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BEVEZETÉS 
i . 

P l á t o é l e t r a j z a . 

Pláto született Athénben, Codrus és Sőlon 
nemes családjából a 87-dik Olympias 3-dik vagy 
4-dik évében (429-ben vagy 430-ban Kr. előtt) 
Thargélion havának 7-dik napján, azaz, május 
21-dikén, néhány hónappal Pericles halála előtt, 
Atyját Aristonnak, anyját Perietionának vagy 
Potonának hítták. 

Szülői Hymett hegyére vitték a csécsemőst, 
ott hálaáldozatot hozandók az isteneknek. A mint 
a gyermek sürü myrtusbokorban fekvék, méhek 
repültek hozzá s mézzel öntözték körül ajkait, 
mintegy jóslatul, hogy egykor mézédü hangok fo-
lyandanak ajkairól, a mi meg is történt; mert a 
régiek véleménye szerint Jupiter, ha az istenek 
emberi nyelven szólnának, csak Pláto nyelvezetét 
választaná i). . 

Eleinte öregatyja neve után Aristoclesnek 
hítták; később azonban Socrates őt, vállainak 

') Olympiodor: Westermannál Vitarum scriptor. 
graeci minores. — Cicero : Brutus 31. 

a 
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vagy homlokának szélessége miatt (τό πλάτος) 
Plátonak nevezte el. 

A természet őt, jeles elme- és szívbeli tulaj-
donokkal, az igaz·, szép- és fönségesnek mély érze-
tével ruházta föl; δ pedig kimivelte tudomány s 
művészet által a természetnek ezen adományait a 
legmagasabb fokig ; mi annál könnyebben sikerült 
neki, mivel, akkor leginkább virágzának Athén-
ben a tudományok és művészetek. Akkor éltek a 
kitűnő történetírók Thucydides és Xenophon; ak-
kor léptek föl dramáikkal Sophocles ésjEuripid, s 
vígjátékaikkal Afistophán és Menander; akkor-
kezdék a szónoklatot annyira mi vélni, hogy az abr 
ban jeleskedők legnagyobb tekintélylyel bírtak ; 
az államügyekben; s végre akkor kezdé Socrates 
a bölcsészetet az emberek életének vizsgálatára -
alkalmazni s erkölcseik javítására fordítani. 

Ifjúságában a költészet barátja volt, de husz > 
éves korában, Socrates tanácsára, kizárólag a böl- . 
csészéttel foglalkozott1), noha azelőtt sem volt 
járatlan az akkori bölcsészeti rendszerekben. ML 
óta azonban Socratestől-tanulta, bogy e rendsze- . 
rek ki· nem elégítik a magasabbra törekvő.embéri : 
elmét,'ikútatá',' birálgatá,: Ősszehasonlitá a. bölcsé-: / 
szék tanitmiányait s egy uj bölcsészeti- rendszer,/7 

alkotója·.'Ιδη.ίό t: i. kétrendü'természetetlgóndolfc 
magának':' egyet,, melyet szemekkel lát'ha'tni, s:.' 
ezt véleményesnek (δοξαστή) nevezte; s mást,. 

*') Laerti Diogené's 1Π', :5.1 : • " ) - - ·>. τ ' *-'· " '· 
η 
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melyet csak elme és gondolat által megismer-
hetni (diavorjnxií), és ez semmi közösségben sem 
áll a testi dolgokkal. 

Látván továbbá, hogy minden, mit érzék ál-
tal észreveszünk, ered, változik, elenyészik, ta-
gadta, hogy az érzéki tárgyakból bizonyos állandó 
tudományt lehessen meríteni. S érezvén más rész-
ről, hogy az emberi elmében vannak némely fo-
galmak, melyek a testek örök viszontaságai kö-
zött mindig fönmaradnak; azt következtette, hogy 
kell valaminek lennie/mi ezen fogalmaknak telje-
sen megfelel, azaz, minek természete mindig vál-
tozatlan. Miután pedig ilyesmit hiában keresett a 
földön, kigondolt magának örök, egyszerű s ma-
gokhoz mindig hasonló ősképeket, melyeknek ki-
nyomatai a földön létező tárgyak. Ezen ősképeket • 
e s z m é k n e k nevezte,- melyek csupán az elmé-
vel; nem pedig az érzékkel állnak kapcsolatban. 
Egyedül ezen eszmék alapján vélte ő megítélhetni 
az igazat és hamisat, a jót és rosszat, az igazságost 
és igazságtalant. Sokaságukat véghetlennek gon-
dolta, azon'roppant sok fogalom miatt, melyeke 
kel az emberi lélek· a dolgok.nemeit fölfogja.1) ¡; 

- Pláto tiz évet töltvén Socrates társaságában, 
elvesztette :ezen legjobb,tanítóját, kit az athéniek© 
halálra ítéltek. Ekkor Megarába költözködött, hol· 
azonban' csak rövid ideig tartózkodott, mivel az, ott: 

' ' ·) V. ö. R i c h t e r': de i'deis Platónig, iiipsiAe 1827V 
— E b b e n : de Platonis idearum doctrina. Bonnae 1849. — 
N o u r r i s s o n : qnid Plató de'ideis senserit? Paris. 1852. 
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-tani bölcsészek hevesen támadták meg tanait az 
eszmékről. 

Tudvágya őt most utazásokra indította; s , 
legelőbb is Nagy-Görögországba ment, hol Pytha-
goras tanaival ismerkedett meg. Mivel pedig ezek 
mathematikai ismereteken alapultak , Cyrénébe 
utazott, hogy ott a nagyhírű Theodort hallgassa. 

Innen Egyiptomba rándult, s tanulmányozta 
törvényeit, szokásait és intézményeit. 

Afrikából Siciliába hajózott, mely élénk, ke-
reskedelmi forgalomban állt Athénnel s törvényei 
és intézményei miatt nagy hirt szerzett magának. 
Dénes, Syrakusa zsarnoka, nagy tisztelettel fo-
gadta Platót; de miután ez később a zsarnok erő-
szakoskodásait dorgálá, Dénes őt rabszolgául adta 
el egy lacedamoni embernek, kitől Áginában bará- . 
tai kiváltották, ugy hogy a 98-dik Olympiasban 
(388-dik évben Krisztus előtt) ismét hazájába tér-
hetett vissza. 

Most kezdődött csak tanítási pályája s rövid 
idő alatt oly hirre vergődött, hogy uj bölcsészeti 
felekezetet alapított, mely a helyről (Axadrjfiícz), 
hol Plato tanita, a c a d e m i a i n a k neveztetett j , 
Ezen tanítási foglalkozása húszé víg tartott, mely-
lyek alatt irtott T h e a t e t , S o p h i s t a s P a r m e -
nid czimű munkáit. Ezekben fejtegette a tudomány • 
mivoltát s érvekkel erősitettte az eszmékről szóló 
tanát. Azonkívül fölvilágosította a bölcsészet ama 

I) Laerti Diogenes ü l , 5.20. 
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részeit is, melyek az emberi életre s a minden 
ségre vonatkoznak, kutatván, hogy mi fér össze az 
egyes emberek életében, az államok kormányzá-
sában s az egész természetben a legfőbb jónak esz-
méjével. Ezt kimutatta a P o l i t i c u s , P h i l é b , 
P o l i t i a é s T i m a u s czimü könyveiben,melyek 
a legbensőbb kapcsolatban állnak egymással. Mert 
a P o l i t i c u s b a n tárgyalja á különféle állam-
formákat s az egyuralom elsőbbségét; a P hil é fa-
ben tanitja, milyennek kell lennie az egyes embe-
rek életének, hogy közelítsék meg a legfőbb jónak 
eszméjét, miáltal a legnagyobb boldogságot érhe-
tik el; a Pol i t iában(Respubl ica) fe j teget i ,mi -
képen legyen szervezveaz állam,hogy a polgári élet 
ama tökélyhez és erényhez jusson, melyek a gon-
dolható legfőbb eszmével megegyeznek; végre a 
T i m a u s b a n mutogatja, hogy a világ alkotója 
a legtökéletesebb müvet képezte a legjobb őskép 
mintájára. . ' 

Miután husz évigtanitotta hazájában abölcsé-
szetet, magához kérette őt az ifjabb Dénes, Syra-
cusa fejedelme; ésPlátohajolvánDionnak,Dénes 
sógorának, kérelmére, kivel baráti viszonyban 
állt, Heraclidra bizta az Academiát és elutazott. 

A fejedelem nagy buzgalommal hallgatta 
Pláto tanait s azok szerint intézte el élétét. Ha 
polgáraival társalgott, nem környezték többé test-
őrök, hanem a legbölcsebb férfiak, és az uralko-
dásban nem fordult elő semmi kegyetlenség, semmi 
igazságtalanság. ; . 
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De az irigylet és rágalom, a fejedelmi udva-
rok szokásos dögmirigyei, mindent elrontottak. 
Néhány udvarnok visszakívánta az előbbi fékte-
lenséget s önkény szerint kezelni a kormány gyep-
lőit; azért gyanusiták Diont, hogy megfosztani 
akarja országától a fejedelmet. A könnyenhivő Dé-
nes száműzte Diont s elpártolt Pláto tanaitól és 
példás életétől; mire bölcsészünk a 103-dik Olym-
pias 4-dik évében (365-ben Kr. előtt) visszatért 
Athénbe, hol a száműzött Diont is találta. -

Dénes azonban, akár hogy gonosz udvarno-
kainak ármányait átlátta, akár hogy dicsvágya 
miatt nehezen tűrte Pláto távollétét, ismét magá-
hoz kérette azon ígérettel, hogy Diont visszahe-
lyezendi méltóságába. Pláto tehát korának 69 dik 
évében (361-ben Kr. e.) harmadszor hajózott Sici-
liába. De reményeiben ismét.' csalatkozott mert 
a fejedelem sem Diont nem hítta vissza, sem a mé-
telyek ösvényétől el nem tért s Plátót, ki őt útba-
igazító, kegyetlenül bosszantotta; miből kitűnt, 
hogy bölcsészek és zsarnokok között barátságot 
kötni és megőrizni lehetlenség. Ezért Pláto jövő 
évben visszahajózott hazájába. 

. Mint hetven éves aggastyán sem szűnt meg 
munkálkodni, hanem a tőrvényhozásban és állam-
ügyek javításában tanácsával szolgált a cyrénebe-
liek-,7 arcádok-, thebánok-, crétaiaknak s más né-
peknek *). Azonkívül nagybecsű munkát is irt a 

.,') Plutarch : a tanulatlan fejedelemhez I . ; Colóthoz 
32.—Álian: különféle történetek II . 42. 
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törvényekről, mely hattyúdala volt a 81 éves böl-
csésznek,ki a 108-ik01ympia8 l-ő évében (348-ban 
Kr. e.) történt halála előtt négy okból magasztalta 
a sorsát, hogy t. i. mint ember, mint görög, mint 
athéni s mint Sokrates kortársa volt a világon. 

Piátónak többi munkái a következők: L a k o-
m a (Symposion) az erénynek, mint egyedüli és va-
lódi szépségnek, szeretetre méltó voltáról ; P h a-
d r u s, a szépről és a sophisták rhetorikájának hiá-
nyairól ; M e n ő n , mely arról értekezik, vájjon ta- „ 
nithatni-e az erényt ¡ P r o t a g o r a s, a sophisták 
ellen, kik azzal kérkedének,hogy képesek erényre 
tanítani; E u t h y d é m,melyben a megarai bölcsész-
felekezet álokoskodásait gúnyolja ; C b a r m i d, a 
józanságról ; L y s i s, a barátság és szeretet mivol-
táról salapjáról ; E l s ő A l c i b i a d , melyben So-
crates arról győzi meg Alcibiadot,hogy ez még nem 
képes mint államférfiú föllépni, mivel még nincs 
ismerete az igazságról, sem pedig a hasznosról. 
Azért utasítja őt az önismeretre, mely magában 
foglalja az utat minden ismerethez és erényhez, 
s ez ugy az államok mint egyes· emberek szeren-
cséjének egyedüli alapja ; — G o r g i à s, a sophi-
sták politicai rhetoricája ellen, melyben mutogat-
ja, hogy egyedül Socrates volt az athéniek kö-
zött valódi államférfiú, a ki megvetvén amaz alá-
való fogásokat, melyek által rosz emberek hata-
lomra és méltóságra jutni törekesznek, egész éle-
tén keresztül csak azon volt, hogy polgártársait 
igazságra, mérsékletre, becsületre és erényre buz-
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ditsa; C r a t y l , mely szónyomozással foglalko-
zik s azt mutogatja, hogy a szó nem felel meg 
mindig az általa jelölt tá rgynak; ' ) — P h ä d o n, 
melyben bizonyítja, hogy a bölcsész szívesen hal 
meg, mivel meg van győződve, hogy csak halála 
után éri el törekvésének tárgyát, mert a lélek hal-
batlan. Ezt bizonyítják az egymásból eredő ellen-
tétek, a tudás mint emlékezet, a léleknek egyszerű 
lénye, a szépnek, jónak és nagynak ősképei,eszméi. 
Ha a lélek elenyésznék a halállal, ez nyereség 
volna a gonoszokra nézve ; E u t h y p h r o n , mely 
Socrates ábitatát védelmezi; M e n e x e n, halotti 
beszéd, melyet Socrates Aspásiától hallott s el-
mondja barátainak;N a g y o b b H i p p i a s , m e l y -
ben a buta és kevély sophistát, Hippiast, kigú-
nyolja s a szépnek tárgyát és fogalmát fejtegeti; 
K i s e b b H i p p i a s , mely a sophisták -álbölcsé-
szetét ostorozza; J o n , mely a költői ihletről érte-
kezik s elitéli a művészeti vagy tudományos ke-
nyérkeresetet; L a c h es, melyben kutatja vájjon 
czélszerü tantárgy e a vívás s miben áll a vitéz-
ség ; C r i t i a s, rege Atlantis szigetéről. 

Pláto ama gyupont, melyben a görög szel-
lem minden sugarai összefolynak. O egyesíti magá-
ban a korábbi fejlődésnek minden fokait. Valamint 
Hornéi· a görög múzák hegyének lába, igy Plátn 
annak csúcsa. Fölruházva a legáthatóbb értelem-

') V. ö. S t e i n t h a l : Geschichte der Sprachwis-
senschaft bei den Griechen und Römern. Berlin 1862—1863, 
•a 76-ik laptól a 110-ig. 
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mel, a legbensőbb érzettel, ő egyszersmind a böl-
csész, költő, szónok és történetíró tulajdonait tün-
teti íöl szép munkáiban. S mintha valamely nemes 
szemérem visszatartotta volna,hogy önmagát majd-
nem mennyei szépségében leplezetlenül mutassa, 
Socratest választá eszméinek hirdetőjeül s vele 
mondatja el mind ama fölségest, mitő gondolt ki. 

Pláto. életét megírta görögül: Laerti Dioge-
nes a bölcsészek életének III-dik könyvében; 
melyhez becses észrevételeket irt Menagius. (Y. ö. 
C o m m e n t a r i i in D i o g e n e m L a őr t i um. 
Editionem curavit H e n r . Gust. H u e b n e r u s . 
Lipsiae 1830.) — Olympiodorus is, az 5-ik század-
ban Kr. u. irt görög életrajzot. Ezt valamint egy 
névtelentől származott életirástis, közli W e s t e r-
m a n n e munkában: Y i t á r u m s r i p t o r e s , 
g r a e c i m i n o r e s (Brunsvigae 1845). Yógre 
Suidas görög lexiconában is szól egy hosszabb 
czikk Platóról. — A latin irók közöl ide tartozik 
mint forrás, Apulejus munkája: d e h a b i t u · : 
d i n e , d o c t r i n a e t n a t i v i t a t e P l a t o n i s . 

Az ujabb irók munkái közöl a kővetkezőket 
ajánlom ségédkönyvekűl Plátohoz: S c h l e i e r -
m a c h e r : Piatons Werke. I. Theil. 1 Band. Ein-
leitung. Berlin, 1817. — A s t : Piatons Leben 
und Schriften. Leipzig 1816. — S o c h e r : über 
Piatons Leben und Schriften, München 18*20. —. 
C a r l . F r . H e r m a n n : Geschichte und System 
der Platonischen Philosophie. Heidelberg 1839.— 
A r n o l d : System der Platonischén Philosophie, 
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als Einleitung in das Studium des Platón. Erfurt 
1858. — U e b e r w e g : Untersuchung über die 
Echtheit. und Zeitfolge platonischer Schriften und 
über die Hauptmomente aus Plato's Leben. 
Wien 1861. _ 

II. 

A z A p o l o g i a t a r t a l m a . 
Az Apologia, azaz, Socrates védbeszéde, há-

rom részből áll. 
- Az első részben előrebocsátja, hogy 5 egy-

szerű modorban adandja elő az - igazságot, mint-
hogy még sohasem beszélt a törvényszék.· előtt s 
nem is jártas a törvénykezési nyelvben (17—18. 
A). Ezután régibb vádlói ellen fordul, kik azt hi-
resztelék róla, hogy ő kutatja az égi és földalatti 
dolgokat, a rosz ügyet jónak tünteti elő s érre 
másokat is tanit. Mindezt megczáfolja (18. A— 
24. A). Erre áttér ujabb; vádlóira, kik azt 
mondják, hogy 8 elrontja az ifjúságot, s nem hisz 
az állam isteneiben, hanem helyettök más isten-
félét akar behozni; mire azt válaszolja, hogy csak 
őrült ember kívánhatja elrontani az ifjúságot, mert 
a kinek esze van, az inkább jó mint rosz polgá-
rok kőzött akar élni. Az istentagadást illetőleg 
azzal védi magát, hogy ő köztudomás szerint soha 
sem tesz valamit, mielőtt az isteni sugalomtól nem 
kérne tanácsot (25. C. —27. D.). Ő •meg van elé-
gedve eddigi önviseletével, mivel mindig mint jő 
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és becsületes férfiú élt, s vallásosan teljesité azt, 
mit Isten rendelt. Azért 8 nem fél semmiféle bün-
tetéstől, még a haláltól sem. De inti a bírákat, 
hogy önmagoknak teszik a legnagyobb kárt, ha 
őt elsikkasztják (27. E—31. B). Ő mindig kerülte 
az államhivatalt, mivel senki sem maradhat sér-
tetlenül, a ki igazságosan és becsületesen hivata-
loskodik; már pedig ő mindig Iegforróbban sze-
rette az igazságot (31. B—32. E). Tanítványainak 
sem engedett meg soha sem valamely igazságta-
lanságot, s ha némelyek közölök későbben gonosz 
emberek lettek, az nem az ő hibája (33. A—34. 
B). Végre kijelenti, hogy nem akarja a bírákat 
irgalomra hangolni, melyre nem szorul (34. C—35· 
E). S ezzel bevégzi védbeszédének első részét. A 
bírák most visszavonulnak és tanácskoznak.- Nem 
sokára ismét megjelennek s kimondják, hogy So-
crates b ü n ö s; de mivel a vádlója halálbünte-
tést kért, megengedik Socratesnek, hogy, a fön-
álló törvényeknél fogva, indítványozzon ő maga 
más büntetést. . 

Itt kezdődik a védbeszédnek második része. 
Socrates a legnagyobb szabadsággal azt mondja, 
hogy ö nem érdemel büntetést, hanem" közköltsé-
gen való kitartást, mint a hónnak legelső embe-
rei ; s ezzel egyszersmind szegénységére is czéloz. 
Ha pénze volna, ezzel váltaná meg a halálbünte-
tést ; de ő nem képes többet adni egy minánál 
(40 frt o. é.). Mindamellett mivel barátjai taná-
csolják, hogy harmincz minát. ígérjen s ök ezért 
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jót állnak, ő is ennyit indítványoz a halálbüntetés 
helyett (35. E—38. B). 

A birák ismét visszavonulnak s rövid tanács-
kozás után kijelentik, hogy a vádló által kért ha-
lálbüntetés fogadtatott el. 

Védbeszédének harmadik részében jósolja 
az elitélt Socrates a bíráknak, hogy meg fogják 
bánni igazságtalanságukat. Ő egyébiránt kész a 
halálra; mert ez nem valami rossz,hanem az iste-
nek jótéteményei közé tartozik. Végre inti a bírá-
kat, hogy, ha fiai a gazdagságot és méltóságokat 
nagyobbra becsülnék az erénynél, épen ugy dor-
gálják és fenyítsék, mint ö maga ezt az athéniek-
kel tenni szokta. . 

A zárjelekben foglalt szárnak és betűk, me-
lyek fordításunk lapjainak szélein is láthatók, je-
lentik Henricus Stephanus nagyrét-kiadásának 
lapjait, melyek mindegyike öt szakaszra, és pedig 
A-tól É-ig, volt fölosztva. Azóta minden kiadásban 
jegyeztetett föl ezen .lápszámozás, hogy annál 
könnyebben lehessen Platóból idézni s az idéze-
tekre akadni. 

III. 
Az A p o l o g i a s z e r z ő j e . 

Pláto G o r g i a s é s T h e a t e t czimfl mun-
káiban azt itélte a törvényszékeknél s közgyűlé-
sekben divatozó szónoklatról, hogy az, mivel leg-
többnyire csak kegyvadászó, az erénynyel pedig 
nem sokat törödik, nem fér össze bölcs férfiú inéi-
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tóságával. Innen azt következtetik némelyek, fő-
leg pedig A s t *), hogy Pláto nem írhatta az Apo-
lógiát, mely azonkívül is távol áll az ő fenséges 
és magasztos irályától. 

Azonban, ha Pláto roszalta is a főnemiitett 
szónoklatot, abból még korántsem következik, 
hogy ő m i n d e n szónoklatot kárhoztatott, tehát 
azt is, mely azzal foglalkozik, hogy fedezze föl a 
csalásokat és tévelyeket, s védelmezze az igazat, 
becsületet és ártatlanságot. Hogy ő az ilyen szó-
noklatnak barátja volt, onnan tetszik ki, mivel 5 
épen ezen tulajdonságok miatt dicséri P h a d o n-
jában (63. B—69.E) és G org ia sában (521. A) So-
crates védbeszédét. Sőt Laerti Diogenes bizonyítja 
(II, 41.), hogy Pláto maga lépett föl és szónokolni 
akart Socrates mellett a tőrvényszék előtt, de hogy 
a birák zaja nem engedte szóhoz jutni. Miképen 
volt volna ő tehát minden szónoklatnak ellensége? 

Ha pedig az Apologia nem tünteti föl Pláto-
nak szép irályát, az azért van, mivel Pláto töre-
kedett ugy előadni a védbeszédet, a mint Socra-
tes valóban tartotta; ez utóbbi pedig sohasem élt 
művészetileg kidolgozott beszédekkel. Ezt tanú-
sítja Cicero (de Oratore I. 54.) : „Socrates — 

?uum ei scriptam orationem disertissimus orator 
lysias attulisset, quam, si ei videretur, edisceret, 

ut ea pro se in iudicio uteretur, non invitus légit, 
et commode scriptam esse dixit · sed, inquit, ut 

') Platón» Lében nnd Schriften. Leipzig, 1816. 
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si mihi calceos Sicyonios attulísses, non uterer, 
quamvis essent habiles et apti ad pedem quia non 
essent viriles; sic illám orationem disertam sibi et 
oratoriam videri, fortém et virilem non videri." 

Hasonlóul Yalerius Maximus (YI,4.): „Socra-
tes, graecae doctrinae clarissimum columen, quum 
Athenis causam esset dicturus, defensionemque ei 
Lysias a se compositam, qua in· iudicio uteretur, 
recitasset, demissam et suplicem imminentique 
procellae accomodatam, — spiritum contemsit, ne 
careret gravitate, maluitque Socrates extingui, 
quam Lysias superesse." 

IY. 

'. Az Apolog' ia czó l ja . ; 

• Pláto azon szándékból állitá olvasói elébe a 
törvényszék előtt beszélő Socrátest, hogy tüntesse 
föl először az ártatlanság 'szónoklatát; azután 
hogy emlékeztesse az athénieket ama ritka jeles-
ségü nagy férfiura, a kit oly igazságtalanul halálra 
Ítéltek; továbbá hogy élénk rajzot nyújtson nekik 
a valódilag bölcs férfiúról, a ki legnagyobb vészé-" -
lyében nem· a közönséges szónokok módjára vé-; 
delmezte magát, hanem ugy, hogy félreismerhet--
len legyen benne az élet'ártatlansága) az igazság/ 
nak rendületlen szeretete s a lelkiismeret iánto- -
ritbatlansága. S ez által azt érte el Pláto, hogy ta-
nítójának,-kit életében.nem. védelmezhetett a tör-
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. vényszék' előtt, halála után állított fel őrökké tar-
tandó védémléket. f) . . · . · • · : 

. · V. 
C r i t o n t a r t a l m a . 

. · Három nappal Socrates halála előtt meglá-
togatja őt a börtönben Criton s jelenti neki, hogy 
még. az nap fogják kivégezni. Socrates nem nehez-
tel ugyan e miatt, de bizonyos álmánál fogva azt 
tartja, hogy csalt harmadnapra költözendik el a 
sirontóli hazába (43. A—44. B). 

Ekkor Cirton rá akarja birni,'hogy használja 
föl az elszökési alkalmat, mi által mind saját üd-
vét mind barátainak jó hirét megóvhatná, mely 
utóbbit megtámadnák az emberek,· ha látnák, hogy 
Sokrates barátjai nem iparkodtak öt' megmenteni.·: 
De Socrates semmibe sem veszi az ilyen ügyben 
a nép véleményét (44. B—D).. . .· :· ' •· 

Griton nem tágul, hanem még jobban buz-
dítja őt szökésre, intvén hogy ne aggódjék bará-
tai miatt, kik őt ebben, segítenék. Azzal is biztatja, 
hogy Thessaliában-vendégszerető emberek foga-.. 

* ' ' ·' ' j 'V. ö. F'o i c h fai am ni e r : die 'Athener und So-
crates; die Gesetzliehen und dei· Revolutionär. Berlin 1837.' 
— j I j bm jb u r g -B rjo.u.w e r : Apologia So.cratis contra : 
Meliti redivivi calumniam/Groningae 1 8 3 8 . · — - S t a l l -
b a u m : Piatonis Apologia et Ci-ito.' "Góthae 1846. — 
G r o t e : History of Greece.-8-ik -köt. 545—676. 1. Lon-
don, 1850. ' 
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dandják. Azonkívül atyai kötelvénye is elszokni, 
hogy gyermekeiről gondoskodhassék, kik nélküle 
szomorú sorsra jutnának (44'. E—46. A). . 

Socrates azt válaszolja, hogy valamint más 
dolgokban, ugy az igazság és igazságtalanság, be-
csület és gyalázat, jő és rosz körüli kérdésben is 
csupán bölcs férfiak nézetére illik figyelmezni, 
különben hamar megeshetik, hogy az erény és 
bölcseség dugába dől. Azért szükségesnek tartja 
megvizsgálni, vájjon jobb-e a honi törvények iránti 
engedelmességből a börtönben maradnia, vagy az 
állam akarata ellen elszöknie (46. B—49. A). 

Azután [fejtegeti, hogy semmi áron sem sza-
bad bántalmat bántaloinmal visszatörölni,- s hogy 
azok igazságtalanul cselékesznek, kik az állammal 
kötött szerződéseket önkénytesen fölbontani me-
részlik, mi a törvények megszegése által történik, 
melyek tekintélye nélkül egy ország sem marad-
hat épségben (48. A—50. C). 

A javaslott szökés is nagy törvénybántás 
volna, mivel minden polgár legnagyobb jótétemé-
nyekben részesül a törvények által, melyek gond-
noksága alatt született és neveltetett, s mivel mind-
egyiknek szabadságában áll, mielőtt rosszat elkö-
vetett, volna, kiköltözködni hazájából, ha ez nem 
tetszenék neki. De ha a számos jótéteményeket 
szökéssel hálálná meg valaki, az iszonyú atyagyil-
kolást követne el. (50. C - 5 4 . E). 



PLATO APOLOGIAJA 
ELSŐ FEJEZET. 

Milyen benyomást tettek legyen reátok,· óh 17.1, 
athéni férfiak, az én vádlóim, azt nem tudom; én 

. legalább magam is miattuk majdnem elfeledkeztem-
magamról; annyira rábeszélőleg szólának, jóllehet 
bizony,ugy szólva,semmi.igazat sem mondottak. De 
leginkább egyet csudáltam rajtok ama sok közöl, 
a mit hazudtak, azt t. i. a hol mondák, hogy óva-

, kodnotok kell, nehogy tőlem megcsalassatok, mi- B. 
vei hatalmas szónok vagyok. Mert nem szégyen.T. r 
leni magokat, hogy azonnal tettleg fognak tőlem 
megczáfoltatni, midőn-legkevésbé sem látszandom 
hata-lmasnak. lenni a szólásban, ezt tartottam én 

• részökrőllegszemtelenebhnek, hacsak azt nem ne-
vezik ezek hatalmas szónoknak, a ki igazat szól; 
mert ha ezt mondják, megvallanám hogy szónok 
vagyok ugyan, de nem az ő értelmökben. Ezek te-
hát, a mint mondom, vagy kevés vagy semmi iga-
zat sem szóltak; ti ellenben tőlem a teljes igazságot 
fogjátok hallani. Nem azonban Jupiterre, óh athé-

Pláto Apotogiája. 1 
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C. ni férfiak, mondatok- és szavakkal kiczifrázott be-
szédeket, valamint ezekéi, sem kiékesítetteket, 
hanem rögtönzött beszédet fogtok hallani olyan ki-
fejezésekben, a mint hamarjában eszembe jönnek; 
mert hiszem hogy igazak, a miket mondok, és 
senki közőletek ne várja másképen; mivel nem is 
illenék talán, óh férfiak, ezen korhoz l), hogy va-
lamint egy ifjoncz, beszédeket czifrán szerkesztve, 
lépjek föl előttetek. S azért, óh athéni férfiak, na-
gyon kérlek titeket erre és kikérem magamnak, 
ha ugyanazon beszédmódban hallanátok védelmez-
ni magamat, minővel szólni szoktam mind a pia-

. czon a pénzváltók asztalainál, hol sokan közöletek 
hallottak, mind másból, se ne csudálkozzatok, se 

D. ne morogjatok e miatt. Mert a dolog igy áll: én 
most először jelenek meg a törvényszék előtt, több 
mint hetven éves levén. Egyátalában tehát járat-
lan vagyok az itteni szólásmódban. Következőleg 
valamint, ha valóban idegen volnék, minden esetre 
megbocsátnátok nekem, ha azon nyelvjárásban és 

18.1. módon szólnék, a melyben neveltettem volna j 
ugy most is azt kérem tőletek méltányosságul, a 
mint én legalább tartom, hogy nézzétek el a szó-
lási módot — mért talán valamivel rosszabb, de 
talán jobb is lehetne, — és csak azt vizsgáljátok 
s arra figyeljetek, vájjon igazat mondok-e vagy 
nem. Mert ez a biró erénye; a szónoké pedig, iga-
zat mondani. 

') Milyen az enyim. Socrates e'kkor 70 éves "volt. 
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MÁSODIK FEJEZET. 

Először tehát kötelességem védelmezni maga-
mat,óh athéni férfiak,első hazug vádoltatásaim s el-
ső vádlóim ellen, azután pedig a későbbi vádpontok 
és későbbi vádlók ellen. Mert nekem sok vádlóm tá- b. 
madt előttetek és pedig régen már sok év előtt és 
semmi igazat nem mondók ; kiktől én inkább féjek 
mint Anytus társaitól, noha ezek is veszélyesek; de 
amazok veszélyesebbek, óh férfiak, kik többségte-
ket gyermekségtől fogva átvévén ') rábeszélték 
b engem előtte egészen hamisan vádoltak: hogy van 
bizonyos Socrates, bölcs férfiú, az égiek kutatója, 
ki minden földalattit is megvizsgált s a rosszabb 
ügyet jobbnak tünteti föl2). Ezek, óh athéni férfiak, 
kik e hírt terjesztették, az én veszélyes vádlóim ; c. 
mert a kik ezt hallják, azt vélik, hogy az ezeket 
vizsgálók az isteneket sem hiszik. Azután sokan 
vannak ezen vádolók és már hosszú ideje, hogy vá-
doltak, s azonkívül oly korban is szóltak bozzá- , 
tok, melyben leginkább hihettetek volna 3), mi-
vel gyermekek valátok, s némelyek közőletek if-
jonczok is, s mivel egyáltalában távollevő alperest 
vádoltak, senki sem védelmezve magát. De a mi 
mindenek fölött legbalgatagabb, az, hogy nevei-
ket sem lehet tudni vagy megmondani, kivéve ha D. 

*) Oktatás végett. — !) Cicero Brutusban : „docere, 
quemadmodum causa inferior dicendo fieri superior pós-
sit." 3) Nekik. 

1 * 
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valamelyikök vigjátékiró talál lenni./A kik" ellen-
ben irigységet s rágalmat használván fői, titeket 
rábeszéltek s kik magok is rábeszéltetve ismét má-
sokat beszéltek reá, ezek mindnyájan hozzáférhet-
lenek; me t nem lehetséges valakit közőlük ide 
idézni és megczáfolni, hanem egyáltalában szüksé-

" ges mintegy árnyékban harczolni midőn magamat 
védelmezem és czáfolni, a nélkül hogy valaki fe-
lelne. Tartsátok tehát ti ís azt, hogy, a mint én 

C. mondom, kétféle vádolóim támadtak, mások kik 
épen most vádoltak s mások kik régen ¡ kikről én 
szólok; és higyjétek, hogy amazok ellen kell elő-
ször magamat védelmeznem ; mert ti is előbb hal-
lottátok amazokat vádaskodni és sokkal inkább 
mint ezen későbbieket. ° 

19.1. Rajta tehát! Védelmeznem kell már maga-
mat, óh athéni férfiúk, és megkisérlenem kiirtani 
belőletek az irántami balvéleményt, melyet sok idő 
óta tápláltok, és ezt oly rövid idő alatt '). Kíván-
nám tehát, hogy ez ugy történjék, ha ez mind 
reátok mind reám nézve jobb, hogy védelmezve 
magamat még valamivel többet is eszközöljek 2). 
De ezt nehéznek tartom, s épen nem ismeretlen 
előttem, hogy milyen. 3) Ez azonban végződjék, a 
mint Istennek kedves; nekem a törvénynek kell 
engedelmeskedni és védelmezni magamat. 

') Meddig a pör tárgyalása tart, kell kiirtanom. — 
*) Nemcsak hogy szűnjék meg halvéleményeteb, hanem 
hogy jó véleményetek is legyen rólam. — *) t. i. nehéz. 
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HARMADIK FEJEZET. , 

Ismételjük tehát élőről, melyik az a vád, 
melyből rosz hirem támadt, melynek 'már Melét 
is hívén, ellenem e vádiratot irta. Rajta tehát! B. 
Mit. mondva rágalmaztak a rágalmazók? Kell 
hogy vádlevelöket, mint vádlókét, fölolvassam. 
Socrates vétkezik és haszontalanul erőködik , 
fürkészve a földalattiakat és égieket, és a rosz- -
szabh ügyet jobbá tüntetver föl és másokat 
ugyanerre tanítva. Ilyen az körülbelől. Mert ezt C. 
magatok is láttátok Aristophanes vígjátékában1), 
mikép ott'bizonyos Socrates forgolódik és mondja, 
hogy légben jár és sok más csacsogást csacsog, mi-
ből én semmit, sem nagyot sem kicsinyt, nem értek. 
De nem azért mondom, mintha az ilyen tudományt 
hecsmérleném, ha valaki az ilyenekben bölcs — -
vajha ne vádoltatnám vaíamikép . Melét által ily 
nagy vádokkal! — hanem mivel nekem, óh 
athéni férfiak, ezekben 2) semmi közöm. Tanukul D. 
pedig fölállítom tinmagatok többségét és igény-
lem tőletek, hogy világosítsátok. föl egymást ez * 
iránt s beszéljetek erről egymással, valamennyien 
engem akármikor értekezni hallottatok ; ilyenek 
pedig sokan vannak közöletek. Mondjátok meg 
tehát egymásnak, vájjon hallott-e valaki közőle-

') Melynek czime : „Felhők." — 2) Természettudo-
mányi és álszónoklali kérdésekben. 
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tek engem valamikor az ilyenekről értekezni. S 
ezekből fogjátok megismerni, hogy ilyenek a 
többi dolgok is, melyeket a sokaság rólam mond. 

" NEGYEDIK FEJEZET. 

De sem ezekből misem áll, sem pedig, ha 
valakitől hallottátok, hogy én magamra vállalok 
embereket oktatni és pénzt szedek be *); ez sem 

E- igaz. Mind a mellett bizony ez is szépnek látszik 
nekem, ha valaki képes volna embereket ok-
tatni, valamint a leontini Gorgias, a ceusi Prodicus 
és az elei Hippias; ezeknek t. i mindegyike, óh fér-
fiak, képes minden városba menvén, rábeszélni az 
ifjakat, kiknek szabadságukban áll polgáraik közöl 
azzal, a kivel akarnak, ingyen társalogni2), hogy 
elhagyván amazok társalgását velők tartsanak, 

20.1. pénzt adjanak s még azonkivül bálával is tartozza-
nak. Mert van itt még egy más bölcs férfiú is, Pá-
rosból, kit itt tartózkodni észrevettem; esetleg 

• jöttem össze t. i. .egy férfiúval, Calliassal, Hippo-
nicus fiával, ki a sophistáknak több pénzt fizetett 
mint a többiek együttvéve. Ezt tehát kérdeztem — 
mert két fia van : — Oh Callias, mondám, ha két 
fiad csikó vagy borjúvá lett volna, felügyelőt kel-
lene számukra fogadnunk és bérbe vennünk, a ki-

B. nek őket a hozzájok illő erényben szépekké s jók-
ká kellene teendenie. Ez pedig vagy lovász vagy 

') Ezért. — ') Tudományosan. 
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földmives volna. Minthogy azonban emberek, kit 
szándokolsz nekik felügyélőül fogadni ? Kicsoda 
jártas az ilyen erényben, az emberi- és polgári-
ban ? Mert gondolom, hogy mégfontoltad fiaid bir-
toka miatt. Van valaki, mondám, vagy nincs ? Min-
den esetre, mondá ő. Kicsoda, mondámén, sho-
vávaló ? És mennyiért tanit ? Éven, mondá, óh So-
crates, Párosból, öt mínaért. És én boldognak 
magasztaltam Event, ha valóban bírja e mestersé- C· 
get s oly helyes-mérsékkel tanít. Én bizony magam 
is kérkedném s dicsekedném vele, ha ezeket tud-
nám ; de épenséggel nem tudom,*őh athéni férfiak. 

ÖTÖDIK FEJEZET. 
\ 

Ellenvethetné talán már most valaki közöle-
ték: De, óh Socrates, mi a te foglalkozásod ? Hon-
nan származtak ellened ezen rágalmak ? Mert bi-
zonyosan, nem űzvén semmi különösebbet mások-
nál, nem keletkezett volna oly nagy hir és men-
demonda, ha nem tennél mást mint a sokaság. 
Mond el tehát, mi az, nehogy rólad vaktában Ítél-
jünk. Az ezt mondó méltányosan látszik beszélni, jj. 
és én megkisérlendem megmutatni nektek, mi le-
gyen az, mi nekem mind hírnevet mind rágalmat 
okozott. Halljátok tehát. És talán tréfálni látszan-
dom némelyeknek közőletek; hadd tudjátok azon-
ban, hogy a teljes igazságot mondandom meg nek-
tek. Ént. i. óh athéni férfiak, semmi más mint né-
mi bölcseség miatt kaptam meg e nevet. S minő 
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bölcsészet miatt? A mely talán emberi bölcsészet. 
Mert valóban ugy látszik,hogy ebben vagyok bölcs. 
Ezek ellenben, kiket imént említettem ') talán va-

E. lamely magasabb, semmint az ember szerinti, böl-
csészetben lehetnek bölcsek, vagy nem tudom, mit 
mondjak. Mert én bizony nem értem, s a ki mond-
ja· s), az hazudik s rágalmamra beszél. S ne zúgo-
lódjatok nekem, óh athéni férfiak, ha valami na-

• gyot is látszandom mondani. Mert nem az én 
beszédemet, melyet előadok, fogom mondani, ha-
nem előttetek hiteles beszélőre viendem vissza. 
Bölcse8égemnek t. i. ha csakugyan létezik és bár-
milyen az, tanujaul fölállítom nektek az Istent Del-

21· J· phiben. Hiszen ismeritek talán Chárephont. Ez ba-
rátom volt ifjúságtól fogva s többségieknek is ba-
rátja és együtt ment ama számkivetésbe 3) s visz-
szajött veletek. És bizonyosan tudjátok, minő volt 
Charephon; mily heves, akármibe kapna. Többi 
között egykor Delphibe is menvén, ezt merte a 
jóslattól kérdezni — és ne zúgolódjatok azon a mit 
mondok, óh férfiak, — azt kérdezte tehát, vájjon 
volna-e bölcsebb valaki mint én. Á Pythia pedig 

.Qyálaszola, hogy senki sem bölcsebb. S ezekről 
nektek az 5 fivére, ez itt, fog bizonyságot tenni, 
mivel amaz meghalt. . 

') A vádolók. — 
kormánya alatt. 

') Hogy értem. — 3) A 30 zsarnok 
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HATODIK FEJEZET. · 

- " Gondoljátok meg pedig, miért mondom eze- B. 
ket; mert fölvilágosítani akarlak'titeket, honnan 
származott ellenem a rágalom. Hallván ugyanis 
ezeket 1), igy gondolkoztam : mit mond csak az Is-
ten és mit is jelent? Mert én tudom, hogy sem 
nagyban, sem kicsinyben nem vagyok bölcs. Mit -
mond csak tehát, állítva, hogy éh legbölcsebb va-
gyok? Hiszen bizony nem hazudik; mert nem sza- . -
bad neki. És sok ideig bizonytalankodtam, vájjon 
mit mond csak; azután nagy nehezen annak ilyes 
valami vizsgálatára fordultam : elmentem egyiké-
hez azok közöl, kik bölcséknek[ tartatnak, mint ott, 
ha-valahol,megczáfolandója jóslatot és kijelentendő c. 
a jósnyilatkozatnak, hogy: ez bölcsebb mint én, 
holott te engem mondtál. Szemügyre vévén tehát 
ez t— mert névvel megnevezni nem szükséges, 
volt pedig egyike az államférfiaknak, kit én vizs- . 
gálva ilyés valamit tapasztaltam, óh athéni fér-
fiak—s értekezvén vele, ugy látszott nekem,'hogy : 
e férfiú mind sok más embernek, mind pedig s fő-
leg önmagának bölcsnek látszik lenni, de hogy 
nern az. Azután megkisérlettem neki megmutatni, D. 
hogy o tartja ugyan magát bölcsnek/ dé hogy nem 
az. Ez által mind neki mind a jelenlevők sokjainak 
gyűlöletessé lettem. Elmenvén tehát, magamban 

') Mit a jóslat mondott. 
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gondolám hogy én bölcsebb vagyok ezen ember-
nél ; mert ugy látszik hogy kettőnk közöl egyik 
sem tud valami szépet és jót; de ez gondol valamit 

'tudni, noha nem tud, én pedig, a mint nem tu-
dok, nem is gondolom '). így tehát épen ez által 
látszom legalább ennél valamivel bölcsebbnek 
lenni, hogy a mit nem tudok, nem is gondolom 
tudni. Innen egy máshoz mentem azok közöl, a 

E. kik bölcseknek tartatnak,és hasonlóul ugyanaz lát-
szott nekem. S itt is mind amannak mind sok más-
nak gyűlöletessé lettem. 

HETEDIK FEJEZET. 

Ezek után tehát már rendre mentem tovább, 
.· s noha éreztem s búsultam és féltem, hogy gyű-

löletessé teszem magamat,· még is szükségesnek : · 
látszott, lenni, az isteni nyilatkozatot legtöbbre 
becsülni. El kelle tehát mennem, vizsgálva, hogy 1 
mit mond a jóslat, mind azokhoz, kik látszot-

22.1. tak valamit tudni. És a kutyára 2) óh athéni fér-
fiak, — mert meg kell mondanom nektek az iga-
zat — én bizony igy valamikép jártam: a légin-
kább hirben állók majdnem a legszegényebbek-
nek látszottak lenni nekem, ki az Isten szerint 
utánuk fürkésztem, mások ellenben, kik silányab-
baknak tartattak, ügyesebb férfiaknak lenni 3) a 
józanságra nézve. Kell tehát elétek terjesztenem 

' J H o g y tudok valamit.—*) Esküforma.—') Látszottak. 
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á bolygásomat, mint fáradalmakat tűrő emberét, 
hogy megczáfolatlan maradjon nekem a jóslat. 
Az államférfiak után t. i. elmentem a tragÖdiai, 
dithyrambi és más költőkhez, hogy itt rajta kap- B. 
jam magamat a tetten, miszerint tudatlanabb va-
gyok amazoknál. Kezembe vévén tehát ama köl-
teményeiket, melyek nekem általuk leginkább 
kidolgozva lenni látszottak,kérdezgettem őket, mit 
akarnának ezzel *) mondani, hogy egyúttal tanul-
jak is tőlök valamit. Már pedig szégyenlem ma-
gamat, óh férfiak, nektek az igazat megmondani, 
de még is meg kell mondani, mert, hogy ugy szól-
jak, a jelenlevők 2) majdnem mindnyájan jobban 
beszéltek azokról, miket (amazok) költöttek vala. 
Megismertem tehát a költészekre nézve is rövid 
idő alatt azt, hogy nem bölcseség által költik azt C* 

• a mit költenek, hanem valamely természeti haj-
Iámnál fogva és lelkesülve, valamint az isteni ih-
letüek és jósok; mert ezek is mondanak sok 
szépet, de mit sem tudnak arról, a mit mondanak. 

N ^-Hyen állapotban látszottak nekem lenni a költé-
szek is. S egyszersmind észrevettem rajtok, hogy 
a költészet miatt máBban is tartják magokat leg-
bölcsebbeknek, a miben nem voltak azok. Elmen-
tem tehát innen is, azt vélve, hogy ugyanazzal 
múlom föl őket, a mivel az államférfiakat is. 

') Költeményük által. — ! ) A költők hallgatói. 
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NYOLCZADIK FEJEZET. . 

. r Yégtére tehát elmentem a kézművesekhez; 
D. mert enmagamról tudtam hogy, igazán mondva, 

mitsem tudok, ezekről ellenben tudtam, hogy sok 
szépet tudóknak találandom. És ebben nem csalat- > 
koztam; hanem ők azt tudták, a mit én nem tűd- ' 
tam s ezáltal bölcsebbek voltak mint én. De, óh 
athéni férfiak, ugyanazon hibájok látszott lenni a 
jó kézműveseknek is, a mi a költészeknek. Mivel 
mesterségöket jól űzték, mindegyik azt hitte, hogy 
a többi legfontosabb dolgokban is legbölcsebb s 
ezen hibájok elhomályositá ama bölcseségöket '); 

E. ugy hogy enmagamat kérdeztem a jóslat nevében 
.'vájjon elsőbbséget adjak e annak, hogy ugy ma-

radjak a mint vagyok, sem bölcs nem levén ama-
zok bölcsesége, sem tudatlan az ő tudatlanságuk 
szerint, vagy hogy mind a. kettőt birjam, mit ők 
birnak. Válaszoltam tehát enmagamnak és a 
jóslatnak, hogy nekem használ ugy lennem a. 
mint vagyok. 

KILENCZEDIK FEJEZET. 

Ezen fürkészetböl származtak ellenem, óh 
23. L athéni férfiak, számos gyülölségek és pedig olya-

nok, melyek legkeservesebbek és legterhesebbek-, 

') Mely mesterségökre vonatkozik. 
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ugy hogy belőlök sok rágalom keletkezett s ezen 
'név járt szájról szájra, hogy bölcs vagyok. Mert 
a jelenlevők minden ízben azt gondolják, hogy én'í 
abban vagyok bölcs, miben mást megczáfolok, s 
ugy látszik még is, oh athéni férfiak, hogy való-
bau az Isten bölcs, s hogyazt akarja mondani e 
jóslatban, mikép az emberi bölcseség keveset vagy 
mitsem ér /a kitűnik, hogy ezt nem mondja Socra-
tesről, hanem csak nevemet használja arra, pél-
dául hozva föl engem, mintha mondaná hogy: Az B. 
közőletek, oh emberek, legbölcsebb, a ki mintSo-
crates belátta, hogy valóban mitsem nyom a böl-
csesegre nezve. Én tehát körüljárkálva most is 
azt keresem és nyomozom az Isten szerint,ha bölcs-
nek tartok valakit mind a polgárok mind az idege-
nek közöl, s miután nem látszik olyannak, áz Isten i 
pártját fogom s bebizonyítom, hogy nem bölcs. S 
ezen foglalkozásom miatt rá nem értem valami em-
lítésre méltót véghezvinni sem a városi sem a házi 
ügyekben, hanem nagy szegénységben vagyok az C. 
Isten tisztelése miatt. 

TIZEDIK FEJEZET. 

Azonkívül a leggazdagabbak fiai, kiknek leg- " 
inkább idejök van, önkényt követvén engem, örül-
nek ha hallják megvizsgáltatni az embereket, s 
maguk sokszor utánoznak engem, azután vállal-
koznak másokat vizsgálni,/ és ugy vélem, nagy 
bőségét találják olyan embereknek, . kik azt gon-
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dolják, hogy tudnak valamit, de kik keveset vagy 
mitsem tudnak. Innen tehát reám haragusznak az 

D· általuk vizsgáltak, nem pedig önmagukra, s azt 
mondják, hogy van bizonyos legfertelmesebb So-
crates s elrontja az ifjakat; s ha valaki kérdezi őket, 
mit téve és mit tanítva1), mit sem birnak mondani, 
mivel nem tudják; de nehogy zavarba lenni lát-
szassanak, ezt mondják, mi minden bölcselkedő 
ellen készen tartatik,hogy az égieket és földalattia-
kat 2), s isteneket nem hinni és a silányabb ügyet 
jobbnak előtüntetni 3). Mert az igazat, ugy gondo-
lom, nem akarnák megmondani,mivel nyilvánságra 
kerülne, hogy tettetik magukat tudni valamit, noha 
mitsem tudnak. Minthogy tehát, ugy gondolom, 
dicsvágyók, szenvedélyesek és számosak, s kidol-

E. gozott terv szerint és rábirólag beszélnek rólam, 
már régóta s hatalmasan tölték meg füleiket rá-
galmazva. Ezek közöl Melét is támadt meg engem, 
Anyt is, Lycon is; Melét ugyan boszankodván a 

1. költészek, Anyt pedig a kézművesek s államfér-
fiak, és Lycon a szónokok miatt ugy hogy, a mit 
eleinte mondottam, csudálkoznám, ha képes lennék 
kiirtani belőletek e rágalmat ily kevés idő alatt, 
mely oly sokféle lőn. Ezek óh athéni férfiak, az 
igazi dolgok s én sem nagyot sem kicsinyt el nem 
titkolván sem el nem hallgatván beszélek előt-
tetek ; noha majdnem tudom, hogy épen ezáltal 
gyüloltetem, a mi bizonyíték is arra nézve, hogy 

') Bontja el az ifjakat. — *) Tanítva. — ') Tanítva. 
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igazat mondok s hogy ez az ellenemi rágalom s az 
okai is ezek. S akár most akár azután nyomo- B. 

- zandjátok ezeket, így fogjátok találni. 

. TIZENEGYEDIK FEJEZET. 

Arra nézve tehát, miről első vádlóim vádolá-
nak, ez legyen elegendő védelem előttetek. A de-
rék és városszerető Melét, a mint magát nevezi, 
és a későbbiek ellen pedig ezután kisérlem meg 
magamat védelmezni.Vegyük tehát ismét elő ezek-
nek vádlevelét is, mivel ezek másféle vádolók. így 
hangzik pedig körülbelől: azt állítja, hogy Socra-
tes vétkezik, elrontván az ifjakat s nem hivén az 
isteneket, kiket a város hisz, hanem más uj isten-
Bégeket. A vád ugyan ilyesféle. De vizsgáljuk meg · C. 
e vádnak mindegyik pontját A z t mondja t. i. hogy 
én vétkezem, elrontván az ifjakat. En pedig azt 
mondom, óh athéni férfiak, hogy Melét vétkezik, 
mivel komolyan tréfál 1), könnyeimüleg törvény-
szék élé állítván embereket s tettetvén magát, 
mintha szilárdul gondolkodnék s gondoskodnék 
oly, tárgyakról, melyek kőzöl egyikkel sem törő-
dött valamikor. Hogy pedig ez így van, megkísér- . 
lem nektek is mutatni. 

') Komoly tárgyakkal tréfát üz. 
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. : TIZENKETTEDIK FEJEZET. -

Jösz te ide, óh Melét, s mondd meg: más vá-
D. lamit vagy azt tartod-e sokra, hogy az ifjak mi- ' 

nél jobbak legyenek ?' Én legalább ezt. Rajta te-
hát, mondd most ezeknek 1), kicsoda teszi őket 2 ) 
jobbakká ? Mert világos hogy tudod, hiszen szive-
den fekszik; mivel megtalálván elrontójukat, a 
mint mondod, ezek ele idézesz és vádolsz en-
gem. Jöjj tehát, mondd meg és jelentsd nekik, ki 
az, a ki jobbakká teszi ? Látod, óh Melét, miként 
hallgatsz s nem tudod megmondani? S még is nem 
látszik ez neked gyalázatosnak s elegendő bizo-
nyítéknak arra nézve, a mit épen mondok, hogy 
te mit sem törődtél ezzel ? De mondd meg, óh jám-

. E. bor, ki teszi őket jobbakká ? A törvények.|De nem 
ezt kérdezem, barátom ; hanem melyik ember az, 
a ki először ugyan ezt is tudja, a törvényeket ? 
Ezek a birák, óh Socrates. Hogyan beszélsz, óh 

- Melét,ezek képesek az ifjakat képezni és jobbakká 
teszik? Igen is. Yajjon mindnyájan, vagy csak 
némelyek közölök, mások nem ? Mindnyájan. Jól 
beszélsz, Junóra, és a használóknak nagy bőségé-

2í. 1. ről. Mi továbbá ? Ezen hallgatók jobbakká teszik-e 
vagy nem ? Ezek is.. Hát a tanácsnokok ? A ta-
nácsnokok is. De a népgyülésbeliek, a gyűlés tag-* 
jai, csak nem rontják el talán az ifjakat, óh Me-

') A bíráknak. — t) Az ifjakat. 
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lét P Vagy amazok is mindnyájan jobbakká teszik? 
Amazok is. Az athéniek tehát, a mint látszik, 
mindnyájan -becsületesekké s jókká teszik, engem 
kivéve, s csak én rontom el. így állítod ? Minden 
esetre azt állitomjBizony nagy balsorsra Ítéltél el 8 

engem! de válaszolj nekem : vájjon azt tartod-e 
hogy a lovakra nézve is igy áll a dolog, hogy t. i. 
minden ember teszi azokat jobbakká, s csak egy B. -
az elrontójuk? Vagy ezzel épen ellenkezőleg csak 
egy valaki képes őket jobbakká tenni, vagy nagyon 
kevesek, a lovászok ? A többség pedig, ha lovak-
kal társalog és él, elrontja őket ? Nem igy áll a do-
log, óh Melét, mind a lovakra mind a többi összes 
állatokra nézve ? Minden bizonnyal igy, akár te és 
Anyt tagadjátok akár igenlitók. Mert nagy sze-
rencse volna az ifjakra nézve, ha csak egy rontja . 
el őket, a többiek pedig hasznukra vannak. Azon-
ban, óh Melét, elegendőleg mutatod, hogy soha C. 
sem törődtél az ifjakkal és világosan tünteted ki ; 
gondatlanságodat, hogy semmi sem fekszik szive-

"den abból, a miért engem vádolsz. 

TIZENHARMADIK FEJEZET. 

De azt is mondd meg nekünk, Jupiterre, 6b 
Melét, vájjon jobb-e becsületes vagy rossz polgá-
rok kőzött lakni ? Felelj,óh barátom; hiszen semmi 
nehezet sem kérdezlek. Nem eszközölnek-e a rosz-
szak valami rosszat azoknak, a kik mindig legkö-
zelebb vannak hozzájok, a jók pedig valami jót? 

Pláto Apologiája. 2 
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Mindenesetre. Yan.e tehát valaki, a ki a vele tár-
D. salgóktól inkább károsulni mint jót kapni akar ? 

Felelj, óh jámbor; mert a torvény is parancsolja, 
hogy felelj. Yan-e a ki károsulni akar? Nincsen 
bizony. Rajta tehát, vájjon ugy idézesz-e ide en-
gem, mint a ki akarva, vagy akaratlanul rontom el 
és rosszabbakká teszem az ifjakat? En bizony mint 
olyant, ki ezt akarva teszi. Micsoda, óh Melét? 
Te ily korban annyira vagy bölcsebb nálam, ki 
ilyen koros vagyok, hogy te beláttad ugyan, mi-, 
szerint a rosszak valami rosszat, eszközölnek min-

E. dig a hozzájok legközelebbeknek, a jók pedig jót, 
én ellenben oly nagy tudatlanságra jutottam volna, 
hogy azt se tudjam, miszerint, ha valakit társal-
góim közöl rosszá teendek, veszélyben leszek va-
lami rosszat tőle kapni, ugy hogy ón ilyen nagy 
rosszat akarva tennék, a mint te mondód ? Ezt nem 
hiszem neked, óh Melét, s azt gondolom semmi 

i 26.1. más ember sem; hanem vagy el nem rontom, vagy 
ha elrontom, akaratlanul, ugy hogy te mindkét 
esetben hazuds^VHa pedig akaratlanul rontom el, 
az ilyen akaratlan áthágások miatt nem lehet 
törvény szerint ide idézni, hanem magánlag elő-
venni, tanítani és meginteni, mert világos, hogy, 
ha fölvilágosittatom, fölhagyandok azzal, mit aka-
ratlanul teszek. De te kerültél és nem akartál en-
gem fölvilágositani, hanem ide idézesz, hová tör-
vény szerint a büntetésre, nem pedig tanulásra 
szorulókat kell idézni. 
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TIZENNEGYEDIK FEJEZET. 

De hiszen, óh athéni férfiaik, az már világos, 
a mit mondék, hogy Melét soha sem törődött ezen 
dolgokkal akár nagyban, akár kicsinyben.^indaz- B. 
által mondd meg nekünk, óh Melét, mikép állítod 
rólam, hogy én elrontom az ifjakat ? Yagy nyilván 
a vádlevél szerint, melyet irtál azáltal,hogy tanítóin 
nem hinni azon isteneket, kiket a várps hisz, ha-
nem más uj istenségeket ? Nem mondód, hogy ezt 
tanítva rontom el ? Igen is, minden esetre ezt mon-
dom. Ugyan ezen istenekre tehát, kikről most szó 
van, szólj még világosabban, óh Melét, nekem s 
ezen férfiaknak. Mert nem vagyok képes fölfogni, c . 
vájjon azt mondod-e, hogy én tanítok némely iste-
neket hinni s következőleg magam isjhiszek iste-
neket s nem vagyok egyáltalában istentagadó s nem 
is vétkezem azáltal, de még sem azokat1), kiket a 
város, hanem másokat, s vájjon ez-e'az, a miről 
vádolsz, hogy másokat 2); vagy azt mondod-e hogy 
általában sem magam nem hiszek isteneket s má-
sokat is erre tanitok. Ezt állítom,hogy egyáltalában 
nem hiszesz isteneket. Oh csodálatos Melét, miért 
mondod ezt ? Tehát a napot és holdat sem tartom D. 
isteneknek mint a többi emberek ? Nem bizony Ju-
piterre, óh bírói férfiak, minthogy a napot kőnek 
mondja lenni, a holdat pedig földnek. .Anaxago-
rast hiszed vádolni, óh kedves Melét, és annyira 

') Isteneket hiszem. — 2) Hiszek. — *»; 

2* 
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becsmérled ezeket s oly járatlanoknak gondolod 
lenni a tudományokban, hogy ne tudnák, misze-
rint a clazoméni Anaxagoras könyvei telvék e ta-
nokkal ? így hát az ifjak is ezt tanulják tő-
lem, mit némelykor, ha nagyon drágán, egy drach-

E. máért lehet vásárolniok a színpadról '), s kinevet-
niök Socratest, ha sajátjának mondja lenni 2), 
főleg pedig ha oly képtelen is. De Jupiterért, oly 
annyira látszom neked nem hinni semmiféle is-
tent ? Nem bizony Jupiterre, legkevésbbé sem. Te 
hitetlen vagy, óh Melét, és pedig, a mint nekem 
látszol, tenmagad iránt. Mert nekem ugy látszik, 
óh athéni férfiak, hogy ez itt nagyon pajkos és 
dévaj s hogy e vádlevelet egy általában pajkosság-, 
dévajság- s ifjúsági könnyelműségből irta. Ugy 

27. l. rémlik t. i. előttem, mintha talányt szerkesztene s 
kísérletet tenne: vájjon észreveendi-e Socrates, a 
bölcs, hogy én tréfálok és enmagamnak mondok el-
len, vagy megcsalandom-e őt és a többieket, a kik 
hallanak ? Mert azt tartom, hogy ez önmagának 
mond ellen a vádlevélben, mintha mondaná: So-
crates vétkezik, nem hivén isteneket,s még is hteén 
isteneket. Ez azonban tréfáló embernek a beszédje. 

TIZENÖTÖDIK FEJEZET. 
Vizsgáljátok már velem együtt, őh férfiak, 

miképen látszik ő nekem ezt mondani; és te vála-
') Hol némelykor a bölcsészek tanai szövettek be az 

előadott darabokba. A bemeneti dij" volt pedig többször 
egy drachma. — 2) Azt mit mások tanítottak. — 
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szólj nekünk, óh Melét.Ti pedig emlékezzetek mire B. 
már eleinte kértelek, hogy ne zúgolódjatok, ha 
szokott modoromban tartom a beszédet. Van-e az 
emberek között, óh Melét, a ki hiszi, hogy van-
nak emberi dolgok, de embereket nem hisz ? Vá-
laszoljon, óh férfiak, s ne tegyen más'és más zavart. 
Van-e, a ki nem hisz lenni lovakat, hanem lovas 
dolgokat ? Vagy fuvolyásokat ugyan nem hisz, ha-
nem fuvolyási tárgyakat? Nincsen, óh derék em-
ber; ha t. i. te nem akarsz felelni, én mondom ne-
ked és ezen többieknek. De az.ezutánira még is . 
válaszolj : Van-e a ki hiszi, hogy vannak istenségi C. 
dolgok, de istenségeket nem hisz ? Nincsen. Mi-
ként örvendeztettél meg,hogy végre valahára,ezek- · 
tői itt kényszeríttetve, válaszoltál. Azt mondod te-
hát, hogy én hiszek is, tanitok is istenségi dolgokat, 
akár ujakat akár régieket. Következőleg a te be-
széded szerint hiszek legalább istenségi dolgokat 
s erre meg is esküdtél vádleveledben. De ha isten-
ségi dolgokat hiszek, nagyon szükséges valóban, 
hogy istenségeket is higyjek. Nem ugy van ? Ugy 
bizony; mert fölteszem, hogy bele egyezel, miután 
nem felelsz. Az istenségeket pedig nem tartjuk-e D. 
vagy isteneknek, vagy istenek fiainak ? Megenge-
ded vagy nem? Igen is. Ha tehát hiszek istensége-
ket, amint állítod, s ha az istenségek valamely is-
tenek, az állna a mit én mbndok, hogy te talányt 
adsz föl és tréfálsz, mondván, hogy én nem hivén 
isteneket, mégis ismét hiszek isteneket, miután 
t. i. istenségeket hiszek. Ha ellenben az istenségek 



22 PLÁTO APOLOGIÁ.JA. 

. törvénytelen fiai az isteneknek vagy nymphákból 
vagy másokból, kiktől mondatnak is lenni, kicsoda 
az emberek közöl hinné, hogy vannak ugyan isten-
fiak, istenek pedig nincsenek ? Mert ez épen olyan 
képtelenség volna, mint ha valaki hinné, hogy lo-
vak- és szamaraktól vannak csikók, t. i. öszvérek, 

E. de lovak és szamarak lételét nem hinné. Ennél-
fogva nem'lehetséges, óh Melét, hogy te ne irtad 
volna e Yádlevelet mint megkísérlő, vagy mint za-
varban levő, hogy minő valódi bűnről vádolnál en-
gem. Hogy te azonban valamely embert,kinek csak 

. kevés esze van, rábeszélhess, hogy ugyanegy em-
ber sajátja istenségi és isteni dolgokat hinni, és 

28.1. viszont sem istenségeket, sem isteneket, sem hő-
söket, — ez semmikép sem lehetséges. 

\ 

TIZENHATODIK FEJEZET^) 

De óh athéni férfiak, hogy én Melét vádira-
tának értelmében nem vétkezem, azt hiszem, 
nincs szükségem sok védelemre, hanem ez is már 
elég. A mit azonban az előbbiekben is mondék, 
hogy sok gyűlölet származott ellenein és pedig so-
kaknál, hadd tudjátok hogy ez igaz. És éz az, a mi 
engem meg fog buktatni, na ugyan megbuktat,nem 
pedig Melét, sem Anyt, hanem a sokaság rágalma 
és irigyléte, melyek már sok más jó férfiút meg-
buktattak s gondolom meg is fognak még buk-

B- tatni, és nem is kell félni, hogy nálam álljon 
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meg.') De mondhatná talán valaki: ugyan nem 
szégyenled magadat, óh Socrates, hogy olyan üz-
letet űztél, mely miatt most veszélyben forogsz 
meghalni ? Én azonban ennek igazságos beszéddel 
viszonozhatnék; t. i. nem szépen beszélsz, óh em-
ber, ha azt gondolod, hogy egy férfiúnak, ki csak 
valamicskét ér, számításba kell vennie az élet vagy 
halál veszélyét, nem pedig egyedül azt vizsgálnia 
midőn cselekszik, vájjon igazságot vagy igazság-
talanságot cselekszik-e, s jő vagy rosz férfiú mun-
káit 2). Mert megvetendők volnának a te beszéded 
szerint ama bősök, kik Trója előtt meghaltak, va- • 
lamint a többiek ugy Thetis fia is, 3) a ki annyira C. 
megvetette a veszélyt valamely gyalázat eltűrésé-
nek gondolatánál, 4) hogy, miután az anyja, isten-
nő létére, hozzá, a Hectort megölni kívánóhoz, igy 
valamiképen, a mint gondolom, szóla'^ óh fiam, ha 
Patroclus barátod halálát megboszulandod. és 
Hectort megölended, tenmagad fogsz meghalni, 
mert, igy mond, Hector után azonnal számadra v 

kész a véged;—ő ezt hallván, keveselte a halált és a 
veszélyt és sokkal inkább félvén gyáván élni s ba- D. 
rátáit meg nem· bőszülni, viszonzá: bárcsak mind-
járt meghalnék, miután megbüntettem a bűnöst, 
nehogy itt kinevettetve maradjak az orros hajók-
nál mint terhe a földnek. Csak nem gondolod, hogy 

') Hogy a rágalom és irigylet kívülem mást ne ér-
jen. — 2) Teszi-e ? — 3) Achilles. — 4) Jlaoa to aiaxqov ri 
VTtofiéívcti, — . 
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ö halállal és veszólylyel törődött ? Mert valóban, 
óh athéni férfiak, igy áll a dolog : a hová valaki 
helyezkedik, vagy mivel azt legjobbnak tartja, 
vagy mivel a parancsnok által rendeltetett, ott 
kell neki, a mint én gondolom, maradnia és a ve-
szélyt kiállnia, mitsem számba véve, sem halált, 

. sem más egyebet a gyalázat előtt'). 

TIZENHETEDIK FEJEZET. 

^ Én tehát szörnyűt követtem volna el,óh athéni 
E. férfiak, ha, midőn a parancsnokok, kiket ti válasz-

tottatok hogy nékem parancsoljanak, Potidáa-, Am-
phipolis-, és Deliumban helyet rendeltek, akkor a 
hová amazok állítottak, ott megmaradok, valamint 
akárki más s veszélyeztetem magamat,hogy meg-
haljak ; midőn ellenben az isten rendelte, a mint én 
gondolám és gyanitám, hogy bölcselkedve s mind 
enmagamat mind másokat vizsgálva kell élnem, itt 

29.1. akár a haláltól, akár más bármiféle dologtól félvén, 
állásomat elhagynám. Szörnyűség volna valóban, 
és akkor bizony méltán idézhetne valaki a tör-
vényszék elébe, mivel nem hiszek .isteneket lenni, 
nem engedelmeskedvén a jóslatnak, s félvén a ha-
láltól és azt gondolván, hogy bölcs vagyok, noha 
nem vagyok. Mert valóban a haláltól félni, óh fér-
fiak, nem más, mint bölcsnek tartani magát, a ki 

' ) Csak azt kell számba vennie, hogy gyalázatot ne 
valljon. — 
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nem az. Ugyan is az képzelgés, hogy azt tudja 
valaki, mit nem tud. Mert senki sem tudja a halál-
ról még azt sem, vájjon nem talál-e lenni az em-
ber számára az összes jók legnagyobbja; s mégis 
félnek, mintha jól tudnák, hogy az a rosszak leg-
nagyobbja. S hogyan ne volna ez ama leggyaláza- B. 
tosabb tudatlanság, mely azt véli tudni a mit nem 
tud ?/É n ellenben, óh férfiak, itt is ezáltal külöm-
bözönUtalán az emberek sokaságától, s ha csak-
ugyan állítottam, hogy valamiben bölcsebb vagyok 
valakinél, ez azért volna, hogy nem ismervén ele-
gendőleg az alvilági dolgokat, gondolom is, hogy 
nem ismerem azokat. De hogy jogtalankodni, s a 
jobbnak, mind istennek mind embernek,nem.enge-
delmeskedni, rosz és gyalázatos,azt tudom.jpá. rosz- . 
szak helyett tehát, mikről tudom hogy rosszak, so-

» hasem félendek attól s nem is kerülendem azt,miről 
nem tudom vájjon nem talál-e jó lenni; ugy hogy 
azon esetre sem, ba ti most engem föloldoztok, nem 

- hivén Anytnak—, a ki állította hogy vagy egyálta- C. 
Iában 2) nem kellett volna ide megjelennem, vagy, 
miután megjelentem,nem lehetséges,mikép meg ne • 
öljetek engem, azt mondván nektek, hogy, ha meg-
menekülnék, akkor fiaitok azt űzvén, mit Socrates 
tanit, mindnyájan egyáltalában elromlanának, — 
ha nekem ezekre nézve mondanátok: óh Socrates, 
most nem fogunk ugyan Anytra hallgatni, hanem 
feloldozunk téged, de azon föltétel alatt, hogy ne ~ 
foglalkozzál többé ezen vizsgálattal s ne is bölcsel-

i) A-haláltóli félelem. — 2) Tyv ¿O'/r/v. — 
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kedjél rha pedig rajta kapatol, hogy ezt mégte-
szed, megfogsz halni^Ha engem, a mint mondám, 

D. ezen föltétel alatt fölmentenétek, azt mondanám 
nektek, hogy én titeket, óh athéni férfiak, tisztelek 
és szeretek ugyan,' de inkább engedelmeskedem 

. az istennek mint nektek, s a meddig lehelek és ké-
pes vagyok, nem szünendem meg bölcselkedni, ti-
teket inteni s nektek mutogatni, akárkivel közöle-
tek bármikor találkozzam, szokott modoromban 
szólva: óh legjobb férfiú, te athéni létedre, a böl-
cseség- s erőben legnagyobb s legdicsőbb város-
ból való, nem szégyenled magadat pénzről gondos-
kodni, hogy minél többed legyen, valamint hirről 

E- is és tiszteletről, de a józanság-, igazság- és lélekről, 
hogy minél jobb legyen, nem gondoskodol s nem is 
gondolsz ? S ha valaki közőletek ezt tagadja s azt 
állítja, hogy gondoskodik, nem fogom mindjárt el-
bocsátani s nem is megyek el, hanem kikérdezni 
fogom, vizsgálni és czáfolni, és ha nekem látszik, 
hogy nincs az erény birtokában s még is állítja, dor-
gálandom, hogy a legnagyobb értéküeket legkeve· 

80,1. sebbre becsiili, a silányabbakat pedig nagyobbra, 
így fogom viselni magamat ifjú és öreg iránt, kivel 
esetleg találkozom, legyen az idegen vagy polgár, 
de főleg a polgárok iránt, a mennyiben ti közelebb 
álltok hozzám nemzetségre nézveJMert,hadd tudjá-
tok, ezt az Isten parancsolja s én azt vélem, hogy 
még soha sem történt nektek nagyobb jó a város« 
ban, mint az én szolgálatom az istennek ; mivel én 
körüljárkálok b nem teszek mást, mint rábeszélem 
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közöletek mind az ifjabbakat mind az öregebbeket, 
hogy ne gondoskodjatok se a testről se a vagyon-
ról előbb s oly nagyon mint a lélekről, miszerint 
ez legjobb legyenufnondván, bogy nem vagyonból B. 
keletkezik erény, hanem erényből t vagyon s min-
den többi jó az emberek számára mind magánlag 
mind közönségesen. Ha tehát ezeket tanítva ron-
tom el az ifjakat, ezek ') károsak lennének1~ba 
pedig valaki mondja, hogy én mást tanítok ezek-
nél, az mitsem mond "). Ezek szerint mondhat-
nám : óh athéniek, hallgassatok Anytra vagy ne, 
s mentsetek föl engem vagy ne mentsetek föl; 
xnert én nem fogok máskép cselekedni, ha sok- C. 
szor is kellene meghalnom. 

TIZENNYOLCZADIK FEJEZET. 

Ne zajoskodjatok, athéni férfiak, hanem tart-
sátok akboz magatokat, a mire kértelek, hogy t. i. 
ne zúgolódjatok a miatt a mit mondok, hanem hall-
gassátok meg; mert, a mint én gondolom, basz-
notok lesz, ha meghallgatjátok. En ugyan is még . . 
egyebeket is készülök nektek mondani, mire talán 
lármázni fogtok. De ne tegyétek ezt semmiképen^ 
Mert hadd tudjátok jól, ha engem, aki olyan va-
gyok, a minőnek mondom magamat, megöltök, nem 
nekem hanem tinmagatoknak fogtok többet ártani; 
mivel nekem mitsem árthatna sem Melót sem Anyt, , 

') Miket tanítok. — ') Hazudik. — 
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D. minthogy nem is tehetnék; mert nem tartom az 
isteni törvénynyel' megegyezőnek, hogy jobb fér-
fiú silányabbtól kárt szenvedjen. Megölethet ta-
lán és száműzethet és megbecstelenithet; de eze-
ket talán ő s más valaki is nagy rosszaknak tartja, 
én ellenben nem tartom, hanem sokkal inkább 
azt tenni, mit ez most tesz, t. i. iparkodni, em-
bert igazságtalanul megölni. Most tehát, óh athéni 
férfiak, sokkal távol vagyok attól, hogy kedve-
mórt védelmezzem magamat, valamint gondol-
hatná valaki, hanem kedvetekért, nehogy engem 
elitélvén az Isten adományára nézve2)valamiképen 

E. tévedjetek. Mert ha engem megoltok, nem fogtok 
könnyen más olyant találni, ki, ha nevetséges is 
megmondani, az Isten rendeletéből tökéletesen 
nekimegy a városnak, valamint egy nagy és ne-
mes lónak, mely azonban nagysága miatt henye és 
szükségessé teszi, hogy sarkantyúval ösztönöztes-
sék. Ilyenül, látszik nekem, hozzárendelt engem 
az Isten e városhoz, a ki nem hagyok föl titeket 
serkenteni, inteni s mindegyiket dorgálni egész 

31.1. nap mindenütt hozzá leülve J^Más hasonló ember 
tehát nem fog könnyen számatokra keletkezni, óh 
férfiak, s azért ha reám hallgattok, kímélni fogtok 
engem. De ti talán boszankodva, mint a szunnya-
dozók, ha föiébresztetnek, engem eltaszítván s 
Anytra hallgatván, könnyelmüleg megfogtok ölni, 

Kosznak tartom.—2) Mely én vagyok számatokra. 
— 3) Hogy sürgessem a jóra. — 
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b azután a hátralévő életet aludva tölteni, ha csak 
más valakit nem küldend nektek az Isten, rólatok 
gondoskodva. Hogy pedig épen én vagyok olyan, 
minőt az Isten a városnak adott, azt innen vehe- B. 
titek észre: nem hasonlít t. i. emberi tetthez az, 
hogy én minden ügyeimet elhanyagoltam és elha-
nyagolt háztartásomat már annyi évig tűröm, el-

' lenben a ti javatokon mindig dolgozom, magánlag 
menvén mindegyikhez mint atyja vagy idősebb 
fivére s rábeszélve hogy iparkodjék erény után. És 
ha ezekből hasznot húznék s jutalmat kapva ser-
kentaém erre, okom volna reá^jle hiszen maga-
tok is látjátok, hogy a vádlók, minden többi-
ben oly szemtelenül vádolván, ezt legalább nem £<_ 
voltak képesek, valamely tanút előállítva, szem-
telenül vitatni, hogy én valaha bért húztam vagy • 
követeltem volna. Mert arra, hogy igazat mondok, 
elégséges tanúnak hozom föl szegénységemet. 

TIZENKILENCZEDIK FEJEZET. 

Helytelennek fog tehát látszani talán, hogy 
én magánlag körüljárkálva ezeket tanácslom és 

' iizöm, nyilván pedig nem merek sokaságtok előtt 
föllépve tanácsolni az államnak. De ennek az oka 
az, a mit sokszor sokhelyütt hallottatok tőlem,hogy 
valami isteni s csudálatos (hang) jut osztályrésze- 0 , 
mül, a mit vádiratában Melét is gúnyolva idézett. 
Nálam pedig ez gyermekségemtől fogva kezdődött, , 
t. i. valamely hang támad, mely midőn támad, min-
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dig lebeszél arról a mit tenni készülök, de soha sem 
beszél reáÁS~ez~áz, a mi velem ellenkezik, hogy 

' államügyekkel foglalkozzam'/És nagyon helyesen 
látszik ellenkezniJBlert hadd' tudjátok jól, óh athé-
ni férfiak, ha én hajdan megkisérlettem volna álla-
mi dolgokat űzni, régen fogtam már elveszni, a 
nélkül, hogy akár nektek akar enmagamnak hasz-

E. nálandottam, S ne haragudjatok reám, ha igazat 
mondok; mert nincs ember, a ki megmenekül, ha 
akár veletek akár más néppel nemeslelküleg ellen-
kezik és akadályozza, hogy ne történjék sok jogta-

32.1. lanság s törvénytelenség a városban; hanem szük-
séges, hogy az, ki az igazságért valódilagharczol, 
ha csak rövid ideig is akar épségben maradni, 
magánéletet viseljen, nem pedig államférfiuit. 

HUSZADIK FEJEZET. 

Ezekről nagy bizonyítványokat fogok nektek 
nyújtani, és pedig nem szavakat, hanem, a mit ti 
becsültők, tetteket. Halljátok tehát tőlem a velem 
történteket, miszerint lássátok, hogy én egynek 
sem engednék valamit a jog ellen a haláltól való 
f é l e l e m b ő l ; fnem engedvén pedig, egyúttal el is • 
vesznék .^Terhes és hosszadalmas dolgokat fogok 
ugyan nektek mondani, de igazakat. Én t. i. óh 

B. athéniek, sohasem viseltem valamely más hivatalt 
a városban, hanem csak tanácstag voltam. S épen 

' ) Azért, mintha a haláltól félnék. — 
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Antiochis nevü törzsünk elnököskőd ék, midőn ti a 
tiz vezért, kik a tengeri csatában elhullottakat el 
nem temették, a törvény ellenére összesen akartá-
tok elitélni a mint későbbi időben mindnyájan 
beláttátok 2). Akkor én egyedül ellenkeztem az el-
nökök közöl veletek, hogy mit se tegyetek a tör-
vények ellen, és ellenkezőleg szavaztam; s noha a 
szónokok készek voltak engem följelenteni és bör-
tönbe vinni, s ti ezt parancsoltátok és lármáztatok, 
én még is azt gondoltam, hogy inkább a törvény C. 
nyel és igazsággal kell kiállnom a veszélyt, mint 
hozzátok, igazságtalanságot elhatározókhoz, csat-
lakoznom, börtöntől vagy haláltól félvei S ezek tör-
téntek, midőn a város még népuralmilag kormá-
nyoztatott. piután pedig kevés uralom támadt, a 
harminczan 3) elhívatván engem ötödmagammal az ' 
elnöképületbe, megparancsolták, hogy hozzuk el 
Salamisból a salamisi Leont, miszerint meghaljor^^ 
Sok hasonlóttt. i. sok másnak is parancsoltak ama-
zok, minél többeketakarván bűnökkel bemocskolni. 
Akkor valóban ismét nem szóval, hanem tettel 
mutattam meg, hogy én a halállal — ha' nem volt D. 
nagyon pórias a kifejezés — legkevésbbé sem tö-
rődöm ; ellenben hogy mindent abba helyzek, mi-
szerint semmi jogtalant vagy szentségtelent ne te-

') Mert minden vádlottat külön kellett megidézni 
és elitélni. — ') Hogy törvénytelenül jártatok el. — 
') Kik Sparta által kineveztetve , Athénben zsarnokilag 
uralkodtak. — . ' 
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gyek. Mert engem nem riasztott meg ama kor-
mány, jóllehet ilyen hatalmas volt, hogy valami 
jogtalant tegyek, hanem miután kijöttünk az .el-
nöképületből, ama négyen elmentek Salamisba 

t és elhozták Leont, én pedig tüstént haza tér-
/j tem. S talán halállal lakoltam volna ezért, ha a 

áj kormány mindjárt ezután meg nem bukik. S erre 
. ~ nézve is sokan közöletek lesznek tanúim. . 

HUSZONEGYEDIK FEJEZET. 

Yajjon hiszitek-e hogy én annyi évet töltöt-
tem volna, ha közhivatalt vittem s azt jó férfiú-
hoz méltólag viselve, a jogot gyámolítottam s ezt, 
a mint illik, legnagyobbra becsültem volna ? Ko-
rántsem, óh athéni férfiak. Hiszen semmi más em-

33,1. ber sem 2). De én egész életemen keresztül, ba va-
lahol nyilvánosan cselekedtem valamit, mint olyan 
fogok előtűnni — s magánlag is 3) „mint ugyan 
az ^-Ibugy soha senkinek'meg nem engedtemva-
lamit a jog ellen, sem másnak sem ezek valame-

: lyikének, kiket az én rágalmazóim tanítványaim-
nak lenni mondanak. En azonban senkinek sem 
voltam valaha tanitója; de ba valaki hallani 
kívánja, midőn beszélek vagy ügyeimet végzem, 
akár fiatal akár korosabb, ezt senkitől sem tagad-

B. tam meg valaha; s nem is értekezem csak akkor, ha 

' ) Kik velem hivattak el a 30 csarnokhoz. — ') Élt 
volna annyi évig. — *) Magáutetteimben is. — 
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pénzt kapok, nem kapván pedig, nem ; hanem én 
egyaránt hagyom magamat gazdagtól is szegény-
től is kérdezni, s mindegyiktől a ki válaszolván, 
hallani akarja a mit mondok. 8 akár váljék ezek 
közöl valaki becsületessé akár nem, nem vállal-
hatnám el méltán a felelősséget, miután senkinek 
közölök semmiféle oktatást nem Ígértem s nem 
is tanítottam őket. Ha pedig valaki állítja, hogy 
akármikor különösen tanult vagy hallott tőlem 
valamit, mit nem ') a többiek is mindnyájan, hadd 
tudjátok jól, hogy nem mond igazat^ 

HUSZONKETTEDIK FEJEZET. 

De miért örülnek csak némelyek hogy hosz-
szu idő óta velem társalognak ? Hallottátok, óh C. 
athéni férfiak. Megmondtam nektek a teljes igaz-
ságot, mivel örülnek; ha hallják azokat kikérdez-
tetni, kik azt vélik hogy bölcsek, noha nem azok. 7 

Mert nem kellemetlen ®). Nekem pedig ezt tennem, 
a mint mondom, az Istentől rendeltetett mind jós-
latok . mind álmák által s minden módon, melyen 
akármely más isteni végzet is parancsolt valaha az 
embernek akármit is tenni. Ez, oh atheniek, szint 
oly igaz mint könnyen megvizsgálható. Mert ha 
én csakugyan az ifjak közöl némelyeket elrontok 
s másokat elrontottam; szükseges volna bizony, ba D. 

*) Hallani az ilyen kikér-

• 3 

' ) ' Hallottak volna.-
dezést. 

Pláto Apológiája) 
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némelyek közölök korosabbakká levén belátták, 
hogy nekik, midőn fiátalak voltak, valami roszat 
tanácsoltam valaha, hogy most föllépve engem vá-
doljanak és büntessenek; ha pedig ők magok nem 
akarnák, némelyeknek az amazokéi kőzöl, atyáik-
nak, fivéreiknek s egyéb rokonaiknak kellene, ha 
az övéik valami roszat szenvedtek tőlem, most ezt 
szóba hózniok és engem büntetniökJiS valóban so-
kan vannak közölök itt, kiket én látok: először is 
ezen Crito, az én kor- és községtársam, ezen Cri-

E. tobul atyja; azután a sphettiai Lysanias, ezen 
Aeschines atyja; továbbá ezen Antiphon Ciphisus-
ból, Epigenes atyja. Mások továbbá ezek, kiknek 
fivérei e társalgásomban részesek voltak: Nico-
strat, Theozotid fia, Theodot· fivére — és Theodot 
ugyan meghalt, ugy hogy amaz,1) bizony nem csil-
lapíthatná őt lé kérelmekkel 2) — és ezen Parki, 
Demodocus fia, kinek fivére volt Theages; azután 

34.1. ezen Adimant, Ariston fia, kinek fivére ez a Pla-
tó, és Aeantodor, kinek fivére ezen Apollodor. Sok 
mást is nevezhetek nektek, kik közöl Melétnek, a 
maga beszédében, leginkább kellett volna valakit 
tanuul fölhoznia. Ha pedig akkor 3) elfelejtette, 
hozza föl most, én megengedem, és mondja, van-e 
ilyes valamijevAzonban ennek" egészen ellenkező-
jét fogjátok találni, óh férfiak, hogy t. i. mindnyá-
jan készek nekem a rontónak és, mint Melét s Anyt 

') Fivére. — ') Ha talán ellenem tannskodni akarna. 
' ) Midőn elmondta vádbeszédét. 
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mondja, a hozzá tartozóikon roszat elkövetőnek 
segíteni. Mert magoknak az elrontottaknak köny-
nyen lehetne okuk nekem segíteni; az el nem ron-
tottaknak pedig, kik már korosabb férfiak s ezek 
rokonai, minő más okuk volna nekem segíteni, 
mint azon helyes és igazságos (okuk), hogy tudják, 
miszerint Melét bazud, én pedig igazat szólok ? 

HUSZONHARMADIK FEJEZET. ·* 

Elég legyen már, óh férfiak h A mit védel-
memre fölhozhatnék, az körülbelől ez 1) és talán 
más ilyenféle. De talán boszankodni fog némélye-
tek, önmagára visszagondolván, hogy az ezenpör-
nél csekélyebb pört viselő, könyörgött é3 esdeklett 
a biráknak számos könyekkel s gyermekeit is ve-
zette elő és sok mást is rokonai és barátai közöl, 
hogy minél több könyörületre indítson, én ellenben 
semmit sem akarok ebből tenni és pedig,a mint ne-
kem látszik, legnagyobb veszélyben forogva. Meg-
gondolván tehát ezt némelyetek, keményebben vi-
seltethetik talán irántam s épen e miatt haragudván, 
haragjában szavazhat. Ha már valaki kőzőletek 
ily hangulatban van, noha én ezt nem tartom 
méltányosnak, de ha mégis2), illőleg. látszanám 
hozzá szólni ezt mondva: barátom, nekem is van-
nak bizoqy némely rokonaim, mert Homérnek 

') A mint előadtam. — a) Ily hangulatban van. 
3 * 
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. ama verse szerint1) én sem származtam tölgyfából 
vágy sziklából,hanem emberekből,ugy hogy nekem 
is vannak rokonaim, óh athéni férfiak, és három 
fiam, egyik ugyan már förserdült, kettő pedig még 
gyerkőcz. Mind a mellett egyiköket sem hozom ide 
kérni, s nem fogok titeket kérni, hogy felmentőleg 
szavazzatok. De miért nem teszek tehát semmit 
ezekből ? Nem mintha makacskodnám, ób athéni 

E. férfiak, sem titeket becsmérelve; hanem vájjon 
bátran viselem-a magamat a halál ellenében vagy 
nem, az más kérdés. A hirt illetőleg pedig, va-
lóban én nem tartom szépnek „akár reám, akár 
reátok, akár az egész városra nézve, hogy én 
ilyesmit tegyek, ki ilyen korú vagyok s e hírne-
vet bírom2), legyen az igaz, vagy hazugság. Az 
legalább el van határozva, hogy Socrates különbö-

85.1. zik valami által a sokaságtól. Ha tehát közőletek 
azok, kik más valamely erény által kitűnni látsza-
nak, ilyenek lesznek 3), ez gyalázat volna·; mi-
nőknek még is gyakran láttam némelyeket mi-
dőn ítéltetnek, kik noha képzeltek valamit magok-
ról, még is csudálatos védeszközöket ragadtak 
meg, mivel azt gondolták,'hogy valami szörnyűsé: 

get fognak szenvedni, ha meghalandanak, mintha 
balhatlanok leendenének, ha ti őket meg nem öli-
tek ; kik véleményem szerint gyalázatot hoznak a 

' ) Odyssea XIX. 163. — =) Hogy bölcs vagyok. — 
') Hogy félnek a bírák büntetésétől s azért rimánkodnak 
a törvényszék előtt. 



PLÁTO APOLOGIÁJA. -37 

városra, ugy hogy idegenek közöl is azt gyanít-
hatná valaki, hogy az athéniek közöl az erényben B. 
kitűnők,kiknek ők önmaguk fölött adnak elsőséget . 
a hivatalokban és többi méltóságokban, mitsem 
különböznek az asszonyoktól. Ezt tehát óh athéni 
férfiak, sem nekünk nem kell tennünk1), kik bár-
minő csekély tekintélyben is állunk, sem, ha mi 
tesszük, nektek megengednetek, hanem épen azt 
mutatnotok, hogy sokkal inkább azt fogjátok el-
itélni, a ki ily siralmas színjátékot ad elő ?) és a 
várost nevetségessé teszi, mint azt a ki nyugodtan 
viseli magát. 

HUSZONNEGYEDIK FEJEZET. 

De a becsületen kivül, jogosnak sem tartom 
oh férfiak, esdekelni a bíró előtt, sem esdekelve C. 
fölmentetni, hanem fölvilágosítani és meggyőzni 
3); mert nem azért ül itt a biró, hogy kedvezés 
szerint ossza el a jogot, hanem hogy ezt megítélje, 
s esküdött is, hogy nem fog kedveskedni a kiknek 
neki' tetszik, hanem törvények szerint ítélni. Szük-
séges tehát, hogy sem mi ne szoktassunk titeket 
esküszegésre, sem hogy ti ne szokjatok hozzá ; 
mert egyikünk sem cselekednék jámborul. Ne kí-
vánjátok tehát tőlem, óh athéni férfiak, hogy oly-

' ) Hogy alávaló védeszközökhez folyamodjunk. — 
') A ki védelem helyett j a jga t és siránkozik. — 3) A b i rő t ; 
ezt tartom jogszerűnek. 
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lyat tegyek előttetek, miről azt gondolom, hogy 
D. sem szép, sem igazságos, sem ájtatos, főleg miután 

Jupiterre, ezen Helétistentelenségről vádolt: Mert 
valóban, ha titeket, kik megvagytok esketve, rá-
birnálok és kérelem által kényszeritnélek, arra ta-
nítanék titeket, hogy ne higyjetek isteneket lé-
tezni, s védelmezésem által mindenesetre vádol-

- nám magamat, hogy nem hiszek isteneket; de nem 
igy áll a dolog, korántsem; mert én hiszek1), oh 
athéni férfiak, mint egyike sem az én vádlóimnak, 
s reátok bizom és az Istenre ugy Ítélni felölöm, a 
mint reám s reátok nézve legjobb leend. s) 

HUSZONÖTÖDIK FEJEZET. 

E. Hogy én nem boszankodom, óh athéni férfiak 
36.1. ezen az eseményen, hogy t. i, engem elítéltetek» 

ahhoz sok más is járul hozzá s nem is történt ne-
kem váratlanul ezen esemény; sőt sokkal inkább 
csudálom a mindkét rész szavazatainak létrejött 
számát; mert én legalább nem gondoltam hogy 
ilyen csekély, hanem igen nagy leend 3); most 
pedig, a mint látszik, ha csak harmincz szavazat 
átesett volna 4), fölmentve lennék. Melét alól 

') Isteneket. — *) Itt végződik Socratcs védelmének 
első része. A birák erre tanácskoztak s kimondták, hogy 
bűnös. Ezt hallván Socrates, folytatta beszédét. — s) Az 
élitélő és fölmentő szavazatok közötti különbség. — 4) A 
másik edénybe, hova a fölmentő szavazatokat dobták. 
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azonban, a mint hiszem, most is megmenekültem, 
snem csak megmenekültem,hanem mindenki előtt 
legalább az világos, hogy, ha Anyt és Lycon föl 
nem léptek volna engem vádolandók, 5 ezer drach-
mával is tartoznék, meg nem kapván a szavazatok B. 
ötödrészét 1). ' . 

HUSZONHATODIK FEJEZET. 
E férfiú tehát halálra becsül engem 2). .Le-

f yen. En pedig mire" fogom magamat viszont 
ecsülni 3), óh athéni férfiak ? "Vagy világos-e 

hogy az érdemre ? Mi tehát ? Mit érdemlek szen-
vedni vagy fizetni azért, hogy megtanulván valamit, 
életemben nem volt nyugtom, hanem elhanyagol-
ván azokat, mikkel a sokaság törődik, t. i. a pénz-
szerzést, gazdaságot,fövezérségeket, népszónoki ál-
lomásokat és más hivatalokat s a városban előfor-
duló összeesküvéseket és lázadásokat, mivel való-
ban jobbnak tartám magamat, semhogy azokba C. 
bocsátkozva épségben maradjak, nem járultam ' · 
ugyan ide 4), hová menve sem nektek sem enma-
gamnak nem voltam volna hasznára, hanem külön 
elmentem mindegyikhez oda, hol, a mint gondolom, 

· ' ) Ha a vádló mellett nem szavazott a jelenlevő bí-
r ák ötödrésze, ezer drachmát kellett büntetésül fizetnie. — 
J) Halálbüntetést indítványoz ellenem. — *) A bűnösnek 
talált vádlottnak szabadságában állt az indítványozott 
büntetésre nézve elleninditványt tenni, azaz a.büntetés 
változtatását követelni. — *) Nem vállaltam el ilyen elő-
számlált foglalkozásokat. . 



40 PLATO APOLO GIÀ JA. 

a legnagyobb jótéteményt gyakoroljam, tőreked-
vén mindegyiket kőzőletek rábeszélni, hogy ne 
gondoskodjék előbb sem az övéiről, mielőtt önma-
gáról nem gondoskodnék, miszerint minél jobb és 

• eszesebb legyen, sem a város ügyeiről, mielőtt ma-
gáról a városról s a többiekről is igy ezen a 
módon gondoskodjék. Mit érdemlek tehát szenved-

D. ni, ilyen létemre? Valami jót, óh athéni férfiak, ha 
t. i. igazsággal érdem szerint kell határozni. És 
pedig olyan jót, a mi hozzám illenék. Mi illik tehát 
szegény jótevő férfiúhoz, kinek szabad időre van 
szüksége a ti megintéstekre ? Nincs, óh athéni 
férfiak, a mi leginkább illik, mint hogy az ilyen 
férfiú a prytaneumban 2) ebédeljen, és pedig sok-
kal inkább, mint ha valaki kőzőletek lóháton vagy 
kétfogatuval vagy négyfogatuval győzött Olympi-
ában;3) mert az okozza, hagy ti boldogoknak tart-
sátok magatokat, én pedig hogy legyetek; s az 

E. nem szorul étkezésre, én pedig szorulok, Ha tehát 
87.1. az érdem igazsága szerint kell becsülni magamat, 

erre becsülöm magamat: a prytaneumban való 
étkezésre. 

• ') Nem gondoskodnék. — ') Középület, hol Sólon 
törvényei a falakon voltak fölírva s hol idegen követeket 
és a haza körül érdemes férfiakat közköltségen vendégel-
tek meg. — ' ) Az olympiai játékokban, melyek minden 
negyedik.év eltelte után tar ta t tak Peloponnéznek Elis te-
rületén. Ünneplésök alatt megszűnt minden ellenségeske-
dés, El is szent és sérthetlen tartománynak tekintetett, és 
senkinek sem volt szabad fegyveresen oda jönnie. A k i 
Elis nyugalmát háborgatta, pénzbirságban marasztatott 
el s míglen ezt ki nem fizette, nem részesülhetett az olym-

=3> 
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HUSZONHETEDIK FEJEZET. 

Talán ugy látszom nektek körülbelül most is 
beszélni,mint a könyörületrőlésesdeklésröl'),mint-
ha t. i. makacskodnám. De az nincs ugy, óh athé-
niek, hanem inkább ilyetén: én meg vagyok gyö-
zödve, hogy szándékosan egy embert sem bántok 
meg, noha ezt veletek el nem hitetem, minthogy 
rövid ideig értekezünk egymással. Mert, igy 
gondolkodom én, ha törvényetek volna, valamint 
más embereknek 2), hogy a halálbüntetésről 
nem csak egy, hanem több napig folyjon a tanács- B· 
kozás, hittetek volna nekem; most azonban nem 

piai játékokban. Ezek részint áldozatok-, lakomák-s bü-
csujárásokból, részint harczversenyekből álltak. A görög 
•városok követeket (ő-íoopot) küldtek oda áldozati ajándé.-
kokkal. A harczversenyek vagy testgyakorlatiak (tusák, 
vívások), vagy lófuttatásiak,. vagy irodalmiak. A lófutta-
tások vagy kél- vagy négy fogatú kocsikon vagy lóbáton 
történtek. A kitűzött pályán tizenkétszer kellett keresztül 
futni. A pályabér a lovak tulajdonosát illette. A barcz-
birák QElXctvodíxni) száma különbözött ; eleinte csak egy 
vol t ; azután kilencz ; később tiz. Ezeket sors által válasz-
tották. Az ólympiai győztes ünnepi bemenetet tartott szü-
lővárosába négyfogatú kocsin bíborruhában, olajkoszoru-
val a fején. De az ünnepély költségét ő maga viselte. Ju-
talma az volt, hogy neve az olympi Jupiter templomának 
egyik oszlopára fölíratott, tiszteletére szobrok emeltettek, 
a színházban az első sorban ülhetett, 500 drachmából 
álló ajándékban részesült s élte hosszáig a prytaneumban 
ebédelt. , 

') A XXIII. Fejezetben.— *) Ér t i a Lacedümonokat. 
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könnyű nekem rövid idö alatt nagy rágalmakat 
szétoszlatni. Meggyőződve levén tehát, hogy sen-
kit nem bántok, távol legyen tőlem, hogy önma-
gamat bántsam, s ellenem mondjam ki, hogy érde-

• mes vagyok valami roszra, s hogy ilyesmire ítéljem 
magamat. Mitől félve *) ? VajjonJiogy ne szenved-
jem azt, mire Melét becsül engem, miről, megval-
lom, nem tudom sem azt vájjon jó-e, sem azt váj-
jon rosz-e? E helyett tehát olyasmit válaszszak, 
miről tudom hogy rósz," arra ítélendő magamat P 
Yajjon börtönre ? de minek kellene börtönben 
élnem, szolgálva a minden izben rendelt hatóság-

C. nak, a Tizenegynek 2) ? Yajjon pénzbirságra 3) és 
addig fogva lenni, míglen kifizetem 4) ? De ez 
ugyanaz reám nézve, a mit imént mondottam; 
mert pénzem nincs, honnan fizessek 5). Yajjon te-
hát száműzésre ítéljem magamat ? Mert erre ta-
lán becsülnétek engem. De valóban nagy életkedv 
tartana engem, óh athéni férfiak, ha oly esztelen 
volnék, hogy ne tudjam meggondolni, hogy ti, pol-

- ') Minő félelemből szabjak magamra büntetést ? — 
') Oí "Evősxcc. Tnlajdonlag tizen voltak, a tizenegyedik 
pedig volt az irász vagy tollnok. Ezek hajtották végre 
az ítéleteket; de leginkább a börtönökre ügyeltek föl. Pa-
rancsaik végrehajtására rendeltettek többféle szolgák 
(jiaQuazázat), kikhez a porkoláb, kínvallató és bakó is 
tartoztak. — ') ítéljem magamat. — 4) A pénzbüntetésre 
itélt ember addig maradt fogságban, miglen tartozását 
le nem rótta. — s) Tehát örökké kellene börtönben marad-
nom, arra pedig nem akarom magamat elitélni. 
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gártársaim levén1),nem voltatok képesek foglalko-
zásaimat és beszédeimet eltűrni, hanem terheseb-
bek és gyűlöletesebbek lettek előttetek, ugy hogy 
most megszabadulni akartok tőlők, mások pedig 
ellenben könnyen türendik azokat. Korántsem, 
óh athéniek. Szép élet volna tehát ez reám nézve, 
számkivetésbe menni ilyen korú embernek, s 
kiűzetvén, egy' várost a másikkal fölcserélve 
élni! Mert jól tudom, bárhová jövendek, az ifjak 
hallgatni fognak engem, ha beszélek valamint itt; 
és ha ezeket elutasítom magamtól, ők magok űz-
nek ki engem, rábeszélvén a korosabbakat, ba 
pedig el nem utasítom magamtól, ezek atyái és 
rokonai 2), önmaguk érdekében. E· 

;. HUSZONNYOLCZADIK FEJEZET. · 

Azt mondhatná már most talán valaki: Hát 
hallgatva és nyugodtan viselve magadat, óh So-
órates, nem leendsz képes tőlünk elválván, élni ? 
Épen ez az, miről mindenek fölött legnehezebb 
titeket meggyőznöm; mert ba azt mondóm, hogy 
ez annyi, mint Istennek nem engedelmeskedni s 
azért lehetlen nyugodtan maradnom, nem fogtok 
nekem, mintegy gúnyoíónak, hinni; ba viszont 38.1. 
azt mondom, hogy az emberre nézve épen ez a 

' ) Azaz : habár polgártársaim vagytok. — 2)'Üzen· 
denek el engem. 
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legnagyobb jó, mindennap beszélgetni az erény-
ről és másokról, mikről ti engem beszélgetni hall-
tok, midőn enmagamat is vizsgálom s másokat is, 
s hogy a vizsgálatlan élet nem életreméltó az em-
berre nézve, ezt még kevésbbé fogjátok nekem, a 
mondónak, elhinni. Már pedig az ugy van, a mint 
én mondom, óh férfiak, de azt veletek elhitetni 
nem könnyű. S én egyszermind nem szoktam 

B. magamat semmi roszra méltónak tartani. Ha ugyan 
is pénzem volna, pénzbirságra ítélném magamat, 
a mennyit fizetni birnék, mert mitsem károsul-
nék ; de most — n i n c s e n tudniillik; hacsak nem 
akartok annyira ítélni, a mennyit képes vagyok 
fizetni; s talán képes volnék egy ezüst minát ki-
fizetni; ennyire becsülőm tehát magamat. Azon-
ban ezen Pláto, óh athéni férfiak, és Crito és 
Critobul és Apollodor azt javasolják nekem, hogy 
harmincz minára becsüljem magamat, s hogy ők 
jótállnak érettem. Én tehát ennyire ítélem el 
magamat, s a pénznek hitelre méltó kezesei ezek 
lesznek nektek. 2) 

HUSZONKILENCZEDIK FEJEZET. 
C. Nem hosszú idő kedveért3) meg fogjátok 

kapni, óh athéni férfiak, a rosz hirt és dorgálást 

' ) Értetődik : nem ítélhetem magamat pénzbirságra. 
— s) Most következik a védbeszéd harmadik része, mi-
ntán a birák Socrates ajánlatát el nem fogadván, balálra 
Ítélték. — ') A meddig aggkoromnál fogva még élhettem 
volna. , 
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azoktól, kik a várost gyalázni akarják, hogy t. i. 
megöltétek Socratest, egy bölcs férfiút; mert ' 
bölcsnek fognak engem bizonyosan mondani, ha 
nem is vagyok, a titeket gyalázni akarók. Ha te-
hát kevés ideig vártatok volna, ez magától fogott 
történni. *) Mert hiszen látjátok koromat, hogy 
már messzire haladt az életben s közel van a ha-
lálhoz. Ezt azonban nem mondom mindnyájatok-
hoz, hanem azokhoz, kik engem halálra ítéltek. S D. 
még ezt is mondom ugyanezekhez : Talán azt gon-
doljátok, óh férfiak, hogy én olyan szavakban való 
járatlanság miatt vesztem el, melyekkel titeket 
rábírtalak volna, ha azt fogtam gondolni, hogy 
mindent kell tennem és mondanom, miszerint ezen 
Ítéletet kikerüljem. Korántsem. Elvesztem ugyan 
járatlanság miatt, de nem szavakban, hanem vak-
merőségbén és szemtelenségben s mivel nem 
akartam olyanokat mondani nektek, minőket ti . 
legkedvesebben hallgattatok volna, ha t. i. sirán-
kozom, jajgatok és sok mást teszek és mondok, 
mik, a mint állítom, hozzám méltatlanok; minő- E. 
ket ti már hozzá vagytok szokva másoktól is hal-
lani. De akkor sem gondoltam, hogy valami nem-
telent kell tennem a veszély miatt és most sem 
bánom, hogy igy védelmeztem magamat, hanem 
sokkal inkább akarok igy védelmezvén magamat 
meghalni, mint amúgy élni; mert sem pörben 
sem háborúban nem szabad akár nekem akár 

') Hogy meghaltam volna.· 
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másnak arra törekedni, hogy kerülje ki minden 
89.1. módon a halált. A csatákban is t. i. sokszor nyil-

vános, hogy némelyik kikerülhetné a halált el-
dobva a fegyvereket és az üldözökhez könyör-
géssel fordulva. S van még sok más eszköz a 
veszélyek mindegyikében a halált kikerülni,· ha 
valaki elég szemtelen mindent elkövetni és mon-
dani. De nem ez nehéz talán, ób férfiak, kike-
rülni a halált, hanem sokkal nehezebb a rosszasá-

B. got; mert gyorsabban fut a halálnál. S én most, 
úgymint lassú és öreg levén, a lassúbb által1) ra-
gadtattam meg, vádlóim pedig úgymint hatalma-
sak és hevesek levén, a gyorsabbtól, t. i. a rossza-
ságtól. És én ugyan elmegyek most halálbünte-
tésre elitéltetvén általatok, ezek pedig gazságban 
és jogtalanságban elmarasztatván az igazság által. 
S én is maradok meg kiszabott büntetésem mel-
lett, ezek is. Ennek tehát igy kellett talán lennie, 

' s. gondolom, hogy helyesen van. 

HARMINCZADIK FEJEZET. 

De a már ezutánit 2) akarom nektek jósölni, 
C. óh elitélőim 1 Mert én már ott vagyok 3), hol az 

emberek leginkább jósolnak, midőn meghalni ké-
szülnek. Kijelentem ugyan is, óh férfiak, kik en-

') A halál által. — 
') Azon perczben. 

' ) A mi ezatán fog következni. — 
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gem halálra ítéltetek, hogy mindjárt halálom 
után, Jupiterre, sokkal keményebb büntetés szál-
land reátok, mint a minővel engem megöltök. 
Mert most azért tevétek ezt, mivel gondoljátok, 
hogy meg fogtok szabadulni áz életről való szám-
adástól; de épen az ellenkező fog veletek történni, 
a mint én állítom. Többen lesznek a titeket szám-
adásra fölhivók, kiket én most visszatartottam, de 

' ti nem vettétek észre. És annál terhesebbek fog- D. 
nak lenni, minél ifjabbak, és ti annál inkább fog-
tok fcoszankódni. Mert ha azt gondoljátok, hogy, 
megölvén embereket, meggátolandotok valakit 
szemrehányásokat tenni nektek azért, hogy nem 
éltek helyesen, nem jól gondolkodtok; mivel ezen 
megszabadulás sem nem igen lehetséges sem nem 
szép; ellenben legszebb is, legkönnyebb is, má-
sokat nem gátolni, hanem önmagát ugy elkészí-
teni, hogy lehetőképen legjobb legyen. Ezeket 
tehát jósolván nektek, az elitélőimnek, eltávozom. 

HARMINCZEGYEDIK FEJEZET. 

A mellettem szavazókkal pedig szívesen be-. E. 
szélgetnéb még ezen t örtént dologról, mialatt a 
hivatalnokok ') elfoglalvák smiglen.nem megyek 
oda a), hová eljővén meg kell halnom. Maradjatok 
tehát, óh férfiak, ennyi ideig; hiszen semmi sem 

*) Tizenegyen. — l) A börtönbe. 
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401. gátol egymással beszélgetnünk, míglen szabad. 
Mert nektek, mint barátimnak, megakarom mu-
tatni, hogy mit jelent az, a mi most rajtam tör-
tént. Velem ugyanis, óh bírói férfiak, — mert bí-
ráknak nevezvén titeket, helyesen neveznélek igy 
— valami csudálatos történt; mert a szokott intő-
szava azon isteninek ^ az egész előbbi időben na-
gyon gyakori volt ugyan, és igen csekély dolgok-
ban is ellenkezett, ha készülőben voltam valamit 
nem helyesen tenni: de most az történt rajtam, a 
mint magatok is látjátok, amit némelyik a leg-
nagyobb rosznak gondolna, s a mi olyannak tar-
tatik-is; s még is az Isten jele nem .ellenkezett 

B. velem, midőn reggel kimentem a házból, sem mi-
dőn ide fölléptem a törvényszék elé, sem valahol 
beszéd közben, midőn valamit mondani akartam; 
noha más beszédekben már sokszor szólás közben 
engem visszatartott. Most pedig ezen tárgyalás-
nál sehol sem ellenkezett velem sem valamely 
tettben sem szóban, Mit gyanítsak tehát ennek 
okául! Én megmondom nektek. Ugy látszik t. i. 
hogy az, mi rajtam történt, valami jó, és nem le-

C. het, hogy mi helyesen gyanítsunk, a kik azt vél-
jük, hogy meghalni rosz. Erre nézve nagy bizo-
nyítékom keletkezett; inert nem lehet, hogy nem 
ellenkezett volna velem a szokott jel, ha nein 
voltam készülőben valami jót eszközlendeni. 

' ) Isteni sngalomnak: isteni szellemnek. 
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HARMINCZKETTEDIK FEJEZET. 

De gondoljuk meg következőleg is, mily • . > 
nagy a remény, hogv az jó1). Mert halottnak 
lenni egyik e kettő közöl: vagy t. i. annyi mint 
semminek sem lennie és semmiről érzéssel nem 
birnia a megholtnak, vagy, a mint mondatik, az -) 
valamely változása és átköltözése a léleknek az 
inneni helyről más helyre. Ha már az semmiféle 
érzés, hanem olyan mint az álom, miután valaki 
aludván, semmi álomképet sem lát, csodálatos 1>. 
nyeremény volna a halál. Én ugyan is azt vélem, 
ha valakinek kellene kiválasztania ezen éjt, mely-
ben ugy aludt, hogy álomképet sem látott, és saját . 
életének más éjeit s napjait ezzel az éjjel összeha-
sonlítva vizsgálnia és megmondania, hány napot 
és éjt töltött jobban és kedvesebben ennél az éjnél 
az ő életébén, azt vélem bizony, hogy nem csak; 
magánember, hanem maga a nagy király is 3) 
könnyen megszámlálhatóknak fogja ezeket4) találni E. 
a többi napok és éjekhez képest. Ha tehát ilyen 
valami a halál, én részemről nyereménynek mon-
dom ; mert e szerint ugy látszik, hogy az egész 
idő 5) semmivel sem több mint egy éj. Ha ellen- · 
bén a halál annyi mint elköltözni innen más hely- • 
re, s ha igaz a mit mondanak, hogy t. i. á meg-

') Az elitéltetésem. — !) A halál. — ') Perzák kirá-
lya. — 4) A melyekben mélyen aludt. — 5) A halá 1 

u tán . 
Pláto Apologiája. 4 
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íioltak ott vannak mindnyájan, mi lehetne ennél 
nagyobb jó, óh birói férfiak ? Ha ugyan is valaki 

41. l. az alvilágba érkezvén, megszabadulva ezektől, kik 
magokat biráknak nevezik, megtalálandja a valódi 
bírákat, kikről mondják is, hogy ott bíráskod-
nak, úgymint Minős, Rhadamanth, Áacus és Tri-
ptolem s mások, kik a félistenek közöl igazságosak 
voltak életökben, vájjon rossz volna-e az odaköl-
tőzés ? Yagy ismét Orpheussal, Musaussal, Hesiod-
dal és Homérrel társalogni, mennyit adna ezért 
némelyik közőletek ? Én bizony sokszor akarok 
holt lenni, ha ez igaz. Mert épen reám nézve dicső 
volna az ottani társalgás, valahányszor találkoz-

B. nám Palamedessel s Ajaxszal, Telamon fiával, s ha 
még más valaki a hajdaniak közöl igazságtalan 
ítélet miatt balt meg; s ba összehasonlítanám az 
én szenvedéseimet az övéikkel, az, a mint gondo-
lom, nem volna kellemetlen. És a mi legfonto-
sabb, folyvást vizsgálni és nyomozni az ottaniakat, 
valamint az ittenieket, hogy kicsoda közölök bölcs, 
s kicsoda tartja magát ugyan bölcsnek, de nem 
az1), Mennyit adna némelyik azért, ób birói fér-
fiak, ha kikérdezhetné azt, ki Trója-ellen vezette 

C. a nagy sereget2), vagy Ulyssest vagy.Sisyphust, 
vagy más számtalanokat, kiket nevezhetne valaki, 
ugy férfiakat mint nőket ? Kikkel ott társalogni és 

!) Mily kellemes foglalkozás volna ! — 2) Aga-
memnon. . 
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együtt lenni s őket vizsgálni, mindenesetre rop-
pant boldogság lehetne; mert e miatt az ottaniak 
bizony nem ölnek meg, minthogy a többire nézve 
is az ottaniak boldogabbak az ittenieknél, és a 
többi időre nézve is már halhatlanok, ha az, a mit 
mondanak, igaz. . 

HARMINCZHARMADIK FEJEZET. 

De nektek is, óh birői férfiak, jóreményüek-
nek kell lennetek a halálra nézve, s ezt az egyet 
igaznak gondolnotok, hogy jó férfiú számára sem- D. 
mi rosz sem létezik akár éljen akár meghalt le-
gyen, s n em is hanyagolják el az istenek ennek 
ügyeit. Az én ügyeim sem származtak most vak-
esetből, hanem világos előttem, hogy reám nézve 
jobb már meghalni és megszabadulni bajaimtól. 
Ezért is sehol sem beszélt le a je l ' ) s részemről 
nem is haragszom épen az elitélőimre és vád-
lóimra; noha ők nem azon szándokban 2) ítéltek 
el és vádoltak, hanem azt gondolva, hogy ártanak 
nekem. Ez érdemel náluk dorgálást. E. 

Ennyire még is kérem őket: fiaimat, miután 
fölserdültek, büntessétek, óh férfiak, ugyanazzal 
boszantva őket, a mivel én boszanték titeket, ha 
látszani fognak nektek, hogy előbb gondoskodnak 
akár pénzről akár más valamiről mint erényről, és 

') Az isteni szózat. — ') Hogy az reám'nézve jobb. 
4 * 
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ha azt képzelnék magoknak, hogy nyomnak va-
lamit, noha mitsem érnek, dorgáljátok őket, vala-
mint én titeket, hogy nem gondoskodnak a miről 
kell, s tartják magokat valaminek, noha semmire-
valók. S ha ezt teenditek, igazság lesz kiszolgál-

42. l. tatva általatok mind nekem mind fiaimnak. 
De ideje már, hogy elmenjünk, én ugyan 

meghalandó, ti pedig élendők. Vájjon azonban 
kicsoda megy közölünk jobb sorshoz, az mindenki 
előtt bizonytalan, kivéve az Istent. 

J e g y z e t e k 

a Tanodai Lapok 1858-ik folyamának 37, 38, 39, 42 és 
43 számaiban megjelent bírálatra. 

l-ső lap, 1-ső sor. „Milyen benyomást tettek 
legyen reátok az én vádlóim." Ezt némelyek igy 
akarnák: „Mily hangulatba hoztak benneteket : 

vádlóim." Ez természeteset) a német forditás után-
zása : „Welche Stimmung habén meine Anklager 
in Euch hervorgebracht." De jobban fejezi-e ki 
a 7iziiöv&axs-i ? Kétlem, mert előbb szokott tör-
ténni a benyomás, s csak azután keletkezik, a 
benyomás következtében, a kedélyhangulat. A 
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πάσχω alapjelentése is: behatást kívülről tapasz-
talni, valamely benyomást érezni. Y. ö. P a a s o w 
görög szótárát. 

5. sor. γε nem jelent a szövegben 1 e g a-
lábh-ot , mert furcsán venné ki magát, hanem 
b i z ο η y-t. 

. ü g y szólva — <ός επος ειπείν, latinul: u t 
v e r b o d i c a m , azaz, kereken kimondva; nem 
pedig: h o g y u g y m o n d j a m . 

2.1.3. s. „Rögtönzött beszédet fogtok hal-
lani olyan, kifejezésekben, a mint hamarjában 
eszembe jönnek." Némelyek azt gondolják, hogy 
e fordítás többet tartalmaz, mint az eredeti: άκον-
σεσ·&ε εική λεγόμενα τοϊς έπιτυχονσιν όνόμασι. Es a 
két utolsó görög szót k ö z ö n s é g e s s z a v a k 
által fordítják. De helytelenül; mert a mint 
S t a 11 b a u m megjegyzi e helyhez: τα ίπιτνχόντα 
όνάματα n o n s u n t v e r b a v u l g a r i a a t q u e 
t r i t a , s e d v e r b a , q u a e s p o n t e q u a s i s e 
o f f e r u n t . . 

15. sor. „Se n e m o r o g j a t o k " = μητε 
τ9-ορνβεΐν. Ehelyett ezt javasolták: „ n e m - t e t -
s z é s t ö k e t n e n y i l v á n í t s á t o k . " De ez 
körülírás. Hiszen épen azért morogtak, zúgolód-
tak a hallgatók, mivel visszatetszett nekik valami. 

3. 1. 10. sor. S e g é s z e n h a m i s a n v á -
d o l t a k = rg xal κατηγορούν έμον ovdkv άλη&ές. 
Azaz : olyasmiről vádoltak, a miből semmi sem 
igaz. Téved tehát, a ki azt gondolja, hogy az 
e g é s z e n h a m i s a n fölösleges. 
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21. sor. ip f̂irjv xairiyoQeTv tőrvényszéki mű-
szó, melynél még alattomban értetődik díxijv, te-
hát szóról szóra: e l h a g y o t t p ö r t b e v á -
d o l n i ; mert a megidézett felek sokszor meg 
nem jelenvén, ellenök a meg nem jelenési vád 
támasztatott. Socrates tehát azt mondja, hogy 
vele ugy bánták az ellenségei, mint meg nem je-
lenő alperessel. Minden rosszat mondtak ellene, 
a nélkül, hogy magát védelmezhétte volna. S igy 
a fordításban szükséges a t á v o l l e v 5-hez az a 1-
p e r e s-t tenni. Hogy pedig a xatrjyogovvzsg-t nem 
fejezem ki részesülő által, annak az oka először 
az, mivel nehézkes értelmet adna, s másodszor 
mivel az csakugyan okadatoló, tehát jobban fe-
jeztetik ki a magyarban m i v e l és v é g e s i d ő 
által. · ' 
: 4. 1. 16. sor. „Rajta tehát 1" A görög sfov tu-
lajdonképen = e s t o , l e g y e n ; de azt-jelenti, 
hogy j ó l v a n t e h á t ; n o s z a ; r a j t a . · 

5. 1. 5. sor. „hogy vádlevelöket, mint a vád-
lókét, fölolvassam." Azaz, szükséges,· hogy vád-
levelök épen úgy olvastassék föl, valamint·a vád-
lók vádlevelei szoktak fölolvastatni. Vagy is, ugy 
járjunk el, mint ezt a rendes perrendtartás meg-
kívánja ; tehát mintha vádlóim csakugyan minden 
törvényes kelléknek megfelelő vádolók volnának ; 
azért igy is jó a fordítás: „hogy vádlevelöket, 
mint rendes vádlókét, fölolvassam." D e b e t ac-
c u s . a t i o e o r u m u t l i b e l l u s a c c c u s a t o -
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r u m p r o p r i e d i c t o r n m r e c i t a r i , mondja 
Stallbaum e helyhez. 

. 13. sor. „miből én semmit, sem nagyot sem 
.kicsinyt nem értek" megfelel szóról szóra az ere-
deti közmondásnak. Ha magyarosabban fejezném 
•ki igy : „miből semmit sem értek, akár sokat akár 
keveset," mindjárt találkoznék szőrszálhasogató, 
hogy fordítási hűtlenségről vádoljon. 

6. 1. 7. sor: „és pénzt szedek be," και χρή-
ματα πράττομαι. Nem pedig: p é n z t s z e r z e k 
m a g a m n a k . A πράττομαι-nak sokszor ugyanaz 
a jelentése van mint az είσπράττω-Tiük. így De-
mosthenesnél (Aphobus ellen I, 845): εί έπεπρά-
γμην τούτον την δίκην = ha ettől behajtottam volna 
a pénzbírságot. — Ugyanannál (Leptines ell. 506): 
φόρους Καρχηδονίους πραττόμενοι = behajtván a 
carthagobeliektől az adót. — Aristophanesnél 
(Thesmophor. 843. ν.) και τόκον πράττοιτο = és be-
szedné, behajtaná a kamatot.—Plátőnál (Protag. 
328, Β.): άξίως του μισθού, óv πράττομαι — méltó-
lag a bérhez, melyet beszedek, követelek. 

10—12. sor: „Ezeknek mindegyike képes, 
minden városba menvén, rábeszélni az ifjakat.". 
τούτων έκαστος οίος τ έστίν ίων εις έκάστην των πόλεων 
τους νέους πείθονσι. Itt úgynevezett 
ανακολουθία van ; mert οϊο'ς τ έστίν után πείθειν-nek 
kellene állnia. De a hű fordításban nem lehet az 
οίος τ έστίν-t elhallgatni; noha némely kiadások 
ezt zárjelek közé teszik, mintha nem állt volna 
az eredeti kéziratban. 
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7.1.16—19. sor: „Mert bizonyosan, nem 
űzvén semmi különösebbet másoknál, nem kelet-
kezett volna oly nagy hir és mendemonda, hanem 
tennél mást mint a sokaság." ου γαρ δήπον σου γε, 
ουδέν των άλλων περιττότερον πραγματευομένου, έπειτα 
τοσαντη φήμη τεχαϊ λόγος γέγονεν, ει μτ τι έπραττες 
άλλοΐον ή οί πολλοί. S t a l l b a u m szerint: „non 
orta esset haec de te fama, nisi alia ageres atque 
alii." H i r s c b i g szerint: „nisi enim aliquid prae-
ter aliorum consvetudinem ageres, nunquam tan-
tus de te rumor concitatus esset." Világos, hogy 
az egész mondat főltétes. S azért rosz ezen indít-
ványba hozott fordítás: „mert bizonyosan azért, 
hogy nem űztél (mintha πραγματενομένου multat 
jelentene) semmi különösebbet másoknál, mind-
amellett (?) oly nagy hir és mendemonda nem 
keletkezett." Az igaz, hogy εί μή τι επραττες άλλοΐον. 
ή οί πολλοί fölösleges s némelyek zárjel közé te-
szik; de azért nem szabad kihagyni a fordításból. 

8.1. 8—9. sor: „ha valami nagyot is látszan-
dom mondani." άν δ όξω τι μέγα λέγειν. Itt a μέγα 
s z o k a t l a n t, ν a k m e r ő t jelent. S t a l l b a u m 
e helyhez : μέγα λέγειν h. e. m a g η u m e t i n s o-. 
l e n s q ü i d d i c é r e . — W u n d e r u s Sophocles 
Ajaxának 386-ik verséhez mondja: μέγα ειπείν 
s i g n i f i c a t i m p i a , i n s o l e u t i a d i c e r e . 

10. 1. utolsóelőtti sor: „a józanságra nézve." 
προς το φρονίμως έχειν. Miért volna jobb e hosszabb 
mondat: „mi józanlétőket vagy meggondoló vise-
letöket illeti" azt nem látom át. Szóról szóra ezt 
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mondja az eredeti: a j ó z a n u l ( o k o s a n ) vi-
s e l é s r e n é z v e . De ez nem mond egyebet 
mint a fordításom. Passow szótárában elég példát 
lehet erre találni. 

11. 1. 15 — 16. sor; „rövid idő alatt" iv ολΐγφ. 
így áll a legjobb kiadásokban, nem pedig iví λόγορ. 
Ά bírálóknak a v a r i e n t e s l e c t i o n e s - r e kel-
lene figyelniök, hogy lássák, melyiket követte a 
forditó; különben igazságtalanok." ' 

14. 1. 25—26. sor : „s én sem nagyot sem 
kicsinyt el nem titkolván, sem el nem hallgatván, 
beszélek." ο ντε μέγα ονζε σμικρόν άποχρνψάμενόί 
έγώλέγω ονδ' νποσζειλάμενος. Ε helyhez mondja 
81 a 11 b a.u m: νποστέλλεσϋ-αι est proprie se subdn-
cere, clam discedere, deinde dissimulare, ut hoc 
loco. . • ' ' · . ' . ' 

Demosthenes I. Olynthi beszédében (16. §.) 
olvassuk: ου μαν οϊμαι δεϊν την Ιδίαν άσφάλειαν σχο-
ποννϋ·' νποσζείλασ&αι περί ων ύμΐν σνμφέρειν ηγούμαι. 
Ehhez ezt jegyzi meg Franké: νποστείλασϋ-αι ν e 1 a 
c o n t r a h e r e improprie dicuntur oratores, qui 
ingruentis irae populi quasi tempestatis providi 
cautionem adhibent in dicendo r e t i c e n t q ü e ; : 
si qúae iram populi excitare posse videantur. 

16. 1. 1—2. sor : „más valamit vagy azt tar-
tod-e sokra?" αλλο τι (ή) περί πολλού ποιεί; Az in-
dítványozott fordítás : „nemde avval sokat gon-
dolsz ?" nem fejezi ki az eredetit. V. ö. Ρ a s s ο w 
szótárát άλλοτι alatt. 

21.1. 13—14. sor : „Miként őrvendeztetttél 
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meg." cos ωνησας. Observavit Casaubonus όνησαι 
ut Latinum j u v a r e saepe esse non βοηθεΐν, sed 
d e 1 e c t á r e, quae observatio prorsus in hunc 
locum congruit. Ezt mondja S t a l l b a u m e 
helyhez. 
. 29. 1. 5—6. sor alulról: „valamiisteniscso-
dálatos (hang) jut osztályrészemül." őzt uot θείον 
τι και δαιμόνιόν γίγνεται (φωνή). Α szó φωνή megvan 
minden kéziratban. Csak a kiadók szokták zárjel 
közé tenni. Azért nem lehet a fordításból kihagyni, 
ν— Γίγνεται μοι nem csak azt jelenti, hogy velem 
történik valami, hanem ezt is : osztályrészül jut 
nekem valami, kapok valamit; például χρήματα 
γίγνεταί μοι = pénzt kapok (nem pedig: pénz tör-
ténik velem). Thucyd. V, 49 : και ο τφ θεώ γίγνε-
ταί, αυτοί υπέρ έκείνων έκτίαειν = és a mi az istennek 
jut osztályrészül, vagy a mi az isten javára esik, 
azt ők fogják amazok helyett fizetni. (Nem pedig: 
a mi az istennel történik sat.). 
. 30. 1. 19—20. sor: „hogy én egynek sem 
éngednék valamit a jog ellen a haláltól való féle-
lemből." őrt ovö' άν évi νπεικάθοιμι παρά το δί-
καιον δείσας θάνατον. Erre azt mondja a birálat 
Ludvig után, hogy évi itt köznemű s annyit jelent, 
mint s e m m i k ö r ü l m é n y n e k s e m . De a 
bizonyíték hiányzik, s bajos is volna ilyet előmu-
tatni; mert Socrates a 19-ik fejezet végén mindig 
csak személyekről beszél. S azután lehetséges-e 
körülmények ellen jogsértést elkövetni ? 
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31.1.6—7. sor: „hogy mit se tegyetek a 
törvények ellen, é s e l l e n k e z ő l e g s z a v a z -
t a m." A bírálat szerint e három utolsó szó nincs 
meg a szövegben. Pedig ott áll világosan: xal 
évavrla é\pr¡(fi(ráfii¡v. · ' 

33. 1. 3—4. sor: „s mindegyiktől a ki vála-
szolván, hallani akarja a mit mondok." xcá éav ti? 
(3ovXr¡tat ánoxQtvófisvog áxovsiv wv áv Xéya. A bírálat-
ban ez a fordítás inditványoztatik: „vagy (?) ha 
valaki akarja, felelgetvén, hallgathassa (?) mit 
beszélek." De én S t a l l b a u i r i m a l tartok, a ki 
ezt mondja e helyhez·: táv ng dictum est urbanius 
pro ogng elv. Azután az indítványozott fordításban 
a Xéym előtt álló áv helytelenül vonatkoztatik az 
áxovsiv-XA. ; 

33. 1. 3—4. sor alulról: „Ez szint oly igaz 
mint könnyen megvizsgálható." A bírálatban in-
ditványoztatik : „könnyén • megczáfolható."' -De 
így' képtelenséget mondana Sócrates, mert ezt 
mondaná : „Nekem az Isten rendelte, hogy ezt'te-
gyein. Ez szint oly igáz, mint könnyen megczáfol-
ható." Sócrates tehát egy részről azt mondaná, 
hogy az ő állítása igaz, más részről pedig, hogy az 
könnyen m e g c z á f o l h a t ó J ó l mondja S t a 11-
b a u m : svéXsyxta hoc loco intelliguntúr ea, quae 
faciíe po'ssunt explorari utruni Vera ;sint nec ne. 
Eténim íXéyxuv non solum significat redargueré,· 
coñyinceré, sed etiam explorare, examinare/' ·•'.· 

34. 1. 4. sor : „és büntessenek.,, Erre ismét 
ázt mondja a birálat, hogy fölösleges, mert nem 
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áll az eredetiben. Dehogy nem áll! Hát a και τι-
μωρεΐσθαι nem áll ott ? 
. 36. 1. 11. sor: „A birt illetőleg pedig, való-
ban." προς tf ovv δόξαν. S t a l l b a u m é s - H i r -
s c h i g : „verum ad existimationem certe." Azon-
ban a προς δ' ovv azt is teszi: de akármikóp áll a 
dolog, valóban." S t a l l b a u m szerint: „sed-hoc 
utcunque est, certe." így tehát az e helyre vonat-
kozó birálat egészen alaptalan. . 

39. 1.12..sor: „megtanulván valamit." ο ti 
μαθών. A birálat indítványozza: „azért hogy ám-
bár ezt beláthattam.? De mit? S t a l l b a u m igy 
magyarázza e helyet: Nos quidem ό τιnunc pro 
accusativo'absoluto babendum arbitramur, quasi 
scriptum s í t : κατά το ο ti μαθών. Quam rationem 
probabilem esse comparatio particularum καθότι 
et διότι arguit, quae item ex ό τι prodierunt. Ete-
nim ο pro καθ' δ i. e. κατά τονθ' δ dici consvevit. 

. 21. sor: „hanem külön elmentem mindegyik-
hez oda, hol, a mint gondolom, a legnagyobb jó-
téteményt gyakoroljam." Ez és nem más foglalta-
tik az eredetiben, melyben ένεργετείν nem függ az 
έμελλον-tói, hanem az έπϊ δε τό-től; mert azt akarja 
mondani: έπί τοΰτο rja, ΐνα. Az eredetiben álló ίων 
pedig az ήα miatt fölösleges. 

43. 1. 5.. sor: „mások pedig ellenben köny-
nyen türendik azokat." άλλοι δε άρα αντάς οίσουσι 
ήήδίως. Itt két ellentétről van szó, tehát δε άήα 
nem jelenthet t e r m é s z e t e s e n , mint a birá-
lat indítványozza. Különben e mondat nem függ 
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össze grammatikailag az előbbiekkel, hanem oda 
kell gondolni: olyan esztelen vagyok-e, azt vélni, 
hogy mások azt türendik; a mit t. i. ti nem tűr-
tetek. 

51. 1. „mert e miatt az ottaniak bizony nem 
ölnek meg." ov dijnov TOV'TOV ys tvsxa oí éxsTanoxtú-
vyvai. A hirálat pzt indítványozza: „mindenesetre 
legalább e miatt talán nem ölnek meg azok ott." 
Ez helytelen; mert a görög szövegben a návzoog 
(mindenesetre) után pont áll; az tehát az előbbi 
mondathoz tartozik. 8 nem ellenmondás-e a kife-
jezés : minden esetre talán ? Azután a l e g a l á b b 
sem illik ide; mert az alvilágban sem e miatt sem 
más miatt nem ölik meg az embert; minthogy az 
odaérkezők már meghaltak. 



PLÁTO CRITOBÍJA. 

ELSŐ FEJEZET. 

48.1. S o c r a t e s. Miért jöttél ilyenkor, óh Cri-
ton ? Vagy nincs már korán ? 

C r i t o n. Minden esetre. 
S o cr. Hány óra lehet körülbelől ? 
C r i t. Korán reggel van. 
So cr . Csodálom, hogy a börtönör hájlandó 

volt reád hallgatni '). 
C r i t. Ő már ismerősem, óh Socrates, mivel 

gyakran járok ide, s már némi jóban is részesült 
általam. 

S o c r. Imént vagy már régen jöttél ? 
C r i t . Meglehetősen régen. 
S o c r. Hát miért nem keltettél föl azonnal s 

B. miért ülsz mellettem hallgatag ? 

' ) Téged bebocsátani. 
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. C r i t. Istenemre, óh Socrates, magam sem 
akarnék ilyen álmatlanságban és búban lenni '). 
Hanem már régen csodállak, látván mily édesen 
alszol s készakarva nem keltettelek föl, hogy mi-
nél kellemesebben töltsed az időt. Valóban már 
azelőtt is egész életemben gyakran szerencsésnek 
magasztaltalak jellemed miatt; de leginkább a 
reádváró bajban, mivel oly könnyen és szelíden 
töröd. , 

S o c r. Hiszen bűn volna, óh Criton, ilyen 
korban levőnek haragudnia, hogy már meg kell 
halnia. C. 

C r i t . Mások is, óh Socrates, kik ilyen kor 
ruak, hasonló hajakba keverednek, de koruk még 
sem szabadítja meg őket attól, hogy ne/bosszan-
kodjanak a jelenlevő balsorsukon. 

S o c r . Ugy van. Dé miért jöttél csak oly 
korán ? 

C r i t . Szomorú hirt hozva, óh Socrates, nem 
ugyan reád nézve, a mint nekem látszik, hanem 
szomorút és nehezet reám s minden, barátaidra 
nézve, melyet én, a mint hiszem, közölök legne-
hezebben fogok elviselni. . · · t 

S o c r . Minő az ? Vagy megjött Délusból a 
hajó, melynek megérkezte után meg kell hal- D. 
nom? 2). ' • ' , 

') Mint t e ; miképon keltettelek volna tehát föl ? ;—. 
J) Apollo szerencsésen vezette vissza Theseust és társait 
Créta szigetéről; azért az athéniek évenkint követeket 
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C r i t . Még meg nem érkezett ugyan, de 
azok után, miket némelyek Suniumból jővén, kik 
ott visszahagyták a hajót, jelentenek, ugy hiszem, 
hogy ma fog megérkezni. Ezen hírhozók szerint 
tehát világos, hogy ma érkezendik meg és szük-
séges lesz, óh Socrates, hogy már holnap végez-
zed be az éltedet. · ·.. 

MÁSODIK FEJEZET. 

S o.cr. Jó szerencsét hozzá, óh Criton. Ha» 
igy tetszik az isteneknek, ugy legyen; de nem 
hiszem hogy ma fog megérkezni. 

1. C r i t . Honnan következteted ezt ? 
Soc r. Én megmondom neked. Azon nap után 

t. i. melyen a hajó megérkezik, meg kell halnom. 
G r i t. Ezt mondják legalább, kik erről ren-

delkeznek '). 
1 S o c r . Én tehát azt hiszem, hogy a hajó 

nem érkezik meg holnap, hanem harmadnapra. 
Ezt égy álomképből következtetem, melyet kevés-
sel ezelőtt ezen éjjel láttam, és ugy látszol, hogy 
épen jókor nem keltettél föl engem, ' . 

küldének Délusba, hogy Apollónak hálaáldozatot hozza-
nak. Azalatt miglen a követi hajó távol vala Athéntól; 
nem volt szabad az elítélteket kivégezni. Socrates elitél-
tetése elö'tt épen egy nappal indult el a követi hajó Dé-
Insba, honnan csak harrainez nap múlva jött vissza. So-
crates tehát harmincz napig volt a börtönben. 

') A kiktől függ a halálbüntetés végrehajtása. 
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C r i t. 8 ugyan mi volt ez az álom ? 
S o c r. Ugy látszott nekem, hogy valamely 

szép és csinos termetű nő, fejér ruhát viselve, 
hozzám lépvén, engem hí és ezt mondja: óh So-' B. 
crates 

Harmadnapra igen termő Phthiába elérsz 
majd *). 

. Ő r i t . Mily csodálatos ez az álom, óh So-
crates! 

S o c r. Sőt nagyon világos, óh Criton, a mint 
legalább én gondolom. 

HARMADIK FEJEZET. 
N 

C r i t. Nagyon is, a mint látszik ; de engedel-
meskedjél még most nekem, jó Sócrates, és mentsd 
meg magadat; mert engem, ha te meghalsz, nem 
egy báj fog érni, hanem azonkívül, hogy olyan 
baráttól fosztatom meg, minőt én soha többé nem 
találok, sokak előtt, kik engem és téged nem jól 
ismernek, oly szinben fogok állni, hogy képes le-
vén téged megmenteni, ha pénzt akartam volna C. 
költeni, azt elhanyagoltam. Már pedig melyik hir 
volna gyalázatosabb annál, mely szerint azt tart-
ják rólunk, hogy többre becsüljük a pénzt mint a 
barátokat ? Mert a sokaság nem fogja hinni, hogy 

') Homér Uiásából IX. ének 363. vers. 
F l á t o O r i l o n j a . 5 
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magad nem akartál innen menekülni, noha mi erre 
törekedtünk. 

S o c r. De mit tQrődünkjnij.nnyira, óh jám-
• bor Oriton,. a . sokaság véleményével9 Hiszen a 

legokosabbak, a kik inkább méltói, hogy reá-
jok figyeljünk, azt fogják gondolni, hogy ez épen 
ugy történt a mint történt. 

D. C r í t. De hiszen látod, óh Socrates, hogy 
szükséges a sokaság véleményével is törődni. A 
jelen körülmények is bizonyítják, hogy a sokaság 
képes nem a legkisebb, hanem majdnem á legnar 
gyobb rosszat elkövetni, ha valaki előtte rágal-
maztatott. 

S o c r. Bárcsak, óh Criton, képes volna a 
sokaságji_]egnagyobb rosszat valakin elkövetni, 
hogy viszont képes.legyen a legnagyobb jótjs_i)j 
s jól állna a dolog. De most az egyiket sem birja, 
mert sem okossá sem esztelenné nem tehet vala-
kit, hanem azt teszi, a mi épen elébe akad 2). 

NEGYEDIK FEJEZET. 

E- C r i t. Hadd legyen igy. De felelj nekem 
erre, óh Socrates! Talán csak nem aggódol miat-
tam 8 többi barátaid miatt, nehogy, ha innenJíh 
menekülnél, a föladók alkalmatlanságot- szerez-
zenek nekünk, mivel téged elszöktettünk, s kény-

') Vele tenni ') Vaktában eseleksiik. 
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szerüljüiik vagy egész vagyonunkat vagy sok 
pénzt elveszteni vagy ezen kivül még mást is 
szenvedni? Ha talán ilyesmitől félsz, ne törődjél 45· 
vele ; mert bizony igazságos, bogy mi, ha téged ; 
megmentettünk, ilyen veszélyt, s ha kell, még na- > 
gyobbat is kiálljunk. Engedj tehát nekem s ne; 
cselekedjél másképen. 

S o c r. E miatt is aggódom, óh Criton, és 
sok más miatt. . 

• C-rit. Ettől se,félj tehát; mert a pénz sem-
sok, melyért téged némelyek megmenteni s innen 
kivinni akarnak. Azután nem látod-e mily· olcsók, 
ezek a föladók, s hogy számukra nem .kell sok 
pénz ?*Számadra pedig készén áll az én, a mint B. 
gondolom elegendő, vagyonom.' Azután ha azért; 
mivel figyelemmel vagy irántam, azt gondolod; 
hogy nem kell költeni az enyimet, készek itt ezek 
a vendégbarátok a költséget viselni. Egyikök, a 
thébai Simmias, elegendő pénzt hozott e czéíra. 
Kész pedig Cebes is és még nagyon sokan, ugy 
hogy, a mint mondom, sem az ebbeli félelemből 
ne resteld magadat megmenteni, sem az, a mit a 
törvényszék előtt mondtál, ne gyötörjön téged, 
hogy megszabadulván soha sem tudnád mi tevő 
légy; "mert sokfelé másutt is, a hova jöhetnél, 
szeretni fognak téged. Ha pedigThessáliáha akarsz ©'· 
menni, vannak nekem ott vendégbarátaim, a kik 
téged nagyra becsülni s neked oltalmat nyújtani .í. 
fognak, ugy hogy téged senki sem fog Thessáliá-
ban epeszteni. . . 

5 * 
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ÖTÖDIK FEJEZET. 

Azonkívül ugy látszik nekem, hogy te, óh 
Socrates, igazságtalan dologba is belekapsz, t. i. 
elárulod magad, noha megmenekülhetsz ; és te 
sietteted, hogy olyasmÚtörténjék^veled, mit elle-
neid is siettetnének és siettettek is, elsikkasztani 

D. akarván téged. Ezenkívül ugy látszik nekem,fiai-
dat is elárulod, kiket, noha fölnevelhetnéd s kiké-
pezhetnéd,azonnal elfogsz hagyni,és amennyire raj-
tad áll, akár minő baj érheti őket. Ugy fognak pe-
dig járni, miként az árvaházakban az árvák szok-
tak járni. Mert vagy nem kell gyermekeket nem-
zeni, vagy pedig mind nevelve mind oktatva ba-
joskodni velők. Te azonban ugy látszol, hogy a 
legkényelmesebbet választod ; már pedig azt kell 
választanod, mit jó és vitéz férfiú választana,mi-
után ugy is mondod, hogy egész éltedben erény 
után törekszel. Mert én legalább szégyenlem ma-

E. gamát mind te éretted, mind érettünk, a kik bará-
taid vagyunk, nehogy látszassák mintha a reád 
vonatkozó egész dolog gyávaságunk által történt 
volna — t. i. a pörnek a tőrvényszék elébe hoza-
tala (midőn megjelentél, noha tőled függött meg 
nem jelenni),s maga a pörbeli eljárás is, a mint tör-

• tént,mely a dolognak mintegy nevetséges oldala — 
s hogy gyávaságunk és férfiatlanságunk miatt kike-

46-1· rülte figyelműnket, a kik meg nem mentettünk té-
ged,valamint te sem tenmagadat,a mi még is lehet-
eéges volt, ha csak valamire valók voltunk volna. 
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Gondold meg tehát ezeket, óh Socrates, nehogy a 
bajjal együtt gyalázat is érjen téged és minket; s 
azért tanácskozzál magaddal; sőt már nincs is idő 
tanácskozni, hanem eltökélt határozatra. A határo-
zat pedig csak egy; mert a következő éjjel min-
dennek kell teljesülve lennie. Ha pedig késleke-

.dünk, lehetlen s többé ki nem vihető. Azért higyj 
nekem mindenképen, óh Socrates, és ne cseleked-
jél másképen. 

HATODIK FEJEZET. 

S o c r. Őh kedves Oritou, a te készséged so-
kat ér, ha némi helyességgel volna összekötve ; kü- ®· 
lönben, minél nagyobb annál nyomasztóbb. Vizs-

.gálnuak kell tehát, vájjon tegyük-e ezt vagy ne, ·• 
mert én nem csak. most, hanem mindig is olyan 
voltam, hogy ügyeimet illetőleg nem hittem semmi 

. másnak mint azon védvnek, mely megfontolásom . >> 

.közben a legjobbnak tűnt föl;· már pedig a véd-
veket, melyeket előbb fölhoztam, nem vethetem 
most vissza, miután ezen sors ért engem, hanem 
ugyanazoknak látszanak nekem, s ugy becsülőm C. 

: és tisztelem mint azélőtt.; és ha ezeknél jobbakat 
nem bírunk jelenleg előhozni, tudd meg jól, hogy 
nem fogok neked engedni, még akkor sem, ha a 
sokaság hatalma minket mint gyermekeket, a 
mostaniaknál több rémmel ijesztgetne, bilincsek-
kel, halállal és vagyonelkobzással sújtva. Miként 
vizsgálhatnék tehát ezt leghelyesebben ? Ha elő-
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szőr ismét fölvennők ama beszédet, melyet te a 
véleményekről mondasz, vájjon helyes-e az állítás 
minden esetre nézve vagy nem, hogy a vélemé-
nyek közöl némelyeket figyelembe kell venni, 

D. másokat pedig nem"; vagy hogy, mielőtt megkel-
lett volna halnom, helyesen állíttatott, most pedig 
világossá lett, hogy csak vaktában, beszéd kedve-
ért mondatott, s hogy valóban csak tréfa és cse-
vegés volt ? De kívánom veled együtt közösen 
megvizsgálni, óh Criton, vájjon másnak látszik-e 
nekem miután ilyen helyzetben vagyok, vagy 
ugyan annak, s ne törődjünk-e vele, vagy enged-

. jünk-e neki. Azok pedig, a mint vélem, a kik va-
lamit mondani gondoltak, mindig azt álliták, va-
lamint én is épen állítottam, hogy a vélemények 

E. közöl, melyeket azemberek gpndolrfak/"némelye-
ket sokra kelLbecsülni, másokat pedig.nern7Ne m~ 
látszik-e neked az istenekre, óh Criton, hogy ez 

47 l.. helyesen állíttatik ? Mert te, emberi számítás sze-
rint legalább, távol vagy attól, hogy holnap meg-
kellene halnod, s igy a jelen baleset meg nem 

: zavarhat téged. Gondold meg tehát. Nem tartod 
• helyesnek az állítást, hogy az emberek minden 

véleményeit nem kell becsülni, hanem némelyeket 
igen, másokat nem ? S nem is minden emberét, 
hanem némelyikét igen, másét nem ? Mit gondolsz ? 
Nem állíttatik ez helyesen ? 

') Ama beszéd. 
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C r i t. Helyesen. 
S o cr. Nem kell tehát a jókat 1) tisztelni, a 

rosszakat nem ? 
C r i t. Igen. 
S o c r . S nem jók-e a józan emberekéi, s 

rosszak az esztelenekéi ? 
C r i t Hogy is ne ? 

HETEDIK FEJEZET. 

S o c r . Rajta tehát, miként volt ez állítva ? 
Vájjon valamely testgyakorló férfiú, midőn ezzel B· 
foglalkozik, minden embernek a dicséretére, dor-
gáiására s véleményére figyel-e, vagy csak amaz 
egyére, a ki épen orvos vagy vímester ? 

C r i t. Egyére csak. 
S o c r . Tehát csak amaz egynek a dorgálá-

sától kell félnie, s dicséreteit szívesen fogadnia, · 
nem pedig a sokaságét. 

C r i t. Világos bizony. 
S o c r . Ugy kell tehát cselekednie, testgya-

korlatokban eljárnia, sőt ennie és innia is, a mint 
amaz egynek, a felügyelőnek és szakértőnek in-
kább tetszik, nem pedig minden többieknek. 

C r i t. Ugy van. 
S o c r . Jó. De ha erre az egyre nem hall- in-

gatván s véleményét és dicséreteit becsmérelvén, 

') Véleményeket. 



,jLATO CEITONJA. 72 

a sokaaágtiteaüUfiteba é"M6kre ügyel, vájjon nem 
fog-e kárt s j p H f l ' 

C r i t / j 
S o c r. 'THBFez'a/kár ? S merre tart, 8 me-

lyik részére az engedelmetlennek ? . · 
C r i t. Világos, hogy a testre, mert ezt ron-

gálja meg. 
S o cr. Jól beszélsz. Tehát a többiben is igy 

áll a dolog, óh Criton, nehogy mindent rendre 
vizsgáljunk. S valóban a jogszerűre és jogtalanra, 
a rútra és szépre, a jóra és roszra nézve is, mik-
ről most foly a tanácskozásunk, vájjon a sokaság 
véleményét kell-e követnünk s ettől félnünk, vagy 
az egyét, ha valaki szakértő, a kitől inkább kell 
tartanunk és félnünk mint a többiektől összesen ? 
Kit ha nem követünk, megsemmitjük majd ós 
szentségtelénitjük azt, mi a jogszerű által szebbé 
lön, a jogtalan által pedig megsemmisült l). Vagy 
ez semmit sem nyom ? . 

C r i t . Én legalább ugy hiszem, óhSocrates. 

NYOLCZADIK FEJEZET. 

E. 

— S o c r. Rajta tehát, ha azt, mi az épszerü 
által jobbá lesz, és a betegszerü által elvész, meg-
rongáljuk, nem hallgatván a szakértők vélemé-

') A mi értekezéseinkben. 
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nyére, vájjon kivánatos-e nekünk'az élet, 
főibomlott ? S vájjon a test-e ez vagy nem ? 

C r i t. Igen. ' 
S o c r. Kivánatos-e tehát nekünk az élet 

nyomorult és megrongált testtel ? 
C r i t. Semmiképen. 
S o c r. De kivánatos-e azon megrongálttal 

élni, melynek a jogtalanság árt, s az igazság 
használ ? Yagy silányabbnak tartjuk a testnél azt, 
akár mi legyen az bennünk,, mire mind a jogta-
lanság mind az igazság vonatkozik? 

C r i t. Semmiképen. 
S o c r. Tehát becsesebbnek ? 
C r i t . Sokkal is. ; . 
S o c r. .Nem kejl_tehát, óh jámbor, sokaúto-

rődnünk azzal, hogy mit fog a sokaság rólunk 
mondani, hanem a jogszerűnek ós jogtalannak 
•szakértője, az egyetlen egy, és mága az igazság; 
ugy hogy e részben nem tanácsolsz helyesen, azt 

-tánácsolván, hogy törődnünk kell a sokaság véle-
ményével a jogosra, szépre, jóra és az ellenke-
zőkre nézve. — De azt mondhatná talán valaki, 
hogy a sokaság képes minket megölni. . 

- C r i t. Ez is világos ; mert mondhatná valaki 
óh Socrates. ... ·.. 

- . —- S o c r. Igazat szólsz. De ezen védv, óh jám-
bor, melyen végig mentünk, ugy látszik nekem, 
hogy még mindig hasonló az előbbihez '). S ezt 

') Melyet máskor tárgyaltunk. 
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meg ismét, vájjon megáll-e még vágy 
nem, hogy t. i. nem az életet kell legtöbbre be-
csülni, hanem jó életet. 

C r i t. Megáll bizony. 
S o c r. Az pedig, hogy jól, szépen és igazsá-

gosan élni ugyanegy dologi megáll- e vagy nem ? 
C r i t . Megáll. 

KILENCZEDIK FEJEZET. ' 

S o c r. Ezekből tehát, a mikben megegye-
zünk, azt kell vizsgálni, vájjon igazságos-e, hogy 
én törekedjem innen kijutni, ha az athéniek nem 
engedik, vagy nem igazságos-e ? És haigazságos-

C. nak látszik, törekedjünk, ha pedig nem, hagyjuk 
abba. De az általad emiitett védveket illetőleg a 

-pénzköltség, vélemény s a gyermekek nevelése kö-
rül, vigyázz, óh Criton, nehogy ezek valóban ezen 
sokaságnak a védvei legyenek, mely könnyen 
megöl s ha képes; volna, ismét föltámasztana min-
den ész nélkül."- Nekünk azonban, miután az ész 
ugy kívánja, nincsen más vizsgálni valónk, mint 
az, mit épen mondánk,vájjon igazságosan fogunk-e 

D. cselekedni, ha pénzzel és hálával adózunk az en-
gem innen kivezetendőnek, s ha magunk is kive-
zetünk s kivezettetünk, vagy valóban jogtalan-
kodni, ha mind ezt tesszük? És ha látszanánk, 
hogy ezt igazságtalanul létesítjük, nem szabad 
számításba vennünk sem azt, hogy meg kell hal-
nunk, ha itt maradunk s nyugodtan viseljük ma-
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gunkat, sem azt, hogy akármi mást kell szenved*" 
nünk a jogtalankodás előtt '). 

C r i t . Jól látszol beszélni, óh Socrates; de 
nézd, hogy mitévők legyünk. 

S o c r . Vizsgáljuk közösen, óh jámbor, és 
ha, mialatt én beszélek, valami. ellenmondani va-
lód van, mondj ellen s én engedni fogok neked; 
ha pedig nincs, hagyj föl már, óh jámbor,gyakran 
ugyanazon beszéd említésével, hogy az athéniek E. 
akarata ellen kell innen távoznom ; mert én nagyra 
becsülöm, hogy rábeszélsz ezt tennem, csak ne az 
akaratom ellen. Nézd tehát a vizsgálat elejét, váj-
jon elegendőleg van e előadva, és iparkodjál az 
általam kérdezettre válaszolni, ugy a mint leg- 49.1. 
jobbnak gondolod. 

C r i t . Megkísérlem tehát. 

TIZEDIK FEJEZET. 

S o c r . Azt mondjuk-e, hogy semmiképen 
sem szabad készakarva jogtalankodni, vagy hogy 
némely módon szabad, máson pedig nem ? Vagy 
hogy a jogtalankodás semmiképen sem akár jó 
akár szép, a mint az előbbi időben is megegyez-
tünk ? Ugyanez imént is állittaték. Vagy mind 
amaz előbbi engedményeink félredobattak ezen 

') Mind ama hajakat nem szabad számításba ven-
nünk, ha előbb meg nem vizsgáltuk, vájjon el nem köve-
tünk-e igazságtalanságot ? 
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®kevés nap alatt és mi, óh Criton, kik régóta ilyen 
vén emberek vagyunk, megfeledkeztünk-e arról, 
hogy komolyan értekezve egymással, semmiben 
sem különbözünk a gyermekektől ? Vagy legin-
kább ugy áll-e a dolog, a mint akkor mondottuk ? 
Hogy t. i. akár mondja a sokaság akár nem, akár 
ezeknél még nyomasztóbbat kellene szenvednünk 
akár szelídebbet, mind a mellett nem rosz'és 
rút-e mindenképen a jogtalankodás a jogtalanko-
dóra nézve ? Mondjuk-e vagy nem ? 

C r i t . Mondjuk. 
S o c r . Semmikép sem kell tehát jogtalan-

kodni. 
C r i t . Nem bizony. 
S o c r. Tehát a jogtalankodó ellen sem vi-

szont jogtalankodni, a mint a sokaság gondolja, 
miután semmikép sem kell jogtalankodni. 

C r i t . Nem látszik ugy. 
S o c r . Hát hogyan ? Kell-e rosszat tenni, 

óh Criton, vagy nem ? 
C r i t . Nem bizony, óh Socrates. 
S o c r . JUi tovább? Ila a megbántott viszont 

megbánt, igazságos-e az, mint a sokaság mondja, 
vagy nem igazságos ? 

C r i t . Semmi esetre. 
S o c r . Mert hiszen rosszat tenni az embe-

reknek,semmit sem különbözik a jogtalankodástól. 
C r i t . Igazat beszélsz. 
S o c r . Tehát sem viszont jogtalankodni sem 

rosszat tenni nem kell egy ember ellen sem, akár-
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mit szenvedjünk tőle. És vigyázz, óh Criton, ne-* 
hogy ezt megengedve, véleményed ellen engedj. 
Mert tudom, hogy csak kevesen gondolnak s D. 
fognak igy gondolkodni. A kik tehát ezt elfogad-
ják s a kik nem, azok kőzött nincs közös tanács-
kozás, hanem szükséges, hogy ezek egymást meg-
vessék, látván egymásnak gondolatait. Ennélfogva 
vizsgáld te is nagyon jól, vájjon részesülsz-e ') s 
ugy gondolsz-e mint én. S kezdjük el innen a ta-
nácskozást, hogy soha sem helyes dolog, akár jog-
talankodni akár viszont jogtalankodni, akár meg-
hántva levén visszatorolni s viszont megbántani. 
Vagy elállsz és nem részesülsz a kezdetben? Mert 
én részemről már régen s most is igy gondolko- E-
dom, de ha neked másképen látszik, mondd el és 
tanits. Ha pedig az előbbi mellett maradsz, hall-
jad a következőt. 

C r i t. A mellett maradók és szintén ugy gon-
dolom. Csak beszélj. 

S o c r. Elmondom tehát a kővetkezőt, vagy 
is inkább kérdezem: vájjon azt, miről valakivel 
megegyeztünk, hogy igazságos, kell-e tennünk, 
vagy őt megcsalnunk ? 

C r i t. Tennünk kell. 

TIZENEGYEDIK FEJEZET. 

s S o c r. Vizsgáld már a dolgot ebből a szem-
pontból." Ha innen elmegyünk a nélkül, hogy a 

') Nézetemben. 
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50. l. várost rábírtuk volna, vájjon rosszat teszünk-e 
némelyeknek, és pedig a kiknek legkevésbé illik 

c vagy nem ? És megmaradnnk-e a mellett, a miről 
megegyeztünk, hogy igazságos, vagy nem ? 

C r i t. Nem birok arra felelni, óh Socrates, 
a mit kérdezesz ; mert nem értem. , 

S o c r. Gondold meg tehát igy: ha hozzánk 
az innen elszokni akarókhoz, vagy akármint ne-
vezzük ezt, a törvények jővén és a város községe 
elénk állván kérdeznék: „Mondd meg nekem, oh 
Socrates,. mit szándékozol cselekedni ? Más vala-
mit szándékozol mint ezen tetted által, melyre 
vállalkozol, minket a törvényeket és az egész vá-

®· rost, a mennyire tőled függ, megrontani ? Yagy 
gondolod-e lehetségesnek, hogy ama város még 
fönáll s nincs fölforgatva, melyben a hozott Ítéle-
tek semmit sem érnek, hanem magánemberek ál-
tal érvénytelenekké válnak és megdöntetnek ?" 
Mit fogunk ezekre és más ilyenekre mondani, óh 
Criton ? Mert sokat bírna valaki, különösen pedig 
szónok, ezen veszélyeztetett törvény érdekében 
mondani, mely azt rendeli, hogy a hozott ítéletek 
érvényesek legyenek__Vagy azt fogjuk-e nekik 
mondarii'líogy: X"város jogtalankodik velünk s 

C. nem ítélte helyesen a pört? Ezt-e vagy mit fo-
gunkmondani? . 

C r i t. Ezt bizony Jupiterre, óh Socrates. 
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'-*•· TIZENKETTEDIK FEJEZET. . . 
• ' · • ". I · * 

~ r S o c r. Mi tehát, ha a törvények, mondanák: . . 
„Oh Socrates, vájjon ebben is állapodtunk-e meg, 
mi és.te '), vagy abban-e, hogy maradjunk az íté-
leteknél, melyeket a város hoz?" Ha pedig csodál-
koznánk, hogy igy beszélnek, azt mondhatnák ta-
lán hogy: „Oh Socrates, ne csodálkozzál a mon-
dottakon, hanem felelj, miután szokásod kérdé-
sekkel és feleletekkel élni. Rajta tehát, mi pana- D. 
szod van ellenünk és a város ellen, hogy minket 
megsemmisíteni vállalkozol ? Nem mi nemzet-
tünk-e először téged s nem általunk vette el atyád 
az anyádat s nemze téged ? Mondd tehát nekünk, 
vájjon közölünk a házasságitörvényeknekteszesz-e-
szemrehányást, hogy nem jók ?" Nem teszek szem-
rehányást, mondanám. „Hát a szülöttnek nevelése 
és oktatása körülieknek, melyekben te is nevel-
tettél ? Vájjon nem jól rendelkeztek-e közölünk az 
erre hozott törvények, megparancsolván az atyád· 
nak, hogy zenében és testgyakorlatban oktasson ?" 
Jól mondanám. „Jó; miután pedig születtél, fölne- E. 
veltettél s kimiveltettél, birnád-e állitani, hogy 
nem voltál a mi sarjunk és szolgánk, mind tenma-. 
gad, mind elődeid ? És ha ez igy van, gondolod-e; 
hogy egyenlöleg illet a jog téged és minket, és a . . 
mit mi ellened tenni akarunk; gondolod-e, hogy.. 

') Hogy igazságtalanságról vádoljad az ítéleteket. : · 
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jogod van ezt viszont tenni ? Vagy talán atyáddal, 
és, ha volt, uraddal nem vala egyenlő jogod, ugy 
hogy ha bántalmat szenvedsz, ezt viszonozzad, 

51. L ha dorgáltatol, ellenmondj, ha megveretel, vissza-
verj, és sok más efféle ; de hazád és a tőrvények, 
ellenében szabad lesz-e neked ez, ngy hogy, ha mi 
téged megsemmitni akarunk, mert igazságosnak 
gondoljuk, te is fogsz iparkodni minket, a törvé-
nyeket, és a hazát, a mennyire tőled függ, meg-
rontani, s azt fogod-e mondani, hogy ezt téve-
igazságosan cselekszel, a ki valósággal az erényre 

/-törekszel ? Vájjon olyan bölcs vagy-e, hogy íele-
| ded, miként a haza becsesebb az anyánál és atyá-
1 nál s minden többi ősöknél, s tiszteletreméltóbb 
| és szentebb, s nagyobb tekintélyben áll mind az 

B. I isteneknél mind az ésszel birő embereknél, s hogy 
j tisztelni kell, és inkább engedni s hízelegni a ne-
1 heztelő hazának mint az atyának, s vagy rábeszél-
i /n i vagy azt tenni a mit parancsol, és eltűrni, ha 
I valamit tűrni rendel, csendesen viselve magadat, 
f akár üttessen, akár megkötöztessen, akár hábo-

rúba vezessen téged a megsebesitendőt vagy meg-
halandót, hogy ezeket tenni kell, s hogy igy van -
az igazság, s hogy nem szabad hátrálni, sem he-
lyét elhagyni, hanem jmindjJbAborűban jnind a 
törvényszék előtt, s mindenütt. azt kell tenni, a 

C. mit a város és haza parancsol,, vagy rábeszélni, 
ínibén áll á jog; de hogy nem szent dolog erő-' 
szakolni sem az anyát sem az atyát, sokkal ke-
vésbbé pedig a hazát?" Mit fogunk ezekre mon-
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dani, óh.Criton? Hogy a ,törvények igazat ,szól-
' · ' . ' 7 , · - ' í " " . ' ' 

, С r,i t. En legalább azt-jtartoip. . . ' . 

' l ^ & H Á . ';.. ' 

. ' S ..Q^jr:i.„Gon£bí(Í Sojerates ·— 
mondhatnák talán a- .tpr.vgnyék,,— vájjon i'gazat 
mondunk-e hogy te igazságtalanságot szándéko-" 
zol rajtunk elkövetni pzáltal a mibe,most bele-
kapsz. Mert mi, nöha téged nemzettünk, fölnevel-
tünk, oktattupk s. minden jgjbaji, tőlünk kitelhe-
tőleg, r^zesitettfin^ yalamin£ a, t$ jb i polg^rpkqt 
is, még is,^i$e,tjük (az álta^,hogynat(ilpiat agunk, 
az, athéiyek ^pzől ann^jk, a i ^ i p e k 4 e t s ^ , . x ^ t ^ n D. 
.polgárrá :fpj8jVattatptt -s¡Játtja a yárqsyi^ppyait/éÉ). 
mipket, ,a törvényeket), rhogy)a kinek .mi Дещ j^tV 
szünk, ^ п д о к ^ г а Ь ^ ^ e $ -. 

á ,bpyá'акад.'fg JSryé^ygk 

ha n)i. | s a ¡y$rpg nem ¡fejs^enén^. peki, щфг з̂да̂ а-
H y a g ^ L e p ^ ^ 
y&mép rmegffl. á f e a ^ ^ ^ w i » ! . ^ E · 
«»Öv^tyfe imjképefl, ^ й ц ^ е1^ г j jpr^ypjret / .s 
miként Jga^gat j .u | e g y e ^ k % n 
már azt mondjuk, hogy б tettleg beleegyezett ve-, 
lünk,- azt téendeni, a/mit-parancsolunk, э á nem 

jopalank'ódik, 'inivél ¿fíkürik mint'szüf()ine^s mlpf 
Pláto Critonja. 6 
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nevelőinek, nem engedelmeskedik, és mivel, noha 
fogadta, hogy bizonyosan engedelmes leend, sem' 

52.1. nem engedelmeskedik, sem meg nem győz min-
ket ') ha valamit nem teszünk jól, ámbár mi nyil-
vánosan kitesszük 2) s nem is durván· rendeljük 
azt tenni, a mit parancsolunk, hanem megenged-
vén egyet a kettő kőzöl, t. i. vagy minket meg-
győzni, vagy tenni 3), 5 egyiket sem teszi." 

. TIZENNEGYEDIK FEJEZET. 

„Azt mondjuk már, óh Socrates, hogy ezen 
vádakba te is fogsz bonyolodni, ha azt teended, á 
mit szándokolsz, és pedig nem legkisebb mérték-
ben az athéniek kőzöl, hanem leginkább."—Ha 
pedig azt mondanám, de miért? talán méltán sze-
memre vetnék mondván, hogy épen én vagyok az, 
a ki az athéniek közöl leginkább tettem volt ezt 

B. a 'fogadást.4). .Mondhatnák ugyan is : »Óh Socra-
tes, nagy bizohyitékaink vannak arról, hogy mi ia' 
tetszünk neked s á város is. Mert soha sem tartóz·" 
k'odtál volná benne sokkal inkább mint a többi 
összes athéniek, ha igen különösen nem tetszik, 

11 éa játéklátványra aem mentél valaha ki a város-
ból, kivéve egyszer az Isthmusra, sem máshová, ' 
hacsak nem valahová táborozandó, sem más vala-

• · l) A jobbról.—') Hogy mindenki olvashassa és meg-
bírálhassa az indítványokat,,mielőtt törvénynyé válnának. s 
— *) A mit rendelünk. — *) Hogy t. i. engedelmes leszek" 
a törvények iránti ' 
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. inely utazást nem tevéi, valamint a ,többi embe-
• rek, sem más város s más törvények utáni vágy 
nem támadt benned, hogy azokat megismerjed, 
hanem megelégedtél velünk és városunkkal. Oly C 
annyira adtál nekünk elsőséget s fogadtad, hogy 
szerintünk fogod magadat alkalmazni a polgári 
életben s másokban, és gyermekeket nemzél ben-
ne, mivel a város tetszett neked. Sőt még magá-
nak a pörnek folyama alatt szabadságodban állt, 
száműzést indítványozni magad részére, ha akar-( 
tad volna, s a mit most a város akarata ellen szán-
dékozol, akkor, azt akaratával tenni ,· de ,te akkor 
kérkedtél, hogy nem bosszankodol, ha megkel-
lene halnod, hanem elsőséget adtál, a mint, mon-
dád, a halálnak a száműzés fölött. Most.pedig sem 
ama beszédeid miatt, nem szégyeníed magadat, 
nem velünk, a törvényekkel, nem törődöl, ipar-
kodván megrontani, s azt teszed mit a legalávalóbb D 
szolga tehetne, elszökni szándékozván a szerződé-
sek s egyesség ellen, melyek szerint polgárilag 
élni Ígértél. Először tehát árra felelj nekünk, vaj-
jon igazat mondunk-e, azt állítván, hogy té tett-
leg nem,pedig szóval fogadtad, hogy szerintünk 
polgárilag élendsz, vagy nem igazat,?" — Mit , 

-mondjunk erre, óh Criton? Mást-e, minthogy 
megengedjük? , . 

. . , C r i t . Szükséges, óh Socrates! 
. S o c r. „Mást teszesz-e tehát — mondhatnák 
— mint hogy megszeged a velünk, kötött szerző- e 

-déseket és egyességet, melyekét nem kötöttél 
' · ' 6* 
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kényszerítésből, sem mégcsalatva, sem kevés ideig 
kényszeifittetve azokat megfontolni, Hanem hetvén 
év lefolyáséiig, mialatt szabadságodban állt elmón-

* ni, ha nekéd nem tetszettünk s há nem tartottad 
ígázságósa írnak a szerződéseket. De te nem adtál 
elsőséget sem Lacedamonnak sem Crétának, mé-
lyekről t. ¡. mindannyiszor mondod, hogy jó tor-
vényeik vannak,, sem más valamelyiknek akár a 
görög, akár az idegen városok közöl, hanem ke-

63.1. vesebbet utaztál^el belőle mint a sánták, 'válolT 
és más TiénáST Világos tébát, hogy ennyire tetszett 
neked, Jiokkal inkább mint a többi athénieknek, a 
•"áros és mi, a törvények. Mert kinek tetszenék 
valamely állam, törvények nélkül ? Nem maradsz 
meg téh'át most a mellett a miben megegyeztünk ? 
Csak úgy, ha nekünk engedelmeskedel, óh S'ócra-

1 tes; s ném fogod nevetségessé tenni magadat, ki-
° menvén a városból." 

TIZENÖTÖDIK FEJEZET. 

„Mert vizsgáld csak, ha ezeket megszeged 
és e pontok valamelyike ellen' vétkezel, mi jót 

B. fogsz eszközölni magadnak vagy barátaidnak. 
Hogy barátaid magok is veszélyeztetve lesznek 
száműzetni s az államtól megfosztatni vágy jószá-
gukat elveszteni, az majdnem világos. Magad pe-
dig, ha a legközelebb városok valamelyikébe el-

• jövendsz, akár Thébába akár Megaráb'a, —"mert 
mindketten jó törvényekkel élnek . — miüt' e'zék 
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alkotmányának jéllénsége fogsz 'oda · [érkezni, s 
mindhyáján, kik" Várósáikkal • torSSüek,1 gyűlölni 

.'fogbák té'géd, táíítVa, 
és meg fogod 
ugy hogy lát'szífáHők, hogy1 '№lyétfen"dö'nt5tfélÉ%l C. 
á pörUMértá'krá! töíhr'ányék'ilfe^öiít'ójájázriá^Jión 
is látázhátik fiatal· és ósüteíén' émbérek mégrőn- .hí 
tójának lenni. Vágón tehát kérülrii fógqd-Aá'jó 
törvénj'ekkel 'élő Városokat 'és1 rá' íegérKölcsöéebb 
férfiakat p.'És'ha 'ezt teázéd,' Vájjon érdem'és-ré;él-
ried P^Vágy fcöáéléáni fogsz eátkhíéz 'éé tóeífítélén-
'kedni· élőádVán — miriö'béazédMéV'óh S'oérát'ös ? 
Talán inelyekfet itt1 '),'hógy'az' erény 'és'T'gáziág-
azerete.í, a törvényszerűség' és á^törvényekrileg-
többré'méltók'áz embérókre''n'ézVé ? S<'tíéín1'gSn-
dolód/ h'őgy Söcratés öhviséíefe ;ilietléínek.fogna D. 
látszani ? 'Smég i'srázt kéllSfgo'á'd'ölM.,De té'bl fógsz 
menni érről a vidékről és ThéSsáliSbá'l'érké2ni 
Critón veridégbaráta!rhóz; mért cíttTegná'gybbb'a 
rendetlenség és zabolátlanság, s talán szívesen 
hallanák tőled, mily tréfásan, szöktél el a börtön-
ből valamely ruhát körültevén, vagy bundát vé-
vén mágádra, vagy más váiáífhit,' iífibé'a szökevé-
nyek "beburkolva lenni szólták, "és',VSÍVoztá'tVán E. 

' azrálakádát. 'AzSnbári hogf " véfa ember ^léfMíe, 
"tnília "a> ttiÍtíI tdi>WiSH7.Á'f:fi'á 'VH'ffáá " líTfl VÁÁA',HÁT\VÁ."SÍT 

megkívánni'az életet)'' mégszbgvén a légirá'gy'öbb 

') Szoktál előadni. 
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törvényeket, ezt senki sem fogja mondani ? Talán, 
, ha senkit meg nembántsz; különben, óh Socrates, 
sokat fogsz; hallani, mi hozzád méltatlan. Minden 
embernek hízelegve és szolgálva fogsz élni, — mit 
téve· mást-mint lakmározva Thessaliában, mintha 
lakomára utaztál volna Thessaliába? Ama beszé-

64. í. deink pedig az igazságról és a többi erényről hol 
lesznek ? De talán gyermekeid kedveért akarsz 
élni, hogy.,fölneveljed és képezzed? Hogyan? 
Thessaliába vezetvén fogod őket fölnevelni és ké-
pezni, hogy idegenekké tevén őket, ezt is élvez-
zék a te részedről? Vagy ez nem lesz ugyan,-de 
itt neveltetvén, ha csak,te· élsz, jobban fognak-e 
neveltetni és képeztetni, noha nem vagy velők ? 
Minthogy barátaid fognak róluk gondoskodni. 
Vájjon, ha Thessaliába költözködöl, fognak gon-
doskodni, ha pedig az alvilágba utazol, nem fog-
nak gondoskodni ? Hinni kell legalább, ha vala-

B. mire valók, a kik azt mondják, hogy barátaid." 

TIZENHATODIK FEJEZET. ! 

. - .„Engedvén tehát nekünk, óh Socrates, a te 
nevelőidnek, ne becsüld többre sem gyermekeidet, 
sem életedet, sem más valamit mint áz jgazságqst, 
hogy eljővén"áz ~álvflágba "mind ezt védelmedre 
hozhasd föl az ottani uralkodók előtt. Mert ha 
ezt t e s z e d s e m itt nem látszik akár neked akár 

') Ha el illansz. 
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másnak a tiéid közöl, hogy ez jobb, vagy szen-
tebb, sem az oda érkezőre nézve nem lesz jobb. 
Hanem te elmégysz, ha elmégysz, igazságtalansá-
got szénvedvén ugyan, de nem általunk, a törvé- ®· 
nyek, hanem az emberek által. De ha kilépsz ') 
oly gyalázatosan viszont jogtalankodván és rosz-
szat roszszal viszszatorolván, minthogy megsze-
ged az irántunk való szerződéseidet s azokon kö- ' 
vetsz el rosszat, a kiken legkevésbbé kellene, 
t. i. rajtad, barátaidon, hazádon és rajtunk; mi is 
fogunk reád, mig élsz, haragudni, és ott a mi test-
véreink is az alvilágban nem fognak téged szíve-
sen fogadni, tudván, hogy minket is iparkodtál 
megrontani, a mennyire tőled függ. Ne birjon te-
hát reá Criton, azt tenni, a mit ő mond, hanem D. 
inkább mi." 

TIZENHETEDIK FEJEZET. 

Tudd meg jól, óh kedves barátom Criton, 
hogy ezt látszom hallani. Valamint a korybantis) 
mámortól elragadottak azt gondolják, hogy a fu-
volyát hallják ; ugy bennem is cseng ezen szavak 
hangja s eszközli, hogy nem vagyok képes máso-
kat hallani. Tudd meg tehát, hogy, legalább min-

') A világból. — ') A Korybantok voltak Semele 
papjai Phrygiában, kik istentől ihletve tánczolának. In-
nen azntán a képzeleési betegséget is korybantinak ne-
vezték. 
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den mostani véleményemet tekintve, ha valamit 
ez ellen mondanál, hiában fogsz beszélni. Mind-
azáltal, ha gondolod, hogy többet eszközölhetsz, 
szólj. 

C i i t. Nincsen mondani valóm, óh Socrates. 
S o c r. Hagyjadd tehát, éh Criton; és te-

li· gyünk ugy, miután az isten igy vezérel. 


