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ELŐSZÓ.

A  „Cato maior“ jelen kiadásánál (melyet a „Laelius“ 
kiadása nyomban követni fog), felgymnasiumi tanulóinkat 
tartottam szem előtt, kiknek a külföldön már régóta nemcsak 
Cicero beszédeit, hanem annak bölcsészeti munkáit s ezek 
közül különösen „az öregségről“ és „a barátságról“ irt két 
szép értekezését szokták magyarázni. Nagyon eltérnék tár
gyamtól, ha itt bővebben indokolni akarnám azon meggyőző
désemet, hogy ezen eljárást nálunk is követni kellene. De, 
reményiem, e nézet mai nap nem is szorul már bővebb 
indokolásra, miután egyrészt a közoktatásügyi minisztérium 
legújabban kibocsátott középtanodaí'tantervjavaslatában, — 
másrészt az orsz. középtanodaí tanáregylet sok tekintetben 
a minisztériumétól nagyon elütő tantervében az említett két 
munkát a gymnasium! classicusok sorába felvették. A jelen 
kiadás nem készült ezen ajánlások következtében ; mert már 
hosszabb idő óta fekszik tökéletesen elkészülve, s inkább 
Cicero bölcsészetével való hosszabb foglalkozásomnak, mint 
valamely külső indoknak köszöni létrejöttét. De igenis 
köszönheti ezen kettős ajánlásnak megjelenését, melyet a 
t. kiadó úr felszólítására annál szivesebben eszközöltem, minél 
inkább meggyőződtem arról, hogy a latin nyelv tanítására 
szánt csekély idő mellett, ilyen magyarázatos kiadásokra 
valóban szükségünk van.

Németországban sokat foglalkoztak Ciceróval általában, 
de ezen két munkájával különösen is. Iparkodtam az illető 
munkákkal megismerkedhetni s felhasználtam azokat, a 
mennyire czélomnak megfelelni látszottak. Hogy kiadásom
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4 ELŐSZÓ.

főleg a német iskolák számára megjelent kiadásokkal*) sok 
tekintetben egyezik, az már azon okból is könnyen megért
hető, hogy a szöveg, melyet, és a közönség, melynek magya
ráztunk, itt is ott is ugyanaz. Nem birom, nem is értem 
azon hiúságot, mely valamely helyes magyarázatot azért 
nem akarná kiadásába felvenni, mert az már másutt is 
mondva van. Ellenkezőleg örültem, ha valamely hely kitűnő 
magyarázatát más kiadásban lelhettem, és nem haboztam, 
azt átvenni. De azért kiadásom, mint a t. szaktársak látni 
fogják, nem fordítás, — nem is lehetett az , mert tapasz
talásból igen jól tudom, hogy a közönség melynek a németek 
magyaráznak, sokkal előrehaladottabb. sokkal készültebb 
mint a miénk.

A kiadás szövegét csekély eltérésekkel átvettem Halm  
kitűnő kiadásából.2)

Miután Cicero irálya egyáltalában nem épen nehezen 
érthető, de ezen könyvei különösen nyelv- vagy mondattanilag 
csekély nehézségeket tartalmaznak : főgondot fordítottam a 
tárgy magyarázatára, különösen az említett bölcsészek és 
bölcsészeti iskolák tanainak jellemzésére. Utóbbit már azon 
okból is, minthogy nézetem szerint ilyen olvasmány (persze 
még inkább Platóé) legjobb bevezetés a bölcsészet tanulmányo
zásába. Kívánom, hogy ezen tulajdonsága nálunk is észlel
hető legyen, hol eddig épen ezen irányban igen kevés történt. 

P e s t, 1869. május hó 10-kén.
Dr. Heinrich.

l) M. Tullii Ciceronis Cato maior de senectute. Erklärt von Julius 
Sommerbrodt, 5. Aufl. Berlin, 1866; — von Gustav Lahmeyer, 2. Aufl. 
Leipzig, 1866; — von Ludw. Jul. Billerbeck, 3. Aufl. Hannover, 1837; 
— von C. W. Nauck, Leipzig, 1854.

a) M. Tullii Ciceronis opera quae supersunt omnia ex recensione 
Jo. Casp. Orellii. Editio altera emendatior. Opus morte Orellü inter
ruptum continuaverunt J. G. Baiterus et Carol. Halmius. Volumen quar
tum. Turici, 1861. p. 584—611.



BEYEZETES.

1. Cicero élete és jelleme. M. Tullius Cicero született 
Kr. e. 106. januar 3-kán Arpinum mellett. Atyja, ki mint 
egyszerű római lovag leginkább a földmÍveléssel foglalkozott, 
de a tudományokat is kedvelte, Arpinumból átköltözött Ró
mába, hogy ott két fia Marcus ésTQuintus finomabb nevel
tetésben részesülhessen. Marcus, az idősbik fiú, itt különösen 
szónokokkal és költőkkel társalgóit, mely utóbbiak közt főleg 
a görög költő A. Licinius Archias, kit Cicero későbben oly 
melegen védett, volt nagy befolyással tanulmányaira. De 
Cicero már akkor is a szónoklat és jogtudomány mellett 
különösen a görög bölcsészek tanulmányozásával foglalkozott. 
Hogy gyenge egészségét helyreállítsa és magát a szónoklat
ban még inkább kiképezze, nagyobb utazást tett, mely alka
lommal hat hónapig Athenaeben időzött, bol T. Pomponius 
Atticussal barátságos viszonyba lépett. Miután ezen utazásá
ból Romába visszatért, Terentiat vette nőül, ki őt Tullia 
leányával és Marcus fiával megajándékozta. Most egymás
után elnyerte a főbb állami hivatalokat, 75-ben Kr. e. quae
stor lett, mely hivatalt Lilybaeumban, Sicilia szigetén, viselte. 
Daczára annak, hogy a római quaestorok az akkori viszo
nyok közt nagy nehezen tehettek szert alattvalóik kegyére, 
mert kényszerítve voltak, ezeket nagy gabona szállításokkal 
és adókkal nyomni : mégis kivívta magának Sicilia lakosai
nak tiszteletét és szeretetét, mivel mindig emberszerető, kímé
letes és igazságos volt irányukban. Azért őt választották a 
Siciliaiak ügyvivőjüknek, midőn 70. Kr. e. kincsszomjas 
helytartójukat C. Verrest beperelték. Cicero, midőn utazásá
ból Romába visszatért, azonnal belépett a tanácsba, és oly 
buzgóu működött a tanácsi (aristokraticus) párt érdekében, 
hogy erőteljes fellépése és szónoki befolyása által nem sokára 
e párt fűtámasza lett. De azért birta a nép kegyét és bi
zalmát is, melyet leginkább önzéstelen eljárása által szerzett
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meg magának. 69-ben volt Cicero aedilis eundis, 66-ban 
praetor, mely hivatalok mellett ügyvédi munkásságát is ren
desen folytatta. Ezen korszakba esnek beszédei pro Sexto 
Roscio (kit atyagyilkossági vád ellen védett), pro Aulo 
Cluentio és legjelesebb beszédeinek egyike : de imperio Gn. 
Pompei vagy de lege Manilia.

Cicero most, daczára annak, hogy novus homo*) volt, 
már oly népszerűségnek örvendett, hogy 64-ben már a con
sidi hivatalt kérhette. Daczára annak, hogy hat vetélytársa 
volt, és a nemesség a polgári származású, bár jeles tehetségű 
férfiút nem kedvelte, mégis a 63-iki évre consulnak válasz
tatott meg. Mint ilyen is tartott több beszédet : Publius 
Ridlius telektörvénye ellen (három beszéd) ; pro Rabirio 
Posthumo és pro Lucio Murena. De ezen ügyvédi munkás
ságának fontossága egészen háttérbe lép a Catilinaféle össze
esküvés felfedezése és meghiúsítása előtt. Ezen legjelesebb 
és leghiresebb tette által elérte a népszerű szónok politikai 
tevékenységének tetőpontját, melyen azonban nem tarthatta 
magát sokáig; különösen mióta Pompejus a tanácsi párttól 
elszakadván a nép pártjához mind inkább közeledett. Cicero 
befolyása által a két párt eltérő érdekeit egyesíthetni vélte, 
de siker nélkül. Most (60. Kr. e.) Gnaeus Pompejus, C. Julius 
Caesarral és a gazdag Marcus Crassussal megkötötték, az 
úgynevezett első triumvirátust és hiába iparkodtak a tanácsi 
párthoz híven ragaszkodó Cicerót megnyerni; azért egészen 
mellőzték a hires consult, ki ügyvédi tevékenységét még 
mindig és pedig nagy eredménynyel folytatta. (Ezen idő
szakba (62—59. Kr. e.) esnek : pro Publio Sulla, pro Archia 
poeta és pro Lucio Valerio Flacco tartott beszédei).

így Cicero a hatalmas triumvirek által számos ellen
ségeinek volt kitéve, kiknek nemsokára engednie kellett is. 
58. Kr. e. t. í. Publius Clodius néptribun azon törvényjavas
latot vitte keresztül, hogy mindenki, ki római polgárt ítélet 
nélkül kivégeztetne, számüzettessék (si quis civem Romanum 
indemnatum interemisset, is aequa et igni interdiceretur). Cicero 
átlátta, hogy ezen törvény egyenesen az ő személye ellen

*) Novus homo volt minden polgári vagy csak egyszerűen lovagi 
származású ember, kinek elődei curuli^ hivatalt még nem viseltek, azaz : 
aedilis, praetor, consul nem voltak. Ő maga tulajdonképen még nem is 
nobilis, hanem csak utódai.
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van intézve, azért Dyrrhachiumba és innen Thessalonikébe 
futott, miután a tanács öt valóban száműzte és a római nép
tömeg házát és majorjait lerombolta és pusztította. Szomorú 
fordulata volt ez eddig oly dicső sorsának, melyet Cicero 
azonban sem jellemszilárdsággal, sem műveltségéhez és állásá
hoz illő méltósággal nem viselt. Következő évben visszahivatott 
és valódi diadalmenetben, a nép örömzajongása közt, tartotta 
bevonulását Rómába, hol azonnal a népnek és a tanácsnak 
ékes beszédben fejezé ki szívből eredt köszönetét. (Fost 
reditum in senatu és ad Quirites). De régi befolyását nem 
nyerhette többé vissza; belátta a tanács és pártjának gyenge
ségét és befolyástalanságát, azért kényszerűségből és elég 
ingadozólag a triumvireknek hódolni kezdett. Ezen körül
mény és a római néptömeg kikelései személye ellen annyira 
elkedvetleníték öt, hogy majdnem egészen visszavonult az 
állami élettől és magánpereknek (pro Publio Sestio, pro Marco 
Coelio, pro Lucio Balbone, pro Gnaeo Plancio, pro Rabirio 
Postumo, pro Marco Scauro, in Vatinium és in Lucium 
Pisonem), theoretikai tanulmányoknak (de oratore és de repub- 
lica) és fia2) nevelésének egész idejét és munkásságát szen
telte. 3 * * * * 8) Csak akaratja és kedve ellenére vállalta el 52. Kr. e. 
mint proconsul Cilicia igazgatását, hol (mint azelőtt Siciliában) 
enyhe és — a mi akkor hallatlan kivétel volt, — önzéstelen 
bánásmódja és eljárása által szintén megnyerte a lakosok 
tiszteletét és szeretetét.

Midőn Cicero 49. Kr. e. Romába visszatért, a Pompejus 
és Caesar közt már régebben uralkodó feszültség polgári 
háborúvá fajult volt. Miután hosszabb ideig a pártokat ki
engesztelni akarta és kevés államférfiúi belátással soká inga
dozott, végre (elég későn) Pompejus pártjára állott, a 
nélkül azonban, hogy a háborúban tevékeny részt vett. 
Pompejus ( Pharsalus mellett 48. Kr. e.) megveretése szomorú,

2) Cicero fia Marcus Tullius Cicero szül. 65. Kr. e. Igen jó
neveltetésben részesült, de daczára annak nem viselt példás életet. 0  is
Pompejus pártján állott és kitüntetéssel harczolt a triumvirok ellen, miért
is ezek által halálra Ítéltetett. Későbben Octavianus pártjára állott és
30. Kr. e. consul lett. Mint ilyen erélyesen működött Antonins, atyja
halálos ellensége, ellen. Utolsó éveiről nem tudunk semmit; halálának 
éve is bizonytalan.

8) Ezen időszakba esnek : de provinciis consularibus (56. Kr. e.) 
és pro T. Annaeo Milone (52. Kr. e.) tartott beszédei is.
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valóban sajnálatra méltó helyzetbe hozta Cicerót, annál is 
inkább, mert Caesar boszujától is tartott. Ez azonban 
igen elnézöleg járt el irányában és megengedte neki, hogy 
Rómába visszatérhessen. De most Cicero politikai tevékeny
sége egészen meg volt gátolva, miután a Caesar által kivi
vőit dictatura minden szabadabb politikai mozgást lehetet
lenné tett. Cicero tehát visszahúzódott birtokaira és tudo
mányos munkásságnak szentelte egész idejét. (Csak 46. Kr. e. 
tartott két beszédet: pro Q. Ligario és pro M. Marcello, melyek
ben Pompejus ezen párthiveit eredménynyel védelmezte 
Caesar előtt. Épen oly eredményteljes volt a következő 
évbe eső beszéde pro rege Dejotaro.) Ezen munkásságra 
indította őt hőn szeretett leányának Tulkának halála is 
(45. Kr. e.), mely Cicero kedélyét roppantul meghatotta. 
Csak a bölcsészeiben talált vigaszt, csak bölcsészeti tanul
mányok voltak képesek, megindított kedélyének az elvesztett 
léleknyugalmat visszaadni. Ezen időszakba esnek munkái : 
De finibus bonorum et malorum, quaestiones academicae, dispu
tationes tusculaneae és de natura deorum,.

Cicero külsőleg barátságos viszonya Caesarhoz csak 
ügyesen játszott szerep volt, mert szive mélyében gyűlölte 
a mindenható dictatort, mint a köztársaság legnagyobb ellen
ségét. Ezen örömét nyíltan és örömzajjal jelentette ki, midőn 
Caesar (44. márcz. 15.) gyilkosainak tőrei alatt elesett. Cicero 
annyira örült Caesar megöletésének4), hogy ezen esemény 
által új politikai tevékenységre indíttatta magát, ö  az úgy
nevezett köztársasági párt élére állott és melegen szólt Caesar 
gyilkosainak büntetlensége mellett. De maga érezte, hogy 
ezen korszak zavarainak és bonyodalmainak kiegyenlítésére 
nem elég erélyes, azért ismét visszahúzódott a politika teré
ről előbbi tanulmányaihoz. Ekkor készültek : de senectute, 
de amicitia, de divinatione és de officiis czimü müvei. De 
még egyszer visszatért a nyilvános állami élethez. Antonius 
oly durván és erőszakosan járt el, oly eltürhetetlen módon 
akarta Caesar szerepét, Caesar lángesze nélkül, továbbját
szani ; a köztársasági párt oly sürgetősen szólította fel Cicerót : *)

*) Ezen öröme mutatkozik azon kis levélkében is, melyet Caesar 
niegöletése után L. Minucius Basilusnak, az összeesküvés egyik tagjának 
irt : Tibi gratulor, mihi gaudeo; te amo, tua tueor ; a te amari et 
quid agas quidque agatur, certior fieri volo. Ad fam. YL, 75.
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hogy ez végre még egyszer abban hagyta békés tanulmányait 
és visszatért Rómába, hol szenvedélyes és erélyes beszédeit 
tartotta Antonius ellen.5) A tanács Antoniusnak háborút 
izent. De ekkor új ellenség lépett fel : Octavianus (később 
Augustus név alatt Róma első császára), Caesar rokona és 
fogadott fia. Cicero és a tanács azonnal Octavianus ellen is 
intézkedtek, de ez Antonius és Lepidussal szövetséget (máso
dik triumvirátust) kötött. A szövetséges vezérek felosztották 
maguk közt Caesar örökségét és azonnal megsemmisítették 
mind azokat, kik terveik kivitelét nehezítették vagy aka
dályozták. Az elsők egyike, kik ezen eljárásnak áldozatul 
estek, volt Cicero. A triumvirok által kiküldött gyilkosok 
Campaniában, Cajeta mellett utolérték a hires szónokát és 
43. deczemb. 7. megölték. Nyugodt és méltóságos halála 
által jellemének sok gyenge oldalát, tetteinek számos hibáit 
némileg jóvátette,; az utókor emlékezetében nem a szám
űzetés által asszonyilag elcsüggedt Cicero maradt; nem azon 
férfiú, ki oly hiú volt, hogy a haza legveszélyesebb időpont
jában nem tudott másról gondolkodni, mint diadalmenetéről; 
— hanem a Verres elleni pör vitéz patronusa, a Catilinaféle 
összeesküvés hőse, a philippicai beszédek nagy szónoka.

Cicero sok oldalú és finom műveltségű férfiú volt; nin
csen tudomány vagy művészet, mely iránt érdekkel nem visel
tetett volna. Hazaszeretete, erkölcsi feddhetetlensége (mely 
azon kor viszonyaihoz képest nem kicsinylendő tulajdonság), 
mértékletessége és különösen tudomány és műveltség után 
való komoly és szakadatlan törekvése; — ezek sokat gán
csolt jellemének tagadhatatlan ragyogó, jelességei6); mig ennek 
gyengéi leginkább túlságos hiúságának és elhatározatlanságá- 
nak kifolyásai. A milyen nagy volt szónoki, tudományos és 
irályi tehetsége, épen olyan csekély volt politikai vagy állam
férfiul hivatottsága. Hogy ezen utóbbit olyan nagynak tar-

6) Philippicae orationes X IV ., melyek Demosthenes II. Fülöp 
macedón király ellen tartott hires beszédei után neveztettek el.

6) Szépen fejezi maga ki azon czélt, mely munkálatainál mindig 
szeme előtt lebegett : Quaerenti mihi multumque et diu cogitanti, 
quanam re possem prodesse quam plurimis, ne quando intermitterem 
consulere rei publicae, nulla maior occurrebat, quam si optimarum 
artium vias traderem meis civibus; quod compluribus iam libris me 
arbitror assecutum. De divin. II. , 1. Ezen szavak egyszersmind leg
jobban tanúskodnak ember- és hazaszeretetéről.
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tóttá, mint szónoki tehetségét, és a politikában épen olyan 
vezéri szerepet akart játszani, milyent méltán az irodalom
ban viselt : ezen balvéleményében gyökerezik ama számtalan 
tévedés és hiba, ama jellemgyengeség, amaz ingadozás az 
állam összes pártjai közt, mely tulajdonok, általános mivelt- 
sége és emberszerető gyengédsége által különben szeretetre 
méltó képét oly annyira ellenszenvessé teszik. Ámbár külö
nösen Cicero jellemének és politikai tevékenységének meg
ítélésében nem szabad szem előtt tévesztenünk a római állam
nak akkori, valóban zűrzavaros állapotát, valamint azon 
körülményt sem, hogy Cicero mint novus homo sokkal több 
nehézségekkel volt kénytelen megküzdeni, mint sok kortársa. 
De daczára annak nem lehet Cicerót, mint államférfiút, 
dicsérnünk és, bár nem tartjuk azon indulatos megtámadá
sokat méltányosoknak, melyekkel különösen legujabbkori 
történészeknél (Drumann és Mommsen) találkozunk : mégis 
tagadhatatlan, hogy Cicero nem birt sem államférfiúi tehet
séggel, sem politikai Ítélettel.

2. Cicero mint iró. Cicero kétségen kivül az egész 
római irodalom legjobb, legpéldásabb prozaikusa. Periódusait 
rhythmikus jóhangzás és művészi szerkezet jellemzik; mon
datai, mint a patak virágzó réteken keresztül, oly simán, 
oly akadálytalanul folynak le : maga vallja be, hogy irályá
nak ezen jeles tulajdonságait a görög irók, különösen Plato 
és Demosthenes szorgalmas tanulmányozásának köszöni. Ira
tainak tartalma nem mindig egészen eredeti, a gondolatok 
nem függnek mindig okszerűen össze; különösen beszédei 
néha nem mentek üres szópompától és dagálytól, a bebizo
nyítás néha csak ügyvédi fogásokon alapszik; — mindenütt 
azonban mélyen meghatja az olvasót a nyelv és irály elbájoló 
szépsége, felfogásának és gondolatainak általános emberi igaz
sága, periódusainak elragadó folyása és előadásának ragyogó 
képei. Azért az irálya ellen néha felhozott ellenvetések csak 
egyes helyekre vonatkozhatnak, a nélkül, hogy Cicero álta
lános irói jelleme ezen ellenvetések által tetemesen vesztene. 
Cicero müvei négy csoportra oszlanak : 1) beszédek; 2) szó- 
noklattani (rhetorikai) művek; 3) bölcsészeti értekezések és 
4) levelek. Irályának fent érintett tulajdonságai legszem
betűnőbben mutatkoznak Cicero beszédeiben, melyek meleg 
pathosz, az indulat heves tüze, és a fejtegetés szelleradús, az



olvasó érdekét végig feszültségben tartó folyama által is ki
tűnőek. Cicero ezen szónoklata nyílt ellentétet képez Demo
sthenes tárgyilagos és nagyszerű egyszerűsége által kitűnő 
beszédeihez, melyek művészeti alakjuk és nemes tartalmuk
nál fogva örökké példásak fognak maradni. De Cicero köze
lebb áll korunkhoz és azért túlszárnyalta is a lángeszű görög 
szónokot népszerűségben és hirben.

Cicero bölcsészeti munkáiban a görögök tanítványa. Ere
detileg csak azért foglalkozott bölcsészeti tanulmányokkal, 
hogy mint szónok és államférfiú mélyebb műveltséget sze
rezzen magának-, később különösen vigaszt és menhelyet 
keresett ezen tanulmányokban, miután a politikai viszonyok 
nyugtalaniták és elkeseriték őt. Főtörekvése volt ezen mun
kálatainál , egyes kérdéseket a bölcsészet tágas teréről oly 
alakban feldolgozni, hogy azok az ilyen tanulmányok irá
nyában kevés érdekkel viseltető rómaiaknak is élvezetteljes 
olvasmányul szolgálhassanak. És ez valóban sikerült neki, 
mint sem előtte sem utána egy római írónak sem. Bár 
kezdetben csak azért foglalkozott a bölcsészetiéi, hogy ez
által is képezze ki szónoki tehetségét mégis későbben, midőn 
állami és szónoki tevékenysége a körülmények által gátolva 
volt, irt bölcsészeti munkákat is. Cicero főleg csak az ujabb- 
kori görög bölcsészeket ismerte, Platon vagy Aristoteles 
műveiben nem volt igen otthonos ; azért ezeket, mint amazo
kat is gyakran félreértette. Különben nem foglalkozott a böl
csészet mélyebb kérdéseivel és nem ragaszkodott egy bizo
nyos férfiú vagy iskola tanaihoz. Erkölcstani kérdésekben 
leginkább követte a stoikusok tanait, melyeket azonban 
sokszor lényegesen megváltoztatott és gyengített. Cicero ezen 
munkáinak főbecse általában nem azok tartalmában, hanem 
az alakban rejlik, mert ő először alkalmazta a latin nyelvet 
bölcsészeti kérdések előadására. Előadása itt is szép, folyé
kony és érdekes, főleg pedig dicséretes könnyen érthető 
irálya, mi által ezen iratok iskolai használatra is igen alkal
matosak. •

d. A „Cato maior“ eredete és czélja. Érintettük 
fent, hogy Cicero consulságának bevégzése után mind inkább 
elvesztette azon tekintélyt, melylyel addig a politika terén 
is birt. Más, erélyesebb, szilárdabb jellemű férfiak ragadták 
meg az állam kormányát és félre tolták az ingadozó szónokot,
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ki oly nehezen tudta magát a szükséges tettre eltökélni. 
Cicero ezen sorsát nem tűrte illő férfiassággal; minden kedve 
oda volt; levelei telvék a legpanaszosabb kifakadásokkal; még 
irodalmi munkássága sem tudta borult kedélyét felderíteni. 
Ezen időszakban halt meg szeretett leánya Tullia (45. Kr. e.). 
E csapás roppant hatással volt mély érzelmű, kedélyére, 
lelke felemelkedett szokott elcsügedtségéből és vigaszt kere
sett. Az életben, a politikában nem találhatta azt többé : 
ezen tér egyelőre zárva volt előtte. Ekkor lelkestül testestül 
neki feküdt régi, különösen bölcsészeti tanulmányainak, és 
oly szorgalommal dolgozott ezen és a következő évben, hogy 
bölcsészeti munkáinak nagy része ezen rövid időszaknak 
köszöni keletkezését. A „Cato maior“ is. Cicero, úgy lát
szik, igen gyorsan dolgozta ki e kis művét, úgy szólván 
megpihenésül nagyobb munkái közt,7) különösen míg De 
divinatione czimű művén dolgozott. Ezen utóbbi Caesar 
halála után Íratott, azért igen valószínű, sőt bizonyos, hogy 
a „Cato“ is Caesar halála után keletkezett. Valószínűvé 
teszi ezt különben a munka egész hangulata, mely oly vidor, 
oly derült, hogy Cicero Caesar meggyilkoltatása fölötti öröme 
nélkül nem gondolható, nem magyarázható. Caesar volt az 
agg szónok legnagyobb ellensége, Cicero benne a köztársa
ság megsemmisitőjét, az egyeduralom visszaállítóját gyűlölte. 
Most, midőn a nagy férfiú kimúlt, újra reményleni kezdett. 
Kecsegtette őt azon remény, hogy megint visszatérhet poli
tikai tevékenységéhez, hogy ismét visszanyerheti azon hatal
mat, azon tekintélyt és állást, melylyel mint consul, mint a 
haza megmentője (pater patriae) birt. Csak most lett neki 
öregsége kedves és kellemes, csak ezen esemény áltel nyerte 
azon derült hangulatot, mely ezen szép könyvet jellemzi. 
Hogy ezen reménye nem teljesedett, azt tudjuk; de tudjuk 
azt is, hogy ezen hangulata sem maradt tartós, mint maga 
irja barátjának : Legendus mihi saepius est Cato maior ad te 
missus. Amariorem enim me senectus facit. Stomachor omnia. 
Ad Attic. XIV., 21. Cicero élete végéig vágyódott politikai 
tevékenységre, és ha azt elérhette volna, talán oda adta 
volna összes iratait. Pedig kétségtelen az, hogy ő ezen böl
csészeti munkái által a rómaiaknak többet használt, mint

7) Erre vezet legalább saját kifejezése : intcriectus est nuper liber 
is, quem ad nostrum Atticum de senectute misimus. De divin. II, 1, 3.
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akármilyen politikai tettek által. Mert a köztársaságon azon 
korban már lehetetlenség volt segíteni ; a nép maga, a viszo
nyok, az erkölcsiség és erény hanyatlása követelte az egyed
uralmat. Ezen kor igényelte követelés ellen viselt harczban, 
meglehet hogy dicső halált talált volna; de népének nem hasz
nált volna semmit. Bölcsészeti munkái által pedig egészen 
új tért nyitott a rómaiaknak, melyen haladniok kellett, ha a 
köztársaság, sőt az egész birodalom bukása után szellemileg 
uralkodni akartak a világon.

Cicero maga mondja, hogy ő ezen munkájával a reá és 
T. Pomponius Atticus barátjára is súlyosodé öregséget akarja 
enyhíteni, és pedig az által, hogy kimutatja, milyen hamisak 
azon vádak, melyek az öregség ellen felhozatni szoktak. 
Legjobban elérhette és el is érte ezen czélját az által, hogy a 
könyv középpontjába az öreg Catot helyezte, hogy őt válasz
totta az öregség képviselőjének, ki ritka szépségű és jeles 
tettekben gazdag öregséget élt. De valószinű egyszersmind 
az is, hogy ezen könyve által emlékeztetni akart a jeles 
Catora, és benne egyszersmind egy valódi római polgár 
mintaképét felállítani, mire korában annyival nagyobb szük
ség volt, mennyivel ritkább volt az erény, a mérték- 
tartás : szóval, azon tulajdonok, melyek a régi rómaiakat, 
különösen pedig Catot jellemzik. Azért nem is ragaszkodott 
oly szorosan a történeti Catohoz, hanem sok tekintetben 
kedvesebbé és enyhébbé tette a régi censor eredetileg komor 
és durva képét.

4. A. „Cato maior“ személyei, helye, ideje. Cicero 
az öregségről gyűjtött nézeteit ezen értekezésében beszéd- 
alakban (dialógusban) adja elő. A beszéd személyei : Marcus 
Porcius Cato, Gaius Laelius és Scipio Africanus. Hogy Cicero 
épen ezen személyeket választotta, nem lehet eléggé dicsérni. 
Cato, a beszéd főszemélye, ki az aggkort a fiatalok vádjai 
ellenében védi, az ókor egyik legtiszteletteljesebb férfia; 
Cicero maga mondja, hogy alkalmasabb személyt, ki azon 
életkorról beszéljen, nem találhatott az övénél, ki nemcsak 
maga igen öreg lett, hanem öregségében is a többiek fölött 
kitűnt.8) És Cato valóban kitűnt erkölcsi szigorúsága, rendít-

H) Cic. Lael. 1 , 4 :  Catonem induxi senem disputantem, quia 
nulla videbatur aptior persona, quae de illa aetate loqueretur, quam
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hetlen jelleme, részrehajlatlan igazságossága, kiváltképen
pedig magatartása, mértékletessége, egyszerűsége és takaré
kossága által. Ő szerette hazáját, végtelen szorgalmú volt, 
kedvelte és űzte a tudományokat. Jeles volt mint katona 
és vezér, mint államférfin, szónok és jogtudós, mint gazda és 
iró. Praktikus életbölcsesége psmeretes volt, ennek köszönte 
a „Sapiens“ melléknevet.9) Es a mi ezen férfiút különösen 
alkalmassá tévé arra, hogy mint az aggkor szóvivője, védje 
ezen sokat gáncsolt életkort, az különösen azon körülmény, 
hogy ő ezen jeles tulajdonságait hosszú életének utolsó nap
jáig teljes lelki és testi erőben megtartotta, és igy , úgy 
szólván, az aggkor példányképe lön. Cato ellenében Laelius 
és Scipio igen szépen képviselik a fiatalkort. Ezen, lelki 
barátság által összekötött ifjak, nemes gondolkodásuk és 
törekvésük által ismeretesek, és mint Cato lelkes tisztelői 
és kedvelt barátjai,10) közelebb viszonyban állottak a szigorú 
censorhoz. Ezen három személy életviszonyai röviden a 
következők.

^ 1 %Marcus Porcius Cato, Censorius melléknévvel szül. 
Tusculumban, egy Latiumi municipiumban (azaz : oly köz
ségben , mely római polgárjoggal birt), ^2.34>..K. e. Fiatal
ságát egy, atyjától öröklött mezei jószágon töltötte, de később 
(212. K. e.) Rómába ment, hogy magát ott a politikai 
életnek szentelje. Kezdetben ügyvédi minőségben lépett 
fel, s mint ilyen beszédei és ritka becsületessége által nem 
sokára nagy népszerűségre jutott. Később mint katona szol
gált hazájának és többször kitüntette magát, különösen 
207. Kr. e ., hol a Sena melletti nagy ütközetben, melyben 
Hannibal öcscse Hasdrubal elesett, Claudius Nero vezérlő 
consulnak nagy szolgálatokat tett.11) 204. Kr. e. volt quaestor

eius, qui et diutissime senex fuisset et in iq>sa senectute praeter ceteros 
floruisset.

9) V. ö: Cic. Lael. 2, 10 : Cave Catoni anteponas ne istum qui
dem ipsum , quem Apollo, ut ais, sapientissimum indicavit (sc. So
cratem). Huius enim facta, illius dicta laudantur.

10) Mennyire tisztelte Scipio Catot, 1. Cic. de repüld. 2, 1 : Ingres
sus est sic loqui Scipio : Catonis hoc senis est, quem ut scitis unice 
dilexi maximeque sum admiratus, cuique vel patris utriusque indicio 
vel etiam meo studio me totum ab adulescentia dedidi, cuius me 
numquam satiare potuit oratio.

11) Cornelius Nepos, Cato 1, 2 : Inde (Siciliatól) ut rediit, castra
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(Afrikában), 199. aedilis és 198. praetor Sardiniában. Három 
évvel praetorsága után 195. Kr. e. Lucius Valerius Flacussal 
consullá választatott. Mint ilyen az innenső Spanyolországban 
(Hispania citerior) viselt .háborút az ottani fellázadt nép
törzsök ellen. Szorgalma és ipar kodása igen nagy volt; ő 
a háború legsúlyosabb terheit épen úgy viselte, mint minden 
közkatonája; a mellett mértékletes, takarékos és szigorú 
volt, de leginkább maga iránt. Visszatértekor diadalmenettel 
tisztelte meg öt a nép. Már a következő évben újra meg
kezdte hadi pályáját és folytatta azt több éven át. Különösen 
az Antiochus, Hannibal szövetségese, ellen viselt nagy háború
ban , szinte felette kitüntette magát. — De egy hivatala 
sem tette őt oly hiressé, mint a 184. Kr. e. elvállalt censorság. 
Mint censor olyan szigorral járt el mindenki iránt, oly eré
lyesen működött a Rómában is túlkapó pazarlás, fényűzés 
és elpuhulás ellen ; oly eredménynyel gátolta, persze csak 
rövid időre, a fényűzési czikkek elterjedését, azoknak magas 
megadóztatása által, hogy ezen tevékenysége folytán meg
érdemelte a Censorius tisztelő melléknevet. Cato végső öreg
ségében is, egészen haláláig^ 150,.-Kr,, e. munkás, iparkodó 
és a haza dolgait nagy érdTckkel szemmel tartó férfiú maradt. 
Tudományos műveltsége igen sokoldalú volt; munkái a föld- 
mivelés, hadügy, régiségek, történelem és jogtudomány körébe 
vágtak, de nagyrészt elvesztek.12) Aggkorában a görög 
irodalommal is foglalkozott, de valódi rokonszenvvel soha 
sem viseltetett iránta, mert meg volt győződve arról, hogy 
ez, különösen a görög bölcsészeinek Rómában való elterjesz
tése fogja a nép régi szigorú erkölcsiségét megtörni és az 
ifjúságot a praktikus politikai tevékenység köréből a tudo
mányok tanulmányozására csalni.13) Ú maga azonban a 
►Stoikusok bôlcsçségét igen tisztelte és szigorúan magáénak

secutus est Claudii Neronis, magnique opera eius existimata est in 
proelio apud Senam, quo cecidit Hasdrubal.

ia) M. Catonis praeter librum de re rustica quae exstant. Henricua 
Jordan recensuit et prolegomena scripsit. Lipsiae 1860.

*3) Ezen pontban Cicero jellemrajza nem történeti hűségű, de ez 
nem lehetett másképen. Miután Cato nem saját, hanem Cicero nézeteit 
fejezi ki (Cat. 1, 8 : Catonis sermo explicabit nostram omnem de sene
ctute sententiam), azért nem tarthatta meg Cicero szigorúan az öreg 
Censor bölcsészetellenes nézeteit, annál kevésbé, minél nagyobb mérvben 
gyökerezett saját miveltsége a görög bölcsészek tanulmányozásában.
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vallotta, mert ezen bölcsészek tanai az ő jellemével, élet
módjával és világnézetével megegyeztek. Cato derék, szilárd 
jellemű, volt, távol minden haszontalan speculatio tói, erélyes 
és munkás; czéljait igen jól ismerte és mindig szemmel tar
totta; a mi őt ezek elérésében gátolhatta volna, azt bámu
latos lélekerősséggel legyőzte. Ezen tulajdonságok által Cato 
a régi római jellem valódi mintaképe, ámbár nagy irodalmi 
tevékenysége eléggé mutatja, hogy már ő is egy újabb kor 
hatalmas befolyása alatt áll. Cato nem tisztelte az Írókat, 
de maga azért igen sokat i r t , és kiérdemelte magának az 
első tulajdonképeni római prozaikus tisztelő czimét. Beszédei
ből csak csekély töredékek maradtak reánk, szintúgy „ Ori
gines“ (őstörténet) czimű nagy történelmi müvéből, melyben 
Italia népeinek és városainak eredetét, a közművelődési 
viszonyok méltó tekintetbe vétele mellett, tárgyalta. Tel
jesen14) birjuk : De re rustica czimü munkáját, mely a 
földmivelés iránti szeretetéről tanúskodik. \

2. Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus minor 
fia volt Lucius Aemilius Paullusnak, ki Perseus, macedón 
király legyőzése után „Macedonicus“ melléknevet nyeri 
Ezen fia fogadott fia lett Publius Cornelius Scipionak, az 
öregebb (maior) Scipio Africanus fiának. Nővére Aemilia 
Cato menye volt, s azért Scipio már rokonsági viszonyánál 
fogva is közel állt Catohoz. Már fiatal korában kitüntette magát 
hadi szolgálatai által ; részt vett atyja alatt a Perseus, mace
dón király ellen viselt (168. Kr. e.), és később Lucius Lucullus 
alatt a spanyol háborúban. De leghíresebb tette Carthago 
elfoglalása, melyet a bámulatos és csodálatra méltó védelem 
daczára, bevett és szétrombolt (146. Kr. e.). Hasonló nagy- 
szerüségű (133. Kr. e.) Numantia ellen viselt háborúja, mely 
hatalmas várost csak tizenöt hónapi ostrom után sikerült 
bevennie. Scipio 129. Kr. e. meghalt, bizonytalan, valljon 
természetes halállal mult-e ki vagy áldozatul esett-e ellen
ségeinek. Scipio a római nép legjelesebb és legnemesebb 
férfiainak egyike, épen oly jeles volt a háborúban, mint a poli
tikában, épen oly szeretetre méltó társalgásában. Scipio igen

u ) De talán nem egészen eredeti alakjában. L H. Keü, observa
tiones criticae in_Catonis et Varronis de re rustica libros (Halae, 
1849), 65—76.1. Különösen szól ezen nézet mellett, hogy a könyvben 
nincsen terv, és hogy nyelve nem elég ószerű.
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sokoldalú és finom műveltségű férfiú volt. Kedvelte a tudo
mányokat, különösen a bölcsészetet : midőn a három böl
csész Karneades, Kritolaus és Diogenes (155. Kr. e.) mint 
atlienaei követek Rómába jöttek és ott bölcsészeti előadásokat 
tartottak, Scipio legszorgalmasabb hallgatóik közé tartozott. 
Polybius, a hires történész, és Panaetius, a stoikus bölcsész, 
mindig kisérték őt hadjárataiban ; különösen az utóbbival 
közel barátságos viszonyban állott. Cicero (Brut. 21, 82.) 
jeles szónoknak is nevezi őt.

3. Gajus Laelius, kinek barátságos viszonya P. Cornelius 
Scipióval majdnem példabeszédüvé vált Rómában, nemes- 
lelkű és nemcsak becsületessége és feddhetetlensége, hanem 
müvellsége és szelidsége által is kitűnő jellem volt. Születési 
éve nem egészen bizonyos, csak annyit tudunk, hogy nehány 
évvel idősebb volt, mint Scipio barátja. Laelius szinte szor
galmas hallgatója volt a 155-ben Rómába érkezett görög 
követségnek. Ezen időtől fogva oly buzgón tanulmányozta 
a görög bölcsészeket, hogy kortársainál kiérdemelte magának 
a Sapiens tisztelő melléknevét; Laelius szinte, mint Scipio is, 
igen barátságos viszonyban állott Panaetiushoz, ki a stoikus 
bölcsészek iskolájához tartozott. 146. Kr. e. Afrikába kisérte 
barátját és ott tevékeny részt vett a karthagóiak elleni 
háborúban. 145. Kr. e. augur és praetor lett; ugyanezen 
évben Spanyolországban szintén eredményteljesen harczolt a 
Viriathus vezérsége alatt fellázadt spanyolok ellen. 140. Kr. e. 
consul volt. O is, mint Scipio, a nemesség pártján állott a 
Gracchok ellen, miért is a demokraticus párt őt gyűlölte és 
üldözte, a nélkül azonban, hogy tekintélyét és befolyását 
megsemmisíthette volna. Halála éve szinte nem bizonyos ; 
csak annyit tudunk, bogy Scipio után halt meg. Cicero mint 
jeles szónokot is említi Laeliust; bizonyos, hogy e tekintet
ben túlhaladta Scipio barátját. Hogy a költészettel is foglal
kozott, leginkább abból következtethetjük, hogy Terentius 
vigjátékai az ő müveinek tartattak.

A „Cato maior“ ajánlva van Cicero barátjának.
4. T. Pomponius Atticusnak, ki mint egy régi római 

lovagcsalád ivadcka 109. Kr. e. született. A Rómában Sul
picius és Cinna által kitört mozgalmak előtt Athenaebe 
futott, hol soká tartózkodott. Ezért nyerte „Atticus“ mellék
nevét. Bőkezűsége és megnyerő bánásmódja, de másrészt a 
szegények gyámolítása által is oly jó hatást gyakorolt az

Cicero dato 11. ed. Heinrich. 2
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Atheuaebeliekre, hogy szobrokat állítottak neki. Későbben 
visszatért Rómába, hol különösen Cicero és Hortensius hires 
szónokokkal közel barátságos viszonyban állott. Sajátságos 
volt Atticus állása a Rómában uralkodó pártok közt : ő tulaj- 
donképen egyik párthoz sem tartozott; barátja volt Mariusnak 
és Sullának, Cicerónak és Antoniusnak. De ezen állása a 
pártok között vagy felett nem jellemtelenség volt, hanem 
szeretetre méltó, kedves kedélyének azon törekvéséből eredt, 
hogy a pártokat kiegyenlíteni, a pártviszályok következtében 
felingerelt indulatokat lecsillapítani akarta. Ez annál köny- 
nyebben sikerült neki, mivel Atticus soha hivatalt nem 
kért, nem viselt. Meghalt 33. Kr. e ., szeretve és tisztelve 
korának legjobbjai és legjelesebbjei által. Atticus igen jeles 
latin és görög irályban irt történeti munkákat, nevezetesen 
Cicero consulatusáról. De sem ezen (görög nyelven irt) mun
kája, sem „Annales“ czimü müve, melyben korának törté
netét megirta, sem levelei nem maradtak reánk.12) Ezen 
férfiúnak, ki vele majdnem egykorú volt, ajánlotta Cicero 
,.az öregségről“ irt könyvét. Maga mondja, hogy azért irt 
ad senem senex de senectute (Lael. 1, 5), hogy mindkettejük
nek enyhítse az aggkor kellemetlenségeit.13) Atticus művelt
ségétől és jellemétől várhatta Cicero, hogy „Cato“ neki is 
kedves lesz,14) annál is inkább, mivel az öreg jeles Catot 
Atticus is igen szerette és tisztelte, mit már abból sejt
hetünk , hogy Nepos az ő kérésére terjedelmesen irta meg 
Cato életét (Huius de vita et moribus plura in eo libro per
secuti sumus, quem separatim de eo_ fecimus rogatu T. Pom
ponii Attici. Nep. Cat. 3, 5). ^  y  -

A beszélgeltés (dialogus)  nincsen olyan rendszeresen 
végig keresztül vive, mint pl. Platónál ; hanem tulajdonképen 
csak a bevezetésre szorítkozik; a tulajdonképeni értekezést 
Cato egyedül adja elő. A beszélgetés helye Cato háza (1, 3

12) Atticus életének főforrása Cornelius Nepos szintén Atticusnak 
ajánlott müvének de viris illustribus, XXV. életrajza, és Cicero számos 
Atticushoz intézett levelei, melyek nagyrészt reánk maradtak.

l8) Cato 1, 2: Sed mihi, cum de senectute vellem aliquid scri
bere, tu occurrebas dignus eo munere, quo uterque nostrum commu
niter uteretur.

14) Scribis te delectari 0  Tite Si Quid, ad Att. 16, 3 és 0  Tite 
tibi prodesse laetor, ib. 16, 11. — A Cato maior ezen megnevezése a 
munka kezdőszavaitól van véve.
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apud quem); ideje 150. Kr. e., azaz a Cato halálát megelőző 
év, midőn Cato 84, Scipio 35, és Laelius körülbelül 38 éves 
volt (Lael. 3, 11 : Memini Catonem anno ante quam est mor
tuus mecum et cum Scipione disserere). A bevezetés, melyben 
Cicero munkáját Atticusnak ajánlja, az egész beszélgetés 
befejezése után Íratott (1, 2 Mihi ita iucunda huius libri con
fectio fuit).

Hogy Cicero jelen művénél, mint többi bölcsészeti érte
kezéseinél, leginkább görög bölcsészek munkáiból merített, 
azt már említettük, — miképen és mily mértékben tette ő 
azt, arról nem szerezhetünk magunknak biztos tudomást, 
mert ama görög müvek nagyrészt elvesztek. így maga Cicero 
említi az értekezés első fejezetében a Chios szigetén született 
Aristo egy munkáját, melyben ezen, a stoikusok iskolájához 
tartozó bölcsész, a mesés Tithonust választotta az öregség kép
viselőjének. Ebből azt sejthetjük, hogy Aristo ezen munkája 
az öregségről szólt. Azonkívül még két „az öregségről“ szóló 
munkát ismerünk az ókorból; az egyiknek szerzőjéül a 
Phalerusban született Demetrius (K. e. 320 körül) említetik, 
a másik a sokoldalú Marcus Terentius Varro műve volt. 
Nem tudjuk, mennyiben használta Cicero ezen munkákat, 
mert mind a kettő elveszett. Különben különösen Plato és 
Xenophon munkáiból merített Cicero jelen értekezésének ki
dolgozásánál. így szabadon felhasználta Platónak „az állam
ról“ írt munkájának bevezetését, és nagyobbrészt (bár egyes 
nézetek pythagoreusi bölcsészek müveiből merítvék) ugyan
csak Platóból vette azon eszméket, melyeket a Cato M. 
21. fejezetében a lélek halhatatlanságáról közöl. Xenophont 
különösen két helyen utánozta Cicero. A 22. fejezet tartalma 
nem más, mint a haldokló Cyrus beszédjének szabad fordí
tása, és a 17. fejezet egyes nézetei Xenophon Oekonomikus 
csimü munkájából merítvék. Cicero, mint többi bölcsészeti 
munkáiban, úgy itt sem a nézetek és a felfogás eredetiségét 
tartotta szem előtt, hanem czéljához mérten azon működött, 
hogy a Görögországban oly számtalan iró által képviselt és 
annyi népszerűségnek örvendő bölcsészet Rómában is gyö
keret verjen; mit legjobban az által vélt elérhetőnek, ha 
nem metaphysikai, elvontságuk által a praktikus római pol
gárt visszariasztó eszméket tárgyal, hanem oly kérdéseket, 
melyek a bölcsészet azon részébe tartoznak, mely az állami 
és társadalmi viszonyokkal foglalkozik, t. i. az ethikába, az

2 *
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erkölcstanba. Innen van, hogy nagyrészt a stoikusok néze
teit vallotta, mert ezek fősúlyt az erkölcstanra fektettek és 
mindig különös tekintettel voltak arra, hogy az életet a 
bölcsészettudománynyal kölcsönös viszonyba, öszhangzatba 
hozzák, hogy a philosophiát praktikussá tegyék. így a stoi
kusok bölcsészeié nemesebb értelemben vett „életbölcseség“ 
volt, s mint ilyen, de erkölcsi szigoránál fogva is, legjobban 
megfelelt a római nép jellemének.
«. " ■

5. Á „Cato maior“ tartalma.*) I. Ajánlat T. Pomponius 
Attickshoz, melyben Cicero azon okokat adja elő, melyek 
őt arra birták, hogy az öregségről Írjon és hogy értekezését 
Atticusnak szánja (1. cap.).

II. Általános tárgyalás. Azokra nézve, kik minden jót 
önmagukban találnak, semmi sem tűnhetik fel rosznak, a mit 
a természet változhatlan törvénye hoz magával, tehát az 
öregség sem. Azon panasz, hogy az öregség hamarább lep 
meg bennünket, mintsem akarnék, fonák gondolkodáson 
alapszik. Az öregséget a bölcsnek megadással kell tűrni ; 
mivel, valamint a többi életkorokról, úgy az öregségről is 
gondoskodott az istenség (2. cap.). A panaszok oka az öreg
ség felett nem az aggkorban, hanem az emberek jellemében 
rejlik. Az öregség legjobb fegyverei a tudomány és az erény 
gyakorlata (3. cap.). Példák a. boldog aggkorra : Q. Fabius 
Maximus, Plato, Isokrates, Gorgias, Ennius (4.5. cap. 13.14. §.).

III. Részletes tárgyalás. Ama négy ok felszámlálása, 
melyek végett az aggkor szerencsétlennek tetszik (5. cap. 
15. §.).

1. A z ehâ ok niepczáfolása : az öregség a munJcálJcocl- 
hatásrol elvon : a) Vannak foglalkozások, melyeket az aggas
tyán eszével végezhet, ha teste elgyengült is. Ezt bizonyít
hatni történeti adatokkal (6. cap.), b) Megczáfolása azon 
ellenvetésnek, hogy az emlékező tehetség és a többi szellemi 
erők az öregségben elgyengülnek (7. cap. 21—23. §.). eV A 
fóldmivelőnek sem szabad a tevékenységről lemondania, azíbn 
véleményben, hogy a fáknak, melyeket ültet, gyümölcseit nem 
ő, hanem az utókor fogja élvezni (7. cap. 24..§.). Csekélyebb 
összefüggésben Cicero ezen előadásával áll azon két tétel

*) Nagyrészt Dr. Kühner jRaphael fordítása (Stuttgart, 1864) 
nyomán.
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megczáfolása, hogy a) a hosszadalmas öregség számtalan 
kellemetlenséggel jár és b) hogy az aggastyán mások terhére 
van (8. cap. 25-. 26. §.).

2. A  második ok megczáfolása : az aggkor a testet el
gyengíti : a) Az aggastyánnak marad annyi ereje, hogy 
másoknak hasznára lehet. Különben az erő megfogyása 
gyakrabban ifjúkori hibáknak, mint az aggkor roskadtságának 
róható fel. Elég, ha azjöreg ember kevesebb erejével 
megteszi magáét, mert.a természet minden kornak megadta 
az öt illető testi erőt; s az aggastyánról nem kívánhatni oly 
munkát, melynok végbevítelére ifjúkori testi erő kívántatik 
(9. és 10. QÄp'.j. b) Ha az aggastyánok csakugyan nem 
alkalmasak a munkára, akkor ennek oka tulajdonképen nem 
az öregségben, hanem a közös egészségi állapotban rejlik, 
melynek a fiatalok is alá vannak vetve, c) Az öregséget 
mértékletesség és további szellemi tevékenység által tápol
nunk kell (11. cap.).

3. A  harmadik ok megczáfolása : Az öregség csaknem 
minden élvezettől megfoszt hennánkét : a) Ha ezen élvezet 
alatt az érzéki gyönyör értetik, akkor ezen megfosztás jóté
temény ̂  mivel a kéj a legnagyobb gonoszságokat szüli, és 
azonkívül av, észnek, ezen isteni ajándéknak legnagyobb 
ellensége. Érzéki gyönyörökben, mértékkel élvezve, az 
aggastyán is részesülhet. De különben is az öregségnek 
szebb és tisztább élvezetei vannak : a tudományokkal való 
foglalkozás és a mezei élet (12—14. cap.). Következik a mezei 
élet szép leírása (15—17. cap. 60. §.). — b) Nagy előnye 
az öregségnek a nagy tekintély, mely az előbbi életkorát 
osztatlan becsületben leélt aggastyánnak jut osztályrészül 
és mely sokkal becsesebb, mint az ifjúkor minden érzéki 
gyönyörei (17. cap. 61. §. 18. cap. 62—64. §.). — c) Ha az 
öregek mogorvák, haragosak, veszekedő természetűek vagy 
fösvények, akkor ezen tulajdonságok a kedélynek, nem az 
öregségnek gyengéi, és ha ennek, mint mondják, az az oka, 
hogy az aggkor megvettetik, akkor ezen megvettetés még 
sem súlytja az erkölcsileg jó és tudományos műveltségű 
aggastyánt (18. cap. 65. §.).

4. A  negyedik ok megczáfolása : Az aggkor már nincsen 
messze a haláltól : a) A halált meg kell vetnünk, ha az a 
szellemet végképen kioltja; ha pedig a szellem a halál után 
is él, akkor azt kivánnunk kell. — b) A halál azonban
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minden korral közös. Ha az ifjú hosszú életet remél, azt 
balgatagul teszi, mivel bizonytalant bizonyosnak tart. A 
hosszúság fogalma nagyon relatív, s a rövid életkor is elég 
hosszú a jó és becsületes életre. Az aggkor jutalma az előbbi 
korban szerzett vagyonokra való gazdag visszaemlékezésben 
áll. — c) A halál természeti szükségesség; a mi pedig ter
mészeti szükségesség, azt jónak kell tartanunk (19. cap.), 
d) Az öregségnek bizonyos határa nincs, s benne boldogul 
élünk addig, míg hivatásunknak eleget tehetünk. — e) A 
legjobb halál az, ha a természet (a nélkül, hogy szellemi 
erőnket vagy ép érzékeinket megbénította volna), müvét, 
melyet alkotott, ismét szétoldja. — f) Már ifjúságunkban 
készülnünk kell, a halált megvetni. — g) Valamint min
den kor foglalatossága a kor múltával lejár, úgy az agg
kor é is; és ha ez bekövetkezik, akkor az élettel való meg- 
telés elhozza azon időpontot, mely bennünket a halálra meg
érlel (20. cap.).

IV. Zárszó. Nézetek a lélek halhatatlanságáról. Erre 
vonatkozó bizonyítékok Plató szerint (21. cap.). — A hal
dokló Cyrus beszéde fiaihoz (22. cap.). —j A római történet
ből példákul felhozott oly férfiak, kikről fel kell tennünk, 
hogy a halhatatlanság hitétől át valának hatva. Az ily 
elmélkedések az öregséget reánk nézve nemcsak könnyűvé, 
hanem vidámmá is képesek tenni (23. cap.).



M. T U L L II  CICERONIS

CATO MAIOR
DE SENECTUTE.

I. 0 Tite, si quid te adiuero curamve levasso, 
Quae nunc te coquit et versat in pectore fixa,

I. 1. 0 Tite — ecquid erit prae
vii. Cicero szerette előadását görög 
vagy római költők müveiből vett 
egyes versek által élénkebbé tenni. 
Ezen versek Q. Ennius Annales 
czimü hőskölteményének tizedik éne
kéből vannak véve. Ennius szül. 
515 =  239. K. e. Eudiae-ben Ca- 
labriában, 204. IL e. Sardiniában 
katonáskodott, honnan öt M. Por
cius Cato Rómába hozta. Itt taní
totta a görög nyelvet és fordított 
görög színmüveket a római színpad 
számára. Megh. 169. K. e. Leg
híresebb müve Annales czimü epo
sza, melyben a római történelmet 
a legrégibb (mesés) időktől saját 
koráig időszerinti rendben tárgyalta. 
E müvét a rómaiak nemzeti inasuk
nak tekintették, bár az művészeti 
szempontból mélyen állt Homerus 
alatt. Ennius mint mindenben úgy 
az alakban is utánozta Hőmért és 
első használta a nemzeti saturni 
vers helyett a görög hexametert. 
— Az idézett versek Enniusnál 
T. Quinctius Flamininushoz, ki 197. 
K. e. macedóniai Fülöjwt Kynos- 
kephalae mellett meggyőzte, vannak 
intézve. Flamininus 198. K- e. a

hely kedvező fekvése által védett 
Fülöphöz sehogy sem tudott hozzá
férni. Kinos aggodalmakban időzött 
igy tétlenül negyven napig az 
ellenséggel szemben, a nélkül, hogy 
valamit tehetett volna, mígnem az 
epirotusi fejedelem Charopus egy 
pászort küldött a consulhoz, ki 
neki jutalomért (azért : ecquid erit 
praemi =  praemii) a hegyen át
vezető utat megmutatni Ígéri. Cicero 
itt ezen verseket Atticus barátjához 
intézi (1. a bev.J, kinek előneve mint 
Flamininusé Titus volt ; hogy Cicero 
egész müvét az öregségről gyakran 
ezen kezdőszavakkal nevezi, 1. a bev.
— adiuero =  adiuvero ; adiuvare 
aliquem aliquid : valakit valami
ben segíteni ; — curam, Flamini
nus fent említett helyzetéből eredő 
aggodalmai ; — levasso régi alak 
e. h. levavero; mint XX, 73 faxit 
e. h. fecerit.

coquit =  költőileg e. h. vexai, 
sollicitat ; v. ö. quam femineae 
curae . . .  coquebant, Verg. Aen, VH, 
345. me calor Aetnaeo non minor 
igne coquit, Ovid. Heroid. XV, 12.
— et versat : „kínoz, gyötör“ ; v. ö. 
Liv. 1,17 patrum animos certamen
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Ecquid erit praemi ?
Licet enim mihi versibus eisdem affari te, Attice, quibus affatur 
Flamininum

Ille vir liaud magna cum re, sed plenus fidei. 
Quamquam certo scio, non, ut Flamininum,

Sollicitari te, Tite, sic noctesque diesque.
Novi enim moderationem animi tui et aequitatem, teque non 
cognomen solum Athenis deportasse, sed humanitatem et 
prudentiam, intellego. Et tamen te suspicor eisdem rebus 
quibus me ipsum interdum gravius commoveri, quarum con
solatio et maior est et in aliud tempus differenda. Nunc 
autem visum est mihi de senectute aliquid ad te conscribere. 

2 Hoc enim onere, quod mihi commune tecum est, aut iam

regni ac cupido versabat ; — in 
pectore fixa cura : kebledbe vésett 
aggodalmad.

ille vir etc. a fent említett pász
tor; — haud magna cum re ( =  re 
familiari) : csekély vagyonnal bíró, 
nem gazdag; — plsnüs fïdëi. A 
régi latinságnak két hangmértani 
sajátsága látható ezen szavakban :
1) a szó végén álló s, mássalhangzón 
kezdődő szó előtt nem ejtetett ki 
( =  plenü fidei), tehát nem is 
idézett helyzeti hosszúságot elő ;
2) fidei-ben az e hosszú ; ezen tő- 
önhangzó csak később lett röviddé 
oly többtagú szavakban, melyekben 
a tőönhangzót mássalhangzó előzi 
meg.

certo scio : bizonynyal tudom, 
azaz : a mit mondok, az igaz; míg 
certe scio : valóban tudom, — ott a 
tudásnak valóságát, itt igazságát 
állítjuk; — quamquam önálló mon
dat elején megigazítja, megenyhíti 
vagy megszorítja a mondottakat : 
„ámbár, jóllehet“ ; igy : IV , 10. 
VII, 21. XIV, 47. XIX. 67. 69.

növi : „tapasztalásból ismerem“ ; 
— cognomen, Titus Pomponius 
Athenaeben való húsz évet meg
haladó (88—66. K. e.) tartózkodása 
folytan nyerte az „Atticus“ mellék
nevet (1. a bev.); — eisdem rebus, 
a Caesar meggyilkoltatása után be

állt állami viszonyok, különösen An
tonius erőszakos fellépése (1. a. bev.) 
által; — quarum consolatio, gen. 
objecti vus : mely dolgokról vigasz
taló iratot most nem adhatok, mi
után az sokkal több (maior — mai
oris operae) munkába kerül, melyet 
azért más alkalomra (in aliud tem
pus) akarok halasztani; — visum 
est mihi : jónak láttam, elhatá
roztam.

2. Hoc (onere) vonatkozással a 
megelőző senectute-re s közelebb
ről meghatározva a következő urgen
tis, adventantis senectutis gene- 
tivusok által ; — commune tecum : 
Cicero akkor 62, Atticus 65 éves 
volt ; — et ferre et laturum esse : 
most is, jövőben is stb. — tu occur
rebas : te jutottál eszembe, reád 
gondoltam ; — dignus =  qui dig
nus es; — eo munere, Cicero „aján
déknak“ nevezhette müvét, a meny
nyiben azt Atticusnak ajánlotta; 
—  quo — uteretur (oly munkára), 
melynek mindegyikünk egyaránt 
hasznát veheti. Visszahozó monda
tok kötmóddal köttetnek össze, ha 
azok valamely minőség hatását vagy 
következményét fejezik ki. Ily ese
tekben a megelőző mondatban vala
mely mutató kifejezés áll vagy rej
lik , és a visszahozó nézmás uí-tal 
feloldható ; eo munere, ut eo —
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urgentis aut certe adventantis senectutis et te et me ipsum 
levari volo : etsi te quidem id modice ac sapienter, sicut 
omnia, et ferre et laturum esse certe scio. Sed mihi, cum 
de senectute vellem aliquid scribere, tu occurrebas dignus 
eo munere, quo uterque nostrum communiter uteretur. Mihi 
quidem ita iucunda huius libri confectio fuit, ut non modo 
omnes absterserit senectutis molestias, sed effecerit mollem 
etiam et iucundam senectutem. Numquam igitur laudari 
satis digne philosophia poterit, cui qui pareat omne tempus 
aetatis sine molestia possit degere. Sed de ceteris et diximus 3 
multa et saepe dicemus : hunc librum ad te de senectute 
misimus. Omnem autem sermonem tribuimus non Tithono, 
ut Aristo Ceus — parum enim esset auctoritatis in fabula —,

uteremur, oly munka, hogy azt — 
használhatjuk ; — confectio : ki
dolgozás; — ut obster serit — mo
lestias : túl. letörölte, azután kép
letesen eltávolította, elhárította az 
öregség minden kellemetlenségeit. 
Ezen hatás azonban nem vala tar
tós, a mint azt Atticushoz irt egyik 
levelének (XIV, 21) ezen helyéből 
következtethetjük : Legendus mihi 
saepius est Cato maior ad te mis
sus (— scriptus, 1. e cap. 3-dik 
§-ban misimus). Amariorem enim 
me senectus facit. Stomachor om
nia-, - senectutem mollem facere: 
az öregséget enyhévé, kéjelmessé 
tenni. V. ö. XVI, 56 : conditiora 
facit haec (a földmiveléssel össze
kötött munkákat) — aucupium; — 
cui — pareat, a visszahozó névmás 
(cui) okadó mellékfogalommal, a. m. 
cum is, qui ei pareat, possit etc. 
miután az, ki stb., azért a kötmód.

3. de ceteris, neutr. plur. (mint 
sokszor, pl. VII, 24 in aliis) : a 
többiekról t. i. más, bölcsészeti tár
gyakról; — misimus magában fog
lalja a scripsimus fogalmát; 1. a 
fent 2. §. idézett helyet Cicero le
veléből : Cato — ad te missus ; 
— omnem sermonem : az egész 
beszélgetést vagy annak főrészét, 
azaz a tárgy tulaj donképeni elő
adását; — tribuimus : „nyelvére

adtam“ ; nem Tithonus rajzolja az 
öregséget, nem őt tettem annak kép
viselőjének; — Tithonus (Tidmvôç) 
a mythus szerint a trójai Laomedon 
fia. Neje Eos ("Aurora) számára Zeus- 
tól halhatatlanságot kért, de nem 
egyszersmind örökös ifjúságot, úgy 
hogy Thithonus később öregségének 
súlya alatt egészen összezsugorodott ; 
ezen Tithonust választotta Aristo 
egyik (elveszett és ismeretlen) mun
kájában az öregség képviseléjőnek;
— Aristo Ceus ( =  Ksîoç), Ceos- 
ban (a cycladi szigetek egyikén szü" 
letett) a peripateticusok iskolájába 
tartozó bölcsész, ki K. e. 225. körül 
virágzott. Számos müveiből csak 
nehány töredék maradt reánk. Ci
cero ítélete szerint (de finib. V, 
5, 13.) Aristo csinos nyelven irt ; 
de nélkülözte azon nyomatékosságot 
és philosophiai komolyságot, mely 
nélkül nagy bölcsész nem gondol
ható. Ezen bölcsészt nem kell össze
téveszteni a stoikusok iskolájához 
tartozó Chiosból származott Aristo- 
val, ki K. e. 220. körül virágzott.
— fabula : „monda“, ellentétben a 
történeti adatokkal; itt a mythus 
a mythusi személy, Tithonus, he
lyett. Cicero azt akarja mondani, 
hogy ezen mesés személy nem fog 
hatást kölcsönözhetni beszédeinek;
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sed M. Catoni seni, quo maiorem auctoritatem haberet oratio : 
apud quem Laelium et Scipionem facimus admirantes, quod 
is tam facile senectutem ferat, eisque eum respondentem. 
Qui si eruditius videbitur disputare, quam consuevit ipse in 
suis libris, attribuito litteris Graecis, quarum constat eum 
perstudiosum fuisse in senectute. Sed quid opus est plura V 
Iam enim ipsius Catonis sermo explicabit nostram omnem 
de senectute sententiam.

4 II. S cipio. Saepe numero admirari soleo cum hoc C. Laelio 
cum ceterarum rerum tuam excellentem, M. Cato, perfectam- 
que sapientiam, tum vel maxime, quod numquam tibi senec
tutem gravem esse senserim, quae plerisque senibus sic 
odiosa est, ut onus se Aetna gravius dicant sustinere.

— Catoni, 1. a bev. 14. 1. ; — apud 
quem, kinek házában; — facimus 
következő participiummal : „előadni, 
felhozni“, tehát: aliquem facere 
admiranteui ; valakit úgy hozni fel, 
mint a ki valamin csodálkozik; — 
quod is — ferat, a conjunct., mert 
nem Cicero, hanem Laelius és Sci
pio gondolata; eisque respondentem
— et facimus eum (sc. Catonem) 
respondentem eis (sc. Laelio et 
Scipioni). V. Ö. XV, 54 : Homerus 
Laertem colentem agrum et eum 
stercorantem facit ; — qui si erudi
tius videbitur disputare, Cicero 
maga megjegyzi, hogy Cato sok
oldalú tudományos műveltsége, mint 
az az értekezésben nyilatkozik, sok 
olvasónak feltünhetik. Cicero ezen 
feltünhetést azzal akarja palástolni, 
hogy Catonak görög tanulmányaira 
emlékeztet. Igaz, hogy Cato agg 
korában a görög irodalommal, me
lyet azelőtt gyűlölt volt. sokat fog
lalkozott, de oly műveltségre, mi
lyennel Cicerónál hir. semmi esetre 
sem tehetett szert. (Cicero de orat. 
III. 33, 135 maga mondja, hogy 
Cato a finomabb görög műveltséget 
nélkülözte). Különben Cicero maga 
utal Cato jellemének ezen a törté
nettel ellenkező felfogásának okára. 
Cicero nem akarta Cato történetileg 
hű jellemrajzát adni; hanem csak

azért választotta épen Cato szemé
lyét, mert nem talált férfiút, ki az 
aggkort több méltósággal képvisel
hette volna. Ezt mutatják legjobban 
az alább következő szavak : ipsius 
Catonis sermo explicabit n o stra m  
omnem de senectute sententiam ;
— in suis libris : suis han gsú l
lyal : „saját“ , „tulajdon“. V. ö. 
V, 14 : sua, vitia et suam culpam ; 
IV, 11 mea opera; Cato mun
káiról 1. a bev. 16.1.; — Quid opus 
est plura (sc. dicere v. addere), 
gyakran előforduló ellipsis, mely 
még röviditettebb alakban fordúl 
elő : quid plura? V. ö. ne multa 
(sc. dicam) v. ne multis (sc. verbis 
dicam v. utar).

IL 4. Saepe numero (vagy sae- 
penumero) erősebb mint az egyszerű 
saepe ; itt a reá következő soleo 
által még súlyosabbá lesz : „gya
korta , igen gyakran“ ; — cetera
rum rerum — sapientiam (*— lent 
XVII, 59 ceteris in rebus) : egyéb, 
más dolgokban nyilványuló böl- 
cseségedet; — vei maxime-, kivált
képen ; — quod — senserim, Sci
pio már azelőtt Laelius irányában 
ezen gondolatot, mint csodálatának 
okát, hozta fel, azért a conjunct.
— onus Aetna gravius : a későbbi 
görög mythus szerint Zeus az Aetna 
begyet gördítette azon gigán tokra,
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Cato. Rem haud sane, Scipio et Laeli, difficilem ad
mirari videmini. Quibus enim nihil est in ipsis opis ad bene 
beateque vivendum, eis omnis aetas gravis est : qui autem 
omnia bona a se ipsi petunt, eis nihil potest malum videri, 
quod naturae necessitas afieratYQuo in genere est in primis 
senectus, quam ut adipiscantur omnes optant, eandem accu
sant adeptam : tanta est stultitiae inconstantia atque per
versitas! Obrepere aiunt eam citius quam putavissent. Pri
mum, quis coëgit eos falsum putare? Qui enim citius adules
centiae senectus quam pueritiae adulescentia obrepit? Deinde, 
qui minus gravis esset eis senectus, si octingentesimum 
annum agerent, quam si octogesimum ? Praeterita enim aetas

kik az istenek ellen harczoltak, innen 
közmondássá vált „az Aetnánál ne
hezebb súly“. Ezen közmondást 
már Euripides hozta összeköttetésbe 
az öregséggel : Hercules furens, 
637—639 : ôè ló J-ijçuç uieí
pitçvisçov Aïivttç nxwifXav ènl xçail
XFÎUtl.

quibus enim nihil — afferat. 
Cicero azt akarja mondani : Csak 
az fogadja és viseli az élet bajait, 
melyek tulajdonképen nem bajok, 
mivel szükséges kifolyásai a ter
mészet törvényeinek, ki saját keblé
ben képes azon szerencsét és meg
elégedést fellelni, melyet semmi
féle életszak (aetas) nem nyújthat;
— a se ipsi, Cicero rendesen hasz
nálja ily kifejezésekben a vissza
hozó névmás nominátivusát, hol 
más iró azt mondaná : a se ipsis;
— quo in genere est ; „ide tartozik“ 
t. i. azon dolgok, bajok közé, me
lyek a természet törvényeiből ered
nek; — quam, ut adipiscantur, 
omnes optant =  omnes optant, 
ut eam adipiscantur ; a visszahozó 
névmás szorosabb összeköttetésbe 
hozza ezen mondatot az előbbivel;
— adeptam-, a deponens múlt idejű 
részesülőjét Cicero is gyakran hasz
nálja szenvedő értelemben ; ugyan
ezen alakot pl. Sallust is, Cat. VII, 3

adepta libertate ; Jug. CI, 9 adep
tam victoriam; v. ö. lent XVII, 59 
dimensa (dimetior-ból), XX, 74 
meditatum (meditor-bólj. Ezen ala
kok ószerüségek, melyeket Cicero 
czélzatosan használ, hogy Cato kor
szakára emlékeztesse az olvasót; 
1. lent XIX, 71. — eam : sene
ctutem.

falsum : „valami hamisat“, hogy 
t. i. az öregség nem fog oly hamar 
jönni; — qui enim — obrepit; a 
rómaiak rendesen öt életszakot kü
lönböztettek meg, melyek mind
egyike 15 évet foglalt magában : 
l j  pueritia 1—15 év ; 2) adules
centia, 16—30; 3) iuventus, 31—45; 
4) aetas seniorum, 45—60 és 5) se
nectus, a 61-dik évtől kezdve. Itt 
Cicero csak három életszakot külön
böztet meg : a gyermek- és agg
kort, harmadiknak pedig veszi az 
egész korszakot, mely e kettő közt 
fekszik; ezen adulescentia tehát a 
virágzó fiatalságot és a teljes ki
fejlődésre jutott férfikort foglalja 
magában ; — qui, adv. (mint később 
qui minus) : „hogyan, raiképen ?“ 
— qui minus etc. A gondolat ez : 
mit nyernének avval, ha az öregség 
őket nem nyolczvan, hanem nyolcz- 
száz éves korukban lepné meg, 
minthogy bajai csak akkor is meg-
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quamvis longa, cum effluxisset, nulla consolatione permul- 
5 cere posset stultam senectutem. Quocirca si sapientiam meam 

admirari soletis — quae utinam digna esset opinione vestra 
nostroque cognomine ! — in hoc sumus sapientes, quod natu
ram optimam ducem tamquam deum sequimur eique pare
mus : a qua non veri simile est, cum ceterae partes aetatis 
bene descriptae sint, extremum actum tamquam ab inerti 
poëta esse neglectum. Sed tamen necesse fuit, esse aliquid 
extremum et, tamquam in arborum bacis terraeque fructibus, 
maturitate tempestiva quasi vietum et caducum, quod ferun-

maradnának? — quamvis longa : 
„bármily hosszú“; — cum efflu
xisset : „mikor elmúlt, letelt“, időt- 
jelentő mellékmondat, mely fő
mondatának nemcsak idejét, hanem 
(mint sokszor) módját (posset) is 
követi; — permulcere, túl. simo
gatni, i t t :  enyhíteni, kellemessé 
tenni; v. ö. Yerg. Aen. V, 81G per
mulsit pectora dictis; — stultam 
— si stulta est.

5. utinam digna esset, tehát nem 
érdemes ; mert az impf. conj. taga
dást jelent, Cato ezzel ki akarja 
fejezni, hogy bölcsesége nem ér
demli Scipio dicséretét ; — cog
nomine; Cato mellékneve Sapiens, 
melylyel már kortársai megtisztel
ték fCic. Lael. II, 6 Cato quasi 
cognomen iám habebat in senectute 
sapientis), leginkább az államfér
fiút és általában a practicus isme
retei által kitűnő aggastyánt illette, 
de semmi esetre sem vonatkozott 
theoreticai műveltségére, miután 
Cato a szűkebb értelemben vett 
bölcsészet terén még dilettáns sem 
volt ; legjobban mondja ezt Cicero 
maga, Lael. II, 6 tribuebatur hoc 
(se. cognomen sapientis) M. Catoni, 
quia multarum rerum usum (sok
oldalú tapasztalást) habebat ; — 
naturam sequi vagy secundum 
naturam vivere volt a stoikusok 
főelve; — tamquam deum : isten

ség gyanánt; ha natura személye
sítve volna, deam állana;'- - a qua 
(sc. natura), descriptae sint és esse 
neglectum-hoz tartozik ; — ceterae 
partes : II, 4 szerint pueritia és 
a pueritia és senectus közt fekvő 
életszak, azaz általában : az öreg
séget megelőző életszakok; — de
scriptae berendezve, felosztva ; — 
extremum actum, Cato egy drámá
nak fabula-jával hasonlítja össze 
az emberi életet ; akkor persze az 
öregség az utolsó felvonás, actus 
értelmében vehető partes is ; — ab 
inerti poéta ; iners (tulajdonképeni 
értelmében) — in-ars, tehát : ügyet
len ; V. ö. Cic. fin. II. 34, 115: 
artes, quibus qui carebant, in e r 
tes  a maioribus nominabantur. 
A gondolathoz 1. Horat., de arte 
poët. 86 : Descriptas servare vices 
operumque colores cur ego si ne
queo ignoroque poëta salutor? — 
tamqum ab inerti poeta : mintha 
ezen élet színmű volna, melyet 
ügyetlen költő helyesen heosztott 
és rendezett ugyan, de művészileg 
befejezni nem volt képes; — ne
cesse fuit : a dolog szükségképen 
igy hozza magával ; — baca : fa
gyümölcs (ellentétben fructus-hoz : 
„földgyümölos“). v. ö. Cic. tuse. I, 
Ï4, 31 : arbores seret diligens agri
cola, quarum aspiciet bacam ipse 
nunquam; — maturit. temp.-, tö
kéletes, annak idejében beálló meg-
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dum est molliter sapienti. Quid est enim aliud, Gigantum 
modo bellare cum dis, nisi naturae repugnare ? V

L aelius. Atqui, Cato, gratissimum nobis, ut etiain pro 6 
Scipione pollicear, feceris, si, quoniam speramus, volumus 
quidem certe senes fieri, multo ante a te didicerimus, quibus 
facillime rationibus ingravescentem aetatem ferre possimus.

C ato. Faciam vero, Laeli, praesertim si utrique vestrum, 
ut dicis, gratum futurum est.

L aelius. Volumus sane, nisi molestum est, Cato, tam
quam longam aliquam viam confeceris, quam nobis quoque 
ingrediundum sit, istuc, puo pervenisti, videre quale sit.

érés következtében ; — molliter ren
desen rósz mellékértelemmel : „el- 
puhultan, aszonyosan“, itt : „nyu- 
gottan, megadással“, „minden balga, 
mert czélhoz nem vezető ellentállás 
nélkül“ ; — quid est enim (soha : 
quid enim est) stb. azaz : a bölcs 
nem fog a természet törvényei ellen 
barczolni; a ki azt teszi, az épen 
olyan esztelenül cselekszik, mint a 
gigantok, midőn az istenek ellen 
viseltek háborút. Vagy : A gigan
tok harczárói szóló mythus értelme 
nem más, mint az, hogy azoknak 
tönkre kell jutniok, kik a termé
szet örök törvényei ellen felkelnek.
V. ö. a gondolathoz Senec. de benef. 
XIV, 7 : Quid enim aliud est Natura, 
quam Deus et divina ratio mundo 
et partibus eius inserta.

6. atqui : „mégis“ ; azaz : bár 
általában helyeseljük nézeteidet, 
„mégis“ kívánnék, hogy bővebben 
magyaráznál nekünk, miképen tehet
nék aggkorunkat kellemessé; — ut 
pollicear magyarázza a nobis ki
fejezést ; — speramus, volumus 
. . .  fieri; az egyszerű inf. csak a 
második igétől függ ; mert spera
mus után acc. c. inf. (nos senes 
futuros esse) áll; — multo ante, 
mielőtt t. i. megöregszünk ; épen 
úgy később VI, 18; XIV, 19.

gratum futurum est — köszö
netre számíthat; v. ö. XIX, 67 bea

tus futurus sum-, XXIII, 85 non 
sumus immortales futuri ; XXII, 81 
una est interiturus animus. Ezen 
conjug. periphrastica abban külön
bözik az egyszerű futurumtól, hogy 
olyan tettet vagy eseményt jelent, 
melynek keresztülvitelére stb. az 
alany már most is el van tökélve; 
v. ö. Sail. Jug. V. bellum scriptu
rus sum : hozzáfogok azon háború 
megírásához stb., mig bellum scri
bam csak annyit tenne, hogy a jövő
ben meg fogom írni stb. — verő 
sokszor áll igénylő feleleteknél.

nisi molestum est sc. tibi : kivéve 
azon esetet, ha stb. — quam — 
ingrediundum sit, ódonszerü con
structio e. h. quae ingrediunda sit ; 
a gerundium ezen használata a 
partie, fut. passiv, helyett Plautus, 
Varro vagy Lucretiusnál sokszor 
fordul elő; pl. Varro, de re rust. 
I, 21 Canes potius acres paucos 
habendum, quam multos; Plaut. 
Trin. IV, 2, 27 mihi hac nocte 
agitandum est vigilias ; Lucret. 
I, 312 aeternas poenas in morte 
timendum est ; jó prozaikusoknál 
alig van eset ezen constructióra ; — 
istuc itt nem adv., hanem névmás 
(istic, istaec, istoc v. istuc) : volumus 
videre, quale sit istuc, quo perve
nisti : látni (ismerni) akarjuk a czél 
minőségét, melyet elértél ; 1. később 
III, 8 est istuc quidem aliquid.
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7 III. Cato. Faciam, ut potero, Laeli. Saepe enim interfui 
querelis aequalium meorum — pares autem vetere pro
verbio cum paribus facillime congregantur —, quae C. Sali
nator , quae Sp. Albinus, homines consulares, nostri fere 
aequales, deplorare solebant, tum quod voluptatibus carerent, 
sine quibus vitam nullam putarent, tum quod spernerentur 
ab eis, a quibus essent coli soliti.VQui mihi non id vide
bantur accusare, quod esset accusandum. Nam si id culpa 
senectutis accideret, eadem mihi usu venirent reliquisque 
omnibus maioribus natu, quorum ego multorum cognovi sene
ctutem sine querela, qui se et libidinum vinculis laxatos 
esse non moleste ferrent, nec a suis despicerentur. Sed om
nium istius modi querelarum in moribus est culpa, non in 
aetate. Moderati enim et nec difficiles nec inhumani senes 
tolerabilem senectutem agunt, importunitas autem et in
humanitas omni aetati molesta e s t .^  ...

8 L aelius. Est, ut dicis, Cato; sed fortasse dixerit quis
piam, tibi propter opes et copias et dignitatem tuam tole-

III. 7. Saepe enim interfui ki
fejezi azon indokot melynél fogva 
Cato Laelius kérelmét teljesíteni 
akarja {faciam), mert t. i. ő is sok 
panaszt hallott az aggkor ellen ; 
veter e proverbio, ezen közmondást 
már Horn. Od. XVII, 218 ismeri : 
ág nîel top ó/iotop ilyet xteàç cog t op 
ópoinv : mint rendesen az isten ha
sonlót hasonlóval összehoz.

querelis — quae — deplorarjt 
solebant, a betoldott mondat által 
igazolt szabadabb constructio ; v. jö. 
Cic. ad divers. II, 8, 2 sermonibus 
quae nec possunt scribi nec seri* 
benda sunt; — C. Livius Sali- ,  
nator, kitüntette magát az Anti
ochus ellen viselt háborúban, külö
nösen a Chios melletti tengeri győ
zelem (191. K. e.) által; consul 
188. K. e., 170. Ç. e. meghalt mint 
pontifex maximus; — Spurius Po
stumius Albinus 186. K. e. consul 
volt, 180. K. e. meghalt mint augur; 
— nostri fere aequales, Cato 195. 
K. e. volt consul. 

quod voluptatibus carerent (s ké

sőbb quod spernerentur), nem Cato 
nézete, azért a conjunct., v.ö. XII, 89. 
sequitur tertia vituperatio senectu
tis quod eam carere d ic u n t volup- 
tatibus ; — vitam nullam : hogy 
az élet nem élet ; — non id, semmi 
olyasfélét, a mi stb. — si id — 
accideret, ha ezen „eset“ beállana ; 

pulpa abl. — usu (dat.) venire : 
^'tapasztalni; eadem a plur. megfelel 

az előbbi sing. id-nek ; — senectu
tem sine querela, minden panasztól 
ment öregségét; v. ö. Cic. ad. Attic. 
1 ,18,5 quam ignavus et sine animo 
miles; — qui ferrent, — despice
rentur, a conjunctivusról 1. fent 
I, 2 quo — uteretur; — non mo- 

XJeste, litotes : igen szívesen.
'Sed omnium istius modi que

relarum in moribus est culpa, non 
in aetate : ez azon főelv, melyen 
az egész értekezés alapszik.

8. opes, azon eszközök, melyeknek 
segítségével valaki az államban 
nagy szerepet játszhatik, „politi
kai befolyás“ ; copiae, gazdagság, 
anyagi eszközök; dignitas, befolyá-
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rabiliorem senectutem videri, id autem non posse multis 
contingere.

Cato. Est istuc quidem, Laeli, aliquid, sed nequaquam 
in isto omnia; ut Themistocles fertur Seriphio cuidam in 
iurgio respondisse, cum ille dixisset, non eum sua, sed patriae 
gloria splendorem assecutum : ,Nec hercule’ inquit, ‘si ego 
Seriphius essem, nec tu, si Atheniensis, clarus umquam 
fuisses’. Quod eodem modo de senectute dici potest. Nec 
enim in summa inopia levis esse senectus potest, ne sapienti 
quidem ; nec insipienti, etiam in summa copia, non gravis. 
Aptissima omnino sunt, Scipio et Laeli, arma senectutis artes 9 
exercitationesque virtutum, quae in omni aetate cultae, cum 
diu multumque vixeris, mirificos efferunt fructus, non solum 
quia numquam deserunt, ne extremo quidem tempore aeta- 
tatis — quamquam id quidem maximum est —, verum etiam 
quia conscientia bene actae vitae multorum que bene factorum 
recordatio iucundissima est.

sós állás, rang; — id , ezen „sze
rencse.“

est — aliquid : ez is valami ; 
ellentéte : séd non — omnia ; — 
Seriphio, valamely Sèriphusbelinek ; 
Seriphus (Séÿnpoç) egy kis cycladi 
sziget, mely Párostól nyugatfelé 
fekszik ; ma Serpho ; az említett ese
mény Platóból van véve, polit. I. 
329. — non eum sua e. h. eum non 
sua, mely szórend Cicerónál több
ször előfordul ; pl. VI, 17 non facit 
ea-, X , 32 non me quidem iis; 
XX, 73 non censet lugendam esse 
mortem stb. — si ego Seriphius 
essem, kiegészítendő; darus fuis
sem; Seriphus fémben gazdag, de 
terméketlen sziget, miért is sze
génysége és csekélysége miatt a 
görögöknél közbeszédü volt.

Nec enim — non gravis. A bölcs
nek az aggkor tulajdonképen mindig 
könnyen tűrhető (levis), még sze
gényes viszonyok közt is ; de teljes, 
nyomasztó szegénységnél (in summa 
inopia) ez még sem lehetséges. A

tudatlannak ellenben az aggkor min
dig terhes; még legnagyobb bőség 
mellett (in summa copia) sem lesz 
az neki minden tehertől ment (azért 
non gravis, nem levis). Azaz : hogy 
az ember magát kitüntethesse, ahhoz 
kettő szükségeltetik : lelki derékség 
s alkalom, hogy az ember ezen derék- 
ségét érvényesíthesse. Azért a böl- 
cseség nem elegendő arra, hogy az 
ember az aggkor kellemetlenségeit 
tűrhesse; de a bőség egy maga sem; 
hanem e kettőnek egyesülnie kell; 
— nec levis ne sapienti quidem és 
nec insipienti non gravis chias- 
must képeznek.

9. arma senectutis, az aggkor 
fegyverei annak kellemetlenségei 
ellen, mert mint Cicero XI, 35 
mondja, pugnandum , tamquam 
contra morbum, sic contra sene
ctutem; — diu multumque; diu 
az élet bosszúságát, multum annak 
gazdag tartalmát jelenti : „ha hosszú 
és tettekben gazdag életet éltél“; 
V. ö. XI, 38 res multum et diu 
cogitatas; — maximum : a fődolog.
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10 IV. Ego Q. Maximum, eum qui Tarentum recepit, se
nem adulescens ita dilexi, ut aequalem. Erat enim in illo 
viro comitate condita gravitas, nec senectus mores mutaverat. 
Quamquam eum colere coepi non admodum grandem natu, 
sed tamen iam aetate provectum. Anno enim post consul 
primum fuerat, quam ego natus sum, cumque eo quartum 
consule adulescentulus miles ad Capuam profectus sum quin- 
toque anno post ad Tarentum. Quaestor deinde quadriennio 
post factus sum, quem magistratum gessi consulibus Tuditano 
et Cethego, cum quidem ille admodum senex suasor legis 
Cinciae de donis et muneribus fuit. Hic et bella gerebat

IV. 10. Q. Fabius Maximus Ver
rucosus, ki Hannibal ellen viselt 
avatos és késedelmező hadmenete 
által (217. K. e.) Cunctator mellék
nevet nyert, kitűnő hadvezér és 
államférfiú, ötször volt consul, 
217-ben dictator és meghalt 203-ban ; 
Tarentum recepit, Fabius Taren- 
tumot, melyet Hannibal 212-ben 
bevett volt, 209-ben visszafoglalta.

condita : „fűszerezve“ ; nyájasság 
nélkül élvezhetlen és ízetlen lesz a 
komolyság. V. ö. Ad Attic. XII, 40, 3 
hilaritatem illaifi, qua hanc tri
stitiam temporum condiebamus 
(élvezhetővé tevém) in perpetuum 
amisi.

quamquam stb. „nem volt ugyan 
még“ stb. 1. fent I, 1. — colere 
aliquem, valakihez csatlakozni, mint 
fiatalabb a korban előhaladottabb- 
hoz, mint cliens patronushoz ; — 
anno post, 223. K. e. volt F. először 
consul; — cumque eo quartum con
sule, 214. K. e. Plutarch és Nepos 
szerint Cato már 217-ben kezdte 
volna katonai pályáját; Nepos sze
rint 214-ben már hadi tribun lett 
volna : M. Fabio, M. Claudio con
sulibus tribunus mil. in Sicilia 
fu it; — adulescentulus, mint egé
szen fiatal ember; — miles : köz
katona, mint VI, 18 et miles et 
tribunus et legatus et consul.

ad Capuam t. i. Casilinum ostro
mához; a főváros az ország ('Cam

pania) helyett, mint sokszor; — 
quadriennio post négy év letelte 
után ; nem quarto anno post, a mi 
egy évvel kevesebb volna, mert a 
rómaiak az évet, melytől számítanak, 
beleszámítottak; — consulibus, Pu
blius Sempronius Tuditanus és M. 
Cornelius Cethegus 204. K. e. voltak 
consulok ; — quem magistratum — 
quaesturam.

cum quidem. Quidem kiemeli 
azon szót, melyre következik : „azon 
időben, midőn“ stb. Hasonlóan 
V, 14 quem quidem probe memi
nisse potestis; V, 14. XIV, 46 stb. 
— suasor fuit több mint suasit, 
mert ama kifejezés kiemeli a sze
mélyt és egyszersmind azon mellék
fogalmat tartalmazza, hogy az illető 
nagy szerepet vitt, nagy érdemeket 
szerzett magának az ügy körül ; inig 
az ige csak az egyszerű tényt ki
fejezné; suasorem esse legis vagy 
legem suadere : valamely törvény- 
javaslatot támogatni, mellette szólni.

A lex Cincia de donis et mune
ribus vagy röviden lex muneralis 
megtiltotta, hogy valaki pörös 
ügyekben tett szolgálatokért fize
tést vagy másféle ajándékot elfogad
jon. Tacit. Annal. XI. 15 : consur
gunt patres legemque Cinciam fla
gitant, qua cavetur antiquitus, ne 
quis ob causam orandam pecuniam 
donumve accipiat. M. Cincius Ali- 
mentus néptribun ezen törvénynyel
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ut adulescens, cum plane grandis esset, et Hannibalem iuve- 
niliter exsultantem patientia sua molliebat; de quo praeclare 
familiaris noster Ennius:

Unus homo nobis cunctando restituit rem;
Noenum rumores ponebat ante salutem.
Ergo postque magisque viri nunc gloria clareU -  

Tarentum vero qua vigilantia, quo consilio recepit! cum 11 
quidem me audiente Salinatori, qui amisso oppido fugerat in 
arcem, glorianti atque ita dicenti: ‘Mea opera, Q. Fabi, Taren
tum recepisti’; ‘Cerfe’, inquit ridens, ‘nam nisi tu amisisses, 
numquam recepissem’. $ec vero in armis praestantior quam

a plebejusokat a senátorck zsarolá
sai által igen költségessé vált tör
vénykezéstől meg akarta menteni.

cum plane: „daczára annak, bogy 
akkor már valóban“ stb. — paticn- 
tia, nem „türelem,“ hanem „kitar
tás;“ — molliebat „zabolázni tud
ta;“ — de quo t. i. de Q. Fabio 
Maximo Cunctatore; — famili
aris noster, „kedves“ barátom. — 
A következő három vers Ennius An
nales czimű költeményének 8-dik 
könyvéből vannak véve, ed. Vahlen,
V. 313—315, p. 47 ; Cicero ugyan
ezen verseket még egyszer idézi de 
off. I, 24, 84.

unus, nagy hangsúly lyal ; — 
rem — rem publicam; — noe
num ódonszerü e. h. non, alkal
masint ebből ne oenum (lent XVII, 
61) =  ne unum ; — ponebat, 
hosszú utolsó szótaggal, a mi nem 
példátlan a régibb latiuságban, 1. 
I. 1. versât: — rumores, a közbe- 
-zédet, az emberek mendemondáját, 
kik kezdetben, nem sejtvén hadi 
tervét, azt mondták, hogy gyáva
ságból nem mert harczra kelni Han
nibállal ; salutem se. rei publicae-, 
postque (.Vahlen ír plus que, mások 
priusque) magisque (minél tovább 
annál inkább). Ha akkor az embe
rek beszédeire hallgatott volna, mi
dőn azt követelték tőle, hogy csa
tázzék még Hannibállal, talán rövid 

Cietro Cuto M. ed. Heinrich.

időre magasztalták volna, de dicső
sége nem ragyogna oly későn még 
(post)-, és nem oly nagy mértékben 
(magis), mint jelenleg (nunc) is. 
Fabiusra vonatkozólag L. Aemilius 
Paullus Liviusnál XL1V, 22. ezeket 
mondja : Haec (t. i. az emberek 
hiú fecsegései) magna impedimenta 
res gerentibus sunt. Non enim 
omnes tam firmi et constantis ani
mi adversum rumorem esse pos
sunt, quam Fabius fuit, qui su
um imperium minui per vanita
tem populi maluit, equam secunda 
fama male rem gerere.

11. cum quidem 1. fent. IV. 10. 
— M. Livius Salinator 207. Kr. 
e. Nero kollegájával meggyőzte Has
drubali Sena mellett, mire dictator 
és censor lett. Cicero összetéveszti 
őt itt és de or. II. 67, 273 M. L i
vius 3Iacatus-sa.\, ki 214-ben Ta
rent főparancsnoka lett, hanem csak 
a várat bírta tartani, míg a város 
Hannibal hatalmába került.

mea opera : „én“ általam: nun
quam [ ego ] recepissem ; az ego nem 
szükséges, mert az ellentét nem a 
személyekre, hanem a tettekre vo
natkozik: ha Tarent általad e l nem  
vesz , én soha v is s z a  nem  fo g 
la lh a to m ; mint hasonlóan Liv. 
XXVII, 25 neque enim recipiun- 
dum fuisse nisi amissum foret.

3
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in toga; qui consul iterum, Sp. Carvilio collega quiescente, 
C. Flaminio, tribuno plebis, quoad potuit, restitit agrum Picen
tem et Gallicum viritim contra senatus auctoritatem dividenti; 
augurque cum esset, dicere ausus est, ‘optimis auspiciis ea 
geri, quae pro rei publicae salute gererentur; quae contra 

12 rem publicam ferrentur, contra auspicia ferri’. Multa in eo 
viro praeclara cognovi, sed nihil est admirabilius, quam quo 
modo ilie mortem filii tulit, clari viri et consularis. Est in ma
nibus laudatio, quam cum legimus, quem philosophum non 
contemnimus? Nec vero ille in luce modo atque in oculis

in toga : a béke ruhájában, az
az : állampolgári tevékenységében 
béke idejében; v. ö. Cic. in Pis. 
30, 73 pacis est insigne et otii 
toga, contra autem arma tumul
tus atque belli ; ellentéte in armis; 
v. ö. Cic. de off. I, 22, 77 cedant 
arm a to g a e , concedat laurea 
laudi; — consul iterum, 228. 
Kr. e. — quiescente, ki hallgatott, 
nem tett semmit.

C. Flam inius, ki a lacus 
Trasimenus mellett 217. Kr. e. 
történt nagy csatában Hannibal el
len elesett, Pulyb. Hist. II. 21, 7 
szerint 232. Kr. e. egy törvényja
vaslattal (lex Flaminia agraria) 
lépett fel, melynek értelmében a 
senoni gallusoktól elfoglalt földeket 
a nép közt kiosztatni kivánta. A 
tanács nagyon ellenezte ezen tör
vényjavaslatot és megtagadta tőle 
a senatus consultum-ot: de Fla
minius, ki akkor néptribun volt, 
törvényjavaslatát mint plebiscitum- 
ot vitte keresztül, a tanács akarata 
ellen (contra senatus auctorita
tem, vagy mint Cicero de invent. 
II. 17 mondja contra voluntatem 
omnium optimatum). Cicero itt a 
228. évet említi, mert Fabius ezen 
évben volt másodszor consul, mig 
Polybius szerint Flaminius már 
232-bon lépett fel. Meglehet, hogy 
törvényjavaslatát a tanács határo
zott ellenzése miatt csak négy év 
múlva vihette keresztül.

agrum Picentem, középitaliai tar
tomány, Umbria, Samnium, a mar
sok tartománya és az adriai tenger 
közt. Ezen tartomány és az adriai 
tenger mellett fekvő ager Galli
cus- ból elüzettek a senonok L. Cor
nelius Lentulus áltál ; — dividenti, 
ki az elosztással el volt foglalva;
— cum augur esset, daczára annak, 
hogy maga is augur volt; — au
sus est, augurtól mindenesetre me
rész volt a következő beszéd; — 
optimis auspiciis — gererentur, ha
sonlóan mondja Hector, II. XII, 243. 
Big oiwvàç ägiGtog, àpiivetidai- neçl 
nàiçqg ; egy jósló madár a leg
jobb, a hazát védeni; Fabius külön
ben 62 évig volt augur.

12. multa praeclara : nem egy 
szép vonás (jellemében), mint Nép. 
Thrasyb. I I I , 2 praeclarum hoc 
quoque Thrasybuli : ez is szép vo
nás Thr. jellemében.

filii, kinek neve szintén Q. Fa
bius Maximus volt, 213. Kr. e. volt 
consul Ti. Sempronius Gracchussal ; 
—- est in manibus : bírjuk, olvas
hatjuk; laudatio se. funebris, a 
halotti beszéd, melyet fia felett 
mondott, s mely Plutarch szerint 
szabatosságra s mélységre nézve 
Thucydides előadásához hasonlított;
— quem philosophum non con
temnimus, azaz : nem kell őt több
re becsülnünk, mint akármely böl
csészt? t. i. azon lelki szilárdság
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civium magnus, sed intus domique praestantior. Qui sermo, 
quae .praecepta! quanta notitia antiquitatis, scientia iuris 
auguriihMultae etiam, ut in homine Romano, litterae; omnia 
memtffia tenebat, non domestica solum, sed etiam externa 
bella. Cuius sermone ita tum cupide fruebar, quasi iam divi
narem, id quod evenit, illo exstincto fore, unde discerem, nemi
nem.

V. Quorsus igitur haec tam multa de Maximo? Quia 13 
profecto videtis nefas esse dictu, miseram fuisse talem senec
tutem. Nec tamen omnes possunt esse Scipiones aut Maximi, 
ut urbium expugnationes, ut pedestres navalesve pugnas, ut 
bella a se gesta, ut triumphos recordentuíl 'jÉst etiam quiete 
et pure atque eleganter actae aetatis placida ac lenis senectus, 
qualem accepimus Platonis, qui uno et octogesimo anno seri-

miatt, melyet ezen csapásnál muta
tott.

in luce, ellentéte : intus : „nyil- 
ványosan“ és „otthon,“ nyilványos- 
és magánéletében; hasonlóan in 
oculis civium és domi, állami és 
házi, családi tevékenysége; — ser
mo : tudott mulattatni, praecepta 
és igen tanulságosan, notitia — 
scientia, sok ismeretekkel hirt.

ut in homine Romano, itt ut 
megszoritó értelemmel bir (igy pl. 
Nép. Epam. V. 2 satis exercitatus 
in dicendo, ut Thebanus scilicet, 
vagy Liv. XXX, 33 Alexander vir 
ut inter Aetolos facundus) : a 
mennyire az római embernél lehet
séges; azon korban a romaiak tu
dományos miveltségben (litterae) 
még fölötte hátra voltak a görö
gökhöz képest; — illo exstincto, 
203. Kr. e., midőn Cato 31 éves 
volt; — fore t. i. neminem fore, 
unde (e. h. a quo) discerem.

V. 13. nefas d ictu , valóságos 
bűn volna, azt mondani, hogy stb. 
Ezen példával azt akartam nektek 
megmutatni, hogy a kellemetlen
ségek nem szükségképen összeköt- 
vék az aggkorral; — Scipiones 
aut Maximi : „férfiak mint Scipio

vagy Maximus“; — pedestres itt 
ellentétben navales-sel a. m. szá
razföldi ; — ut — recordentur, 
hogy visszaemlékezhessenek és agg
korukat ez által kéj elméssé tehes
sék.

quiete actae aetatis : a magán
élet, ellentétben az említett állam
férfiak nyilványos életével. Nem
csak a nagy férfiak, hanem az egy
szerű magánember élete is igazolja 
azon felfogást, hogy az aggkor mi
nősége az emberek jellemétől (mo
res), nem pedig magától az élet
kortól függ ; — pure az életmód 
feddhetlenségére, eleganter (v. ö. 
Cic. p. Sulla XXVÎII, 79 cum 
summa elegantia ( =  eleganter) 
atque integritate ( — pure) vixi
stis) annak szépségére utal ; atque 
szorosabban összekapcsolja az egy
máshoz tartozó fogalmakat.

qualem se. accepimus, talem fu
isse Platonis senectutem. Plato 
született Athenaeben 429. és meg
halt ugyanott 348. Kr. e. — scri
bens, ezt Valér. Maximus VIII, 7. 
3 is említi. Hermippus szerint 
(Diog. Laert. Ill, 2) egy vendég
ségnél halt meg. (Petrarca és Leib
nitz is irás közben haltak meg.)

3 *
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bens est mortuus; qualem Isocratis, qui eum librum, qui 
Panathenaicus inscribitur, quarto et nonagesimo anno scri
psisse se dicit, vixitque quinquennium postea; cuius ma
gister Leontinus Gorgias centum et septem complevit annos, 
neque umquam in suo studio atque opere cessavit. Qui, 
cum ex eo quaereretur, cur tam diu vellet esse in vita : ‘Nihil 

14 habeo’ inquit ‘quod accusem senectutem’. Praeclarum respon
sum et docto homine dignum! Sua enim vitia insipientes et 
suam culpam in senectutem conferunt; quod non faciebat is, 
cuius modo mentionem feci, Ennius :

Sic ut fortis equus, spatio qui saepe supremo 
Vicit Olympia, nunc senio confectus quiescit.

Equi fortis et victoris senectuti comparat suam. Quem quidem 
probe meminisse potestis. Anno enim undevicesimo post eius 
mortem hi consules, T. Flaminius et M’. Acilius, facti sunt; ille 
autem Caepione et Philippo iterum consulibus mortuus est, cum

Isocrates, a szónoklat leghíresebb 
tanítója, szül. 435. Kr. e. Athenae- 
ben ; a Chaeronea melletti csata 
után 337. Kr. e. maga vetett életé
nek véget; — Panathenaicus, dics- 
beszéd Athenae városára, mely az 
atheneiek általános népünnepélyén 
(Panatbenaica, Iluva9r\vaia) elmon
datott. Innen van a beszéd neve is; 
— d ic it, az említett dicsbeszéd 
első fejezetében.

Gorgias, szül. 485. körül Sicilia 
Leontini nevű városában, hires so
phista és rhetor ; — complevit : tel
jes — évet élt; — centum et sep
tem, mások szerint 11)5 vagy 109 
évet.

14. docto bölcsészetileg müveit, 
1. XX, 75 indocti-, — sua és suam 
nagy nyomatékossággal : „saját“ ; 
V. ö. Sail. lug. I. 4 suam quisque 
culpam auctores ad negotia trans
ferunt ; — modo, épen most.

sic ut fortis stb. az Annales 
XVIII. könyvéből (ed. Vahlen p. 
66.). Cicero azért hozza fel ezen 
verseket, hogy megmutassa, misze
rint Ennius nem osztotta az emlí
tett helytelen nézetet; ez azonban

csak a versekhez fűzött megjegy
zésből (equi — c o m p a r a t su 
am) derül ki; — spatio supremo-. 
a versenypálya végén, 1. XXIII, 83. 
decurso spatio és Yerg. Aen. Y, 
327 iamque fere spatio extremo 
fessique sub ipsam finem adven
tabant ; — vicit Olympia : győze
delmeskedett az olympiai lóverse
nyekben ; — confectus, metrikai 
tekintetben 1. fent I, 1 plenus.

quem sc. »Ennium meminisse po
testis-. meminisse aliquem, valakire 
emlékezni, ki kortársunk volt, kit 
ismertünk; v. ö. Cic. Phil. V, 6, 
17 Cinnam memini, vidi Sullam-, 
de off. I. 31, 114 Rupilius, quem 
ego memini (kire még emlékszem); 
de fin. II, 20, 63 L. Thorius Bal
bus, quem meminisse tu non po
tes-, hasonlóan meminisse aliquid 
később VII, 22 quam multa memi
nerunt.

hi consules : a mostani, jelenlegi 
consulok, mert ezeknek évébe (150. 
Kr. e.) helyezi Cicero az egész be
szélgetést; — Cn. Servilio Caepi
one et Q. Marcio Philippo iterum 
css. t. i. 169. Kr. e. Az iterum
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ego, quinque et sexaginta annos natus, legem Voconiam magna 
voce et bonis lateribus suasissem. Annos septuaginta natus — tot 
enim vixit Ennius — ita ferebat duo quae maxima putantur 
onera, paupertatem et senectutem, ut eis paene delectari vi
deretur. Etenim, cum complector animo, q u a t tuor  reperio 15 
causas, cur senectus misera videatur:

unam quod avocet a rebus gerendis; 
alteram quod corpus faciat infirmius; 
tertiam quod privet omnibus fere  voluptatibus; 
quartam quod haud procul absit a morte.

Earum, si placet, causarum quanta quamque sit iusta una
quaeque videamus. \

VI. A  rebus gerendis senectus abstrahit. Quibus? an eis,

azonban csak Philippus consulságára 
vonatkozik. Ennius Thyestes czimű 
tragoediájának előadása után meg
halt, praetore (C. Sulpicio Gallo) 
ludos Apollinis faciente, mint Ci
cero Brut. XX. mondja.

legem Voconiam sc. de mulie
rum hereditatibus, melyet Q. Vo
conius Saxa néptribun a római nők 
túlkapó gazdagsága és az avval já
ró bajok ellen hozott. Minthogy a 
legnagyobb baj abban állott, hogy 
örökösödés által nagy pénzösszegek 
nők kezére kerültek, mi által a ré
gi családok sokat vesztettek és a 
nők pazarlásai nagy mértékben nőt
tek : ezen törvény azt határozta, 
hogy a centuriai alkotmány első 
osztályába tartozó polgárok 1) nem 
tehetnek nőt örökösükké (qtii cen
tum milia aeris census esset, ne 
quis mulierem heredem institue
ret); 2) nem hagyományozhatnak 
(legare) nőnek többet, mint örök
ségük felét (qui centum milia ae
ris census esset, ne quis plus le
garet, quam ad heredem heredesve 
perveniret.)

suasissem (1. fent IV, 10 sua
sor). Liv. epit. XLI. Q. Voconius 
Saxa tribunus plebis legem tulit, 
ne quis heredem mulierem institu
eret. Suasit legem M. Catox exstat

oratio eius. Reánk csak igen cse
kély töredékei maradtak ezen be
szédnek; — bonis lateribus : erős 
tüdővel, 1. IX, 27 latera : mell.

15. Étenim stb. A befejezés vége. 
Összeállítása azon négy érvnek, 
melyek az aggkor ellen felhozatni 
szoktak és melyeket Cicero az érte
kezésben megczáfolni akar.

avocet, faciet, privet és absit, a 
conjunctivus, mert Cato az aggkor 
ellenségeinek egyéni nézeteit hozza 
fel (mint fent III, 17 carerent), 
„mert, a mint ők mondják, az agg
kor“ stb. — faciat (infirmius) a 
szokottabb kifejezés : reddat helyett, 
mint később XVI, 56 conditiora 
facit haec aucupium; — quanta 
et quam iusta, nyomos, fontos-e 
és igazságos-e? mert valamely ok 
lehet nyomos, de igazságtalan, 
szintúgy valamely szemrehányás 
igazságos, de csekély, silány.

VI. E lső  rész : Az aggkor  
e i n em von a m u n k á tó l.

A rebits — quibus — an eis? 
Egy az első mondatban álló elöl
járó hat a következő visszahozó-, 
kérdő- vagy felelő mondatra is, ha 
egyszersmind az első mondatnak 
igéje (abstrahit) is kiegészítendő a 
többiekben; v. ö. Cic. pro Ligar- I, 
2 se in ea parte fuisse, qua te,
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quae iuventute geruntur et viribus? Nullaene igitur res sunt 
seniles, quae vel infirmis corporibus animo tamen administrentur? 
Nihil ergo agebat Q. Maximus? nihil L. Paullus, pater tuus, socer 
optimi viri, filii mei? ceteri senes, Fabricii,Curii, Coruncanii, cum 
rem publicam consilio et auctoritate defendebant, nihil agebant?

16 Ad Ap. Claudii senectutem accedebat etiam, ut caecus esset;

qua patrem tuum-, — rebus ge
rendis, bár a res gestae kifejezés 
különösen hadi tettekről szokott 
használtatni, res gerere mégis nem 
csak ezeket, hanem egyáltalában 
minden „munkálkodást“ jelent; — 
an eis : tálán csak azokról ?

rés — seniles : az aggkornak 
megfelelő munkálatok; — infirmis 
corporibus (abl. abs.) ellentéte a iu
ventute et viribus kifejezésnek; — 
Q. Maximus, 1. IV, 10. — L. 
Paullus, azaz Lucius Aemilius Paul
lus, Macedonicus melléknévvel, ki 
168 Kr. e. Perseus macedóniai ki
rályt Pydna mellett legyőzte, 164. 
Kr. e. Censor volt, meghalt 160. 
Kr. e. Paullus a fiatalabbik Scipio 
Africanus atyja volt (pater tuus), 
kit az öregebb Scipio Africanusnak 
politikailag kevésbé nevezetes fia 
fiának fogadott, miért is Publius 
Cornelius Scipio Aemilianus nevet 
viselt. L. Aemilius Paullus leánya 
neje volt Cato öregebb fiának (so
cer — filii mei), ki 152. Kr. e. 
(tehát két évvel ezen beszélgetés 
előtt) mint praetor designatus meg
halt.

Fabricii, Curii, Coruncanii 
mint fent V, 13 Scipiones. — C. 
Fabricius Luscinus, ki a Pyrrhus, 
epirusi király elleni háborúban 
nemcsak vitézsége, hanem még in
kább becsületessége és megveszte- 
gethetlensége által kitűnt; Manius 
Curius Dentatus, homo novus és 
még is háromszor volt consul (290, 
275, 274) és háromszor diadalmas
kodott (a samnitok, sabinok és a 
Beneventum melletti győzedelmes 
csata után Pyrrhus felett) ; 1. alább 
XIII, 43; Tiberius Coruncanius,

szintén homo novus, 280. Kr. e. 
volt consul, Fabriciusnak kortársa, 
kitüntette magát az etruskok elleni 
háborúban, 282. Kr. e. ; ő volt az 
első, p le b e ju s i  családból szárma
zott pontifex maximus. Cicero ezen 
Coruncauiust de Orat. III, 15, 56 
bölcsesége miatt Lykurgus, Pitta- 
kus, Solon, Fabricius, Cato és az 
öregebb Scipióval egy sorba helyezi.

cum : „akkor, azon korban, mi
dőn“ stb. — consilio et auctori- 
titate tehát nem iuventute et viribus.

16. Appius Claudius (vakságá
ról) Caecus censorsaga alatt 311. 
Kr. e. megkezdte a szerinte elneve
zett kitűnő országutat (via Appia), 
mely Romából Capuába vezetett. 
Kétszer volt consul : 307. és 296. 
Kr. e., második consulsága alatt 
nagy csatában megverte a Samuito
kat. 279. Kr. e. Pyrrhus Cineas ba
rátját küldte Romába, hogy birja 
békére a rómaiakat; a tanács haj
landó volt e békére reá állani; ak
kor Appius gyaloghintón vitette 
magát a tanácsba, hol tüzes és nyo
mós beszédjével rábirta a tanácsot, 
hogy az ajánlott gyalázatos béke
feltételeket visszautasitotta. Plu
tarch (Vita Pyrrh. XIX.) kivonatban 
közli ezen beszédet, melyet Cicero 
Brut. XVI, 61 mint a római iroda
lom első prózai müvét említ. Erő
teljes és tevékeny aggkoráról Cicero 
másutt is beszél, pl. Tűse. disp. V, 
38, 112 : Appium quidem veterem 
illum, qui caecus multos annos 
fuit, et ex magistratibus et ex 
rebus gestis intelligimus in illo 
suo casu nec privato nec publico 
muneri defuisse.

accedebat — ut ; „hozzájárult
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tamen is, cum sententia senatus inclinaret ad pacem cum 
Pyrrho foedusque faciendum, non dubitavit dicere illa, quae 
versibus persecutus est Ennius:

Quo vobis mentes, rectae quae stare solebant
Antehac, dementes sese flexere viai? —V " '.

ceteraque gravissime — notum enim vobi3 carmen e s t '— ; 
etiam ipsius Appii exstat oratio. Atque haec ille egit septimo de
cimo anno post alterum consulatum, cum inter duos consulatus 
anni decem interfuissent, censorque ante superiorem consulatum 
fuisset; ex quo intellegitur, Pyrrhi bello.grandem sane fuisse: 
et tamen sic a patribus accepimus^ ^ihil igitur afferunt, qui 17 
in re gerenda versari senectutem'negant, similesque sunt, 
ut si qui gubernatorem in navigando nihil agere dicant, cum alii 
malos scandant, alii per foros cursent, alii sentinam exhauriant, 
ille clavum tenens quietus sedeat in puppi. Non facit ea, quae iu- 
venes; at vero multo maiora et meliora facit. Non viribus aut velo
citatibus aut celeritate corporum res magnae geruntur, sed consi
lio, auctoritate, sententia : quibus non modo non orbari, sed etiam 
augeri senectus solet. Nisi forte ego vobis, qui et miles et tr i-18 
bunus et legatus et consul versatus sum in vario genere bello
rum, cessare nunc videor, cum bella non gero. At senatui, 
quae sint gerenda, praescribo, et quo modo; Carthagini male

még azon körülmény is, hogy“ stb., 
mig accedebat, quod annyi volna, 
mint „hozzájárult azon ok, hogy“ 
stb. — versibus persecutxis est : 
„versekbe foglalt“; v. ö. XVI, 55 
possum persequi multa oblecta- 
menta rerum rusticarum ; az egy
szerű persequi a. m. „előadni“, az 
előadási mód közelebbi meghatáro
zása nélkül.

quo vobis stb. e versek az An
nales hatodik könyvéből vannak vé
ve (ed. Valiién v. 208 és 209, p. 
33.); — viai ódonszerü genit, (e. 
h. viae), mely quo-hoz tartozik ; 
antehac, synizesis, olv. ant'hac.

ceteraque t. i. Appius beszédjé
nek többi részét, kiegészítendő per
secutus est; — notum — carmen 
(se. Ennii) est, azért nem idézi 
Cato az egész beszédet; — Appii 
oratio, Pyrrhus békeajánlatai ellen;

— censor ante consulatum, ezt 
Cic. különösen kiemeli, mert ezen 
hivatal csak tapasztaltabb, öregebb 
államférfiakra ruháztatott, legin
kább consularokra, azaz volt consu-

Pyrrhi bello, 281—275. Kr. e.
— grandem sane, igen öreg; — 
sic, hogy ő t. i. igy cselekedett.

17. nihil — offerunt, az ok, 
melyet felhozni szoktak, nem nyom 
semmit ; — velocitatibus, a többes
szám a gyorsaság egyes nemeit, 
tetteit, kifejezéseit jelöli ; hasonlóan 
de off. I, 36, 131 cavendum autem 
est, ne aut t a r d i t a t i b u s  uta
mur in ingressu mollioribus, aut 
in f est  i na t  i on ibus  suscipi
amus nimias celeritates.

18. nisi forte — videor, gúnyo
san : „ha csak nem akarjátok azt 
hinni“ stb. — miles, 1. IV. 10. —
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iam diu cogitanti bellum multo ante denuntio, de qua vereri
19 non ante desinam, quam illam excisam esse cognovero. Quam 

palmam utinam di immortales, Scipio, tibi reservent, ut avi 
reliquias persequare ! cuius a morte quintus bic et tricesimus 
annus est; sed memoriam illius viri omnes excipient anni 
consequentea^Anno ante me censorem mortuus est, decem annis 
post meum consulatum, cum consul iterum me consule creatus 
esset. Num igitur, si ad centesimum annum vixisset, senectutis 
eum suae paeniteret? Nec enim excursione nec saltu nec eminus 
hastis aut cominus gladiis uteretur, sed consilio, ratione, sententia. 
Quae nisi essent in senibus, non summum consilium maiores nos-

20 tri appelassent senatum. Apud Lacedaemonios quidem ii, qui 
amplissimum magistratum gerunt, ut sunt, sic etiam nominantur 
senes. Quod si legere aut audire voletis externa, maximas

male — cogitanti, mely rosszat 
forral; — quomodo sc. gerenda 
sint; — multo ante, mielőtt t. i. 
megtörténik ; Cato nem élte meg 
Carthago elpusztitását, Veli. Pa
tere, I, 12 ante triennium, quam 
Carthago deleretur, M. Calo, per
petuus diruendae eius auctor, 
mortem obiit: — non desinam, 
minden beszédét a tanácsban e sza
vakkal fejezte be : Ego vero cen
seo, Carthaginem esse delendam 
(Plut. Cato XXVII. ôoxeî ős goi xui 
Kitqyr/ôôvu pi/ eii/ni) ; v. Ö. Flor. II, 
15, 4 Cato inexpiabili odio de
lendam esse Carthaginem, et cum 
de alio consuleretur, pronuntia
bat; — de qua vereri non desi
nam, melyre meg nem szűnöm gya
nakodni.

19. quam palmam (— cuius ex
cisae palmam), pálma (e. h. győ
zelem), a görög szokás, mely sze
rint a győztes vezérek pálmaágak
kal koszorúztattak, 293. Kr. e. óta 
Rómában is divatossá lett, Liv. X, 
47, 3 palmae tum primum trans
lato e Graecia more victoribus 
datae; — t i b i ,  nyomatékkai, épen 
neked, vonatkozással a v i -  ra (itt 
=  hites nagyatya); — ut avi reli

quias persequere : „hogy bevégez
zed, mit nagyatyád fönnhagyott.“ 
P. Cornelius Scipio ( Africanus 
maior) először törte meg a punok 
Rómára nézve veszedelmes hatal
mát, midőn saját országukban (Za
ma mellett) tökéletesen megverte 
seregüket. Ezen csata után békét 
kötött a két kimerült állam, úgy 
hogy Carthago ezúttal nem serhmi- 
sittetett meg egészen ; ez a fiata
labbik Scipio feladata maradt; — 
excipient anni : meg fogják őriz
ni; — ante me censorem, 184. 
Kr. e.

nec enim excursione stb. nem 
használt volna „ugyan“ stb. — 
excursione uti : kirontani, kiro
hanni; — senatus =  az öregek 
tanácsa.

20. sic enim nominantur senes 
t. i. yéçwieç =  az öregek. A spár
tai gerusia (yegmaiu). a vének taná
csa, mely a főállamhatalmat kezel
te, 28 holtiglan megválasztott, leg
alább 60 éves férfiúból állott, kik 
a két király elnöklete alatt mű
ködtek; — externa : „nem-római 
államok történetét“ ; v. ö. IV , 5 
non d omes t i  ca solum sed etiam 
e x t e r n a  bella.
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res publicas ab adulescentibus labefactatas, a senibus sustenta
tas et restitutas reperietis.

Cedo, qui vestram rem publicam tantam amisistis tam cito? 
*Sic enim percontantur, ut est in Naevii poetae Ludo. Respon
dentur et alia et hoc in primis:

Proveniebant oratores novi, stulti adulescentuli.
Temeritas est videlicet florentis aetatis, prudentia senescentis.„A

VII. At memoria minuitur. — Credo, nisi eam exer- 21 
ceas, aut etiam si sis natura tardior. Themistocles omninm 
civium perceperat nomina. Num igitur censetis eum, cum 
aetate processisset, qui Aristides esset Lysimachum salutare 
solitum? Equidem non modo eos novi qui sunt, sed eorum 
patres etiam et avos; nec sepulcra legens vereor, quod ai-

cedo — cito, versus tetrameter 
iambicus a catalecticus
( „  ____ _ l i _ x ________
edo =  dic, mondd, szólj ! qui, ige- 

határozó.
in Naevii Ludo. Cn. Naevius 

szül. 237. Kr. e. Campaniában, ka
tonáskodott az elsó pún háborúban, 
később befolyásos államférfiakra irt 
gúnyversei miatt bebörtönöztetett 
és megh. 204 körül, Livius Andro
nicus, a legrégibb római költő, fia
talabbik kortársa. Naevius szomorú- 
és vígjátékokat (egy hőskölteményt 
is, 1. XIV, 50) irt, melyekből azon
ban csak csekély töredékek marad
tak reánk. Bizonytalan, váljon lu
dus itt egy bizonyos színdarab czi- 
me, vagy csak általában a. m. egyik 
szindarabjában. Azért némelyek 
nagy, mások kis kezdőbetűvel Írják.

Proveniebant stb. szintén te- 
tram. iamb, acatal., melyben az 
első és a hatodik lábban az arsis 
két rövid szótagba van feloldva

( _ w w ___ 1_X __  — í f ^  _V_ I
_  X V _ ) .

provenire, különösen növények
ről : kikelni, kícsirázni; itt : felme
rülni, fellépni ; v. ö. Plin. epist. I, 
13, 1 magnum proventum poeta
rum annus hic attulit; Sali. Cat. 
VIII, 3 provenere ibi scriptorum

magna ingenia; — videlicet : 
„annyi bizonyos“, „az kétségtelen.“ 

Vil. 21. at memoria minuitur, 
mondják az aggkor ellenségei. Ez 
nem új (második) ellenvetés, hanem 
szorosan az elsőhöz tartozik : fel
téve, hogy igazad van (igy okos
kodnak az aggkor ellenei), mégis 
kétségtelen , hogy az emlékezet 
gyengül. De ha ez igaz, akkor még
is igazunk van nekünk, kik azt 
mondjuk : avocat senectus a rebus 
gerendis, mert az emlékezet erős
sége minden munkálatnál felette 
szükséges. — nisi eam exerceas, 
elhiszem, „azon esetben, ha azt 
nem gyakoroljuk.“ 

civium : „polgártársainak;“ The
mistocles kitűnő emlékező tehetsé
gét az ókori irók többször említik;
— qui Aristides esset, világosság 
kedvéért körülirása az egyszerű 
tárgyesetnek (Aristidem). Lysima
chus Aristidesnek atyja volt. Them, 
tehát felcserélte az atyát a fiúval;
— eos, qui sunt, sed stb., nemcsak az 
élőket, hanem azoknak már meg
halt elődeit is ; — sepulcra legens. 
Cato a sírfeliratokat, mint Origines 
czimü müvének (1. XI, 38.) kidol
gozásához nélkülözhetetlen forráso
kat, olvasta és tanulmányozta; — 
quod aiunt =  ut aiunt, mint az



42 CATO MAIOR VII, 21—22.

unt, ne memoriam perdam : his enim ipsis legendis in me
moriam redeo mortuorum. Nec vero quemquam senem au
divi oblitum, quo loco thesaurum obruisset. Omnia quae cu
rant meminerunt : vadimonia constituta; qui sibi, cui ipsi 

22 debeant. Quid iuris consulti, quid pontifices, quid augures, 
quid philosophi senes? quam multa meminerunt ! Manent in
genia senibus, modo permaneat studium et industria, neque 

i ea solum in cladis et honoratis viris, sed in vita etiam pri- 
■' ’ vata et quieta.^ophocles ad summam senectutem tragoedias 

fecit; quod propter studium cum rem neglegere familiarem 
videretur, a filiis in iudicium vocatus est, ut, quem ad mo
dum nostro more male rem gerentibus patribus bonis inter
dici solet, sic illum quasi desipientem a re familiari remo
verent iudices. Tum senex dicitur eam fabulam, quam in

emberek mondani szokták ; — ne 
perdam, a római nép álhite szerint 
az ember siriratok ' olvasása által 
emlékezetét elveszti; — his enim, 
sőt épen ezek stb. — in memo
riam redeo mortuorum, visszatérek 
a megholtak emlékébe, megújítom 
magamnak a régiek emlékét ; — 
quae curant, a mi őket érdekli, 
mi szivükön fekszik; — vadimo
nium, kezesség, melylyel valaki le
kötelezi magát, hogy a kitűzött ha
tárnapon a törvényszék előtt meg 
fog jelenni ; — quis sibi, cui ipsi 
debeant, adósukra és hitelezőjükre.

22. quid iurisconsulti stb. e. h. 
quid censes vagy censetis, mire 
azonnal a második mondat alanya 
következik ; hasonlóan Cic. de off. 
II, 7, 26 quid ? Macedones nonne 
Demetrium reliquerunt? — senes 
mind a négy megelőző főnévhez 
tartozik : „mint vének,“ aggkoruk
ban ; — modo — dummodo.

ingenia ellentéte : studium et 
industria; — neque ea (ingenia) 
solum sc. manent ; — in claris et 
honoratis viris, kik a nyilvános
ságban forognak (v. ö. IV, 12 nec 
vero ille in luce modo atque in 

, oculis civium magnus) és az ál- 
\lamügyek vezetése által dicsőségre

és méltóságokra (honores 1. XVII, 
61 honorata) szert tesznek; ellen
tétben a költőkhöz és bölcsészek
hez, kik csendes magánéletet (vita 
privata et quieta) élni szoktak.

Sophocles, a három nagy görög 
tragoedia-költők (Aeschylus, Sopho
cles és Euripides) legjelesbike, szül. 
496 körül Kolonos helységben, 
Athenae mellett, megh. 406. Kr. e. 
Nagy számú (állítólag száz) szomo
rújátékaiból csak hét maradt reánk ; 
Aias, Elektra, Oedipus király, An
tigone, Oedipus Kolonosban, a tra- 
chinai nők és Philoktetes, mely 
utóbbi 409. Kr. e. került színpadra, 
midőn a költő 85 éves (ad sum
mam senectutem) volt; — quod 
propter studium cum — cum pro
pter id studium t. i. a költészet mit 
att; — a filiis, tulajdonképen csak 
Iophon fia perelte be a költőt, mert 
félt, hogy atyja későbben született 
fiai javára fogja vagyonát felosz
tani; — male rem (sc. familiarem) 
gerere : rosszul gazdálkodni; - 
nostro more : római jog szerint, 
a duodecim tabulae szerint : Si 
furiosus escit (— erit) agnatum 
gentiliumque in eo pecuniaque 
eius potestas esto. — bonis (abi.) 
interdicere alicui : valakit a gaz-



CATO MAIOR, VII, 22—23. 43

manibus habebat et proxime scripserat, Oedipum Coloneum, 
recitasse iudicibus quaesisseque, num illud carmen desipien
tis videretur. Quo recitatio sententiis iudieum est liberatus. 
Num igitur hunc, num Homerum, num Hesiodum, Simoni- 23 
dem, Stesichorum, num quos ante dixi Isocratem, Gorgiam, 
num philosophorum principes Pythagoram, Democritum, num

daságfcól (vagyonának kezelésétől) 
elmozdítani; v. ö. aqua et igni in
terdicere alicui; — fabulam : 
színdarab; — in manibus habebat: 
melyen épen dolgozott; mint XI, 
38 septimus mihi Originum liber 
est in manibus; nem mint IV, 12. 
V. ö. Appui, de Mag. XXXVII, ki 
ugyanezen történetet elbeszélvén, 
mondja : quam forte tűm in eo 
tempore conscribebat ; — proxime, 
épen csak, igen rövid idő előtt, te
hát in summa senectute; — Oed. 
Colon, tartalma : Oedipus, ki a 
sors végzete szerint elkövetett bű
nei miatt sajátkezüleg megvakitotta 
magát, jeles jellemű leányától, An
tigonétól vezettetve, kivándorol szü
lővárosából Thebenből, és eljut Ko- 
lonosba (a költő szülővárosába), az 
eumenidák (bosszuló istennők) ber
kébe, hol az isteneket kiengeszteli 
és meghal.

23. Homerus, állítólag két nagy
szerű hősköltemény szerzője : Ilias 
(Trója elpusztítása a görögök által) 
és Odyssea (Odysseus =  Ulysses 
bolyongásai, midőn a trójai háború 
bevégezte után hazatér), melyek 
Cie. állítása szerint (Brut. X, 40) 
már Lykurg előtt Írattak.

Hesiodus, Homer után a legré
gibb görög költő, szül. (mikor? 1. 
XV, 54.) Kymében (Aeolisben), de 
rendesen Boeotia Askra nevű váro
sában élt. Beánk maradt két fő
munkája : a Theogonia (Qenyonla), 
melyben az istenek eredetét elbe
széli és "Eçyn mil rififçni (munkák 
és napok), mely tankölteményében 
a házi és mezei gazdaságra nézve 
szabályokat ad.

Simonides, hires lantos költő, 
szül. 556. Kr. e. Julisban Keos szi
getén (azért ô Keînç). megh. 469. 
Kr. e. Sim. szemtanúja volt a per
zsa háborúknak, melyeket sok köl
teményben dicsőített. Hipparchus, 
Pisistratus fia, Athénbe hítta őt, 
később .közel barátságban állott 
Hiéron, syrakusai királylyal. Mü
veiből csak csekély töredékek ma
radtak reánk.

Stesichorus, szintén lantos költő, 
Alcáus és Sappho kortársa, szül. 
6U0 körül Himerában Sicilia szige
tén. Róla azt beszéli a monda, hogy 
már zsenge korában egy csalogány 
énekelve ült szájára. Költeményei 
elvesztek.

Isocratem, Gorgiam, 1. V, 13.
Pythagoras szül. 570 körül Sa

mos szigetén. Férfikorában kiván
dorolt Krotonba, Délolaszországba, 
hol a nevéről elnevezett bölcsészeti 
iskolát alapította. Meghalt körül
belül 90 éves korában. Minthogy 
ő maga nem irt semmit, csak tanít
ványainak (sok tekintetben igen el
térő) tudósításaiból ismerjük tanait 
(1. XX, 73; XXI, 78).

Democritus szül. 460. körül Ab
dera thráciai városban és meghalt 
(Luc. Maerob. XVIII. szerint) 104 
éves korában. Ö (Leucippus tanárá
val) az atomisták bölcsészeti isko
lájának alapitója és feje volt. Igen 
számos müveiből csak egyes, össze
függéstelen mondatok maradtak 
reánk.

Platonem, 1. V, 13.
Xenocrates, Chalcedonból, megh. 

315. Kr. e. (Luc. Macrob. XX. sze
rint) 84 éves korában. Xen. Plato is-
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Platonem, num Xenocratem, num postea Zenonem, Clean
them, aut eum, quem vos etiam vidistis Romae, Diogenem 
Stoicum coëgit in suis studiis obmutescere senectus? an in 

- 4 omnibus his studiorum agitatio vitae aequalis fuit? Age, ut 
ista divina studia omittamus, possum nominare ex agro Sa
bino rusticos Romanos, vicinos et familiares meos, quibus 
absentibus numquam fere ulla in agro maiora opera fiunt, 
non serendis, non percipiendis, non condendis fructibus. 
Quamquam in his minus hoc mirum est — nemo enim est 
tam senex, qui se annum non putet posse vivere —; sed 
idem in eis elaborant, quae sciunt nihil ad se omnino per
tinere :

Serit arbores, quae alteri saeclo prosint,
25 ut ait Statius noster in Synephebis. Nec vero dubitat agri-

kolájához (a régibb academiáboz) 
tartozott.

Zenonem. Zeno, szül. 340. körül 
Citiumban Cyprus szigetén, a stoi- 
kusok iskolájának alapitója, mely
nek állítólag 58 évig feje volt; 
megh. 90 éves korában. Tanítva'nya 
és követője a Stoaban volt az As
sus bau (Lyciábanj született Clean
thes, ki 260 körül virágzott és 
Diog. Laert. VII, 176 szerint 80 
évet élt.

Diogenes Stoicus, szül. Seleucia 
syriai városban. Az atheneiek a 
Perseus macedón király ellen vi
selt háború után elpusztították 
Oropus városát, Boeotia határán. 
Ezért a rómaiak 500 talentumra 
büntették az atheneieket, kik 155. 
Kr. e. egy követséget küldtek Ro
mába ezen büntetés elengedése ér
dekében. Ezen követségben volt 
Diogenes, stoicus bölcsész is, azon
kívül Carneades, az akadémikus, 
és Critolaus, a peripatetikusok is
kolájának tanára.

an — fuit, vagy nem tanultak 
és működtek ők addig, a meddig 
éltek? vitae ( =  vitae agitationi) 
dat. aegualis-tői függ.

24. Age „továbbá“, szónoklati

átmenetet jelző szócska; — divina 
„felséges, nemes“ ; — ex agro Sa
bino rusticos Romanos — római 
földmivelők, kik a sabini határban 
földekkel bírnak ; ezen határban 
volt Catonak saját jószága is; — 
non serendis — fructibus, a ge
rundiumnak abl. absolutusa pótol
ja a hiányzó partie, praes, passivi-t : 
„a kiknek távollétében nem vetnek 
stb.“ V. ö. Cic. de off. I, 2 quis 
est enim, qui nullis officii prae
ceptis tradendis (a nélkül, hogy 
előadná) philosophum se audeat 
dicere ?

in his, neutr., ezen említett 
munkáknál (serere, percipere, con
dere fructus), melyek az élet leg
közelebbi szükségleteire vonatkoz
nak. Ellentéte : séd üdém in eis 
elaborant, quae  sciunt nihil ad 
se omnino pertinere; — annum, 
acc. tempor. „még egy évet.“

serit — prosint, bacchiusi \__)
verssor; — alteri saeclo : „a kö
vetkező nemzedéknek.“

Caecilius Statius (1. VIII, 25 és 
XI, 36) Mailandból, Enniusnak kor
társa és lïïi’nrEJâ. megh. 168. Kr. e. 
Vigjátekai még Cicero korában 
nagyra becsültettek. (Megkülönböz-
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cola, quamvis sit senex, quaerenti cui serat respondere : ‘Dis 
immortalibus, qui me non accipere modo haec, a maioribus 
voluerunt, sed etiam posteris prodere’.

VIII. Et melius Caecilius de sene alteri saeculo pro
spiciente, quam illud idem:

Edepol, senectus, si nil quicquam aliud viti 
Apportes tecum, cum advenis, unum id sat est,
Quod diu vivendo multa quae non volt, videt.

Et multa fortasse, quae volt ! atque in ea, quae non volt, saepe 
etiam adulescentia incurrit. Illud vero idem Caecilius vitiosius:

Tum equidem in senecta hoc deputo miserrimum, - 
Sentire ea aetate eumpse esse odiosum a lteri^ .

Iucundum potius quam odiosum ! Ut enim adulescentibus boűá~26 
indole praeditis sapientes senes delectantur, leviorque fit se
nectus eorum, qui a iuventute coluntur et diliguntur, sic adu
lescentes senum praeceptis gaudent, quibus ad virtutum stu
dia ducuntur. Nec minus intellego me vobis, quam mihi vos 
esse ineundos. Sed videtis, ut senectus non modo languida 
atque iners non sit, verum etiam sit operosa et semper agens-'
tetendő a hasonneyü epikus költőtől). 
Statius nagyrészt nem új színdara
bokat irt, hanem átdolgozott görög 
vígjátékokat, különösen Menander 
müveit. JwécprjSin („az ifjúkori tár
sak“) szintén Menander egy vigjá- 
téka volt, melyet Statius átültetett 
a római irodalomba. Müveiből csak 
igen csekély töredékek maradtak 
reánk (Comicorum Latinorum 
reliquiae ed. Otto Ribbeck (Lips. 
1855) p. 29--G9).

25. cui és dis immortalibus, dat. 
commodi; — haec, ezen jótétemé
nyeket; — prodere — tradere.

VIII. Caecilius az említett Caec. 
Statius; — idem, ugyancsak Sta
tius.

Edepol stb. iambusi senarok, Sta
tius „Plociunr‘ cziinü vígjátékiból 
(ed. Ribbeck, p. 55.) ; — viti, genit. =  
vitii;  —  id sc. vitium; —  quae 
non volt, videt, az alany („az em
ber“) a dia vivendo kifejezésben 
rejlik. A gondolathoz v. ö. Solon 
beszédét Croesushoz (Herod. I, 32):

ev j(tQ ico uaxQü) Egonen rftfílá /név 
Eoxiv iâésiv, ïù  pi] zig iß  él el, nolh't 
ôè xml nadéeiv (hosszú életben sokat 
kell az embernek látnia, mit (látni) 
nem akar,’ sokat szenvednie is t. i. 
mit szenvedni nem akar.)

et multa fortasse (sc. videt), 
quae volt, Cato ellenvetése; — il
lud Caec. sc. dicit; — vitiosius : 
„még helytelenebben“.

hoc, a következőt; — eumpse. 
régi alak e. h. ipsum. Ezen versek 
Stitius „Ephestius“ czimü vígjáté
kéból származnak fed. Ribbeck, 
p. 33.).

26. adulescentes bona indole 
praediti : „jó hajlamú ifjak“.

Sed (videtis) stb. Ezen kötszóval 
Cic. ismét folytatja a félbeszakított 
gondolatmenetet, melyben bebizo
nyítani akarja, hogy az első vád: 
a rebus gerendis senectus abstra
hit VI, 15, alaptalan, hogy az agg
kor nemcsak nem tehetetlen és tét
len, hanem ellenben igen tevékeny 
(operosa).
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aliquid et moliens, tale scilicet, quale cuiusque studium in 
superiore vita fuit. Quid qui etiam addiscunt aliquid? ut et 
Solonem versibus gloriantem videmus, qui ‘se cotidie aliquid 
addiscentem’ dicit ‘senem fieri’, et ego feci, qui litteras Grae
cas senex didici; quas quidem sic avide arripui, quasi diu
turnam sitim explere cupiens, ut ea ipsa mihi nota essent, 
quibus me nunc exemplis uti videtis. Quod cum fecisse So
cratem in fidibus audirem, vellem equidem etiam illud — dis
cebant enim fidibus antiqui—, sed in litteris certe elaborari.

27 I IX. Nec nunc quidem vires desidero adulescentis — is 
enim erat locus alter de vitiis senectutis —, non plus, quam 
adulescens tauri aut elephanti desiderabam. Quod est, eo de-

agens aliquid, a participium ma
radandó tulajdonságot fejez ki, az
ért nem agit aliquid-, — scilicet 
(nem gúnyosan), in superiore vita, 
előbbi, az aggkort megelőző, élet
koraiban.

quid qui, mit szóltok azokhoz, 
kik még stb. v. ö. VII, 22 quid 
iuris consulti.

Solonem, az atheneiek hires tör
vényhozója (590. Kr. e. körül), ki 
egyszersmind kitűnő elegikus költő 
volt. Itt említett versét közli Plut. 
Sol. XXI : yr/gàaxcû ô’ aiel nolkà 
didaGxó/usvoi ; — ea ipsa, épen azon 
tényeket, történeteket; — exemplis 
appositio quibus-hoz : „mint“ pél
dákat.

sic avide. Nep. Cato III : cupi
dissimus litterarum fuit. Quarum 
studium etsi senior (már előre ha
ladottabb korban) arripuerat, ta
men tantum progressum fecit, ut 
non facile reperiri possit neque 
de Graecis, neque de Italicis re
bus, quod ei fuerit incognitum 
(ezen állítás persze túlzás).

quod, hogy t. i. aggkorában 
kezdte tanulni; — iú fidibus, a 
hárfázással. Valér. Max. V III, 7 : 
Socratem constat a e t a t e  p r o 
v e c t u m fidibus tractandis ope
ram dare coepisse ; Cic. ad fam. 
IX, 22, 3 : Socratem fidibus do

cuit nobilissimus fidicen: is Con
nus vocitatus est.

vellem equidem (v. ö. X, 32) ; az 
impf. conj. oly kívánságot fejez ki, 
mely vagy nem teljesült, vagy 
melyről azt hisszük, hogy nem tel
jesülhet. V. ö. Cic. Tuse. I, 14,98: 
equidem saepe emori, s i f i e r i  
p o s s e t ,  vellem, hol a közbeszúrt 
mondat még különösen magyarázza 
a használt időt és módot (vellem).

discebat enim fidibus sc. canere: 
„tanulták a hárfát“ ; igy tibiis ca
nere is; — sed in litteris — ela
boravi, irodalmi működéséről 1. a 
hév.

27. M ásod ik  fő r é sz  : az 
ö r e g sé g  nem  fo sz tja  m eg az 
e m b e r t t e s t i  e r e jé tő l .

nec nunc quidem, jelenleg, ed
dig legalább; ne nunc quidem vol
na : még most sem ; — locus, rész, 
pont.

non plus, igéknél majdnem annyi 
mint magis, csakhogy plus a cse- 
lekvény nagyobb mennyiségét, kö
rét jelenti, mig magis annak minő
ségét, fokát jelöli. V. ö. Cic. legg. 
III, 14 vitiosi principes plus (ta- 
gabb körökben) exemplo quam 
peccato nocent; — tauri aut ele
phanti sc. vires.

quod est =  quod adest =  quod 
habes; — quidquid agas (a conj.)
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oet uti et quicquid agas agere pro viribus. Quae enim vox 
potest esse contemptior, quam Milonis Crotoniatae? qui cum 
iam senex esset athletasque se exercentes in, curriculo vide
ret, adspexisse lacertos suos dicitur illacrimansque dixisse : 
‘At hi quidem mortui iam sunt’. Non vero tam isti, quam 
tu ipse, nugator! Neque enim ex te umquam es nobilitatus, 
sed ex lateribus et lacertis tuis. Nihil Sex. Aelius tale, nihil 
multis annis ante Ti. Coruncanius, nihil modo P. Crassus, a 
quibus iura civibus praescribebantur : quorum usque ad ex
tremum spiritum est provecta prudentia. Orator metuo ne 28 
languescat senectute; est enim munus eius non ingenii solum, 
sed laterum etiam et virium. Omnino canorum illud in voce

nem quidquid-tői, hanem decet 
agere kifejezéstől függ) bármit 
teszünk v. bármit az ember tesz, 
mert nincs határozott személy értve.

contemptus nem „megvetett“, 
hanem „megvetendő,“ mint invi
ctus sok esetben nem „le nem győ
zött,“ hanem „legyőzhetetlen.“ 

Milonis, rendkívüli testi erővel 
rendelkező athleta, ki Krotonban 
Délolaszországban született. A köl
tők számos diadalaiért versekbeu 
dicsöitették Milot, a bölcsészek pe
dig mint a túlságos testi erő pél
dányát hozták fel. Milo irodalmi- 
lag is működött, de müveiből nem 
maradt reánk semmi, mint némely, 
a physikára vonatkozó töredék Sto- 
baeusnál. Milo 580. Kr. e. körül 
virágzott. L. X, 33.

at hi stb. Ellentéte a hozzágon
dolandó kívánságnak -. quem ego 
vellem vobiscum concertare, at stb. 
non vero tam isti sc. mortui sunt, 
quam tu ipse sc. mortuus es.

nihil — tale sc. dixit. A gondo
latmenet ez : vannak erők, melyek 
sokkal nagyobb becscsel birnak, 
mint a testi erők t. i. a szellemi 
erők, milyenekkel Sex. Aelius stb. 
birt; ezek a legvégső lehelletig el
tartanak, sőt még nőnek (provectu);
— ex te : egész személyiségedért, 
melyben a szellemi erő a főtényező;
— ex lateribus, 1. V, 14.

Sex. Aelius Paetus Catus (— 
okos), consul 128. Kr. e., hires jog
tudós, sed etiam ad dicendum pa
ratus, Cic. Brut. XX. 78.

Ti. Coruncanius, 1. YI. 15.
P. Crassus. Bizonytalan, kit ért 

itt Cato. A „modo“ ( =  nem rég) 
oly P. Crassust látszik jelenteni, ki 
nem rég Cato előtt élt; ez P. L i
cinius Crassus volna, ki 171. con
sul volt. De minthogy ez sem szó
noklatai , sem jogtudományi isme
retei által nem tüntette ki magát, 
Cic. alkalmasint összetévesztette 
P. Licinius Crassus Dives-sel, ki 
már 212. Kr. e. pontifex maximus, 
205. Kr. e. consul volt, s kiről Liv. 
XXX, 1 azt mondja : Famndissi- 
mus habebatur seu causa oranda, 
seu in senatu et ad populum sua
dendi ac dissuadendi locus esset; 
iuris pontificii peritissimus. L. 
XIY, 50; XVII, 61.

28. A szónok működése persze 
testi erő nélkül nem képzelhető, de 
ennek is szép tér nyílik, ha ereje 
ellankad t. i. az ifja k  ta n ítá s a  
(praecipere).

munus — non ingenii solum : 
hivatala nemcsak a szellemtől függ, 
hanem stb.

omnino, túl. mindenesetre, min
den tekintetben. Itt megengedő 
(concessiv) értelemmel : igaz, hogy 
stb.
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splendescit etiam, nescio quo pacto, in senectute (quod equi
dem adhuc non amisi, et videtis annos); sed tamen est de
corus senis sermo quietus et remissus, facitque per se 
ipsa sibi audientiam diserti senis compta et mitis oratio. 
Quam si ipse exequi nequeas, possis tamen Scipioni praeci
pere et Laelio. Quid enim est iucundius senectute stipata

29 studiis iuventutis? An ne illas quidem vires senectuti re
linquimus, ut adulescentes doceat, instituat, ad omne officii 
munus instruat? quo quidem opere quid potest esse prae
clarius? Mihi vero Cn. et P. Scipiones, et avi tui duo,
L. Aemilius et P. Africanus, comitatu nobilium iuvenum for
tunati videbantur; nec ulli bonarum artium magistri non 
beati putandi, quamvis consenuerint vires atque defecerint. 
Etsi ista ipsa defectio virium adulescentiae vitiis efficitur 
saepius quam senectutis; libidinosa enim et intemperans adu-

301escentia effetum corpus tradit senectuti. Cyrus quidem apud 
Xenophontem eo sermone, quem moriens habuit, cum admo-

canore)n illud in voce : a hang
nak ama zengzetessége, splendescit 
(a hang — fénylik), a képek ezen 
felcserélése nem ritka.

equidem — non, magam még 
nem ; — et videtis annos, pedig 
látjátok, tudjátok éveimet, azaz 
vénségem daczára; — sed tamen, 
de azon esetre is, hogy canorum 
illud nem maradna meg az aggkor
ban ; — decorus, az állítmány ; — 
compta, egyszerű; mitis, szelíd; 
ellentéte : az ifjú tüzes és elragadó 
beszéde.

quam se. orationem ; — nequeas,
Cato általában a vénekről beszól : 
ha ezt az agg férfiú nem teljesít
heti, stb. ; — Scipione — et Lae
lio, azaz iparkodó fiatal emberek
nek; — praecipere =  praecepta 
dare.

29. Cn. et P. Scipiones. (így :
M. et Q. Cicerones, Ti. et C.
Gracchi.) Cn. Cornelius Scipio 
Calvus, consul 222.- elesett Hispá
niában 212. Kr. e. Hasdrubal ellen.
Fivére P. Cornelius Scipio, consul 
218., ugyancsak Hispániában esett

el 212. Kr. e. Cic. Paradox. I, 2, 
12 propugnacula belli Punici ne
vezi a testvéreket.

avi tui duo. 1) Lucius Aemi
lius Paullus, atyja a Macedo- 
nicus-nak, kinek édes fia az érte
kezésben szerepelő Scipio volt. 
Paullus 219. és 216. Kr. e. volt 
consul, mely utóbbi évben a Can
nae melletti ütközetben Hannibal 
ellen elesett; 1. VI, 15. 2) P. A fri
canus, 1. VI, 19.

nec ulli — magistri, általában 
minden tanítók.

etsi stb. Különben is az aggkor 
kisebb-nagyobb gyengesége a fiatal 
korban tanúsított mértékletességtől 
függ.

30. Cyrus, Persia királya; apud 
Xenophontem-, Xenophon szül. 
414. Kr. e. Athénben, Socrates ta
nítványa, 401. Kr. e. részt vett a 
fiatalabbik Cyrus hadjáratában, mi
dőn a Cunaxa melletti szerencsét
len ütközet után maga vezette a 
10.000 főből álló görög segédsere
geket hazájukba vissza. Művei 1) 
Anabasis, melyben épen ezen had-
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dura senex esset, negat se umquam sensisse, senectutem suam 
imbecilliorem factam quam adulescentia fuisset. Ego L. Me
tellum memini puer, qui, cum quadriennio post alterum con
sulatum pontifex maximus factus esset, viginti et duos annos 
ei sacerdotio praefuit, ita bonis esse viribus extremo tempore 
aetatis, ut adulescentiam non requireret. Nihil necesse est mihi 
de me ipso dicere, quamquam est id quidem senile aetatique 
nostrae conceditur. X-lj/uletisne. ut, apud Homerum saepissime 31 
Nestor de virtutibus suis praedicet? Tertiam enim iam aetatem 
hominum videbat, nec erat ei verendum, ne vera praedicans 
de se nimis videretur aut insolens aut loquax. Etenim, ut ait 
Homerus, ‘ex eius lingua meile dulcior fluebat oratio’ ; quam 
ad suavitatem nullis egebat corporis viribus. Et tamen dux 
ille Graeciae nusquam optat, ut Aiacis similes habeat decem, 
sed ut Nestoris; quod si sibi acciderit, non dubitat, quin brevi

járatot elbeszéli. 2) Cyropaedia, 
melyben az öregebb Cyrus neve 
alatt, mint Cic. (ad. Q. fr. I, 1, 8, 
23) mondja effigiem iusti imperii 
ecsetel; Cyrus fent említett beszéde 
áll VIII, 7, 6. 3) Symposion, mely
ben Socrates egy vendégségnél be
szél. 1. XIV, 46. 4) Görögország 
története, melyben Thucydides mü
vét folytatja. 5) Memorabilia So
cratis, melyben Socratest az ellene 
felhozott panaszok ellen védelmezi 
és 6) Oeconomicus, a háztartásról, 
melyet Cicero 20 éves korában la
tinra fordított, 1. XVII, 59.

admodum senex t. i. ad septua
gesimum {annum) provenit, mint 
Cicero de divin. XXIIÍ, 46 mondja.

L. Caecilius Metellus az első 
pún háború folyama alatt kétszer 
(251. és 247. Kr. e.) volt consuV, 
— puer, midőn gyermek voltam, 
gyermekkoromban; — quadriennio 
post alt. cons. 243. Kr. e.

id quidem t. i. hogy az embor 
maga magáról beszél ; senile : a vé
nek szokása; — necesse est mihi 
dicere. Már Cicerónál is áll dat. c. 
inf. necesse est melleit, ha a sze
mély, kinek valami szükséges, ki
emelendő ; V. ö. pro Sulla XVII.

Cicero Cuto M. ed. Heinrich.

48 (considera), utrum magis mi h i  
hoc necesse fuerit facere an istud 
tibi.

X, 31. videtisne, ut — praedi
cet : V. Ö. Homeri II. I, 260 k. XI. 
668 k. Nestor, Pylos királya, ki 
aggkora és bölcsesége miatt igen 
nagy tiszteletben részesült a Troja 
ellen hadakozó görög népek- és fe
jedelmeknél.

tertiam iam aet. hóm. (egy ae
tas a. m. 30 év) Horn. II. I, 250 — 
252. Odyss. Ili, 245. Azért nevezi 
Naevius (1. fent VI, 20) Nestort 
triseclisenex-nek (Gell. XIX, 7.), 
Horatius pedig (Carm. II, 9, 12) 
ter aevo functus-nak.

ex eins lingua — oratio, Horn. 
II. I, 249.

et tamen t. i. vénsége daczára; 
dux ille Graeciae, Agamemnon, 
Mycenae királya, a görögök vezére 
Troja ellen. Az említett kívánság 
áll II. II, 370—371; nusquam'. 
„sehol“ t. i. Homer Iliasában.

Aiacis, Aiax, Telamonnak, Sala
mis királyának fia, ki Achilles után 
a görögök legjelesebb és legvité
zebb fejedelme volf.

4
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32 sit Troia peritura. Sed redeo ad me. Quartum ago annum et 
octogesimum : vellem equidem idem posse gloriari, quod Cy
rus; sed tamen hoc queo dicere, non me quidem eis esse viri
bus, quibus aut miles bello Punico aut quaestor eodem bello 
aut consul in Hispania fuerim aut quadriennio post, cum tri
bunus militaris depugnavi apud Thermopylas M’. Glabrione 
consule ; sed tamen, ut vos videtis, non plane me enervavit, 
nec afflixit senectus: non curia vires meas desiderat, non rostra, 
non amici, non clientes, non hospites. Nec enim umquam sum as
sensus veteri illi laudatoque proverbio, quod monet ‘mature fieri 
senem, si diu velis senex’ esse. Ego vero me minus diu senem

32. quartum ago an. et octog. 
1. V, 14. vellem, 1. VIII. 26 vel
lem; — quod Cyrus sc. potuit 
gloriari, fent IX, 30.

me quidem, a quidem által ki
emeli a latin az alanyt vagy tár
gyat helyettesitő névmást, mely azon 
személyt jelzi, mely valamely meg
szorítást szenved ; mig a magyar
ban valamely kifejezés megszorítá
sán ál az állítmányra, mely a meg
szorítást jelezi, fektetjük a fősúlyt; 
a latinban : „é n“ nem bírok ugyan 
azon erővel stb. ; a magyarban : nem 
bírok ugyan „azon e r ő v e l“ stb. 
V. ö .  XVIII, 65 non illius quidem 
iustae.

miles 1. IV, 10; VI. 18, quae
stor, 1. IV, 10. consul, 1. VI, 18. 
in Hispania, sc. citeriore, mely 
neki esett osztályrészül, melyet 
azonban előbb fegyveres kézzel 
meghódítania kellett, mert az egész 
ország nyílt lázadásban volt. Cato 
ezen nehéz ügyet annyi szerencsé
vel végezte, hogy a tanács tisztele
tére bárom napig tartó köszönet
ünnepélyt rendelt. Maga mondja, 
hogy több várost foglalt el Spa
nyolországban, mint napot töltött 
ott.

tribunus militaris, Cato ezen had
járat alkalmával Livius XXXVI, 
17 szerint nem hadi tribun, hanem 
legatus (alvezér) volt; 1. VI, 18.

Manius Acilius Glabrio mint 
consul 191. Kr. e. legyőzte nagy 
Antiochust, syria királyát, a Ther- 
mopyláknál.

non curia — hospites, azaz : a 
tanácsban (curia, 1. VI, 18), a szó
széken (rostra, a nép előtt), barát- 
jaim (amici) védenczeim (clientes) 
és vendégeim irányában még min
dig megteszem kötelességemet. A 
nép előtt még életének utolsó évé
ben is beszélt; 1. Cic. Brut. XX, 
80 Cato annos quinque et octo
ginta natus excessit e vita, quum 
quidem eo ipso anno contra Serv. 
Galbam ad populum summa con
tentione dixisset.

monet — fieri senem. Monere 
azon értelemben „valamire inteni, 
felszólítani“, személyi tárgy nélkül, 
csak későbbi íróknál szokott egy
szerű infinitivussal használtatni ; 
Cicero korában ut helyesebb és 
szokotabb volt ; egyszerű infiniti
vussal pl. Cic. de finib. I, 20, 66 
ratio ipsa moyxet amicitias com
parare; Sail. lug. XIX, 2 alio pro
perare tempus monet. — A köz
mondás értelme : ha sokáig öreg 
akarsz lenni, akkor szerezd meg 
magadnak minél előbb az öreg em
berek tulajdonait t. i. az aggkor
nak megfelelő józanságot és mér
tékletességet. Cato itt úgy fogja 
fel : ha sokáig akarsz öreg lenni, 
korán kell azon nagyobb kényelem-
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esse inallem, quam esse senem ante, quam essem. Itaque nemo ad
huc convenire me voluit, cui luerim occupatus.—At minus habeo 33 
virium, quam vestrum utervis. — Ne vos quidem T. Pontii 
centurionis vires habetis : num idcirco est ille praestantior ? 
Moderatio modo virium adsit, et tantum, quantum potest quis
que nitatur; ne ille non magno desiderio tenebitur virium. 
Olympiae per stadium ingressus esse Milo dicitur, cum humeris 
sustineret bovem vivum: utrum igitur has corporis an Pytha
gorae tibi malis vires ingenii dari? Denique isto bono utare, 
dum adsit; cum absit, ne requiras: nisi forte adulescentes pueri
tiam, paululum aetate progressi adulescentiam debent requirere. 
Cursus est certus aetatis et una via naturae eaque simplex, 
suaque cuique parti aetatis tempestivitas est data, ut et infir
mitas puerorum et ferocitas iuvenum et gravitas iam constantis 
aetatis et senectutis maturitas naturale quiddam habeat, quod 
suo tempore percipi debeat. Audire te arbitror, Scipio, hospes 34 
tuus avitus Masinissa quae faciat hodie nonaginta natus annos: 
cum ingressus iter pedibus sit, in equum omnino non adscendere;

mei élned, melyre az aggkor jogosít. 
mallem, 1. VIII, 26. vellem, 
quam esse senem ante, quam 

essem (se. senexj, azaz : mintha 
idő előtt megöregedtem volna; — 
cui (dat. commodi) fuerim occupa
tus, kinek megtagadtam volna se
gítségemet, azon ürügy alatt, hogy 
nagyon el vagyok foglalva.

33. T. Pontius, egy igen erős 
római centurio ( =  százados).

moderatio, v. ö. fent IX , 27 
quod est, eo decet uti, et quid
quid agas, agere pró viribus; — 
ne (helyesebb mint nae, a. m. a 
görög rui vagy vij) indulatszó, mely 
jó prózában csak névmás előtt áll; 
a. m. „bizony, bizonyára“ ; hason
lóan Cic. Cat,il. Il, 3, fi ne illi ve
hementer errant.

Milo, 1. IX, 27. V. Ö. Quint. I, 
9 Milo, quem vitulum assueverat 
ferre, taurum ferebat.

Pythagorae, 1. VII, 23. has sc. 
Milonianas, — utare, conj., mert 
nincsen bizonyos személy kitéve, 
különben imperat, állna : az ember

használja fel stb. — nisi forte, 
mint VI, 18 : hacsak nem akarnak 
stb.

iam constantis aetatis, a férfi
kor; igy XX, 76 is; máskor : aetas 
media (XX, 76; XVII, 60), iam 
confirmata (epist. X, 3, 2; de fin. 
V, 22, 62) iam firmata (pro Gael. 
XVIII, 43 ; Verg. Eel. IV, 37), iam 
corroborata (Cic. Lael. XX, 74); 
— tempestivitas, korszerűsége, kor
szerű jelleme.

34. Masinissa, a numidok kirá
lya, az első és eleinte a második 
pún háborúban is, a púnok szövet
ségese volt, később (206. Kr. e.) 
a rómaiak hű barátja lett. Meghalt 
a harmadik pún háború kezdetén, 
90 éves korában. Masinissa barát
ságban állott Scipio Africanus inai- 
or-ral, a fiatal Scipio fogadott aty
jának atyjával (azért : hospes tuus 
avitus) ; v. ö. Sail. lug. V, 4 bello 
punico secundo Masinissa, rex 
Numidarum, in amicitiam rece
ptus a P. Scipione, cui postea 
Africano cognomen ex virtute fuit.

4*
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cum autem equo, ex equo non descendere ; nullo imbri, nullo 
frigore adduci, ut capite operto sit ; summam esse in eo corporis 
siccitatem: itaque omnia exequi regis officia et munera. Po
test igitur exercitatio et temperantia etiam in senectute conser
vare aliquid pristini roboris.

XI. Ne sint in senectute vires : ne postulantur quidem 
vires a senectute. Ergo et legibus et institutis vacat aetas nostra 
muneribus eis, quae non possunt sine viribus sustineri. Itaque 
non modo quod non possumus, sed ne quantum possumus quidem

35 cogimur. — At multi ita sunt imbecilli senes, ut nullum officii aut 
omnino vitae munus exequi possint. — At id quidem non propri
um senectutis vitium est, sed commune valetudinis. Quam fuit 
imbecillus P. Africani filius, is qui te adoptavit; quam tenui aut 
nulla potius valetudine! Quod ni ita fuisset, alterum illud extitis- 
set lumen civitatis : ad paternam enim magnitudinem animi do
ctrina uberior accesserat. Quid mirum igitur in senibus, si infirmi 
sunt aliquando, cum id ne adulescentes quidem effugere pos
sint? Resistendum, Laeli et Scipio, senectuti est, eiusque vitia 
diligentia compensanda sunt; pugnandum tamquam contra

36 morbum sic contra senectutem ; habenda ratio valetudinis, 
utendum exercitationibus modicis, tantum ci* 'i et potionis

cum equo sc. ingressus iter sit; 
ingredi iter : útra indulni, elutazni.

siccitatem : szilárd egészség; — 
itáque =  atque ita.

XL De tegyük fel, hogy az agg
kor nem r en d e lk e z ik  testi erő
vel, — ily testi erők nem is k ö v e- 
t e l t e t n e k  tőle.

vacat — muneribus. A rómaiak 
csak 45 éves korukig voltak hadi 
szolgálatra kötelesek; az öregebbek 
csak yárosi őreknek (ad urbis cu
stodiam) használtattak; a 60. év
től kezdve nemcsak a hadi, hanem 
minden állami szolgálattól mentve 
voltak. (Csak kivételkép szólittattak 
az öregek néha fegyverre, mint pl. 
Liy. VI, 2).

itaque cogimur, cogi aliquid : 
valamire kényszerittetni. A ne 
quantum possumus quidem sza
vakban kifejezett tagadás, az első 
tagra (non modo) is vonatkozik; 
tehát: „nem csak nem, hanem sem.“

A tagadás ezen kifejezése csak 
akkor lehetséges, ha mind a két 
mondatnak egy állitmánya van (co
gimur) és ez a második mondatban 
all.

35. Uj kifogás vagy ellenvetés, 
melyre Cato felel : at id quidem 
non proprium senectutis vitium 
est.

filius, kit szintén P. Cornelius 
Scipio (Africanus)-nak hittak, 1. VI, 
19, igen gyenge ember volt, ki csak 
augur lett ; politikai tehetetlenségét 
szép és sokoldalú műveltséggel pó
tolta. Cic. Brut. XIX. 77, tőle kis 
beszédeket és gyönyörűen (dulcis
sime) irt történelmet emlit.

alterum — lumen, az egyik atyja 
P. Africanus volt; ■— illud e. h. 
ille, mint sokszor attractio (lumen
hez) által; — magnitudinem és 
a nimi összetartozik : nagylelkűség ; 
— paternam — patris, mig pa
triam — a patre acceptam volna.
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adhibendum, ut reficiantur vires, non opprimantur. Nec vero 
corpori solum subveniendum est, sed menti atque animo multo 
magis. Nam haec quoque, nisi tamquam lumini oleum instil
les, extinguuntur senectute. Et corpora quidem exercitationum 
defatigatione ingravescunt, animi autem exercitando levantur. 
Nam quos ait Caecilius

comicos stultos senes:
hos significat credulos, obliviosos, dissolutos; quae vitia sunt 
non senectutis, sed inertis, ingnavae, somniculosae senectutis.
Ut petulantia, ut libido magis est adulescentium quam senum, 
nec tamen omnium adulescentium, sed non proborum; sic ista 
senilis stultitia, quae deliratio appellari solet, senum levium 
est, non omnium. Quattuor robustos filios, quinque filias, tan- 37 
tam domum, tantas clientelas Appius regebat et caecus et senex: 
intentum enim animum tamquam arcum habebat nec langues
cens succumbebat senectuti. Tenebat non modo auctoritatem, 
sed etiam imperium in suos: metuebant servi, verebantur liberi, 
carum omnes habebant; vigebat in illa domo mos patrius et 
disciplina. Ita enim senectus honesta est, si se ipsa defendit, 38 
sl ius suum retinet, si nemini mancipata est, si usque ad 
ultimum spiritum dominatur in suos. Ut enim adulescentem, 
in quo est senile aliquid, sic senem, in quo est aliquid adu-

36. haec quoque : „a szellemi 
erők is“.

Caecilius, a fent (VII, 24) em
lített Statius, kinek, Menander nyo
mán dolgozott, Epicleros ( =  öröklő 
leány) czitnü vigjátékából vannak e 
szavak véve ; tökéletesebben Lael. 
de amie. XXVI, 99.

Tu me hodie ante omnis comi
cos stultos senes 

Vor sár is atque illuseris lautis- 
sütne.

(azaz : ma engem minden furcsa, 
balga vének előtt legszebben meg- 
forgatál és kijátszal.)

comicos =  in comoediis, mint 
a vígjátékban előfordulni szoktak, 
a vígjátékba valók; — significare 
két tárgyesettel, mint azon igék. 
melyek azt jelentik : „valakit vala

minek tartani“; — non senectutis, 
nem az öregségnek á lta lá b a n .

37. Appius, a VI, 16 említett 
Ap. Claudius Caecus; — disci
plina se. patria.

38. mancipata est : „elvan adva“. 
A mancipatio által valamely do
log (legalább) öt tanú és egy lib
ripens (mérlegelő) jelenlétében, 
másnak birtokába (manus) átment. 
Szabad személyek is átmehettek 
mások mancipium-Ába, de akkor az 
új birtokos nem lett az eladott sze
mélynek, hanem csak annak kerese
tének ura.

senile és aliquid adulescentis, 
mind a kettő dicsórőleg : „a mi az 
öreg“ és „a mi az ifjú tiszteletére 
válik“ ; azaz ott „meggondoltság“, 
itt „üdeség“; — quod qui sequi
tur, ki ezen elvemnek hódol, t. i. 
in quo est aliquid adulescentis.
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lescentis, probo : quod qui sequitur, corpore senex esse poterit, 
animo numquam erit. Septimus mihi liber ‘Originum’ est in 
manibus; omnia antiquitatis monumenta colligo ; causarum 
illustrium, quascumque defendi, nunc cum maxime conticio 
orationes; ius augurium, pontificium, civile tracto; multum 
etiam Graecis litteris utor, Pythagoreorumque more, exercen
dae memoriae gratia, quid quoque die dixerim, audierim, egerim, 
commemoro vesperi. ^Hae sunt exercitationes ingenii, haec 
curricula mentis; in his desudans atque elaborans corporis 
vires non magno opere desidero. Adsum amicis, venio in 
senatum frequens, ultroqne affero res multum et diu cogitatas, 
easque tueor animi, non corporibus viribus. Quas si exequi

Originum. Cato Origines czimü 
müvében megírta a római történel
mét a város alapításától egészen 
saját koráig. Az egész munka hét 
könyvből állott (tehát septimus — 
ultimus) és Corn. Nép. Cato III. 
szerint következő tartalommal birt: 
Primus continet res gestas regum 
populi Pomani, secundus et ter
tius, unde quaeque civitas ( =  köz
ség) orta sit Italica-, ob quam 
rem omnes  (sc. libros) Or i g i 
nes v i d e t u r  a p p e l l a s s e .  In 
quarto autem bellum Poenicum 
est primum, in quinto secundum. 
Atque haec omnia capitulatim 
sunt dicta. Beliqua bella pari 
modo persecutus est usque ad 
praeturam Servii Galbae, qui di
ripuit Lusitanos (150. Kr. e.) Ca
to ezen müve az első római törté
nelmi munka, mely multa indu
stria et diligentia, nulla doctrina 
(tudományosság) volt irva (Nép. 
Cato III, 4.). Cato elődei a törté
netírásban (Q. Fabius Pictor és 
L. Cincius Alimentas) görög nyel
ven Írták munkáikat (annales); 
Ennius és Naevius, Cato kortár
sai pedig, költői szabadsággal sok
szor nem gondoltak a történeti 
igazsággal.

est in manibus : „most dolgo
zom azon“, 1. IV. 12, hol más érte
lemben használta tik : nunc cum

maximé : „épen most leginkább“ ; 
Nép. Cat. I ll , 2 szerint ab adule
scentia confecit ( =  kidolgozott) 
orationes, melyek nem oly alakban 
jutottak az irodalomba, a milyen
ben elmondattak, hanem átdolgozva, 
bővitve és javítva. — orationes, 
Cicero százötvennél többet ismert.

ius augurium (igy Catonál, ed. 
Jordan p. 27, nem augurum), azon 
tudomány (disciplina), mely sze
rint a madárjósok kétes esetekben 
döntő feleletet (decreta, responsa, 
augurum) adtak; ius pontificium 
(nem pontificum), a főpapok joga, 
kik az egyházi alkotmányra fel
ügyelni kötelesek voltak.

utor : „foglalkozom“ a görög iro
dalommal, 1. I, 3; VIII. 26.

Pythagoreorum more : az úgy
nevezett „arany mondatokban“ ( =  
/ovoà étit,), melyek Pythagoras ne
ve szerint neveztetnek el, következő 
három vers (v. 40—42) van : „és 
ne vedd előbb fel az álmot gyön
géd szemeidbe, mielőtt minden nap
pali tettedet háromszor meg nem 
fontoltad : miben hibáztam? mit 
tettem? és mely kötelességet nem 
teljesítettem?“

adsum, törvényszék előtt; — 
multum et diu, 1. I ll , 9 diu mul
tumque ; — ultro affero : magam is 
fellépek új javaslatokkal ; — tueor: 
védem, keresztülviszem.
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nequirem, tamen me lectulus meus oblectaret ea ipsa cogitantem, 
quae iam agerem. Semper enim in bis studiis laboribusque 
viventi non intellegitur, quando obrepat senectus : ita sensim 
sine sensu aetas senescit, nec subito frangitur, sed diuturnitate 
extinguitur.

XII. Sequitur tertia vituperatio senectutis, quod eam 39 
carere dicunt voluptatibus. O praeclarum munus aetatis, si 
quidem id aufert a nobis, quod est in adulescentia vitiosis
simum ! Accipite enim, optimi adulescentes, veterem orationem 
Archytae Tarentini, magni in primis et praeclari viri, quae 
mihi tradita est, cum essem adulescens Tarenti cum Q. Maximo. 
Nullam capitaliorem pestem quam voluptatem corporis homini
bus dicebat a natura datam, cuius voluptatis avidae libidines 
temere et effrenate ad potiundum incitarentur. Hinc patriae 40 
pioditiones, hinc rerum publicarum eversiones, hinc cum 
hostibus clandestina colloquia nasci ; nullum denique scelus, 
nullum malum facinus esse, ad quod suscipiendum non libido 
voluptatis impelleret; stupra vero et adulteria et omne tale

cogitantem (ellentéte agerem) : 
Ha a vén férfiú nem cselekedhetik, 
legalább tervekkel van tele, melye
ket valamikor életbe léptetni akar 
[quae iam agerem); mint Horat. 
ars poet. 172 mondja : spe longus.

viventi csak intellegitur-hoz tar
tozik, de obrepat-hoz is gondolan
dó; — sensim sine sensu aetas 
senescit, allitteratio (hét s), mely 
igen költőileg ecseteli a vénség las
sú közelgését, az öreg férfiú csen
des kimúlását; (sensim megfelel 
obrepat-nak, sine sensu az intelle
gitur- nak). Hasonló allitteratio XVI, 
55 vitiis videar vindicare.

XII. 39. H a rm ad ik  főrész. 
M eg c z á fo lá sa  a harm ad ik  
pon tn ak  : az aggk or  nem  
n y ú jt  sem m i öröm öt és é lv e 
z e te t .

tertia, 1. V, 15; — aetatis =  
seyiectutis.

Archytae, Archytas szül. Tarent- 
ben , Délolaszorsza'gban , Plato kor
társa, tanára és barátja (400. Kr. e. 
körül), Pythagoras iskolájához tar

tozó bölcsész, ki kitűnő jelleme és 
sokoldalú tudománya miatt nagy 
tiszteletben állott. Archytas nem
csak nagy bölcsész, hanem nagy ma- 
thematikus, államférfiú és hadvezér 
is volt. Hor. Carm. 1 , 28. szerint 
Apulia partjaihoz közel hajótörésben 
veszett el (100 éves korában).

Tarenti cum Q. Maximo, 1. 
IV, 10.

cuius voluptatis függ avidae- 
től, mely mint appositio libidines- 
hez tartozik; ad potiundum , a 
tárgy nincsen kifejezve, voluptatis- 
ból voluptate kiegészítendő : tehát 
(nam) libidines, avidae (eius) vo
luptatis, tem. et effr. incitaren
tur ad potiundum voluptate; ad 
potiundum lehet fordítani : „az 
élvezethez.“

40. clandestina colloquia : tit
kos párbeszéd ; azaz : árulásra czél- 
zó alkudozások ; — denique : „szó
val ;“ — libidó, a gyönyör, a vak 
kívánság, ellentétben az okos aka
rattal (voluntas) ; — voluptatis 
itt a szükebb értelemben : „kéj“;
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flag'itium nullis excitari aliis illecebris nisi voluptatis. Cum
que homini sive natura sive quis deus nihil mente praestabilius 
dedisset, huic divino muneri ac dono nihil tam esse inimicum

41 quam voluptatem. Nec enim libidine dominante temperantiae lo
cum esse, neque omnino in voluptatis regno virtutem posse consi
stere. Quod quo magis intellegi posset, fingere animo iubebat tan
ta incitatum aliquem voluptate corporis, quanta percipi posset 
maxima : nemini censebat fore dubium, quin tam diu, dum ita 
gauderet, nihil agitare mente, nihil ratione, nihil cogitatione con
sequi posset. Quocirca nihil esse tam detestabile tamque pestife
rum quam voluptatem, si quidem ea, cum maior esset atque lon
gior, omne animi lumen extingueret. — Haec cum C. Pontio 
Samnite, patre eius, a quo Caudino proelio Sp. Postumius T. 
Veturius consules superati sunt, locutum Archytam, Nearchus 
Tarentinus hospes noster, qui in amicitia populi Romani 
permanserat, se a maioribus natu accepisse dicebat, cum qui
dem ei sermoni interfuisset Plato Atheniensis, quem Tarentum

42 venisse L. Camillo Ap. Claudio consulibus reperio. Quorsus 
hoc? ut intellegeretis, si voluptatem aspernari ratione et sapientia 
non possemus, magnam esse habendam senectuti gratiam, quae 
efficeret, ut id non liberet, quod non oporteret. Impetit enim

másszor általánosabban : „mulat
ság, gyönyör;“ — munus : „ado
mány“; donum: „ajándék“; munus 
az általánosabb fogalom.

Az egész paragraphus Archytas 
dicebat-tói (XII, 39) függ, szint
úgy a 41-ik egészen addig : lumen 
exstingueret.

41. percipi se. sensibus, nem 
animo; érezni y. élvezni; — agi
tare mente, v. ö. VII, 23 studio
rum agitatio.

haec stb. t. i. Nearchus dice
bat, se accepisse, Archytam haec 
locutum esse stb.

C. Pontio, patre eius, azaz : a 
hasonnevű férfiú atyjával, hasonlóan 
Nép. Hann. VI, 1 bellum gessit ad
versus P. Scipionem, filium eius, 
quem ipse apud Padum f agarat; 
— Caudino proelio. Az említett 
csata a második samnit háború 
alatt 321. Kr. e. a Caudium városa 
melletti szorosokban történt; —

superati sunt, a mennyiben a ró
mai vezérek, a szorosokba zárva, 
gyalázatos békét kötni kénytelenek 
voltak; — Nearchus, pythagoreusi 
bölcsész, kivel Cato 209. Kr. e., 
midőn Tarentbe ment. megismerke
dett (hospes noster). Plut. Cato II. 
szerint, Cato ezen bölcsésznek, er
kölcsi szigorra és önmegtartóztatásra 
czélzó tanait nagy buzgalommal 
hallgatta és magáévá tette; — per
manserat, mig a város (Tarent) a 
carthagobeliek kezében volt ; — 
cum quidem (1. IV. 10.) interfuis
set tartozik locutum esse kifejezés
hez.

L. Camillo, App. Claudio conss. 
349. Kr. e. azaz egy évvel Plato 
halála előtt, mi nem valószinö, 
mert Plato utolsó, harmadik (?) uta
zása Siciliába 361. Kr. e. történt.

42. quorsus hoc sc. dico, mint 
V, 13; — quae efficeret, a vissza
hozó névmás okadó mellékértelem-
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consilium voluptas, rationi inimica est, mentis ut ita dicam 
praestringit oculos, nec habet ullum cum virtute commer
cium. Iuvitus feci, ut fortissimi viri T. Flaminini fratrem,
L. Flamininum, e senatu eicerem septem annis post quam con
sul fuisset, sed notandam putavi libidinem. Ille enim cum esset 
consul in Gallia exoratus in convivio a scorto est, ut securi 
feriret aliquem eorum, qui in vinculis essent damnati rei 
capitalis. Hic Tito fratre suo censore, qui proximus ante me 
fuerat, elapsus est; mihi vero et Flacco neutiquam probari 
potuit tam flagitiosa et tam perdita libido, quae cum probro 
privato coniungeret imperii dedecus.

XIII. Saepe audivi ex maioribus natu, qui se porro 43 
pueros a senibus audisse dicebant, mirari solitum C. Fabricium, 
quod, cum apud regem Pyrrhum legatus esset, audisset a 
Thessalo Cinea, esse quendam Athenis, qui se sapientem

mei: mivel az kieszközli: — opor
teret t. i. libere (vonatkozással .li- 
bido-ra.) ; — praestringit : ámítja; 
tui. tompítja (aciem oculorum)-, v. 
ó. Cic. de divin. I, 29, 61 aciem 
mentis praestingere ; — invitus 
feci : „nem örömest határoztam el 
magam.“

T. Flaminini, 1. I, 1. eicerem, 
184. Kr. e., midőn Cato censor volt; 
septem annis post, L. Flamininus 
192. Kr. e. volt consul, az idő tehát 
nincsen pontosan meghatározva; — 
notandam, ez, t. i. notare a szoká
sos kifejezés a censor dorgálásáról 
és büntetéséről („megbélyegeni“).

ille enim — rei capitalis. Liv. 
XXXIX, 42 szerint, L. Flamininus 
nem egy halálra ítélt egyént, ha
nem egy nemes bojit (nobilem Boi- 
um cum liberis transfugam ve
nisse; convenire consulem velle, 
ut ab eo fidem praesens acciperet) 
és pedig 8ajátkezüleg megölt. Plut
arch (Cato XVII.) túlzásnak nevezi 
ezen elbeszélést és idézi Cicero fen
tebbi elbeszélését; — in Gallia t. 
i. cisalpina, mely tartományt con- 
sulsága után mint procoiisul kor
mányzott.

Tito — censore, 189. Kr. e. —

fuerat t. i. censor; — elapsus est, 
kikerülte a büntetést; — Flacco, 
Valerius Flaccus, Cato tiszttársa 
mint censor; és mint consul (195. 
Kr. e.); — privatus, „személyes;“
— imperii dedecus, mivel Flami
ninus tartományát a római tanács 
és nép nevében kormányozta.

XIII. 43. porro : továbbá, de it
ten (a mi nem gyakori) hátra felé, 
a múltba, nem mint rendesen a jö
vőről; — C. Fabricium, 1. VI, 15.
— cum — legatus esset, 280. 
Kr. e.

a Thessalo Cinea. Cineas, De
mosthenes a hires szónok tanítvá
nya, szintén szónok volt. Pyrrhus 
igen tisztelte őt és 280. Kr. e. követül 
Rómába küldte a béke kieszközlése 
végett. Pyrrhus dicsérőleg említeni 
szokta, hogy Cineas ékesszólásával 
több várost foglalt el, mint kato
náinak fegyvereivel.

esse quendam Athenis t. i. Epi- 
kur, szül. 342. Kr. e. Gargettusban, 
egy athéni helységben, megh. 270. 
Kr. e. 0  alapitója a neve szerint 
elnevezett „epikuri iskolának“, mely 
a kéjt (rjáotT] voluptas) tartotta a 
legfőbb jónak, a fájdalmat pedig a 
legfőbb bajnak ; — eumque (t. i.
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profiteretur, eumque dicere omnia quae faceremus, ad volup
tatem esse referenda. Quod ex eo audientes M\ Curium et 
Ti. Coruncanium optare solitos, ut id Samnitibus ipsique 
Pyrrho persuaderetur, quo facilius vinci possent, cum se 
voluptatibus dedissent. Vixerat M’. Curius cum P. Decio, 
qui quinquennio ante eum consulem se pro re publica quarto 
consulatu devoverat : norat eundem Fabricius, norat Corun
canius : qui cum ex sua vita tum ex eius, quem dico, Decii 
facto iudicabant, esse profecto aliquid natura pulchrum atque 
praeclarum, quod sua sponte peteretur quodque spreta et 

44 contempta voluptate optimus quisque sequeretur. Quorsum 
igitur tam multa de voluptate? Quia non modo vituperatio 
nulla, sed etiam summa laus senectutis est, quod ea voluptates 
nullas magno opere desiderat. Caret epulis exstructisque mensis 
et frequentibus poculis. Caret ergo etiam vinulentia et crudi
tate et insomniis. Sed si aliquid dandum est voluptati, quo
niam eius blanditiis non facile obsistimus — divine enim 
Plato ‘escam malorum’ appe'llat voluptatem [quod ea videlicet 
homines capiantur ut pisces] —, quamquam immoderatis

Epicurum), hangsúlyozva : „és az, 
és azon ember“, a ki magát t. i. 
bölcsnek tartani vagy nevezni meri 
stb. ; — quod : ezen bölcsészeti 
tant; — ex eo t. i Fabriciustól.

M ' Curium et Ti. Coruncanium, 
1. Yl. 15. — ut id — persuadere
tur , hogy erről t. i. ezen tétel 
helyességéről meggyőződnének, az
az : hogy azt elhinnék, magukévá 
tennék és szerinte cselekednének ; 
— Samnitibus, kik akkor Pyrrhus- 
sal és a tarentiekkel szövetkezve, 
háborút viseltek Róma ellen.

vixerat — cum ; kortársa volt 
és közel viszonyban élt vele; — 
P. Decius, P. Decius Mus , a ha
sonnevű Decius (1. XX, 75) fia, 
negyedik consulsága alatt, 295. Kr. 
e., Sentinum mellett, a samnitok, 
etruskok és gallok ellenében, a ró
maiknak vivta ki a győzelmet, és 
pedig azáltal, hogy a hazáért az 
alvilági isteneknek áldozta magát. 
(Ugyanezt tévé atyja 340. Kr. e. a 
latinok és campanok elleni háború

ban, a Veseris melletti csatában.) 
Liv. X, 28 qua confertissimam cer
nebat Gallorum aciem, concitat 
equum; inferensque se ipsis in
festis telis interfectus est; — no
rat eundem sc. P. Decium.

natura : „magától“ (— per se), 
„természeténél fogva“ (ellentéte vol
na : iudicio quodam et opinione) ; 
ennek megfelel sua sponte : „ön
ként, azaz : minden melléktekinte
tek nélkül.“

spreta et contempta voluptate : 
az érzéki gyönyör mellőzésével és 
megvetésével.

44. laus senectutis : dicséretére 
válik, nem pedig szégyenére (vitu
peratio) ; — extr. mensis t. i. con
quisitissimis epidis, mint Cic. 
Tuse. V, 21, 62 mondja.

si aliquid dandum est, de ha 
csakugyan ( =  aliquid a si után) 
áldozni kell neki; — Plato, „Ti
maeus“ czimü müvében, p. 69. V. 
ö. Cic. Hortens, fragm. 76. (ed. 
Halm IV, 985.) voluptates corporis,
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epulis caret senectus, modicis tamen conviviis delectari potest.
C. Duellium M. F . , qui Poenos classe primus devicerat, 
redeuntem a cena senem saepe videbam puer; delectaba
tur crebro funali et tibicine, quae sibi nullo exemplo privatus 
sumpserat : tantum licentiae dabat gloria. Sed quid ego alios? 45 
ad me ipsum iam revertar. Primum habui semper sodales. 
Sodalitates autem me quaestore constitutae sunt sacris Idaeis 
Magnae Matris acceptis. Epulabar igitur cum sodalibus, 
omnino modice, sed erat quidam fervor aetatis, qua progrediente 
omnia fiunt in dies mitiora. Neque enim ipsorum conviviorum 
delectationem voluptatibus corporis magis, quam coetu amicorum 
et sermonibus metiebar. Bene enim maiores accubitionem 
epularem amicorum, quia vitae coniunctionem haberet, ‘convi
vium’ nominaverunt, melius quam Graeci, qui hoc idem tum
quae vere et graviter a Platone 
dictae sunt illecebrae esse atque 
escae malorum.

Duellius v. Bellius hangzott a 
név Cicero korában ; a császárok 
korszakában pedig Duillius v. Dui
lius-, — classe primus devicerat 
260. Kr. e. Mylae (Sicilia keleti 
partján) naellett, az úgyn. kapcsoló 
hidak segítségével, miért nemcsak 
diadalmenetet nyert, hanem perpe
tuus honos habitus est, ut rever
tenti a cena, tibicine canente, fu
nale praeferretur (Liv. perioch. 17).

puer, én mint gyermek, gyermek
koromban; — crebro : számos; — 
quae a. m. quae delectamenta; — 
nullo exemplo, minden példa nél
kül, azaz : a nélkül, hogy azt 
előtte valaki tetté volna ; licentia- 
ja tehát példátlan volt; — priva
tus, további magánéletére is; mert 
ezen kitüntetés csak a diadal nap
ján volt rendjén.

45. quid ego alios, kiegészítendő 
profero, commemoro stb.

sodalitates, vallásos egyesületek, 
melyek az év bizonyos napján ün
nepélyes lakomákra összegyűlni 
szoktak; ilyen papi társulatok Ró
mában a legrégibb idők óta létez
tek; Cato korában, úgy látszik, 
csak ünnepélyes vendégségeik hozat

tak be; — me quaestore, 204. Kr. 
e. acceptis : accipere, behozni, át
ültetni.

sacris Idaeis Magnae Matris 
acceptis. Magna Mater Deorum 
t. i. Cybele istennő, kinek ünne
pélyei , az istennő görög neve 
(M tyűig — nagy) szerint, Mega
lesia vagy Megalensia (április 
4—9) nevet viseltek. Cybele tiszte
lete Ida hegyéről Phrygiában szár
mazik, azért Idaea sacra. — A sy- 
billinai könyvek egy határozata 
folytán azon kő, mely mint Mater 
Idaea tiszteltetett, 204. Kr. e. 
Cato quaestorsága alatt, Pessinus- 
ból Phrygiában, ünnepélyes menet
ben átvitetett Romába, hol a Vic
toria istennő templomában felállitta- 
tott. Ez által vélték a háború sze
rencsétlenségét a rómaiaktól elhá
ríthatni. L. Liv. XXIX. 14.

omnino, 1. IX, 28. — fervor ae
tatis : az életkor bizonyos heve ; — 
qua se. aetate.

neque — voluptatibus magis, 
quam coetu : nem annyira az ér
zéki gyönyörök, mint inkább a ba
rátokkal való együttlét szerint stb.

convivium, együttélés; compo
tationem avfiTióauiv (együttivás) ; 
concenationem, ovidunvov (együtt-
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‘compotationem’, tum ‘concenationem’ vocant, ut, quod in eo 
genere minimum est, id maxime probare videantur.

46 XIV. Ego vero propter sermonis delectationem tempes
tivis quoque conviviis delector, nec cum aequalibus solum, 
qui pauci admodum restant, sed cum vestra etiam aetate 
atque vobiscum; babeoque senectuti magnam gratiam, quae 
mihi sermonis aviditatem auxit, potionis et cibi sustulit. 
Quod si quem etiam ista delectant — ne omnino bellum indi
xisse videar voluptati, cuius est fortasse quidam naturalis 
modus— , non intellego, ne in istis quidem ipsis voluptatibus 
carere sensu senectutem. Me vero et magisteria delectant a 
maioribus instituta et is sermo, qui more maiorum a summo 
adhibetur in poculo, et pocula, sicut in Symposio Xenophontis 
est, minuta atque rorantia, et refrigeratio aestate et vicissim 
aut sol aut ignis hibernus. Quae quidem etiam in Sabinis

evés). V. ö. Cic. epist. IX, 24, 3 
sapientius nostri quam Graeci : 
illi ovynbnia aut ovvdètnvu, id 
est compotationes aut concenatio
nes; nos convivia, quod tum ma
xime simul vivitur. — quod in eo 
genere (a mi benne, ezen dologban) 
minimum est, t. i. az evés és ivás.

XIV. 46. tempestiva convivia, 
oly lakomák, melyek vagy a szoká
sos idő (körülbelül délutáni 3 óra) 
előtt kezdődnek (cenare de die), 
vagy késő éjig, sőt másnap reggel
ig tartanak (cenare in lucem), 
vagy melyeknél a cenare de die és 
cenare ín lucem egyesítve van.

qui pauci admodum restant, 
kik csak csekély számban élnek 
még; — sermonis aviditatem, a 
beszélgetés, mulatozás utáni vágyat.

ista t. i. delectamenta potionis 
et cibi; — cuius est fort. q. na
tur. modus, melyet bizonyos mér
tékben a természet, úgy látszik, 
megenged, azaz : melyet a termé
szet akarata folytán nem szabad 
egészen megtagadnunk magunktól.

magisteria : asztalfőnökségek ; 
magister vagy rex convivii (Varró
nál modimperator, Horatiusnál ar
biter; a görögöknél avynoaiag/p;

vagy ßuitdevs (király), vagy aiga- 
Trjyó; (vezér), volt neve, volt az asz
tal elnöke, ki az evés-ivás és a fel
köszöntések körül rendet szabott.

a summo : „a legföntebb ülőtől“. 
Az egész asztal (triclinium) három 
patkó alakban felállított kerevetből 
(lectus) állott, melyek balról jobb 
felé summus, medius, imus nevet 
viseltek; mindegyiken volt három 
ülőhely, melyek szinte balról jobbra 
summus, medius, imus neveztet
tek. Fent summus alatt a summus 
kerevet summus helye értendő (te
hát =  a summo loco summi lecti) 
mely az egész asztal véghelye volt, 
s melynél a kördal kezdődött; — 
in poculo, poharazás közben.

pocuXtî — minuta atque roran
tia, a kis és tulajdonkénen „harma
tot csepegtető“ poharak, melyekből 
csak vékonyan, úgy szólván csep- 
penként jött a bor; ellentétben a 
nagy kelyhekkel, melyeket egy haj
tásban kiinni kellett; — in Sym
posio Xen. II, 26 est : a mint ez 
Xen. munkájában leiratik, bel a 
cseppenkénti ivás kis poharakból 
többre becsültetik, mint a nagy
mértékben való ivás ; — ignis hi
bernus, a kandalló tüze.
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persequi soleo conviviumque vicinorum cotidie compleo, quod 
ad multam noctem quam maxime possumus vario sermone 
producimus. — At non est voluptatum tanta quasi titillatio 47 
in senibus. Credo, sed ne desideratio quidem. Nihil autem 
est molestum, quod non desideres. Bene Sophocles, cum ex 
eo quidam iam affecto aetate quaereret, utereturne rebus 
venereis: ‘ Di meliora!’ inquit; ‘libenter vero istinc sicut a 
domino agresti ac furioso profugi.’ Cupidis enim rerum talium 
odiosum fortasse et molestum est carere, satiatis vero et ex
pletis incundius est carere quam frui ; — quamquam non caret 
is, qui non desiderat : ergo non desiderare dico esse iu- 
cundius. Quod si istis ipsis voluptatibus bona aetas frui-48 
tur libentius; primum parvulis fruitur rebus, ut diximus; 
deinde eis, quibus senectus, etiam si non abunde potitur, non 
omnino caret. Ut Turpione Ambivio magis delectatur qui in 
prima cavea spectat, delectatur tamen etiam qui in ultima; 
sic adulescentia voluptates propter intuens magis fortasse 
laetatur, sed delectatur etiam senectus, procul eas spectans, 
tantum quantum sat est. At illa quanti sunt, animum tam- 49  
quam emeritis stipendiis libidinis ambitionis, contentionum 
inimicitiarum, cupiditatum omnium secum esse secumque, ut

in Sabinis, falusi jószágán, 1. 
VII, 24. — conviviu.m — compleo: 
teljes szamra kiegészítem asztalo
mat; a genit, (vicinorum) közvet
lenül compleo-tói függ, mely ren
desen ablativussal áll; — quod t. 
i. convivium, a lakomát.

47. at non — in senibus, az 
aggkor ellenségeinek ellenvetése ;
— nihil autem e.st molestum t. i. 
nélkülözni, annak nélkülözése soha 
sem kellemetlen, a mire nem vá
gyunk.

Sophocles, 1. VII, 22. — affecto 
aetate, midőn már elaggott v o it;— 
utereturne reb. Ven. „élvezi-e még 
a szerelem örömeit?“ — dii meliora 
se. duint (v. ö. Ov. Met. VII, 37 
di meliora velint) mentsen isten!
— istinc — ab istis rebus vene
reis; — agrestis, durva, vad, ki a 
mezőn felnőtt és semmi nevelésben 
nem részesült; mig rusticus (az 
urbanus ellentéte) a m. falusi, egy

szerű ember, ki a finomabb művelt
séget nélkülözi; — hoc non desi
derare, ezen „nem-kivánás.“

48. bona aetas, az ifjúkor; — 
parvulis : „csekély becsű“.

Turpione Ambivio. L. Ambivius 
Turpio, hires színész és színigaz
gató (dominus gregis) Cato korá
ban, ki különösen Terentius vigjá- 
tékaiban kitünően szerepelt ; — 
magis delectatur, mert jobban lát
ja a színészek mozdulatait és arcz- 
vonásait; — cavea, a nézők helye 
a színházban ; prima c. az első pad
sor, mindjárt a színpad alatt, hol 
a senatorok és lovagok ültek; — 
qui in ultima se. cavea spectat ; 
— propter, ebből propiter, igh. 
ellentéte procul; — delectatur (sc. 
voluptatibus), hozzátartozik tan
tum quantum sat est, mely a meg
előző magis-wák megfelel.

49. illa t. i. animum secum esse 
secumque vivere; — quanti sunt,
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dicitur, vivere ! Si vero habet aliquod tamquam pabulum stu
dii atque doctrinae, nihil est otiosa senectute iucundius. Vide
bamus in studio dimetiendi paene caeli atque terrae C. Gallum 
familiarem patris tui, Scipio. Quotiens illum lux noctu aliquid 
describere ingressum, quotiens nox oppressit, cum mane coe
pisset ! Quam delectabat eum, defectiones solis et lunae multo 

50ante nobis praedicere! Quid in levioribus studiis, sed tamen 
acutis? Quam gaudebat Bello suo Punico Naevius! quam 
Truculento Plautus, quam Pseudulo! Vidi etiam senem Livium;

genit, pretii esse mellett : mennyit 
ér! — stipendiis, hadi szolgálat, 
itt szolgálat a libido, ambitio stb. 
parancsnoksaga alatt.

ut dicitur a. m. ut aiunt, példa
beszédek vagy azokhoz hasonló ki
fejezések mellett.

sí verő habet sc. animus, de ha 
„azon felül még“ : — otiosa, nem 
„munkátlan“ , hanem „az állami 
ügyektől ment, szabad“ ; — iucun
dius (— quod magis iuvet) : „ör- 
vendetesebb.“

C. Gallum. C. Sulpicius Gallus 
{Mommsen, Rom. Forschungen I, 
119, 102 szerint Gains volna a jobb 
helyesirás) 166. Kr. e. consul, igen 
tudós és különösen a csillagászat
ban és a görög irodalomban igen 
jártás férfiú. A Perseus , macedón 
király, ellen viselt háborúban Gal
lus mint tribunus militum szol
gált Aemilius Paullus alatt. Ez al
kalommal igen kitüntette magát, 
főleg az által, hogy a Pydna mel
letti csata (168. Kr. e.) előtt egy 
holdfogyatkozást előre mondott és 
a katonákat felbátorította, hogy ne 
tartsák azt rósz omen-nek, mivel 
természeti okokon alapszik. L. Liv. 
XLIV, 87.

dimetiendi paene caeli atque 
terrae, mint majdnem az egész vi
lágot kimérte.

aliquid describere t. i. valamely 
abroszt rajzolni; — multo ante, 
mielőtt t. i. beléptek volna. V. ö.
VI. 18 Carthagini — bellum multo

ante denuntio ; — oppressit : „meg
lepte.“

50. quid in levioribus studiis : 
hogy vagyunk a könnyebb tanul
mányokkal, foglalkozásokkal? Ezen 
tanulmányok alatt oly foglalkozások 
értendők, melyek nem az állam 
szolgálatában történnek, tehát külö
nösen az úgyn. szép művészetek és 
a földmivelés ; — sed tamen acu
tis, melyek azonban mégis észszel 
járnak.

Naevius, 1. VI, 20. bello suo 
Punico, a „pun háború“ hőskölte
mény volt, melyben Naevius az el
ső pún háborút tárgyalta.

Plautus, T. Maecius Plautus, a 
római irodalom legtehetségesebb és 
legjelesebb vigjátékirója, kinek (kö
rülbelül 130) színdarabjaiból húsz 
reánk maradt. Plautus Sarsina hely
ségben, Umbriában, szül. és megh. 
184. Kr. e., mint Enniusnak idő
sebb kortársa.

Truculento, Pseudulo, Plautus- 
nak két reánk maradt vigjátéka; 
Truculentus — a mogorva ember ; 
Pseudulus — a hazudó.

Livium. Livius Andronicus, az 
első római drámaköltő, szül. Ta- 
rentben (tehát görög volt), később 
mint fogoly Romába jött, hol egy 
előkelő római nemes, Livius Sali
nator gyermekeit tauitotta; ettől 
nyerte szabadságát és nevét. Livius 
240. Kr. e., C. Claudius Cento és 
P. Sempronius Tuditanus consulok 
alatt {sex annis ante, quam ego
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qui, cum sex animis ante quam ego natus sum fabulam docuisset 
Centone Tuditanoque consulibus, usque ad adulescentiam 
meam processit aetate. Quid de P. Licinii Crassi et pontificii 
et civilis iuris studio loquar? aut de huius P. Scipionis, qui 
his paucis diebus pontifex maximus tactus est? Atqui eos 
omnes, quos commemoravi, his studiis flagrantes senes vidi
mus. M. vero Cethegum, quem recte ‘suadae medullam' dixit 
Ennius, quanto studio exerceri in dicendo videbamus etiam 
senem ! Quae sunt igitur epularum aut ludorum aut scortorum 
voluptates cum his voluptatibus comparandae? Atque haec 
quidem studia doctrinae; quae quidem prudentibus et bene

natus sum) először hozott egy drá
mát színpadra. Szomorújátékain kí
vül az Odysseát is leforditotta la
tinra.

fabulam docere se. histriones, 
egy színdarabot a színészekkel be
tanulni és a színpadra hozni. — 
processit aetate, „élt.“

P. Licinii Crassi, 1. IX, 27. 
de huius P. Scipionis, a most 

élő Scipióról, Scipio kortársunkról. 
P. Cornelius Scipio Nasica Cor
culum ( =  a bölcs), P. Cornelius 
Scipio Optimus fia, 162. és 155. Kr. 
e. consul, 159. censor, 150. óta pon
tifex maximus, igen jeles szónok. 1. 
V, 14 hi consules.

his paucis diebus, néhány nap 
előtt, matói (hic) számítva.

senes : „mint véneket“, „öreg ko
rukban“, mi nem egészen illik Plau- 
tusra, mert az már 43' éves korában 
meghalt.

M. Cethegum, 1. IV, 10. Cic. 
Brut. XV, 57 quem vero exstet, et 
de quo sit memoriae proditum, 
eloquentem fuisse et ita esse ha
bitum, primus est ili. Cornelius 
Cethegus, cuius eloquentiae est 
auctor et idoneus mea quidem sen
tentia Ennius.

Suadae. Suada (IIsi&ú) volt az 
ékesszólás istennője; suadae me
dulla, az ékesszólás veleje =  kitű
nő szónok. Cic. Brut. X V , 58

mutico quam vocant Graeci, cui
us effector est orator, hanc s u a 
dam appellavit Ennius, ut, quam 
deam in Pericli labris scripsit 
Eupolis sessitavisse, huius hic 
medullam nostrum oratorem fuisse 
dixerit.

Ennius, 1. I, 1. Az említett ver
seket idézi Cicero, Brut. XV, 57— 
59 (ed. Vahlen, p. 46.) :

is dictust ollis popularibus olim, 
qui tum vivebant homines atque 

aevum agitabant, 
flos delibatus populi Suaducque 

medulla.
quae — sunt comparandae, mely 

stb. — hasonlíthatók össze; a ge- 
rundiv., mely rendesen szükségessé
get fejez ki, csak tagadó monda
tokban bir a „lehetség“ értelmével. 
Itt azért haszuáltatik igy, mort a 
kérdésben a tagadás rejlik, hason
lóan XVIII, 64 quae sunt igitur 
voluptates corporis cum auctori
tatis praemiis comparandae.

atque haec quidem stb. Befejezi 
azon gondolatot, hogy a tudomá
nyok- és művészetekkel való fog
lalkozás több élvezetet nyújt, mint 
az érzéki gyönyör. Ford. „Ilyen ha
tású a tudományos dolgokkal való 
foglalkozás“. Ezen haec quidem el
lentéte következik XV, 51 venio 
nunc, hol Cato kimutatja hogy
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institutis pariter cum aetate crescunt, ut honestum illud Solonis 
sit, quod ait versiculo quodam, ut ante dixi, ‘senescere se 
multa in dies addiscentem’ ; qua voluptate animi nulla certe 
potest esse maior.

51 XV. Venio nunc ad voluptates agricolarum, quibus ego 
incredibiliter delector, quae nec ulla impediuntur senectute et 
milii ad sapientis vitam proxime videntur accedere. Habent 
enim rationem cum terra, quae numquam recusat imperium, 
nec umquam sine usura reddit quod accepit, sed alias minore, 
plerumque maiore cum faenore. Quamquam me quidem non 
fructus modo, sed etiam ipsius terrae vis ac natura delectat. 
Quae cum gremio mollito ac subacto sparsum semen excepit, 
primum id occaecatum cohibet —, ex quo ‘occatio’ quae hoc 
efficit nominata est — ; deinde tepefactum vapore et com
pressu suo diffundit et elicit herbescentem ex eo viriditatem, 
quae nixa fibris stirpium sensim adulescit culmoque erecta 
geniculato vaginis iam quasi pubescens includitur; e quibus 
cum emersit, fundit frugem spici ordine structam et contra

52 avium minorum morsus munitur vallo aristarum. Quid ego 
vitium ortus, satus, incrementa commemorem? Satiari dele
ctatione non possum, ut meae senectutis requietem oblecta
mentumque noscatis. Omitto enim vim ipsam omnium, quae

nemcsak a prudentes et bene insti
tuti élvezhetnek szép aggkort.

illud Solonis, Solon azon mon
data , mely már fent (VIII, 26.) 
emlitve volt (ante dixi); — hon
estum sit, becsületére válik Solon- 
nak (az említett mondat), mert ta
núskodik műveltségéről és a dolog 
helyes felfogásáról.

qua voluptate animi nulla sc. 
voluptas corporis.

XV. 51. quibus ego — delector, 
maga irt egy munkát de re rustica 
1. a bev.

nec —- et, egyrészt nem — más
részt, mint XV, 53.

habent rationem c. terra : üzleti 
viszonyban állnak a földdel, és pe- 
dig úgy, hogy a földmivelő a cre
ditor, a föld pedig a debitor, mely 
nunquam sine usura reddit, quod 
accepit.

alias — plerumque : néha — 
többnyire.

occaecatum, láthatatlanná téve, 
napvilágtól megfosztva ; -— occatio, 
boronálás. A származtatás nem 
helyes, mert occatio innen származik 
occare,boronálni, occaecatus pedig 
innen caecus; — quae hoc efficit 
t. i. hogy occaecatus lesz; — dif
fundit, kitágítja.

quae t. i. viriditas; — nixa fi
bris stirpium, gyökérrojtokon tar
tózkodva.

frugem spici ordine structam, 
tui. a kalász sorában felépített ter
mést, azaz : sorosalkatu kalászok
ban hoz termést.

52. ut — noscatis, függ egy ki
egészítendő mondattól ; „azt mon
dom nektek.“

vim omnium, quae generantur e 
terra — a növénynek ereje, mint
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generantur e terra, quae ex fici tantulo grano aut ex acini 
vinaceo aut ex ceterarum frugum aut stirpium minutissimis 
seminibus tantos truncos ramosque procreet: malleoli, plantae, 
sarmenta, viviradices, propagines nonne ea efficiunt, ut quemvis 
cum admiratione delectent ? Vitis quidem , quae natura 
caduca est et, nisi fulta est, fertur ad terram, eadem, ut se 
erigat, claviculis suis quasi manibus quidquid est nacta com
plectitur; quam serpentem multiplici lapsu et erratico, ferro 
amputans, coercet ars agricolarum, ne silvescat sarmentis 
et in omnes partes nimia fundatur./J/taque ineunte vere iu 53 
eis, quae relicta sunt, existit tamquäm ad articulos sarmen
torum ea, quae gemma dicitur, a qua oriens uva sese ostendit, 
quae et suco terrae et calore solis augescens primo est pera
cerba gustatu, dein maturata dulcescit vestitaque pampinis 
nec modico tepore caret et nimios solis defendit ardores.

Cic. de fin. V, 4, 10 res quae e 
terra gignuntur.

malleoli, a „esetnetek“ v. „buj- 
tóág“ a szőlőmivelésnél. Columella 
III, 6 malleolus autem novellus 
est palmes, annatus prioris anni 
flagello, cognominatusque a simi
litudine rei, quod in ea parte, 
quae deciditur ex veter e sarmento 
prominens utrimque, malleoli (kis 
kalapács) speciem praebet.

plantae „ültetvények“. Verg. Ge
org. II, 23 hic plantas tenero ab
scindens de corpore matrum 
(anyatő) deposuit sulcis.

sarmenta, fiatal ágacskák, melyek 
a fáról levágatnak és. máshová ül- 
tettetnek (holt vesszők) ; a sarmenta 
a felnőtt fa ágairól, a, plantae az 
auyatőröl vágatnak le.

viviradices, gyökeres vesszők. 
Columella III, 14 sationis autem 
duo sunt genera, malleoli vel vi
viradicis, quod utrumque ab agri
colis usurpatur, et in provinciis 
magis malleoli. Neque enim semi
nariis student, nec usum habent 
faciendae viviradicis.

propagines, bujtóág, mely az 
aiiyatötol a földbe vezettetik, hogy 
ott meggyökerezzen.

Cicero Cata H e d . Heinrich.

nonne ea efficiunt, nem oly dol
gokat hoznak-e létre? — ut — 
cum admiratione delectent : hogy 
bámulást és gyönyört okoznak; v. 
ö. Cic. epist. V , 12, 5 quem. 
enim nostrum ille moriens apud 
Mantineam Epaminondas non 
cum quadam miseratione delectat ?

claviculis — complectitur : ko- 
csányaival megragad, körülfog. Az 
összefüggés : eadem (se: vitis) com
plectitur, quid est nacta (a mit 
megkap), claviculis suis, quasi 
manibus (melyek mintegy kezei), 
ut se erigat; — quam serpentem 
multiplici lapsa et erratico, „és 
ezt, midőn sokfelé és rendetlenül 
elkúszik;“ — ne silvescat armen
tis : „nehogy a sok ágbog által el- 
bozótosodjék;“ — ne nimia fun
datur : nehogy túlságosan szétte
rüljön.

53. in eis, quae relicta sunt : 
„a meghagyott fán ;“ tamquam ad 
articulos sarmentorum : „úgyszól
ván, a vesszők ízein existit : „elő- 
búvik;“ ea, quae gemma dicitur : 
„az úgynevezett szem“.

a qua oriens — sese ostendit : 
ebből lesz, rajta mutatkozik; — 
nec — et, 1. XV'. 51.

5
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Qua quid potest esse cum fructu laetius, tum aspectu pulch
rius ? Cuius quidem non utilitas me solum, ut ante dixi, 
sed etiam cultura et natura ipsa delectat : adminiculorum 
ordines, capitum iugatio; religatio et propagatio vitium; sarmen
torum ea, quam dixi, aliorum amputatio, aliorum immissio. Quid 
ego irrigationes, quid fossiones agri repastinationesque proferam,

54 quibu3 fit multo terra fecundior ? Quid de utilitate loquar sterco
randi ? — Dixi in eo libro, quem de rebus rusticis scripsi. — De 
qua doctus Hesiodus ne verbum quidem fecit, cum de cultura 
agri scriberet. At Homerus, qui multis, ut mihi videtur, 
ante saeculis fuit, Laërtam lenientem desiderium, quod capiebat 
e filio, colentem agrum et eum stercorantem fa,cit. Nec vero 
segetibus solum et pratis et vineis et arbustis res rusticae 
laetae sunt, sed hortis etiam et pomariis, tum pecudum 
pastu, apium examinibus, florum omnium varietate. Nec 
consitiones modo delectant, sed etiam insitiones, quibus nihil 
invenit agri cultura sollertius.

55 XVI. Possum persequi permulta oblectamenta rerum 
rusticarum, sed ea ipsa, quae dixi, sentio fuisse longiora. 
Ignoscetis autem ; nam et studio rerum rusticarum provectus 
sum, et senectus est natura loquacior, ne afl̂  omnibus eam

qua sc. utya; — fructu — ad
specta {— a szemnek), az abi. he
lyett néha ad tárgyesettel ; v. ö.
XVI. 57 nec usu uberius nec spe
cie ornatius.

adminiculorum ordines : „a ka
rók sorai;“ capitum iugatio : „a 
tőkék döntése“ ; — religatio et 
propagatio vitium : „a szőlővesszők 
kötözése és bujtása;“ sarmentor
um amputatio, a fent XV, 52 em
lített (quam dixi) „hajtások le- 
metszése“ (quam serpentem — co
ercet ars stb.); aliorum immissio : 
..homlítás“, vonatkozik a szinte XV, 
53 említettre in eis, relicta sunt 
stb.

agrí, mint a három accusativus- 
hoz tartozik;— repastinationes: „a 
föld többszörös megkeverése“ a pa- 
stinum-mai, mely ferramentum bi
furcum, qua semina panguntur.

54. in eo libro : De re rustica-, 
— dixi : szóltam erről, t. i. de

I n utilitate stercorandi. — Hesiodus, 
egyn jtui g/jsgai czimü tanköltemé
nyében, 1. VII, 23; — cum de cul
tura agri scriberet, holott stb., 
midőn t. i. kötelessége lett volna, 
erről is szólni.

multis — ante saeculis t. i. He
siod előtt; — facit, 1. I. 3 Laeli
um et Scipionem facimus admi
rantes; — lenientem, mint IV, 10 
dividenti; — Laërtam, Laërtes a 
bolyongó Odysseus (Ulysses) atyja 
volt. Cato az Odyss. XXIV, 225, 
226 verseire czéloz.

apium, Cicerónál csak ezen alak 
fordul elő, soha apum ; — pecudum, 
marhatartás.

consitiones, ültetvények, insiti
ones, oltoványok; — quibus, mely 
munkálatoknál eszesebbet a föld
művelés nem talált fel.

XVI. 55. sentio fuisse longiora, 
látom, hogy már nagyon is hosszú
ra terjedt; — provectus sum, el-
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vitiis videar vindicare. Ergo in hac vita M. Curius, cum de Sam
nitibus, de Sabinis, de Pyrrho triumphavisset, consumpsit extre
mum tempus aetatis. Cuius quidem ego villam contemplans — 
abest enim non longe a me — admirari satis non possum vel ho
minis ipsius continentiam vel temporum disciplinam. Curio ad 
focum sedenti magnum auri pondus Samnites cum attulissent, 
repudiati sunt. Non enim aurum habere praeclarum sibi 
videri dixit, sed eis, qui haberent aurum, imperare. Poter 
atne tantus animus non efficere iucundam senectutem ? Sed 56 
venio ad agricolas, ne a me ipso recedam. In agris erant 
tum senatores, id est senes; si quidem aranti L. Quinctio 
Cincinnato nuntiatum est eum dictatorem esse factum : cuius 
dictatoris iussu magister equitum C. Servilius Ahala Sp. 
Maelium, regnum appetentem, occupatum interemit. A villa in 
senatum arcessebatur et Curius et ceteri senes, ex quo, qui 
eos arcessebant, viatores nominati sunt. Num igitur horum

ragadtattam ; — ne videar, ne lás
sam, az aggkort (eam) stb., nehogy 
azt gondoljátok, mintha stb. akar
nám. Vitiis videar vindicare, az 
allitteratióról 1. XI, 38 sensim sine 
sensu stb.

Ergo : azért is, t. i. quoniam 
tam multa sunt rerum rusticarum 
oblectamenta; — in hac (sc. ru
stica) vita, ily életben, ily foglal
kozásokkal; — M. Curius, 1. VI. 
15. — cuius quidem, 1. IV, 10 cum 
quidem.

a me — a mea villa.
disciplina : erkölcsi szigor; — 

ad focum sedenti —° ,és Plut. Cato 
II. szerint répát főzve.

56. poteratne — non efficere. 
Non potest non =  necesse est : 
lehetett-e ily nagy sze'lemnek vi
dámmá nem tennie az öregséget? 
Azaz : nem volt-e szükséges, hogy 
vidámmá tette? non iucundam se
nectutem — XVI, 56 miserabilem 
senectutem.

senatores, id est senes, 1. VI, 19.
L . Quinctius Cincinnatus 458. 

Kr. e. dictatorrá választatott, hogy 
az aequusok által körülzárt L. Mi
nucius Augurinus consult kiszaba

dítsa. Ekkor az eke mellett vette 
választatásának hírét és legyőzte az 
ellenséget. Másodszor választatott 
dictatornak 439. Kr. e , midőn a 
köztársaság szabadságát Spurius 
Maelius részéről veszély fenyegette. 
Ezen gazdag plebejus t. i. egy éh
ség alkalmával sok gabonát vett 
össze és ingyen osztogatta azt a 
népnek. Ez áltál nagy pártot nyert, 
de egyszersmind a királyság utáni 
vágygyal (regnum appetentem) is 
vadoltatott. Cincinnatus ezen ügy
ben törvényszék elé állította Sp. 
Maeliust. Midőn azonban a tör
vényszék előtt meg nem jelent, Ser
vilius Ahala által meggyilkoltatott. 
Cicero ezen utóbbi eseményt téve
désből Cincinnatus első dictatorsá- 
gába helyezi.

dictatoris iussu, Liv. IV, 14. 
szerint CinC. csak utólagosan hely
benhagyta Ahala tettét; — re
gnum: a királyi méltóságot; — 
occupatum interemit — occupavit 
et interemit : megelőzte őt tervé
nek kivitelében és kivégezte.

viatores : „követek, küldöttek“, 
a hivatalnokok hivatalos szolgái, 
melyeknek nevét Cato azon úttól

5*
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senectus miserabilis fuit, qui se agri cultione oblectabant ? 
Mea quidem sententia haud scio, an nulla beatior possit 
esse, neque solum officio, quod hominum generi universo 
cultura agrorum est salutaris, sed et delectatione, quam dixi, 
et saturitate copiaque rerum omnium, quae ad victum homi
num, ad cultum etiam deorum pertinent, ut, quoniam haec 
quidam desiderant, in gratiam iam cum voluptate redeamus. 
Semper enim boni assiduique domini refeita cella vinaria, 
olearia, etiam penaria est; villaque tota locuples est, abundat 
porco, haedo, agno, gallina, lacte, caseo, meile. Iam hortum ipsi 
agricolae succidiam alteram appellant. Conditiora facit haec

57 supervacaneis etiam operis aucupium atque venatio. Quid de 
pratorum viriditate aut arborum ordinibus aut vinearum 
olivetorurnve specie plura dicam ? Brevi praecidam. Agro 
bene culto nihil potest esse nec usu uberius nec specie 
ornatius; ad quem fruendum non modo non retardat, ve
rum etiam invitat atque allectat senectus. Ubi enim po
test illa aetas aut calescere vel apricatione melius vel igni,

58 aut vicissim umbris aquisve refrigerari salubrius '? Habe
ant igitur sibi arma, sibi equos, sibi hastas, sibi clavam et 
pilam, sibi natationes atque cursus ; nobis senibus ex lusioni-

('via) származtatja, melyet bejár- 
niok kell; később kötelességük csak 
a fővárosra volt szorítva. V. ö. Co
lumella : et cum consilium publi- 
cum desiderabatur, a villis arces- 
sabantur in senatum; ex quo qui 
eos evocabant, viatores nominati 
sunt.

nulla sc. senectus; — officii : 
foglalatosság következtében ; — ut 
— redeamus, úgy, hogy már kibé
külök az érzéki gyönyörrel, ellen
téte XIV, 46 bellum indicere vo
luptati ; V . ö. ut — noscatis XV, 
52.

iam (továbbá) hortum — succi
diam alt., egyik oldalszalonnájok- 
nak nevezik a kertet, azon sokféle 
haszon m iatt, melyet mindkettő 
hajt.

conditiora (v. ö. IV, 10 condita) 
facit — venatio : Mind ezen a 
földiái veléssel sziikségképeu össze
kötött munkálatokat (haec) még

kellemetesebbé (túl. fűszerczettebbé, 
conditiora) teszik a mellesleges 
(.supervacaneae), tehát nem szüksé
ges, hanem mulatságos foglalkozá
sok (operae), melyek a falusi élet
tel járnak : a madarászat és vadá
szat.

57. arborum ordinibus, usu — 
specie : a belső és a külső szépség, 
azaz a haszon és a kűlszin; v. ö. 
XV, 53 fructu — adspectu; — ad 
quern fruendum, a gerundivum 
friior-bél többször előfordul, mint 
utor- és potior-bői is; pl. Cic. fin. 
I, 1, 3 non parenda nobis solum 
ea (sapientia), sed fruenda etiam 
est ; off. II, 12, 41 iustitiae fru 
dae causa.

58. sibi habeant : tartsak i  
t. i. a fiatalok; — clavam. Veg 
de re milit. II, 11 Clavas ligne 
pro gladiis tironibus dabant : e 
que modo exercebantur ad palo 
— talos — et tesseras. Tali csoi
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bus multis talos relinquant et tesseras; id ipsum utrum Ju
bebit, quoniam sine eis beata esse senectus potest.

XVII. Multas ad res perutiles Xenophontis libri sunt, 59 
quos legite quaeso studiose, ut facitis. Quam copiose ab eo agri 
cultura laudatur in eo libro, qui est de tuenda re familiari, 
qui ‘Oeconomicus’ inscribitur! Atque ut intellegatis, nihil ei 
tam regale videri, quam studium agri colendi, Socrates in eo 
libro loquitur cum Critobulo : Cyrum minorem, Persarum 
regem, proestantem ingenio atque imperii gloria, cum Lysander 
Lacedaemonius, vir summae virtutis, venisset ad eum Sardis 
eique dona a sociis attulisset, et ceteris in rebus communem erga 
Lysandrum atque humanum iuisse et ei quendam consaeptum 
agrum diligenter consitum ostendisse. Cum autem admirare
tur Lysander et proceritates arborum et directos in quincun-

tokból vagy bármily fémből készí
tett koczkaféle, mely azonban csak 
négy lappal birt, két egymással 
szemközt fekvő lap nem volt sík; 
tesserae, közönséges koczkák; — 
ipsum utrum lub. „sőt erre nézve 
is (id ipsum), tehetnek, amitakar
nak, azaz : átengedhetik a vének
nek vagy megtagadhatják tőlük, 
quoniam stb.

XVII. 51). Xenophontis 1. IX, 30. 
— legite : olvassátok ezentúl is, 
mint azt eddig és jelenleg teszitek 
(ut facitis). V. ö. Cic. Tuse. II, 26, 
52 Semper Africanus Socraticum 
(Socrates tanítványát) Xenophon
tem in manibus habebat ; — de tu
enda re familiari : „a jó gazda
ságról“; az említett hely áll Oec. 
IV, 20—25. Cic. azonban igen sza
badon fordítja; — regule : „király
hoz illő“, nem =  regium.

Critobulo, Kriton fia, Socrates 
tanítványa.

Cyrum — fuisse et — osten
disse, az acc. c. inf. a loquitur 
mellé kiegészítendő narrat-tói függ; 
igy Cic. ad Att. 5, 6. Tadius lo
cutus est, te ita scripsisse.

Cyrum minorem (sc. natu), II. 
Darius fia, Lydiának satrapája (ki 
Sardesben székelt), ki Lysandert a

peloponnesusi háborúban segítette. 
Később a'görögök segítségével (Xe
nophon és a 10.000 görög) bátyja, 
Artaxerxes Mnemon ellen fellázadt 
s elfoglalni akarta a perzsa trónt, 
de a Kunaxa melletti szerencsétlen 
ütközetben (401. Kr. e.) elesett. A 
görög segédcsapatokat azután Xe
nophon vezette vissza hazájukba, 
mert a görög vezérek a perzsák 
által megölettek.

regem, nem „király“, hanem csak 
királyi családból származott „feje
delem“ ; V. ö. Cic. Verr. IV, 27 re
ges Syriae, regis Antiochi filios 
pueros, scitis Romae nuper fuisse.

Lysander, lacedaemoniai vezér, 
ki az Aegospotamos melletti győze
delmes csata által (405. Kr. e.) vé
get vetett a peloponnesusi háború
nak ; — vir summae virtutis, na
gyon ellenkezik Nepos Ítéletével, 
ki csak szerencséjéről dicséri őt, de 
különben fukar (avarus), álnok 
(perfidus) és kegyetlen (crudelis) 
embernek nevezi; — a sociis, Spar
tanis.

communem ; „nyájas“, ki el nem 
különíti magát a többiektől, hanem 
mint társaival él velők; directos 
— ordines, három-három képezett 
egy római ötöst (V); — humum
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cem ordines et humum subactam atque puram et suavitatem 
odorum, qui afflarentur ex floribus, tum eum dixisse, mirari 
se non modo diligentiam, sed etiam sollertiam eius, a quo 
essent illa dimensa atque discripta; et Cyrum respondisse : 
,Atqui ego ista sum omnia dimensus, mei sunt ordines, mea 
discriptio ; multae etiam istarum arborum mea manu sunt sa
tae.’ Tum Lysandrum, intuentem purpuram eius et nitorem 
corporis ornatumque Persicum multo auro multisque gemmis, 
dixisse : ‘Recte vero te, Cyre, beatum ferunt, quoniam virtuti 

60 tuae fortuna coniuncta est !’ — Hac igitur fortuna frui licet 
senibus, nec aetas impedit, quo minus et ceterarum rerum et 
in primis agri colendi studia teneamus usque ad ultimum 
tempus senectutis. M. quidem Valerium Corvinum accepimus 
ad centesimum annum perduxisse, cum esset acta iam aetate 
in agris eosque coleret ; cuius inter primum et sextum con
sulatum sex et quadraginta anni interfuerunt. Ita, quantum spa
tium aetatis maiores nostri ad senectutis initium esse voluerunt, 
tantus illi cursus honorum fuit. Atque huius extrema aetas 
hoc beatior quam media, quod auctoritatis habebat plus, labo-

subactam, v. ö. XV, 51 gremio 
mollito ac subacto.

dimensa, a passivumra nézve 1. 
II, 4 adeptam; atqui : „pedig“ ; — 
virtuti fortuna, most nemcsak igen 
derék vagy, hanem szerencsésnek, 
boldognak is érzed magad. A fősuly 
a fortuna fogalmán fekszik, mig 
Xen. a virtus-1 kiemeli.

60. M. Valerius Corvinus, elő
ször mint trib. milit. kitüntette 
magát a gallok elleni háborúban, 
midőn egy gall férfiút párbajban 
legyőzött ; ekkor egy holló szállt 
sisakjára és segített neki, miről 
Corvinus melléknevét nyerte. Liv. 
VII, 25, 26. Később jelesen har- 
czolt a samnitek elleni első hábo
rúban, melyben az ellenséget két
szer (Gaurus hegye és Suessuela 
mellett) legyőzte. Valerius kétszer 
dictator is volt. — perduxisse t. 
i. agri colendi studia; — acta 
iam aetate, midőn férfikorát már 
lejárta; acta aetas =  exacta ae

tas =  senectus; itt tehát aetas
— bona aetas, 1. XIV, 48.

primum et sextum cons. Először
348. Kr. e. volt consul (midőn még 
csak 25 éves volt), Liv. VII. 26. 
Hatodszor 299. Kr. e. Liv. X, 11.
— sex et quadraginta, az említett 
számok szerint nem 46, hanem 
49 év.

quantum spat. etc. O t. i. annyi 
éveken keresztül viselt állami hiva
talokat, mennyit elődeink az ember 
születésétől egészen a senectus koz- 
detéig számítani szoktak, t. i. 45 
évig. A 46. évvel nem volt a római 
férfiú köteles, a város falain kívül 
hadakozni, hanem belépett a centu
riae seniorum-ba. Gell. X, 28 In  
tertio gradu qui erant usque ad 
XLV annos, iuvenes appellatos, 
eo quod rempublicam in re militari 
possunt iuvare. In quarto autem 
ad usque sexagesimum annum se
niores esse vocitatos, quod tum 
primum senescere corpus incipiat.

media sc. aetas, az adulescentia



ris minus; apex est autem senectutis auctoritas. Quanta fuit 61 
in L. Caecilio Metello! quanta in Atilio Calatino! in quem 
illud elogium :

Hunc unum plurimae consentiunt gentes 
Populi primarium fuisse virum. —

Notum est id totum carmen incisum in sepulcro. Iure igitur gravis, 
cuius de laudibus omnium esset fama consentiens. Quem virum 
nuper P. Crassum pontificem maximum, quem postea M. Lepi
dum eodem sacerdotio praeditum vidimus ! Quid de Paullo 
aut Africano loquar, aut, ut iam ante, de Maximo? quorum 
non in sententia solum, sed etiam in nutu residebat auctori
tas. Habet senectus, honorata praesertim, tantam auctoritatem, 
ut ea pluris sit quam omnes adulescentiae voluptates.

XVIII. Sed in omni oratione mementote, eam me senectutem 62
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és a senectus közt ; 1. II, 4, hol 
Cic. három, és XX. 76, hol négy 
életkort különböztet meg.

apex, költői szó, a csúcs, a mi a 
legmagasabb ; ford, „a vénségnek 
koronája pedig a tekintély.“

61. quanta se. auctoritas ; — L. 
Caecilio Metello, 1. IX, 30.

in Atilio Cal. A. Atilius Cala
tinus az első púnháború alatt kétszer 
volt consul, 249. mint dictator Si- 
ciliába ment, 247. censor volt.

elogium, felirat Atilius síremlé
kén (incisum in sepulcro), mely a 
Capena-kapunál a Scipio-, Metellus- 
és Servilius-családok sirja mellett 
állt ; — fuise, régi alak e. h. fuisse.

id totum carmen t. i. elogium, 
mely alkalmasint hat verssorból ál
lott, mint két reánk maradt felirat 
a Scipiók sirboltjáról. Az idézett 
sorok versmértéke a saturni vers, 
melynek eredeti alakja  ̂ v ±  ̂  !

gyakran rövidíttetik, 
mint itt is az első sorban az utol
só előtti esés (thesis) hiányzik; a 
második vers pedig nem teljes. 
Ritschl igy egészíti ki a feliratot : 

Hunc úmim plúrimaé consén- 
tiúnt géntes

Populi (gen.) primáriúm fuisse 
virûm. Dictator,

Consul, censor, aedilis — hic 
fuit apud vos.

cuius de laudibus — esset — 
de eius laudibus esset; — nuper 
1. IX, 29 modo.

quem virum — vidimus — Cras
sum : ,,mily férfiút láttunk Crassus- 
ban.“ Videre itt kettős acc.-sal van 
összekötve, mint azon igék, melyek 
azt jelentik : „valakit valamivel ne
vezni, tartani, valamivé tenni, vá
lasztani“ stb. — P. Licinium 
Crassum, 1. IX, 27.

M. Aemilius Lepidus 180. Kr. 
e. volt pontifex maximus (eadem 
sacerdotio praeditus), 179. Kr. e. 
censorrá választatott; mint ilyen 
a közjó érdekében kibékült M. Ful
vius Nobilior tiszttársával, kivel 
sokáig ellenséges viszonyban élt. 
Liv. epit. XLVIII azt mondja róla; 
princeps senatus ab sextis iam 
censoribus lectus.

de Paullo, L. Aemilius Paullus. 
1. IX, 29. de Africano, 1. VI, 19. 
de Maximo, 1. IV ( =  iam ante).

sententia és nutu ellentétek : 
nem is kellett szólania, hanem csak 
intenie; honorata praesertim =  
praesertim si honorata est; hono
rata, 1. VII, 22.

62. quae fundamentis adules-
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laudare, quae fundamentis adulescentiae constituta sit. Ex quo 
efficitur id, quod ego magno quondam cum assensu omnium dixi, 
‘miseram esse senectutem, quae se oratione defenderet,’ Non 
cani nec rugae repente auctoritatem arripere possunt, sed 
honeste acta superior aetas fructus capit auctoritatis extremos. 

o3Haec enim ipsa sunt honorabilia, quae videntur levia atque 
communia, salutari, appeti, decedi, assurgi, deduci, reduci, con
suli, quae et apud nos et in aliis civitatibus, ut quaeque optime 
morata est, ita diligentissime observantur. Lysandrum Lacedae
monium, cuius modo feci mentionem, dicere aiunt solitum, Lace- 
daemonem esse honestissimum domicilium senectutis: nusquam 
enim tantum tribuitur aetati, nusquam est senectus honora
tior. Quin etiam memoriae proditum est, cum Athenis ludis 
quidam in theatrum grandis natu venisset, magno consessir 
locum nusquam ei datum a suis civibus; cum autem ad Lace
daemonios accessisset, qui, legati cum essent, certo in loco 
consederant, consurrexisse omnes illi dicuntur et senem sessum 

(14 recepisse. Quibus cum a cuncto consessu plausus esset multi
plex datus, dixisse ex eis quendam ‘Athenienses scire, quae 
recta essent, sed facere nolle.’ Multa in nostro collegio prae
clara, sed hoc, de quo agimus, iu primis, quod, ut quisque

ceniiae constituta sit, mely derék, 
jeles ifjúkorra, mint szilárd alapra 
van fektetve.

quae se defenderet, ha t. i. arra 
szorulna, mert a derék senectus 
nem szükségli a védést. Az impf, 
conj. (defenderet) a főmondat igé
jének idejétől (dixi) függ.

cani (t. i. capilli), mint főnév, 
csak költőknél; — fructus capit, a 
honeste acta superior aetas végső, 
utolsó gyümölcse (extremos fru
ctus) az auctoritas (appositio).

63. appeti, (hogy; fel- és meg
keresnek ; decedi (decedere alicui), 
az utczán valaki előtt kitérni; de
duci, hazuról elkísérni, mint XIII, 
44; reduci, haza visszakisérnek, 
szintén XIII, 44. V. ö. Valér. Max. 
II, 19 iuvenes senatus die utique 
aliquem ex patribus conscriptis 
ad curiam deducebant, affixique 
valvis exspectabant, donec redu

cendi etiam officio fungerentur) ; 
— consuli, tanácsot kérnek (külö
nösen a jog körébe tartozó ügyek
ben).

ut quisque — ita felsőfokkal : 
minél — annál; — Lysandrum, 
fent (modo) XVII, 59.

ludis abl. temp, „a játékok ide
jében, alkalmával.“ Hasonlóan hasz
náltaink : gladiatoribus ; — magno 
consessu, abl. abs. „midőn igen so
kan jelen voltak“ ; — certo in loco, 
mi által a követek kitüntettek.

recepisse sessum, a supinnm (ses
sum) nem egyenesen recepisse-tői 
függ, hanem kiegészítendő : récé
pissé, ut veniret sessum.

64. in nostro collegio : az augii- 
rok testületében ; — de quo agi
mus : miről épen beszélek.

ut quisque — ita : ugyan azon 
mértékben stb. Itt a szokásos fel
sőfok (1. §. 63.) az igékben (a n t e-
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netate antecedit, ita sententiae principatum tenet, neque solum 
honore antecedentibus, sed eis etiam, qui cum imperio sunt, 
maiores natu augures anteponuntur. Quae sunt igitur volup
tates corporis cum auctoritatis praemiis comparandae? Quibus 
qui splendide usi sunt, ii mihi videntur fabulam aetatis pere
gisse nec tamquam inexercitati histriones in extremo actu 
corruisse.

At sunt morosi et anxii et iracundi et difficiles senes  
si quaerimus, etiam avari. — Sed haec morum vitia sunt, non 
senectutis. Ac morositas tamen et ea vitia, quae dixi, habent 
aliquid excusationis, non illius quidem iustae, sed quae pro

73

cedit és p r in c ip a tu m  tenet) 
rejlik; — sententiae principatum 
tenere : elsőbbségnél bir a szava
zásnál, először szavaz.

honore. Itt honores alatt min
den előjáróság vagy papi hivatal 
értendő, kivéve az imperium-niái 
ellátott hadi és birói hivatalok t. 
i. a consulatus és praetura.

cum imperio esse a. m. felru
házva lenni a hadi hatalommal 
(imperium militare), mely a dicta- 
toroknak, consuloknak, praetorok- 
nak és proconsuloknak (a provin
ciák helytartóinak) a lex curiata 
által átadatott; in imperio esse 
pedig a. m. felruházva lenni a bi
rói hatalommal (imperium civile), 
mely szorosan tartozott a consulolc 
és praetorok hivatalához.

quae sunt — comparandae, 1. 
XIV, 50. — fabulam aetatis pere
gisse (1. X III, 85. peractio) : „az 
élet színdarabját végig játszották“, 
1. II. 5 extremum actum és XIX, 
70 peragenda est fabula; — cor
ruisse : gyengeségből, testi erő 
hiányában összerogyni. Azaz : Csak 
a ki az aggkorral járó érdemeket 
elérte s igy általános tiszteletben 
állva meghal, csak az élvezte az 
élet minden javát, csak arról mond
hatni, hogy végig játszotta az élet 
színdarabját. A ki előbb meghal, 
a nélkül, hogy az aggkor gyönyö
reit is élvezte volna, az hasonlít

azon színészhez, ki az utolsó felvo
nás előtt összerogy, úgy hogy a 
darabot nem játszhatja végig. (Ezen 
hasonlat igen népszerű volt a ró
maiaknál. Augustus császár halálos 
ágyán szintén azt kérdezi bír útjai
tól, valljon helyesen játszotta-e 
életszerepét; 1. Suet. vit. Octav. 
cap. 99).

65. Uj ellenvetés, mely azonban 
még a harmadik fő-ellenvetés alá 
esik (quod privet omnibus fere vo
luptatibus), a mennyiben a morosi
tas a gyönyörök (voluptates) va
lódi vagy csak képzelt hiányából 
származik. A megczáfolás : sed haec 
morum vitia sunt, non senectutis.

difficiles, kiket csak nehezen le
het kielégíteni; — si quaerimus, 
ha közelebbről nézzük a dolgot, túl. 
ha keressük t. i. az igazságot, az
ért sokszor : si verum quaerimus, 
pl. Cic. tuse. I, 34, 84.

sed haec morum vitia sunt, non 
senectutis, v. ö. I ll, 7 Cató főel
vét az öregség ellen felhozott vá
dak megczáfolasánál : omnium isti
us modi quaerelarum in moribus 
est culpa, non in aetate.

non illius quidem iustae : „mely 
nem igazságos, ki nem elégítő 
u g y a n “. Ilyen megszorításnál mi 
az állítmányt, a római ellenben az 
alanyt vagy tárgyat szokta kiemel
ni; azért áll quidem az illius, nem
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bari posse videatur : contemni se putant, despici, illudi ; prae
terea in fragili corpore odiosa omnis offensio est. Quae tamen 
omnia dulciora fiunt et moribus bonis et artibus, idque cum 
in vita tum in scaena intellegi potest ex eis fratribus, qui in 
Adelphis sunt. Quanta in altero diritas, in altero comitas! 
Sic se res habet : ut enim non omne vinum, sic non omnis 
natura vetustate coacescit. Severitatem in senectute probo, 
sed eam, sicut alia, modicam; acerbitatem nullo modo. — Ava- 

ööritia vero senilis quid sibi velit, non intellego. Potest enim 
quidquam esse absurdius, quam, quo viae minus restet, eo 
plus viatici quaerere?

XIX. Quarta restat causa, quae maxime angere atque 
sollicitam habere nostram aetatem videtur, appropinquatio 
mortis, quae certe a senectute non potest longe abesse. 0  mise-

az iustae után. V. ö. X, 32 me 
quidem.

contemni, despici, illudi, sike
rült fokozás (Klimax) : (azt hiszik, 
hogy) tekintetbe sem vétetnek, le
nézetnek, kigúnyoltatnak ; — in fra
gili corpore : a gyenge (töredékeny 
testű) embernek; — offensio : a 
megsértés, ha megsértetik ; ilyen 
szenvedő jelentésű pl. Cie. pro Mu
ren. XL, 87 m is e r ic o r d ia m  
spoliato consulatus (a hivataltól 
való megfosztás) magnam habere 
debet.

in Adelphis. „Adelphi“ czime 
Terentiusnak egy még reánk ma
radt vigjátékának. P. Terentius, 
szül. Karthágóban, rabszolgája s 
később szabadosa volt Terentius Lu- 
canusnak, kitől nevét nyerte. Teren
tius a második pún háború vége és 
a harmadiknak kezdete közt virág
zott; barátságos viszonyban állott 
az ifj. Scipio Africanussal és Lae- 
liussal, meghalt 159. Kr. e. Reánk 
hat vigjátéka maradt, melyekben 
többnyire az újabb görög vigjáték- 
irókat, főleg Men ändert utánozta s 
melyek különösen finom jellemraj
zaik által nagybecsüek.

in altero diritas : Demea-nál ; 
in altero comitas : Micionál, első

Terentiusnál saevus és tristis, a 
másik clemens és piacidus.

sic se res habet, úgy áll a do
log (mint Ter. vigjátékában), hogy 
t. i. különfélék az emberek, és hogy 
ennél fogva az aggkor különféle ha
tást gyakorol reájuk.

severitas : az erkölcsi szigor, 
mely folyton az igazra és jóra utal; 
acerbitas, a fanyar külső, mely- 
lyel az embereket minden találko
záskor visszataszítunk ; — et eam 
sicut alia, modicam : de azt is, 
mint minden mást, csak módjával.

66. quid sibi velit, gáncsoló cso
dálkozás kifejezése ; v. ö. Cic. de or. 
II, 67, 269 quid tibi vis, in s a n e ? 
— quo viae minus, eo plus viati
ci, czélzás e római közmondásra : 
Exacta via viaticum quaerere.

XIX. N e g y e d ik  főrész . M eg- 
c zá fo lá sa  azon vá dnak,  h o gy  
az a gg k o r  k öz e l  van a h a l á l 
hoz.

quarta restat causa; v. ö. V, 
15 quartam , quod haud procul 
absit a morte; — sollicitam ha
bere. valakit nyugtalanítani, gyö
törni és sokáig ezen állapotban tar
tani; azért sokkal nyomatékosabb 
mint az egyszerű sollicitare, v. ö. ad 
fám. XIV, 7 omnes molestias, qui-
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rum senem, qui mortem contemnendam esse -in tam longa 
aetate non viderit! quae aut plane neglegenda est, si omnino 
extinguit animum, aut etiam optanda, si aliquo eum deducit, 
ubi sit futurus aeternus. Atqui tertium certe nihil inveniri 
potest. Quid igitur timeam, si aut non miser post mortem, 67 
aut beatus etiam futurus sum? — Quamquam quis est tam 
stultus, quamvis sit adulescens, cui sit exploratum, se ad ves
perum esse victurum? Quin etiam aetas illa multo plures 
quam notsra casus mortis habet : facilius in morbos incidunt 
adulescentes, gravius aegrotant, tristius curantur. Itaque 
pauci veniunt ad senectutem; quod ni ita accideret, melius 
et prudentius viveretur. Mens enim et ratio et consilium in 
senibus est; qui si nulli fuissent, nullae omnino civitates fuis
sent. Sed redeo ad mortem impendentem. Quod est istud cri
men senectutis, cum id ei videatis cum adulescentia esse 68 
commune? Sensi ego in optimo filio, tu in expectatis ad am
plissimam dignitatem fratribus, Scipio, mortem omni aetati

bus te miserrimam habui (melyek
kel oly szerencsétlenné tettelek, oly 
szerencsétlenségbe hoztalak,), de
posui.

ín tam longa aetate, oly hosszú 
idő „alatt“ (azért in); v. ö. III, 9 
in omni aetate; — eum, senem; 
atqui (pedig) tertium nihil; igy 
Cic. tuse. I, 34, 82 ne in animo 
quidem igitur sensus remanet; 
ipse enim nusquam est ? ubi igi
tur malum est? quoniam nihil 
tertium est.

67. futurus sum, 1. II, 6 gra
tum futurum est; — quamquam 
(1. I, 1), de eltekintve a halál utáni 
lét boldogságá- vagy boldogta
lanságától; ha csak a halál közel
vagy távolságát nézzük : ki oly 
balga stb. cui sit exploratum : ki 
bizonyosan tudná, határozottan 
merné állítani ; — aetas illa (az 
ifjúkor) plures casus =  occasiones, 
quae mortem adducere possint) 
habet, azaz : többen halnak meg 
mint fiatal emberek, az emberek, 
csekélyebb része éri el az aggkort.

tristius curantur : „gyógyításuk

több bajjal jár ;* v. ö. Cic. de off. 
1, 24, 83 medici leviter aegrotan
tes leniter curant, gravioribus au
tem morbis periculosas curationes 
et ancipites adhibere coguntur-,— 
melius et prud. viverentur, jobban 
és bölcseb ben folynék az élet, ha 
nem halna meg annyi fiatal ember 
(ni ita accideret t. i. ut pauci ve
nirent ad senectutem), mert akkor 
több vén ember volna.

nullae — civitates fuissent, v. 
ö. a VI, 20 kifejezett gondolatot, 
mely körülbelül ugyanezen eszmét 
tartalmazza; — quod est istud 
erim. sen., hogy lehet az aggkor 
hibája mely stb., vagy : hogy lehet 
azon hibát az aggkornak szemére 
hányni, mely stb.

68. in optimo filio. Cato fia 
(summo ingenio, summa virtute 
filium, Cic. epist. IV, 6, 1.), L. 
Aemilius Paullus Macedonicus veje, 
mint praetor designatus, 152. Ér. 
e. halt meg, tehát két évvel a be
szélgetés ideje előtt; 1. VI, 15 so
cer filii mei.

tu in — fratribus, két öcscse, 
kik közöl az egyik 12 éves korában
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esse communem.it— „At sperat adulescens, diu se victurum, 
quod sperare idem senex non potest.“ Insipienter sperat. 
Quid enim stultius, quam incerta pro certis habere, falsa pro 
veris? — „At senex ne quod speret quidem habet.“ At est 
eo meliore condicione quam adulescens, cum id, quod ille 
sperat, hic consecutus est. Ille vult diu vivere, hic diu vixit.

69 Quamquam, o di boni! quid est in hominis vita diu? Da enim 
supremum tempus, expectemus Tartessiorum regis aetatem : 
fuit enim, ut scriptum video, Arganthonius quidam Gadibus, 
qui octoginta regnaverat annos, centum viginti vixerat. Sed 
mihi ne diuturnum quidem quidquam videtur, in quo est 
aliquid extremum. Cum enim id advenit, tum illud, quod 
praeteriit, effluxit; tantum remanet, quod virtute et recte 
factis consecutus sis. Horae quidem cedunt et dies et menses 
et anni, nec praeteritum tempus umquam revertitur, nec quid 
sequatur sciri potest. Quod cuique temporis ad vivendum datur,

70 eo debet esse contentus. Neque enim histrioni, ut placeat, 
peragenda fabula est, modo in quocumque fuerit actu probe
tur ; neque sapienti usque ad ‘Plaudite’ veniendum est. Breve 
enim tempus aetatis satis longum est ad bene honestecjue 
vivendum. Sin processerit longius, non magis dolendum est,

három nappal atyjának, L. Aemi
lius Paullusnak, Perseus felett tar
tott diadalmenete előtt; a másik 
14 éves korában, három nappal e 
diadalmenet után, meghalt.

at senex — habet : de az öreg
nek már nincs is mit remélnie! 
Felelet : at est eo meliore cond. 
annál jobb helyzetben, annál jobb 
sorsa van stb.

69. quamquam .,1. I, 1), ámbár, 
mit nevezhetni az ember életénél 
„soknak“ ! — da supremum tem
pus, vegyük a leghosszabb időt, 
mely az emberi életnél előfordúlhat.

Tartessiorum regis, Tartessus 
város és állam a Baetis (Quadal- 
quivir) torkolatánál, Spanyolország 
déli partján, Africával átellenóben; 
fűit, Cyrus korában; ut scriptum 
video, Herodot I, 163. — Gadibus, 
Gades (ma Cadix) szintén Tartessus 
állam egy városa. 

id t. i. extremum, a vége ; —

quod praeteriit, effinxit. V. ö, II, 
4 praeterita aetas quamvis longa, 
cum effluxisset, nulla consolatione 
permulcere posset stultam senectu
tem; és Cic. de fin. II, 32, 104 
bona praeterita non effluere su- 
pienti. — tantum remanet, csak 
annyi v. az marad meg belőle ; —
— consecutus sis, személytelenül, 
a mit valaki elért, szerzett.

quod cuique — datur, eo debet 
esse contentus-, a quisque névmás 
helyére nézve v. ö. X, 33 tantum, 
quantum potest quisque, nitatur.

70. peragenda est fabula : az 
egész darabot végig kell játszania; 
v. ö. XVIII, 64 fabulam aetatis 
peregisse és XXIII, 85 peractio;
— modo itt =  dummodo, hacsak 
különben tetszést arat.

usque ad ,Plaudite1, azaz ; a 
színdarab végéig, mely rendesen a 
nézőkhöz intézett ezen felszólítás
sal („tapsoljatok!“) végződött; v. ö.
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quam agricolae dolent, praeterita verni temporis suavitate ae
statem autumnumque venisse. Ver enim tamquam adulescen
tiam significat ostenditque fructus futuros ; reliqua autem tem
pora demetendis fructibus et percipiendis accommodata sunt. 
Fructus autem senectutis est, ut saepe dixi, ante partorumTl 
bonorum memoria et copia. Omnia autem , quae secundum 
naturam fiunt, sunt habenda in bonis. Quid est autem tam 
secundum naturam, quam senibus emori? quod idem contingit 
adulescentibus adversante et repugnante natura. Itaque adu
lescentes mihi mori sic videntur, ut cum aquae multitudiiie 
fiammae vis opprimitur; senes autem sic, ut cum sua sponte, 
nulla adhibita vi, consumptus ignis extinguitur : et quasi 
poma ex arboribus, cruda si sunt, vix evelluntur, si matura 
et cocta, decidunt, sic vitam adulescentibus vis aufert, senibus 
maturitas; quae quidem mihi tam iucunda est, ut, quo pro
pius ad mortem accedam, quasi terram videre videar, ali- . 
quandoque in portum ex longa navigatione esse venturus.

X a . Senectutis autem nullus est certus terminus, recteque 72 
in ea vivitur, quoad munus officii exequi et tueri possis [mor
temque contemnere] : ex quo fit ut animosior etiam senectus 
sit quam adulenscentia et fortior. Hoc illud est, quod Pisis
trato tyranno a Solone responsum est, cum illi quaerenti, ‘qua 
tandem re fretus sibi tam audaciter obsisteret’, respondisse 
dicitur : ‘Senectute.’ Sed vivendi est finis optimus, cum in
tegra mente certisque sensibus opus ipsa suum eadem quae 
coagmentavit natura dissolvit. Ut navem, ut aedificium idem 
destruit facillime, qui construxit, sic hominem eadem optime 
quae conglutinavit natura dissolvit. Iam omnis conglutinatio

Horat. ad Pis. V, 155 donec cantor: 
vos plaudite! dicat.

significat adui. „az ifjúság képe.“
71. sunt habenda in bonis : a 

javak közé számítandó; — adver
sante et rep. nat. ellentéte : secun
dum naturam; nulla adhibita vi 
—' rövidebben sine vi.

quasi, ódonszerü e. h. quemad
modum; V. Ö. Plaut. Aulul. IV, 1, 
6 qui amanti hero servit, q u a s i  
ego servio.

matura et cocta. Hendiadyoin (1. 
I. 2 modice et sapienter; VI, 15 
moentute et viribus); a nap (me

leg) sugarai által érlelve; — ter
ram : szárazföldet, ellentétben a 
tengerrel {ex longa navigatione) ; 
— aliquando, valahára, kifejezi a 
hosszú nélkülözés által ébresztett 
vágyat és óhajtást is.

XX. 72. munus officii : köteles
ségünkből eredő tenni valónk; v. ö. 
X, 34 officia et munera.

Pisistrato a Solone, Pisistratus 
560—510. Kr. e. uralkodott Athe- 
naeben ; Solonról 1. VIII, 26.

audaciter, ódonszerü alak e. h. 
audacter; — integra mente certis
que sensibus (abi. abs.), ép ész és
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recens aegre, inveterata facile divellitur. Ita fit, ut illud breve 
vitae reliquum nec avide appetendum senibus nec sine causa

73 deserendum sit. Vetatque Pythagoras finiussu imperatoris, id 
est dei, de praesidio et statione vitae decedere.’ Solonis 
quidem sapientis est elogium, quo se negat velle suam 
mortem dolore amicorum et lamentis vacare. Volt, credo, se 
esse carum suis. Sed haud scio an melius Ennius ;

Nemo me dacrumis decoret, neque funera fletu 
Faxit.

Non censet lugendam esse mortem, quam immortalitas conse-
74 quatur. Iam sensus moriendi aliquis esse potest, isque ad exigu

um tempus, praesertim seni : post mortem quidem sensus aut 
optandus aut nullus est. Sed hoc meditatum ab adulescentia 
debet esse, mortem ut neglegamus; sine qua meditatione tran-

érzület mellett; — destruere : szét
bontani, feloldani; construere: ösz- 
szeállitaui, felépíteni.

deserendum sit. A stoikusok azt 
tanították, hogy a bölcs, még sze
rencsés viszonyok közt is, köteles 
életének véget vetni, ha a kellő idő 
('opportunitas) elérkezett. Cic. de 
fin. III, 18, 61 et saepe officium 
est sapientis, desciscere a vita, 
cum sit beatissimus, si id oppor
tune facere possit. Sic enim cen
sent, opportunitatis esse beate vi
vere quod est convenienter natu
rae vivere.

73. Pythagoras, 1. VII, 23. — 
de praesidio et statione (Hendia
dyoin, 1. VI, 15 iuventute et viri
bus; I, 2 modice et sapienter; XIX, 
71 matura et cocta) : „őrhely.“ 
Ugyanezen gondolat Cic. tuse. I, 
30, 74 vetat enim dominans ille 
in nobis deus iniussu hinc nos 
suo demigrare, és Plat. Phaed. p. 
62.

Solonis — sapientis, minden fő
név (viri, hominis etc.) nélkül, 
mert ez (sapiens) Solonnak (mint 
a hét görög bölcs egyikének) mel
lékneve.

elogium, itt annyi mint egri- 
gramm a , görögül éktfEior, azaz :

elegicus versmértékben (distichon- 
ban) irt költemény, V. ö. XVII, 61. 
Az idézett distichont Plut, közli, 
Cicero maga igy fordította azt la
tinra, tuse. I, 49, 117 :

Mors mea ne careat lacrimis : 
linquamus amicis 

Maerorem, at celebrent funera 
cum gemitu.

volt sc. Solon ; — haud scio, an 
melius, majdnem annyi mint : for
sitan m elius: talán helyesebben; 
— Ennius, 1. I, 1 és IV, 10.

dacrumis, régi alak e. h. lacru- 
mis, V. Ö. göl'. (i'txgva  é s  dáxguov; 
dacrumis decoret és funera fletu 
faxit, allitteratio, 1. XI, 38 sen
sim sine sensu etc. — faxit, régi 
alak e. h. fecerit. — Cic. tuse. I, 
15, 34 teljesen közli a destichont; 
második sora : Faxit. Cur ? Volito 
vivus per ora virum.

non censet lug. esse, a szavak 
elhelyezésére nézve 1. I l l ,  8 non 
eum sua etc.

74. sensus moriendi, nem mor
tis, mert a haldoklásról van szó; 
hasonlóan Lael. I ll , 12 moriundi 
sensum celeritas abstulit; — is
que ad ex. tempus, azonban csak 
rövid időre ; — praesertim seni, 
y. ö. XX, 72 omnis conglutinatio
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quillo animo esse nemo potest. Moriendum enim certe est, et 
id incertum, an hoc ipso die. Mortem igitur omnibus horis 
impendentem timens qui poterit animo consistere? De qua 75 
non ita longa disputatione opus esse videtur, cum recorder, 
non L. Brutum, qui in liberanda patria est interfectus, non 
duos Decios, qui ad voluntariam mortem cursum equorum 
incitaverunt, non M. Atilium, qui ad supplicium est profectus, 
ut fidem hosti datam conservaret, non duos Scipiones, qui iter 
Poenis vel corporibus suis obstruere voluerunt, non avum tuum 
L. Paulum, qui morte luit collegae in Cannensi ignominia 
temeritatem, non M. Marcellum, cuius interitum ne crudelis-

recens aegre, inveterata facile di
vellitur ; — hoc, t. i. mortem ut 
neglegamus ; — meditatum, a de
ponens szenvedő értelemmel mint 
11, 4 adeptum, XVII, 59 dimensa; 
— ab, időt jelent.

mortem ut neglegamus, hogy a 
halált semmibe se vegyük; — ne
mo, nyomatékkai áll a mondat vé
gén.

qui (adv.) poterit animo consi
stere : hogyan hir az nyugodt lé
lekkel lenni.

75. recorder igétől függnek a 
következő tárgyesetek (melyek he
lyett személyneveknél rendesen de 
szokott állni), azután az acc. c. inf. 
[legiones esse profectas). Hasonló
an Sail lug. I, 2 neque maius 
aliud, neque praestabilius inveni
as, magisque naturae industriam 
hominum quam vim aut tempus 
deesse.

L. Brutum. L. Iunius Brutus, 
ki a Tarquiniusok elüzetésénél és 
hazájának felszabadításánál főszere
pet játszott, 509. Kr. e. első con- 
sulnak választatott, de még ugyan
azon évben a Vejentek és Tarqui
niusok elleni csatában, Aruns Tar
quinius -elleni párbajban, ellenével 
együtt elesett. Liv. II, 6.

duos Decios, 1. IX, 29 és XIII, 43.
M. Atilium. M. Atilius Regulus 

az első pún háborúban 255. Kr. e. 
mint proconsul Afrikában elfoga

tott és 250. Kr. e. a foglyok kicse
rélése végett Romába küldetett, 
miután esküdt volna, hogy felada
tának nem teljesithetése esetére 
Karthágóba visszatér. Romában 
maga szólt a foglyok kiadása ellen 
és visszatért Karthágóba, hol ke
gyetlenül kivégeztetett. Cic. de off. 
I, 13 Primo Punico bello captus 
a Poenis, cum de captivis com
mutandis Romam missus esset, 
iurassetque se rediturum,primum, 
ut venit, captivos reddendos in 
senatu non censuit; dein, cum re
tineretur a propinquis et ab ami
cis, ad supplicium redire maluit, 
quam fidem hosti datam fallere. 
Különben eltérnek a történészek 
Regulus halálára nézve. Polybius, 
e korszak legfontosabb forrása, nem 
említ semmit. Annyi bizonyos, hogy 
Regulus a punok fogságában meg
halt.

duos Scipiones, 1. IX, 29. — 
corporibus — obstruere voluerunt. 
Hasonlóan Párád. I, 2, 12 ugyan
azokról : Carthaginiensium adven
tum corporibus suis intercluden
dum putaverunt.

avum tuum, 1. VI, 15 pater tu
us; — L. Paullum (1. IX, 29), 
vitézül harczolva elesett a Cannae 
melletti ütközetben, mig tiszttársa 
C. Terentius Varro, ki a csatát 
vakmerőén (temeritas) tanácsolta 
volt, megszökött.
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simus quidem hostis honore sepulturae carere passus est, sed 
‘legiones nostras’, quod scripsi in O r ig in ib u s ,  ‘in eum 
locum esse saepe profectas alacri animo et erecto, unde se 
redituras numquam arbitrarentur.ljQuod igitur adulescentes, 
et ei quidem non solum indocti sed etiam rustici, contemnunt, 

76id docti senes extimescent? Omnino, ut mihi quidem videtui 
rerum omnium satietas vitae facit satietatem. Sunt pueri; i e 
studia certa : num igitur ea desiderant adulescentes? Sun: 
ineuntis adulescentiae : num ea constans iam requirit aetas, 
quae media dicitur? Sunt etiam eius aetatis : ne ea quidem 
quaeruntur in senectute. Sunt extrema qnaedam studia se
nectutis : ergo, ut superiorum aetatum studia occidunt, sic 
occidunt etiam senectutis; quod cum evenit, satietas vitae 
tempus maturum mortis a f f e r t ^

77 XXI. Xon enim video;"cur, quid ipse sentiam de morte,
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M. Marcellum. M. Claudius Mar
cellus, ki első consulságában (222. 
Kr. e.) a gallokat Clastidium (P6 
folyón inneni Galliaban) mellett 
legyőzte, a második pún háborúban 
215. Kr. e. megverte Hannibált 
Nola mellett, 212. Kr. e. elfoglalta 
Syracust és elesett 208. Kr. e. Ve
nusia mellett, hol Hannibal őt le
győzte; Horat. Od. I, 12, 45 ma- 
gasztalólag említi a jeles vezért : 

Crescit occulto velut arbor aevo 
Faina Marcelli.
crudelissimus hostis : Hannibal, 

ki az elesett consult díszesen és 
nagy hadi pompával eltemetette. 

in Originibus, 1. XI, 38. 
et ii quidem : és pedig; — in

docti, tudományos (különösen böl
csészeti) műveltség nélkül, v. ö. V, 
14 docto; — rustici, ellentéte ur
banus, ki a fővárosban való hosz- 
szabb forgolódzás által elnyerte azon 
ildomos modort, melyet a rusticus 
nélkülöz, mert falun nincs alkalma, 
azt elsajátítania (v. ö. Cic. pro 
Arch. X, 24 nostri illi fortes viri, 
sed rustici ac milites, kik a foly
tonos katonáskodás miatt nem le
hettek urbani); v. ö. agrestis, 
XIV, 47.

docti senes ; „bölcsészetileg“ mű
velt aggastyánok; — ex. Umescere 
erősebb, mint az egyszerű ige : 
„ rettegni.“

76. rerum omnium satietas, a 
ki mindennel jóllakott, mindent él
vezett.

pueritiae. Cato itt négy életkort 
különböztet meg : pueritia (gyer
mekkor) , adulescentia ('ifjúkor), 
constans aetas (férfikor) és sene
ctus (aggkor). V. ö. II, 4, hol a 
rendes öt, és XVII, 60 hol három 
életkort különböztet meg.

ne ea quidem, még azokat sem 
kívánja (ámbár a férfikor loglala- 
tosságai a legkomolyabbak és leg
fontosabbak), tehát még sokkal ke
vésbé az előbbi életkorokéit.

constans iam aetas, mint X, 33; 
más helyen media (mint itt is és
XVII, 60), iam confirmata (de fin. 
V, 22, 62), iam firmata (pro Cael.
XVIII, 43), iam corroborata (Lael. 
XX, 74).

quod cum evenit, ha ezen idő
pont beáll.

XXL 77. quid ipse sentiam. Ca
to ezen személyes (ipse) nézete a 
lélek halhatatlanságaról (XXIIL 85 
qui animos hominum immortales
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non audeam vobis dicere, quod eo cernere mihi melius videor, 
quo ab ea propius absum. Ego vestros patres, P. Scipio 
tiujue, C. Laeli, viros clarissimos, mihique amicissimos, vivere 
arbitror et eam quidem vitam, quae est sola vita nominanda. 
Nam, dum sumus inclusi in his compagibus corporis, munere 
quodam necessitatis et gravi opere perfungimur: est enim 
animus caelestis ex altissimo domicilio depressus et quasi 
demersus in terram, locum divinae naturae aeternitatique con
trarium. Sed credo, deos immortales sparsisse animos in cor
pora humana, ut essent qui terras tuerentur quique caelestium 
ordinem contemplantes imitarentur eum vitae modo atque con
stantia. Nec me solum ratio ac disputatio impulit, ut ita 
crederem, sed nobilitas etiam summorum philosophorum et 
auctoritas.

Audiebam Pythagoram Pythagoreosque, incolas paene 78

„„se credam) a XX, 74 felállított 
kételylyel (post mortem sensus 
aut optandus aut nullus) áll ösz- 
szefüggésben ; — tuque, hasonlóan 
Lael. XXVII, 100 virtus C. Fanni 
et tu, Q. Muci, conciliat amicitias.

propius absum : „közel állok.“ 
A latin a közelség helyett a távolsá
got (absum) szereti kitenni.

vestros patres. Scipio atyja L. 
Paullus, V I, 15; Laelius atyja 
Cavas Laelius, az öregebbik Scipio 
Africanus barátja és hadi társa, 
190. Kr. e. volt consul, L. Corn. 
Scipio Asiaticussal.

vivere t. i. a halál után ; — et 
eam quidem vitam sc. vivere, és 
pedig oly életet, mely egyedül meg
érdemli az „élet“ nevét.

munere . . . perfungimur : a sors 
szolgálatában nehéz munkát kell 
végeznünk; — quodam: „úgyszól
ván, valami.“

ut essent, qui, hogy legyenek e 
földön oly lények, kik stb.

tuerentur, ódonszerü és költői 
alak e. h. intuerentur. V. ö. Cic. 
de nat. deor. II, 14, 37 ipse au
tem homo ortus est ad mundum 
contemplandum et imitandum. 
Ezen szemlélés és utánzás czélja, 

Cicer« Cato M ed. H einrich .

hogy az ember akaratban és tett
ben megegyezzék azon értelmi és 
erkölcsi törvénynyel, mely az egész 
világban uralkodik. A stoikusok ezt 
igy fejezték ki : naturae conveni
enter vivere ; — caelestium : az 
égitestekét.

vitae modo atque constantia : 
mértékletes és szilárd elvek szerint 
rendezett élettel. A magyarban he
lyesebb melléknév helyett a latin
ban azért áll főnév, hogy ez által 
ezen fogalmak myomatékosabban ki
emeltessenek. V. ö. XIX, 70 verni 
temporis suavitate. A genitivus- 
ban álló fogalom ez által háttérba 
lép.

ratio ac disputatio : saját eszem 
és okoskodásom, ellentétben más 
nagy férfiak tanaival (nobilitas et 
auctoritas summorum philosopho
rum).

summorum philosophorum : Py
thagoras, Socrates, Platon és Xeno
phon.

78. P>/thagoram, Pijthaqoreos- 
que, 1. VII, 23.

incolas paene nostros, mert ezen 
iskola főhelye Krotonban, alsó Olasz
országban volt.

6
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nostros, qui essent Italici philosophi quondam nominati, num- 
quam dubitasse, quin ex universa mente divina delibatos ani
mos haberemusjiDemonstrabantur mihi praeterea, quae Socra
tes supremo vitae die de immortalitate animorum disseruisset, 
is qui esset omnium sapientissimus oraculo Apollinis indica
tus. Quid multa? sic persuasi mihi, sic sentio, cum tanta 
celeritas animorum sit, tanta memoria praeteritorum futuro
rumque prudentia, tot artes tantae scientiae, tot inventa, non 
posse eam naturam, quae res eas contineat, esse mortalem; 
cumque semper agitetur animus nec principium motus habeat, 
quia se ipse moveat, ne tinem quidem habiturum esse motus, 
quia numquam se ipse sit relicturus; et, cum simplex animi 
natura esset neque haberet in se quidquam admixtum dispar 
sui atque dissimile, non posse eum dividi, quod si non pos

ea: universa mente divina : „vi
lágszellem“ , azaz : az egész min- 
denséget átható, benne élő és ural
kodó szellem. V. ö. tuse. V, 13, 38 
humanus animus decerptus ex 
mente divina cum alio nullo nisi 
cum ipso deo comparari potest. 
Különösen Plato képviseli azon tant, 
mely az emberi lelket az isteni 
szellem kifolyásának tekinti.

quae Socrates — disseruisset, 
Plato Phaedon czimü beszélgetésé
ben.

Appolinis oraculo. Plato „Ap- 
pologia Socratis“ czimü munkájá
ban p. 20 k. elbeszéli Socrates, 
hogy egyik tanítványa (Caereplion) 
megkérdezte a Delphibéli jósdát, 
valljon bölcsebb-e valaki Socrates- 
nél; mire a Pythia azt felelte : „So
phocles bölcs, Euripides bölcsebb, 
de minden emberek közt legbölcsebb 
Socrates“ 2oqùg 2'oqoAijg, ffoqrcóie- 
qoç ö 'Evqtniôgç' 'Aedqùv ôè nítvuvv 

xyáir/s oocpúiajog. V. Ö. Lael. 
Ill, 7 Athenis unum (sapientem) 
accepimus et eum quidem etiam 
Apollinis oraculo sapientis simum 
indicatum.

Quid multa? (ellipticus kifeje
zés) sc. dicam, proferam, disse

ram ; — sic persuasi mihi, sic 
sentio : az (t. i. a következő) az én 
meggyőződésem, az az én nézetem.

celeritas, élénkség, mely azon te
hetségben mutatkozik, melynél fog
va a lélek képes, a múltakról meg
emlékezni (memoriam praeterito
rum), a jövőt előrelátni (futuro
rum prudentia), melyből gyakor
lati képessége (artes), theoretikai 
ismeretei (scientiae) s á gyakorlati 
és elvont képességek egyesülése 
(inventa) erednek; — tantae scien
tiae, gen. object., mely tot 'artes- 
hez tartozik =  tot artes, quae 
magnam scientiam vel multarum 
rerum doctrinam postulant. Né
melyek nom. plur.-nak tekintik, de 
ezen felfogás ellenkezik a jó latin- 
sággal; — rés eas, az említett ké
pessegek.

semper agitetur animus. Y. ö. 
Tuse. 1, 23, 53: quod semper mo
vetur aeternum est : quod autem 
motum adfert alicui quodque ip
sum agitatur aliunde, quando fi
nem habet motus, vivendi finem 
habeat necesse est. Solum igitur, 
quod se ipsum movet, quia nun
quam deseritur a se, nunquam ne 
moveri quidem desinit : quin etiam
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sit, non posse interire; magnoque esse argumento, homines 
scire pleraque, ante quam nati sint, quod iam pueri, cum 
artes difiiciles discant, ita celeriter res innumerabiles arripi
ent, ut eas non tum primum accipere videantur, sed remi
nisci et recordari. Haec Platonis fere. XXII. Apud Xeno- 79 
phontem autem moriens Cyrus maior haec dicit : ‘Nolite ar
bitrari, o mei carissimi filii, me, cum a vobis discessero, 
nusquam aut nullum fore. Nec enim, dum eram vobiscum, 
animum meum videbatis, sed eum esse in hoc corpore ex 
cis rebus, quas gerebam, intellegebatis. Eundem igitur esse 
creditote, etiam si nullum videbitis. Nec vero clarorum viro- 80 
rura post mortem honores permanerent, si nihil eorum ipso
rum animi efficerent, quo diutius memoriam sui teneremus. 
Mihi quidem numquam persuaderi potuit, animos, dum in cor
poribus essent mortalibus, vivere, cum excessissent ex eis, 
emori; nec vero, tum animum esse insipientem, cum ex insipi
enti corpore evasisset, sed cum omni admixtione corporis libera-

ceteris, quae moventur, hic fons, 
hoc principium est movendi.

magnoque esse argumento t. i. 
a lélek halhatatlansága mellett, — 
quod iam pueri : azon körülmény 
hogy még mint gyermekek stb.

homines scire pleraque ante, 
quam nati sint, azaz : hogy lei
keik már születésük előtt, mielőtt 
e földre jöttek, már léteztek ; — 
reminisci et recordari ■= in me
moriam revocare revocatasque 
contemplari.

Cic. e §-ban következő bizonyíté
kokat hoz fel (Plato Phaedonjából) 
a l é l ek  h a l h a t a t l a n s á g a  mel
lett : 1. Az emberi lélek az isteni 
szellem kifolyása, tehát halhatatlan. 
2. A lélek csodálatra méltó képes
ségei nem férnek össze egy közön
séges, halandó lénynyel. 3. Az élet 
mozgás ; a lélek, mely folytonos 
mozgásban van, nem fog megszűnni, 
mozogni,' mert ez áltál maga magát 
tagadná meg. 4. A lélek nem áll 
különféle alkatrészekből, melyek 
szétbonthatok volnának. 5. A lélek 
ezen élet után fog létezni, mert 
már ezen élet előtt is létezett.

(Ezen, itt csak röviden felhozott 
pontokat Cic. a Disput. Tuséul, első 
könyvében bővebben kifejti).

XXII. 79. apud Xenophontem, 
Cyrop. VIII, 7, 17 s k. L. a bev. 
19. 1.

filii. Xen. szerint Cambyses és 
Tanaoxares; Herod, szerint Cam
byses és Smerdis ; — nusquam aut 
nullum fore, hogy sehol vagy épen 
nem leszek.

videbatis, ellentéte intellegebatis.
eundem esse : hogy valóban lé

tezik, hogy van ; esse igén fekszik 
a fősuly.

nullum se. animum, ha őt épen 
nem, vagy ha belőle semmit sem 
láttok.

80. si nihil animi efficerent, quo
— teneremus : azaz ha szellemeik 
nem léteznének "és nem volnának 
befolyással az emberekre, és pedig 
oly irányban, hogy stb.

insipientem : öntudatlan, öntu
dat, gondolkodási képesség nélküli;
— séd — tum esse sapientem-hez 
kiegészítendő mihipersuasi : ellen
ben azon meggyőződéshez jutottam, 
hogy stb.

G*
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tus, purus et integer esse coepisset, tum esse sapientem. Atque 
etiam, cum hominis natura morte dissolvitur, ceterarum rerum 
perspicuum est, quo quaeque discedat — abeunt enim illuc 
omnia, unde orta sunt— ; animus autem solus nec cum adest,

81 nec cum discessit apparet. Iam vero videtis, nihil esse morti 
tam simile quam somnum. Atqui dormientium animi maxime 
declarant divinitatem suam : multa enim, cum remissi et 
liberi sunt, futura prospiciunt. Ex quo intellegitur, quales 
futuri sint, cum se plane corporis vinclis relaxaverint. Qua
re, si haec ita sunt, sic me colitote, inquit, ut deum; sin una 
est interiturus animus cum corpore, vos tamen, deos veren- 
tes, qui hanc omnem pulchritudinem tuentur et regunt, me
moriam nostri pie inviolateque servabitis.’

82 XXIII. Cyrus quidem haec moriens. Nos, si placet, nostra 
videamus. Nemo umquam mihi, Scipio, persuadebit aut patrem 
tuum Paullum, aut duos avos Paullum et Africanum, aut Afri
cani patrem aut patruum, aut multos praestantes viros, quos 
enumerare non est necesse, tanta esse conatos, quae ad poste
ritatis memoriam pertinerent, nisi animo cernerent, posterita-

atque etiam cum, sőt a mi több 
midőn stb. — ceterarum rerum 
etc. Szórend : perspicuum est, quo 
quaeque ceterarum rerum disce
da t: — cum adest — cum incor
pore est.

81. somnum, melyet azért Homer. 
XIV. 231 a balál fivérének nevez. 
Az egész §-hoz V. ö. de div. I, 30, 
03 cum ergo somno est sevocatas 
animus a societate et a contagi
one corporis; tum meminit prae
teritorum, praesentia cernit, fu
tura praevidet, lacet enim corpus 
dormientis ut mortui, viget autem 
et vivit animus. Quod multo ma
gis faciet post mortem, cum om
nino corpore excesserit.

atqui dormient, animi : s épen 
az alvók stb.

remissi: ellentéte XI, 73 in te n 
tum animum tamquam arcum 
habebat.

sin interiturus est, az alakról 1. 
II. 6 gratum futurum est; — ut

deum, mint egy isteni, halhatatlan 
lényt; hanc omnem pulchritudi
nem : „ezen szép világot“ — Kon
gos. — deos verentes : az istenek 
iránti kegyeletből, kik szintén oly 
halhatatlanok, örökkévalók, mint az 
én szellemem.

XXIII. 82. haec moriens sc. di
xit V. ö. IV, 10 praeclare Ennius; 
-- nostra, azaz : azon példákat, 
melyeket saját történetünkből me
ríthetünk.

patrem tuum, 1. VI, 15. — du
os avos, 1. IX, 29.

esse conatos — nisi vidissent 
e. h. fuisse conaturos — nisi vi
dissent, mint később suscepturus 
fuissem — nisi essem terminatu
rus. Cic. azért használja az igeidő
ket ezen eltérő módon (mely azon
ban különösen a történészeknél 
többször előfordúl), mert ez által 
az elbeszélt dolgok mint valóban 
megtörténtek állittattnak, másrészt
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tem ad ipsos pertiuere. Anne censes — ut de me ipse ali
quid more senum glorier — me tantos labores diurnos noc
turnosque domi militiaeque suscepturum fuisse, si isdem fini
bus gloriam meam quibus vitam essem terminaturus? Nonne 
melius multo fuisset, otiosam et quietam aetatem sine ullo 
labore et contentione traducere? Sed nescio quo modo ani
mus erigens se posteritatem ita semper prospiciebat, quasi, 
cum excessisset e vita, tum denique victurus esset. Quod 
quidem ni ita se haberet, ut animi immortales essent, haud 
optimi cuiusque animus maxime ad immortalitatem et gloriam 
niteretur. Quid ? quod sapientissimus quisque aequissimo 83 
animo moritur, stultissimus iniquissimo, nonne vobis videtur 
is animus, qui plus cernat et longius, videre se ad meliora 
proficisci; ille autem, cuius obtusior sit acies, non videre? \ '  
Equidem efferor studio patres vestros, quos colui et dilexi, 
videndi, neque vero eos solum convenire aveo, quos ipse 
cognovi, sed illos etiam, de quibus audivi et legi et ipse con
scripsi. Quo quidem me proficiscentem haud sane quis facile 
retraxerit, nec tamquam Peliam recoxerit. Et si quis deus

az impf, tartónak mutatja azt, a 
mi a múltban régen be van fejezve.

posteritatem ad se pertinere, 
hogy a jövendőség viszonyban áll 
hozzájuk, hogy részük van abban.

si — essem terminaturas, azaz: 
ha dicsőségem, hírem életemmel 
együtt végeznék; — nescio quo
modo, magam se tudom hogyan, 
azaz ; csodálatos módon, befolyá
som s akaratom nélkül.

ad immortalitatem et gloriam 
(Hendiadyoin, 1. I, 2; VI, 15; XIX, 
71): halhatatlan dicsőség, utóhír; 
V. ö. Cic. pro Arch. XI, 26 trahi
mur omnes studio laudis et opti
mus quisque maxime gloria duci
tur-, Tuse I, XV, 32 nemo um- 
quam sine magna spe immortali
tatis se pro patria offerret ad 
mortem; — ad gloriam niteretur, 
mint Sali. lug. LV, 3 ad victori
am niti; Plin. epist. III, 18, 2 ad 
eandem gloriam niti.

83. animo aequissimo — ini
quissimo : nyugodt, nyugtalan lé

lekkel; — ad meliora : jobb létre.
efferor studio — videndi : vonz, 

elragad engem a vágy, hogy — lát
hassam ; — patres vestros videndi, 
Cic. rendesen a gerundivumot szok
ta használni ; — conscripsi „An
nales“ czimü munkájában; — quo 
quidem, a quidem kiemeli az előtte 
álló szót (1. IV, 10 cum quidem) : 
ha én egyszer „oda“ utazom stb.

Pelium. Cic. itt összetéveszti a 
rege személyeit. Medea nem Peliast 
ifjította meg, hanem annak fivérét 
Aesont, Iason atyját. Pelias meg
fosztotta mostoha fivérét Aesont 
Iolkos királyságtól, mely utóbbi
nak jogos birtoka volt. Medea, ki 
Iasonnal Kolchosból Iolkosba futott, 
különös varázsszerekkel ismét meg- 
ifjította Aesont. Hogy az álnok Pu- 
liason besszút vegyen, megígérte 
Medea annak leányainak, hogy aty
jukat szintén megifjítani fogja. A 
leányok ezen ígéretre összedarabol
ták atyjukat, de Medea nem hívta 
őt többé az életbe vissza. L. Ovid.
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mihi largiatur, ut ex hac aetate repuerascam et in cunis 
vagiam, valde recusem, nec vero velim, quasi decurso spatio 

84 ad carceres a calce revocari. Quid habet enim vita commodi? 
quid non potius laboris? Se<i habeat sane; habet certe tamen 
aut satietatem aut modum.^Non ltrbet eninT mihi deplorare 
vitam, quod multi et ii 'docti saepe fecerunt, neque me 
vixisse paenitet, quoniam ita vixi, ut non frustra me nafuhi 
exiStinïëm",' "et ëx vita TtST discedo, tämqtrnm ex hospitio, 
non tamquam e domo. Commorandi enim natura di
versorium nobis, non habitandi dedit. Ö praeclarum diem, 
cum in illud divinum animorum concilium coetumque pro
ficiscar cumque ex hac turba et colluvione discedam! 
Proficiscar enim non ad eos solum viros, de quibus ante 
dixi, verum etiam ad Catonem meum, quo nemo vir 
melior natus est, nemo pietate praestantior : cuius a me cor
pus est crematum (quod contra decuit ab illo meum), animus 
vero, non me deserens, sed respectans, in ea profecto loca 
discessit, quo mihi ipsi cernebat esse veniendum. Quem ego 
meum casura fortiter ferre visus sum, n(3n quo aequo animo 
ferrem, sed me ipse consolabar, existimans non longiquum

Metam, VII, 297—349. (Nauck sze
rint Cic. nem tévedésből nevezi Pe- 
liast, hanem azt akarja mondatni 
Catoval : „Velem nem csinálhatna 
senki oly balga megifjitási kísérle
tet, mint Peliassal az ő leányai“).

ut ex hac aetate (— senectute) 
repuerascam, hogy én, ki már ag
gastyán vagyok, ismét gyermekké 
legyek.

decurso spatio. Spatium a pá
lya, melyet megfutni kell (v. ö. V,
14 spatio); calx f =  meta), a fu
tópályának fehér mésszel kijelölt 
vége, a czél ; carceres, a korlátok, 
melyek mögöl a versenyzők (lovak 
és kocsik) a futásra kibocsáttattak.
Tehát a calce ad carceres revocari 
a. m. a már megfutott pályát újra 
megfutni. V. ö. Lael. XXVII, 101 ' 
maxime quidem optandum est,.'ui 
cum aequalibus possis, quibus- 
cum tanquam e career ibus emis
sus sis, cum iisdem ad calcem ut 
dicitur pervenire.

84. multi et ii (és pedig) docti. 
Ezek közt leghíresebb volt Hegesias 
Cyreneböl (éjsz. Africából), ki 280. 
Kr. e. körül virágzott. Cic. I, 34, 
84 eius liber est 
in quo a vita quidam pér inedi
am discedens revocatur ab ami
cis, quibus respondens vitae hu
manae enumerat incommoda.

ex hospitio, non ex domo. Azaz : 
én sohasem tekintettem ezen földet 
valódi hazámnak (domus), hanem 
csak szállásnak (hospitium) — 
commorandi — habitandi, ellen
tétek : hol rövid ideig időzhetünk 
(innen : mora) és hol állandóan 
lakunk.

. wd-: ,Catonem meum, fiához; 1. 
‘VI .‘“Tő.

contra ? „ellenben“ ; — decuit ab 
illa meum se. corpus cremari-, — 
respectans, mint valamely távozó 
folyton visszanéz, valljon követik-e 
őt a, tpbtiek?

non' quo (— eo quod) — fér-
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inter nos digressum et discessum fore. His mihi rebus, Sci- 85 
pio, — id eni r̂i te cum Laelio admirari solere dixisti — levis 
est senectus, nec solum non molesta, sed etiam iucunda. 
Quod si in hoc erro, qui animos hominum immortales esse 
credam, libenter erro nec mihi hunc errorem, quo delector, 
dum vivo, extorqueri volo : sin mortuus, ut quidam minuti 
philosophi censent, nihil sentiam, non vereor, ne hunc erro
rem meum philosophi mortui irrideant. Quod si non sumus 
immortales futuri, tamen extingui homini suo tempore opta
bili' est. Nam habet natura, ut aliarum omnium rerum, sic 
vivendi modum. Senectus autem aetatis est peractio, tamquam 
fabulae, cuius defectionem fugere debemus, praesertim ad- 
iuncta satietate.

Ilaec habui de senectute quae dicerem; ad quam uti- 
nam perveniatis, ut ea, quae ex me audistis, re experti pro
bare possitis !

rem, sed —, quod nélkül, azaz ; 
a visszahozó mondat átmegy főmon
datba; — aequo animo : közönyö
sen, részvétlenül (v. ö. Sail. Cat. 
Ill,  ‘2 quae sibi quisque facilia 
factu putat, aequo animo accipit) 
XXIII, 88 aequissimo animo : nyu
godtan, higadtan.

85. his — rebus : ezen felfogás, 
gondolkodás következtében; — di
xisti, 1. II, 4. Cato helyesen emlé
keztet ezen megjegyzésre, mert ez 
volt előadásának indító oka.

quidam minuti philosophi (itt 
és de div. I, 30, 62), némely apró- 
cseprő bölcsészek, a melléknév nagy 
kevésrebecsülést fejez ki, hasonlóan 
Cic. Brut. LXXII1, 256 minuti im
peratores. Cic. itt különösen Epi- 
kur tanítványaira czéloz, kik az ér

zéki gyönyört a summum bonum- 
nak tartották és a lélek halhatat
lanságát tagadták.

non vereor, ne irrideant, mert, 
saját tanaik szerint, maguk sem 
bírnak semmiféle érzéssel.

immortales futuri sumus, 1. II, 
6 gratum futurum est.

peractio, a színdarabnál az „utol
só felvonás“, „a vége“. V. ö. per
agere XIX, 70.

cuius t. i. peractionis defectio
nem, az utolsó felvonásnál kerül
nünk kell az untatást ; praesertim, 
különösen ha még — is hozzájárul; 
V. ö. XVII, 61.

ad quam se. senectutem ; — re 
experti : a tapasztalás által megta
nítva, tapasztalásból. — Hasonlóan 
végződik Lael. XXVII, 104 haec 
habui de amicitia quae dicerem.
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Latin és görög nyelvtan és bölcsészet.
Alváry, v e r s u s  m e m o r ia le s .  De generibuB nominum. Magyar és német értel

mezéssel. Ara 20 ujkr.
Alváry E, v e r s u s  m em ^jii^ ies ,  de praeteritis et supinis verborum, közli

Német Antal.
Cicero vegyes munkái. Ford Fábián Gábor. 1 rész (Urutus 

Maior — Laelius ért.)
Cornelii Nepotis vitae excellentium imperatorum.

Ára 36 ujkr. 
A szónok. Cato 

2 fi t 20 kr. 
Lexicon Latino-Hungarieum

Josephus Vass. 3-dik bővített és javított kiadás. 
Ovidii carmina selecta. Veress Ign. szótárával.
Sallusti opera. Eichett-Hiudv szótárával.
Szepesi, latin nyelvtan 1. rész

•— latin mondattan I.
— elemi hellen nyelvtan 1. 2.

Római remekírók 1 — 23.

i irt. 40 kr. 
Ára 1 írt. 30 kr. 

1 frt. 30 kr. 
76 kr. — lí. rész 90 kr.

92 kr. 
1 frt 36 kr 

a 40 kr.
Caesar, gailiai hadjárata 3 köt. Caesar, polgári háború 3 köt. Cicero 

szónoklatai 4 kút. Cornelius Nepos, 2 köt. Horác ódái 2 köt. Sallus« 
tius 2 köt. Tacitus, Agricola és Germania 1 köt. Livius munkái 1-só 
köt, Tacitus évkönyvei 1 köt Virgil Aeneise 1. 2. kötet.

Hellen remekírók 1 — 13. á 40 kr.
Demosthenes, Olyuthiai beszédek 1 kot. Homer lliása 1 6 köt. Homer,

Odyssea 1 köt. Plato, Sokrates 1 köt. Xenophon, Anabasis 3 köt, 
Xenophon, Cyropaedia 1 köt.

Wiegand Károly, 1168 latin közmondás gyűjteménye. kötve 60 kr.
Travnicsek, görög nyelvtan I. kötve 60 kr.
Zimmermann-Riedl, logika i  ára 1 frt.

— — tapasztalati lélektan 5 1 frt.

A görög és latin remekírók gyűjteményéből már megjelent:
1- sö Fűz : Plato Socrates védelme és Kritója, ed. Horváth Zsigmond. Ara 60 ujkr.
2- dik Chrestomathia Xenophonból, ed. ScheDkl-Horváth. Ara 1 fr. 30 ki.
3- dik „ Caesar, de bello gallico, ed. Gyurits. I. füzet. Gallia térképével.

Ara 60 ujkr.
4- dik „ Horác ódái. N a ue k müvei nyomán értelmezi Gyurits Antal. I. füzet,

Ara 60 ujkr.
5- dik ,, Cicero orationes selectae, ed. Gyurits. I. füzet. Ára 50 ujkr.
6- dik ,, Caesar, de bello gallico, ed. Gyurits. 11-dik füzet. Ára 60 ujkr.
7- dik ,, Horác ódái. II. füzet. (Vége.) Érteim. Gyurits Antal. Ára 60 ujkr.
8- dik „ Caesar de bello gallico ed. Gyurits. III. füzet. (Vége.) Ára 60 ujkr.
9- dik „ Cicero, Cato Major de senectute. Ára 60 ujkr.
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