούχ αν είη ούτε αγαθόν είναι τδ ζην ούτε 
χαχόν ιόςπερ ουδέ τδ τέμνειν χα'ι χαίεΐν έν τοϊς 
άρρωοτονοίν εοτι νοοερδν χα'ι υγιεινόν, αλλά το  
πώς τέμνειν. Ονχονν οντω χα'ι έπ'ι τώ ζην  ονχ 
εοτι χαχδν αντδ τδ ζην, άλλα τδ χαχώς ζην.

Ε ο τι ταντα.
Σ ύ  τοίννν οντω ίλεώρηοον πάτερον άν βον - 

λοιο ζην χαχώς, η άποθανεϊν χαλώς χα'ι άν~ 
δρείως ;

Άποθανεϊν έγωγε χαλώς.
Ονχονν ονδέ τδ άπο&ανεϊν χαχόν έστιν, 

ε'ίπερ αίρετώτερόν εοτι πολλάχις τδ άποίλανεϊν 
τον ζην.

"Εοτι ταντα.
Ονχονν δ αύτδς λόγος χα'ι περί τον νγιαί- 

νειν χα'ι ιοοεϊν* πολλάχις γάρ ον ον μ φέρει νγι- 
αίνειν, αλλά τουναντίον, 1 όταν ή περίοταοις 
τοιαντη.

1 τό εναντίον.
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rossz ; mert ha ez rossz volna, akkor bizonyára 
a jól élőknek is rossz volna élni, miután ők is 
bírnák az életet, a mi rossz.

Igazat látszol szólani.
XXXVIII. Miután tehát mindkettőjökkel 

együttjár az élet, a rosszul élök-épenúgy minta 
jól élőkkel : az élet magában sem jó sem rossz 
nem lehet, valamint a vágás és égetés sem 
egészségtelen sem egészséges, hanem attól 
függ, hogy kin és mikép történik a vágás és 
égetés (mert hasznos ez a betegeknek, káros az 
egészségeseknek). így áll tehát az élettel is a 
dolog, nem maga az élet rossz, hanem a rossz 
élet az.

Úgy van.
Következőleg te ezt vizsgáld meg : inkább 

akarnál-e rosszul élni, mint jól és hösileg meg
halni?

r
En? inkább szépen meghalni.
Tehát meghalni sem rossz, kivált ha néha 

a halál az életnél kívánatosabb.

Úgy van.
Ugyanez áll az egészség — valamint a be

tegségről is ; mert néha nem használ egészsé
gesnek lenni, hanem az ellenkező, ha a körül
mény olyan.

5*
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Άλη& ή λέγεις.
XXXIX. 'Άγε δή, σκεψώμεϋ-α και περί τοι 

ηλοντείν όντως· εϊ γε &εωρεϊν έοτίν, ως πολλά- 
κις έατϊν ϊδείν υπάρχοντά τινί πλούτον, κακώς 
όέ ζώντα τούτον και ά&λίως.

Ni) -dia, πολλούς γε.
Ούκοϋν ούδέν τοντοις 6 πλούτος βοηϋεϊ εις 

το ζην καλώς.
Ού φαίνεται' οντοι γάρ φαύλοι είαιν.
Ούκοϋν το οπουδαίονς είναι ούχ 6 πλούτος 

ποιεί, αλλά ή Παιδεία.
Έίκός γε.
Έκ τούτου άρα τού λόγον ουδέ ο πλούτος 

αγαθόν εατιν, εϊπερ ού βοηΟ-εΙ τοϊς έχονοιν αυ
τόν εις τό βελτίονς είναι.

Φαίνεται ούτως.
Ουδέ αναφέρει άρα ένίοις πλοντεΐν· όταν 

μή έπίατωνται τώ πλούτω χρήοίλαι.

Αοκεϊ μοι.
Πώς οιν τούτο αν τις κρίνοι άγαίλον είναι, 

ο πολλάκις ού συμφέρει νπάρχειν;
Ούδαμώς.
Ούκοϋν εί μέν τις  έπίαταται τώ πλούτω 

χρήοϋ αι καλώς και έμπείρως, εν βιώσεται' ει ι'ί 
μή, κακώς.

ΆληΟ'έατατά μοι δοκε'ις τούτο λέγειν.
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Igazat mondasz.
XXXIX. Nosza! elmélkedjünk most a gaz

dagság fölött is hasonlóan : ha már ezt kell 
vizsgálnunk, mily gyakran láthatni, hogy van 
valakinek gazdagsága, és még is rosszul és sze
rencsétlenül él.

Jupiterre! mondom, láthatni ilyet sokat.
Ezeknél tehát a gazdagság mit sem segíti 

a jó életet.
Úgy látszik nem, mivel dk magok rosszak.
Tehát hogy erkölcsösek legyünk, azt nem 

a gazdagság hanem a műveltség teszi.
Nincs máskép.
Ezen oknál fogva, a gazdagság sem jó, 

mivel nem segíti a vagyonosokat abban, hogy 
jobbakká legyenek?

Úgy látszik.
Tehát némelyeknek nem is használ gaz

dagoknak lenni, ha nem tudnak a gazdagság
gal élni.

Én is úgy vélekedem.
Hogyan Ítélhetné tehát valaki azt jónak, a 

mit gyakran nem hasznos bírni?
Semmi módon.
A ki tehát a gazdagsággal jól és okosan 

tud bánni, az jól fog élni; a ki pedig nem tud, 
az rosszul.

Véleményem szerint ezt legigazabban ál
lítod.
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XL. Κα'ι τό σννολον δέ έστιν  το τιμάν 
ταΰτα ως άγα9ά οντα, η άτιμάζειν ώς καχά, 
τούτο δ' έστι το ταράττον τους άν9·ρώπους και 
βλάπτον, όταν τιμώαί τε αυτά και οϊωνται διά 
τούτων μόνων είναι το ενδαιμονεϊν' και πάνύ' 
επομένως πράττειν ένεκα τούτων και τα ασεβέ
στατα και τα αισχρότατα δοκοΰντα είναι ον 
παραιτώνται. ταΰτα  δ'ε πάσχουσι διά την τον 
αγαθού άγνοιαν άγνοοναι γάρ ότι ον γίγνεται 
εκ κακών άγαίλόν πλούτον δέ έατι πολλούς κτη- 
ααμένονς ΙδεΙν εκ κακών και αισχρών έργων 
οίον λέγω έκ τού προδιδόναι και ληιζεσίλαι και 
ανδροφονειν και συκοφαντεϊν και αποστερεϊν, 
και εξ άλλων πολλών κα'ι μοχθηρών.

’Έστι ταΰτα.

XLI El τοίννν γίγνεται έκ κακού άγαίλον 
μηδέν, ώςπερ εΐκός, πλούτος δέ γίγνεται έκ 
κακών έργων’ ανάγκη μη είναι άγαμόν τον πλού
τον.

Συμβαίνει ούτως έκ τούτον τού λόγον.

Ά λ λ ’ ουδέ το φρονεϊν γε, ουδέ δικαιοπρα- 
γεΐν ονκ έστι κτήσασΟ αι έκ κακών έργων, ώςαύ- 
τως δέ ουδέ τό άδικειν κα'ι άφρονεϊν έκ καλών 
έργων, ουδέ νπάρχειν άμα τά αυτά δύναται. 
πλούτον δέ και δόξαν και τό νικάν και τά λοιπά 
όσα τοντοις παραπλήσια, ούδέν κωλύει νπαρ-
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XL. Hogy röviden szóljak: épen ez, hogy 
vagy becsben tartják az emberek ezeket mint 
jókat, vagy megvetik mint rosszakat, ez az, a 
mi megzavarja őket, és árt nekik, midőn túlbe
csülik ezeket és gondolják, hogy egyedül ezek
ből származik a boldogság ; sőt ezekért rendre 
megtenni mindent, ha legistentelebbnek és le g- 
gyalázatosabbnak látszik is az lenni, nem átal- 
lanak. Ez pedig azért történik, mivel nem is
merik a jót, és nem tudják, hogy a rosszból jó 
nem származik; már pedig láthatni, hogy so
kan rossz és gyalázatos tények által tettek gaz
dagságra szert, mint árulás, rablás, gyilkolás, rá
galmazás, díjlevonás és egyéb gonosz tettek által.

Úgy van.

XLI. Ha tehát a rosszból jó nem szárma
zik, amint  ez valószínű, a gazdagság pedig 
rossz tettekből származik : szükségképen kö
vetkezik, hogy a gazdagság nem jó.

Ezen beszédből következtetve igy van.

De józanságra és igazságosságra nem tehe
tünk szert rossz tettek által, valamint igazság
talanságra és esztelenségre sem jutunk jó tet
tek által. Nem is férhetnek ezek egyszerre össze. 
A gazdagságot pedig, hírnevet, győzelmességet 
s több efélét mi sem akadályoztatja, hogy
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χειν τιν'ι άμα μετά κακίας πολλής* ωςτε ονκ άι 
είη ταντα ά/α&ά ούτε κακά' άλλα το φφονεΐι 
μόνον άχαΟ'όν, τό δε αφφονεΐν κακόν.

Ίκανώς μ ον δοκεϊς λεγειν, εφψ.

** #

Quod satis est. Et profligavimus eam opi
nionem, qua illa a pravis actionibus esse cre
duntur.

Utique multum hoc est, inquit, et idem, 
atque illud, cuius causa diximus talia neque 
bona neque mala esse. Idque eo magis, quod, 
si ea ex solis pravis actionibus provenirent, 
mala semper essent. Atqui ab utroque genere 
cuncta proficiscuntur: ideoque neu bona ea, neu 
mala esse diximus. Quemadmodum somnus 
vigiliaque non bona, non mala sunt. Similiter, 
mea quidem sententia, et deambulare et sedere 
et reliquae res, quae unicuique intelligentium 
ignorantiumque contingunt. Sed eorum vero,
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sok gonoszsággal össze ne férjen.. A honnan 
következik, hogy ezen dolgok alig lehetnek jók 
vagy rosszak; hanem egyedül az eszesség jó, 
az esztelenség pedig rossz.

Véleményem szerint kimerítöleg megvitat
tad e tárgyat, mondám.

Jegyzet. E beszélgetésnek hátra levő részét a gö
rög műnek latin értelmezője eredeti szöveg hiányában 
arabsból forditá latinra; de hogy mennyire különbözik 
ez az eredetitől, azt mindenki könnyen láthatja.

t
A mi elég. Es mi letettük azon véleményt, 

melynél fogva azok, (hírnév, győzelem, gazdag
ság) rossz tettekből számlázottaknak lenni tar
tatnak.

Bizonyára sok lenne azt állítani, mondá, 
és ugyanannyi, mint vala azon állítás, melynél 
fogva következtettük, hogy ezek sem jók sem 
rosszak. És ugyan annál inkább, mivel, ha 
egyedül rossz tettekből erednének, mindig rosz- 
szak volnának. De a tettek mindkét neméből 
származnak ezek mind, azért mondottuk, hogy 
sem jók sem rosszak. Valamint az álom és vi- 
rasztás is sem jó, sem rossz. Épen így áll a do
log, véleményem szerint, a jarkálás- és üléssel, 
valamint egyéb dolgokkal, melyek az értelme-
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quae alterutrius propria sunt, alterum bonum, 
malum alterum est : ut tyrannis et iustitia, 
quae duo aut uni accidunt aut alteri; eo quod 
praeditis intelligentia perpetuo iustitia adhae
ret ; ipsa tyrannis nullos nisi ignorantes co
mitatur. Neque enim fieri potest, quod nos ante 
diximus, ut uni eidemque rei, tempore uno et 
eodem, accidant res duae ad eum se modum 
habentes : ita ut homo unus et idem eodem 
temporis momento dormiat vigiletque, sapiens 
sit et ignarus simul, vel aliud quidlibet eorum, 
quae parem rationem habent.

Ad haec ego : Toto hoc, inquam, sermone 
rem omnem te iam absolvisse autumo.

Ille autem sic respondit : Haec universa 
ego ab illo principio, quod vere divinum est, 
proficisci affirmo.

At quodnam illud est, inquam, quod tu in
nuis ?

Ille id huiusmodi oratione complexus est : 
Vita et mors, sanitas et morbus, divitiae et 
paupertas, ceteraque de quibus diximus ea ne
que bona neque mala esse, accidunt plerisque 
hominibus a non-malo.

Plane coniicimus, inquam, id necessario ex 
hoc sermone sequi, talia nempe nec bona, nec
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sekkel és tudatlanokkal közösek Hanem azok 
közöl, melyek csak egy valamelyiknek sajátja, 
az egyik jó, a másik rossz, mint : a zsarnokság 
és igazság, melyek vagy egyik- vagy másikkal 
fordulnak elő, azért, mert az értelmesekkel min
dig az igazság szövetkezik; a zsarnokság má
sokkal nem csak a tudatlanokkal jár. Mert nem 
lehet, mint már előbb mondottuk , hogy egy 
tárgygyal ugyanazon egy időben két ellenkező 
hason módon férjen össze, úgy, hogy ugyan
azon ember ugyanazon egy időpercben alu- 
gyék és viraszszon, bölcs és tudatlan legyen, 
vagy bármi más. azok közöl, melyek ezekhez 
hasonlók.

Ezekre ón igy szólók: úgy vélem, hogy ezen 
beszéddel az egész dolgot kimerítetted.

0 pedig igy felelt : azt állítom én, hogy 
minden, a mi létezik, egy elemtől, mely igazán 
isteni, ered.

De melyik az, mondám, melyre most in
tesz ?

0 pedig ezt ily beszédbe foglalta : Az 
élet és halál, egészség és betegség, gazdagság 
és szegénység, és egyebek melyekről mondot
tuk, hogy sem jók, sem rosszak, eredetűket 
veszik igen sok embernél a nem-rosztól.

Igen is belátjuk, mondám, hogy ezen be
szédből az szükségképen következik , hogy
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mala esse; ita tamen, ut haud me firmum in 
liocce iudicio praedicem.

Hoc fit,inquit, eo, quod longiuscule abs te 
abest habilitas illa, qua sententiam hanc ima
ginando debes concipere. Quocirca rerum usum, 
quem paulo ante vobis indicavi, toto vitae 
vestrae curriculo persequimini: ut ea, quae 
dicta sunt, vestris infigantur animis, per quae 
eadem habitus vobis accidat. Quodsi de aliquo 
istorum adhuc dubitaveritis, revertimini ad me, 
ut ea de re id ex me cognoscatis, cuius auxilio 
dubitatio discedat a vobis.
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ily dolgok sem jók sem rosszak; de még is úgy, 
liogy ezen ítéletemben nem vagyok erős.

Az onnan történik, mond#, mért kissé tá
vol van tóled azon képesség, mely által ezen 
állításomat képzelve kell felfognod. Azért csak 
a dolgok azon használatát, melyet kissé ezelőtt 
kimutattam, űzzétek az élet egész pályáján, 
hogy a mondottak mélyen begyökerezzenek 
sziveitekbe, és ezek által szokás keletkezzék 
bennetek. Ha pedig ezek körül még valamiről 
kételkednétek, térjetek vissza hozzám, hogy 
meghalljátok, a minek segélyével kételyetek 
szétoszoljék




