
Előszó

Már az ókori görögök is… Jó néhányszor hallhattuk ezt a 
lassan szállóigévé, kicsit talán közhelyessé váló félmon-
datot, hiszen szinte nincs olyan tudományterület, mely-
nek gyökerei, első próbálkozásai ne nyúlnának vissza az 
ókorba. Gondoljunk a filozófiára, pedagógiára, jogtudo-
mányra, építészetre, csillagászatra, matematikára, iro-
dalomra, hogy csak a legismertebbeket említsük. euró-
pában élőkként, ránk főleg az ókori rómaiak és görögök 
vívmányai hatottak. Olyan mély és bölcs tudással ren-
delkeztek az ókor egyes bölcselői, hogy ma is érdemes 
figyelmet szentelni tanításaiknak, műveiknek.

az 500 rövid ókori sztori című kiadvány ismert ural-
kodókhoz, hadvezérekhez, bölcselőkhöz, egyszerű embe-
rekhez kötődő történeteket tár elénk, melyek tanulságo-
sak, elgondolkodtatóak, de sokszor igen humorosak is. 
ezekből rálátásunk nyílik, nemcsak a szereplők életére, 
hanem magára a korra is. példának okáért köztudott, 
hogy sócratés felesége Xanthippé igen zsémbes, zsör-
tölődő asszony volt. Kettejük kapcsolatáról, vitáikról, 
Xanthippé meghökkentő viselkedéséről is olvashatunk. 
Érdekes megfigyelni a történetekben a barátok reakció-
it is, hiszen sócratés sok olyan dolgot eltűrt feleségétől, 
ami akkoriban más házasságokban nem maradt volna 
következmények nélkül. a felsőbb társadalmi réteghez 
tartozó nők élete a családban, a házasságban igen szigo-
rú keretek között zajlott, és ez csak egy szegmens a tör-
ténetekből kirajzolódó sok történelmi érdekesség közül.
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Kis kötetünk Révész László 1941-ben kiadott Flori-
le giu mából készült válogatás. a forrásként használt 
anyagban latinul és magyarul szerepeltek a történetek, 
de az olvasást megkönnyítendő az 500 rövid ókori szto-
riban csak magyar nyelven közöljük őket. 

a könyv végén található a szereplők mutatója, mely 
segítségével könnyen kikereshető például az összes 
Ciceróról szóló történet. a tartalomjegyzék alapján is 
kitűnik, hogy a történetek tematikus elrendezés sze-
rint kerültek a kötetbe. a témák között olyanokat ta-
lálhatunk, mint asszony, boldogság, hűség, művészet, 
szeretet, tékozlás, vád és sok egyéb az ember életét 
ma is meghatározó terület. számos olyan anekdotát, 
szentenciát olvashatunk, melyek ma is érvényes élet-
bölcsességet fogalmaznak meg. ajánljuk mindenkinek, 
aki érdeklődik az ókor világa iránt és szeretne többek 
között Nagy sándorról, sócratésről, Ciceróról érdekes 
„storykat” olvasni.

Forrás: Révész László 1941. Florilegium. egyházi és 
klasszikus írók gondolataiból I., II. egyházmegyei Könyv-
nyomda, Veszprém
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