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ÚTMUTATÓ
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Fordítsd le az alábbi szöveget! Kérünk, különös figyelmet fordíts a magyar
mondatok megformálására, a stílusra.
Cicero: Pro Archia XI. 26-27-28.
Magyarázat:
Cicero meggyőzően és szenvedélyesen védelmezi Archiast, a költőt. Nyíltan bevallja: a
költőket, a filozófusokat minden időben a dicsőség vágya is sarkallta műveik megírására.
Nem kivétel ez alól maga Cicero sem. Elvárja tehát Róma bíráitól is, hogy tiszteljék a
múzsákat, a tehetséges költőket, akik megénekelték a dicsőséges tetteiket. Hiszen még a
hadvezérek is becsülték a költőket, és áldoztak a múzsáknak.

Neque enim est hoc dissimulandum (quod obscurari non potest) sed prae1 nobis
ferendum1: trahimur omnes studio laudis, et optimus2 quisque2 maxime2 gloriā
ducitur. Ipsi illi philosophi, etiam in eis libellis, quos de contemnenda gloria
scribunt, nomen suum inscribunt: in eo ipso, in quo praedicationem3
nobilitatemque4 despiciunt, praedicari de se ac nominari volunt.
Decimus5 quidem Brutus,5 summus vir et imperator, Acci,5 amicissimi sui,
carminibus6 templorum ac monumentorum aditus7 exornavit suorum. Iam vero
ille,8 qui cum Aetolis9 Ennio5 comite bellavit, Fulvius,8 non dubitavit Martis
manubias 10 Musis consecrare.
Atque ut id11 libentius faciatis, iam me vobis, iudices, indicabo, et de meo
amore gloriae vobis confitebor.12 Nam quas res nos in consulatu nostro
vobiscum simul pro salute huius urbis atque imperi et pro vita civium proque
universa re publica gessimus,13 attigit14 hic15 versibus.
Jegyzetek:
1

praefero 3 = nyíltan hirdet, megvall (aki előtt: dat.)
quisque optimus maxime = minél különb valaki, annál inkább
3
praedicatio – itt: hírnév
4
nobilitas – itt: nyilvános dicséret
5
Decimus Brutus , Accius ( költő), Ennius (költő) – tulajdonnevek
6
carmen = versbe foglalt ünnepi felirat
7
aditus – pl. acc.
8
ille = Fulvius
9
Aetolis – Aetolius 3 = aitóliai
10
Martis manubiae = Mars segítségével szerzett hadizsákmány
11
id - vagyis a múzsáknak, a kultúrának, a költőknek a tiszteletben tartását
12
confiteor 2 = nyilvánosan bevall
13
gessimus – Cicero a konzulsága idején leplezte le a senatussal együtt a Catilina összeesküvést
14
attigit = vállalta, merte vállalni
15
hic= Archias, a költő, akit véd Cicero
JÓ MUNKÁT!
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