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Bevezetés – Introductio

„Aki modern idegen nyelvet nem tud, az csak külföl-
dön érezheti hiányosnak tudását, aki viszont a latin 
nyelvben és kultúrában járatlan, az olykor itthon, saját 
hazájában is.”

A latin nyelvvel való ismerkedésünk kezdetén nem lépünk teljesen idegen föld-
re. Minden különösebb nehézség nélkül le tudjuk írni, el tudjuk olvasni a latin szöve-
geket, hisz annyi más néphez hasonlóan mi, magyarok is a latin ábécét használjuk a 
nyugati kereszténységhez való csatlakozásunk óta. (A görögökön, bolgárokon, ma-
cedónokon, szerbeken, ukránokon, fehéroroszokon és az oroszokon kívül ezt az 
ábécét használja az összes európai állam.) Tanulmányaink során nemcsak a nyelv-
vel foglalkozunk majd, hanem a görög–római kultúrával is. Ez ugyanis az európai 
mûvelõdés egyik gyökere. A másik a zsidó-keresztény kultúra, ez a magyarázata az 
európai civilizációk hasonlóságának. A különbséget pedig a nemzeti kultúrák sajá-
tos, egyéni színe magyarázza.

A civilizáció és a kultúra latin eredetû szavak. Az utóbbit mûveltségnek fordítot- 
ták elõdeink. Mûvelni a földet és az „emberfõt” egyaránt lehet. Miért tartozik hoz- 
zá a harmadik évezred emberének mûveltségéhez is a gyökerek (a mi esetünkben a 
görög–római kultúra) ismerete? Mert ez megismerve közelebb jutunk a világ – s 
benne önmagunk – megértéséhez.

Az ókori görögök nemcsak a mai Görögország területén éltek, hanem Kis-Ázsia 
partvidékén is (ma ez Törökország). Messze földekre elhajóztak: meghódították 
a Földközi-tenger medencéjének jó részét, a makedón Nagy Sándor eljutott In-

Ez az ún. „faábra” mutatja az európai kultúra há-
rom nagy gyökerét. Gondoljunk arra, hogy egy fának 
akkor lesz igazán szép nagy a lombja, ha a gyökerei 
mélyre nyúlnak.
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diáig. Ezt az óriási birodalmat erõs kézzel irányítani már nem tudták, de nyelvüket, 
kultúrájukat elterjesztették. Az ókornak Nagy Sándor halálától kezdõdõ szakaszát 
nevezzük hellenizmusnak.

Róma, a közép-itáliai Latium tartomány központja, a görögök virágkora idején 
még kicsi város volt, de katonai hatalmát néhány évtized alatt kiterjesztette elõször 
Itáliára, majd az egész Oikumené (= lakott világ) területére, beleértve a göröglakta 
vidékeket is. A görögöktõl a rómaiak sokat tanultak, így végül is a két kultúra együt- 
tes értékeit adták át utódaiknak az akkori világ egyre nagyobb területén. A Kr. utáni 
1. századra Nyugat- és Közép-Európa jó része római fennhatóság alá került. A meg- 
hódított területeken a rómaiak provinciákat (tartományokat) szerveztek. Római 
provincia volt pl. a mai Dunántúl (Pannonia) és Erdély (Dacia). A birodalom hiva- 
talos nyelve a latin volt, s a romanizáció jelentõs nyomot hagyott a korabeli és ké- 
sõbbi népek kultúráján.

A Kr. elõtti 1. századtól kezdve terjedni kezdett a birodalomban a keresztény- 
ség. Krisztus tanítványai nemcsak a zsidóknak, hanem minden népnek hirdették az 
evangéliumot arámi és görög nyelven: az Újszövetség nyelve a koiné (a korabeli gö- 
rög köznyelv). A kereszténység hamarosan nyugaton is népszerûvé vált, s keserves 
küzdelmek közepette Kr. u. 313-ban lett államvallás. A nyugati típusú (latin nyelvû) 
kereszténység központja Róma maradt, míg a keleti típusúé Bizánc (Konstantiná- 
poly, ma Isztambul). A keresztény tanokat (és a liturgia szövegeit) már latinul fo- 
galmazták meg, s lefordították latinra a Bibliát (Vulgata). A mûvelt egyházatyák és 
késõbbi egyháztanítók az antik kultúra értékeit átmentették a keresztény tanításba, 
s a közben etnikailag jócskán átrendezõdött Európának a római egyház közvetí-
tett mindenféle tudást (beleértve a mûvészeteket is) elsõsorban a közben kialakuló 
szerzetesrendek segítségével. Így lesz az európai kultúra másik nagy gyökere a zsi- 
dó-keresztény vallás.

A latin nyelvrõl

Az antik kultúra megismeréséhez ad kulcsot kezünkbe a latin nyelv, melyet erede-
tileg az ókori Latium tartományban beszéltek. (Róma, „az örök város” körüli terü-
let ma is Lazio tartomány.) A latin nyelv hódítások és provinciaszervezés révén ter-
jedt az egész birodalomban (bár a keleti részen megmaradt a görög is). Használata 
nem szûnt meg a Nyugatrómai Birodalom bukásával (Kr. u. 476). A középkorban a 
latin volt a mûvelt Európa egységes nemzetközi nyelve. A késõbbi nagy korstílusok 
(reneszánsz, barokk, klasszicizmus) programszerûen fedezték fel, fogalmazták újra 
saját felfogásuk szerint az antikvitás hagyományát, s hatásuk – mely késõbb olykor 
szenvedélyes tagadásban nyilvánult meg – ma is nyilvánvaló. De mi történt a nyelv-
vel? Bár a latint fokozatosan kiszorították a nemzeti nyelvek, a tudományokban 
(lásd pl. az orvostudományt, a jogot és teológiát) sokáig megmaradt, mivel mindenki 
értette. Gyakran még ma is, ha valamilyen új dolgot fedeznek fel vagy találnak ki, 
latin (vagy görög) elnevezéssel illetik. A tudományok nyelve ma már nem a latin, de 
a szakszavak és kifejezések latin vagy görög eredetûek, így mindenki ugyanazt érti 
rajtuk. Manapság kétségkívül egyre inkább az angol tölti be a nemzetközi nyelv sze-
repét, ám a tudományos konferenciákon használt angol szókincsének nagyobbik 
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fele felismerhetõen latin eredetû, s ez nem csak az úgynevezett nemzetközi szavak 
nagy száma miatt van így. (Nemzetközi szavaknak vagy kultúrszavaknak nevezzük 
azokat a latin és görög eredetû szavakat, amelyek több európai nyelvbe belekerül-
tek a fogalom bevezetésével együtt, pl. az iskolai élet, vallás, jog, politika, irodalom, 
mûvészetek, kereskedelem, mezõgazdaság, történelem, természettudományok és a 
mindennapi élet területén.) Ezek száma több tízezerre tehetõ, s egy átlagosan mû-
velt ember könnyen megérti õket, hangalakjukban és kiejtésükben már a nemzeti 
nyelvek sajátosságaihoz igazodtak. Álljon itt példaként egy csokorra való a magyar 
nyelvbõl: iskola, kollégium, menza, templom, oltár, kántor, testamentum, juss, liberá-
lis, konzervatív, pluralizmus, poéta, humanizmus, publikál, skála, opera, export, tranzit, 
agrár, traktor, plusz, mínusz, origó, pozitív, negatív, gravitáció, operál, doktor, ambulan-
cia, motor, ventilátor, videó, rádió, laboratórium, konzerv, vitamin, centrum, finis stb.

A klasszikus latin továbbélésének másik útja az volt, hogy a Római Biroda-
lomban beszélt változatából a különbözõ nemzeteknél fokozatosan kialakultak a 
latin úgynevezett leánynyelvei, az olasz, francia, spanyol, katalán, portugál, román 
és még néhány kisebb nyelv. Ezek tanulását természetesen megkönnyíti a latin isme-
rete: mind nyelvtanuk, mind szókincsük nagymértékben hasonlít a latinéhoz. De 
nekünk, magyaroknak nemcsak az újlatin nyelvek tanulását segíti a latin, hanem pl. 
az angolét, németét vagy éppen a bármelyik szláv nyelvét is, mivel ezek a latinnal kö-
zös nyelvcsaládba, az indoeurópai nyelvcsaládba tartoznak. Míg a német és a szláv 
nyelvek esetében inkább a nyelvtan, az angol esetében – mint már említettük – a 
szókincs mutat sok hasonlóságot a latinnal (ezeket a szavakat nagyrészt a franciák-
tól vették át a normann hódítás idején).

Szent István uralkodása óta ugyanígy a mi nyelvünk fejlõdésére is jelentõs ha-
tást gyakorolt a latin, hiszen nemcsak az írást vettük át, hanem a nyelvet is. A többi  
európai nemzetnél tovább, egészen 1844-ig volt hivatalos nyelv hazánkban a latin. 
Ennek az az egyik oka, hogy e soknemzetiségû Kárpát-medencében a mûvelt embe-
rek érintkezésének semleges eszköze lehetett, sõt fontos szerephez jutott a Habs-
burgok németesítõ törekvéseinek meghiúsításában. Nem véletlenül hívtuk még 
nem is olyan régen a latint „apanyelvünknek” (sermo patrius) a magyar anyanyel-
vünk (lingua materna) párjaként. (Sok nép ugyanis velünk ellentétben nyelvét és 
szülõföldjét az apáról tartja számon, nem az anyáról…)

Reméljük, hogy a latin tanulása sok élményt jelent majd e tankönyv minden 
használójának.

Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik észrevételeikkel hasznos ta-
nácsaikkal segítették ennek az új kiadásnak létrejöttét: elsõsorban Szõke Ágnes-
nek, Illyés Erikának és Szilágyi Ilonának, s rajtuk kívül mintegy ötven latin szakos 
kollégámnak, valamint kedves tanítványaimnak.

N. Horváth Margit
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Írás

A latin ábécé1: a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v x

Olvasás a hagyományos magyarországi ejtés szerint

Magánhangzók,
melyek ejtése eltér a magyartól:

a  á diftongusok2:

à  hosszú á – àra ae  é – praemium

e  e – Venus oe  õ – poena

è  é – tèlum ezek és az au, ei, eu két betûvel íródnak, 
de a kiejtésben egy szótagot alkotnak. 
Az aè v. aë, ill. oè v. oë jelölés azt jelenti, 
hogy a két mhg.-t külön ejtjük. Pl. aèr, 
poèta

i + mgh. (szó elején!)  j – Iuppiter

mgh. + i + mgh.  j – Màius

y3  i – hydra

Mássalhangzók,
melyek ejtése eltér a magyartól:

c + magas mhg. (e, i, y, ae, oe)  c c szó végén!  k – lac

– Cicerò, cylindrus, Caesar, coelum s  sz – servus

c + mély mhg. (a, o, u)  k

– casa, cònsul, Marcus,

c + msh.  k – crèta, frùctus

Betûkapcsolatok

1. A görög eredetû msh.-csoportok: 3. A ti- hangcsoport:4

ch  kh – schola ti + mgh.  ci – nàtiò, nùntius

ph  f – philosophia DE: s/t/x + ti + mgh.  ti – Attius

th  t – Thermopylae suggestio, Sextius

2. msh.+u: tì  ti – totìus

qu  mindig! kv – aqua

gu  általában gv – lingua

su  általában szv – Suàda

1     Idegen, fõleg görög eredetû szavakban elõfordul még: k, y, z (pl. Kalendae, gymnasium, zona).
2     A diftongus a latin kettõs mgh.
3     Az y görög szavak átírásában fordul elõ, tulajdonnevekben ü-nek szokták ejteni, pl. Styx.
4     A görög szavakban a ti- hangcsoport ejtése ti marad. Pl. Miltiàdès, tiàra.

OH_LAT09T_NAT_Latin_I_beliv_3_135old_2021_GL.indd   8OH_LAT09T_NAT_Latin_I_beliv_3_135old_2021_GL.indd   8 2021.04.27.   10:10:302021.04.27.   10:10:30



9

A hangsúly

A magánhangzók hosszúságát ¯, rövidségét ˘ jellel szokás jelölni. A hangsúly a 
latin nyelvben az utolsó elõtti szótagon van: nàtùra, Ròma, ha ez rövid, egy szótag-
gal elõbbre kerül: suggestio, patria.

A restituált kiejtés

A fenti hagyományos kiejtéssel szemben szerte Európában az ún. restituált 
(helyreállított) latin kiejtés használatos. A szakemberek véleménye szerint ez felel 
meg a klasszikus kori latin kiejtésnek. Lényege: a betûknek és betûkapcsolatoknak 
állandó hangértékük van, tehát a c betû mindig k, a ti szótag ti; az ae diftongus ai, 
az oe  oi. Pl.: Cicero – Kikeró, Caesar – Kaiszár, Horatius – Horátiusz.

FELADATOK

1. Ezeket a nyelvünkben élõ latin szavakat hogyan írhatták az ókori rómaiak? 
július . . . . . . . . . . . diktátor . . . . . . . . . szervusz! . . . . . . . .
Kornélia . . . . . . . . március . . . . . . . . . kvantum . . . . . . . . kondíció . . . . . . .

2. a) Gyakorold a kiejtést a következõ szavakon!
aedilis, amphiteàtrum, Iùnò, poèta, hostia, Aenèàs, lèctiò, iùs, Phoebus, vènàtiò, 
Remus, Illyricum, Iùstìtia, Graecus, carcer, Palàtium, Màia, quisque, totìus, 
suàve

b)* Gyakorold a következõ híres mondások kiejtését! (Járj utána, hogy mit je-
lentenek és honnan erednek!)
nunc et semper, tabula ràsa, circulus vitiòsus, sub rosà, „Ecce homò!”
„Vitam et sanguinem!”, „Sors bona, nihil aliud.”
(Segítségül használhatod: Bánk József 3800 latin bölcsesség c. könyvét!)

* A könyvben a csillaggal jelölt feladatokat szorgalmi feladatként javasoljuk feldolgozni.
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Lèctiò prìma

Aenèàs

Fàbula clàra – Bellum Tròiànum

A rómaiak õsi, mitikus története a híres trójai háborúhoz kapcsolódik. A trójai monda-
kör hõseinek sorában ott harcol az isteni származású Aineiász (latinul: Aenèàs) is, akinek 
anyja a szerelem istennõje, Aphrodité (Venus). Homérosz Iliászában olvashatjuk összecsa-
pását a híres Akhilleusszal. Aineiászt Poszeidón, a tengeristen menti meg a haláltól:

                                             …hogy élve maradjon,  
hogy ne legyen mag nélküli és nyom nélküli eztán  
Dardanosz ága, hiszen Zeusz ôt kedvelte leginkább…  
s Aineiász erejét teszi végül a trószok urává
s gyermeke gyermekeit, kik még ezután születendõk.

Homérosz: Iliász XX. 303–5, 307–8. 
(Devecseri Gábor fordítása)

A trójai mondát görög telepesek hozták 
Itáliába (itt már a Kr. e. 6. sz.-ban ismerték). 
Leghíresebb változatát, az Aeneist Vergilius, 
Augustus császár korának költõje formálta 
nemzeti eposszá. Ebben a hõskölteményben 
Aeneas isteni parancsot teljesítve indul el az 
égõ Trójából (Ilion), kimenti, s vállán viszi 
atyját, Ankhiszészt (Anchìsès), vezeti fiát, 
Aszkanioszt (Iùlus), és magával hozza a házi 
istenek szobrait. Sokat hányódik szárazon és 
vízen, míg megérkezik Itália partjaira, ahol a 
jóslat szerint az új hazát meg kell alapítania. 
De még itt sem ér véget a küzdelem: meg kell 
nyernie szövetségesül Latinus király népét, 
le kell gyõznie a környékbeli õslakókat, s vé- 
gül letelepítheti sokat tûrt társait.

A rómaiak tehát õsatyjuknak vallották 
Aeneast, akinek leszármazottai: Romulus és 
Remus lettek Róma alapítói.

…a terhet
Már veszem is fel, Júlus, a csöpp jobbomba fogódzik,
És apró kis lépteivel lohol atyja nyomában… 

(Vergilius: Aeneis, Lakatos István ford.)

Aeneas apjával és fiával (szobor Gorsiumból)
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Homèrus fàbulam clàram nàrrat. Homèrus poèta clàrus est. Homèrus, poèta 
Graecus bellum Tròiànum canit et glòriam màgnam habet. Graecì contrà Tròiànòs 
bellum màgnum gerunt. Graecì Tròiànòs vincunt. Virì Graecì et Tròiànì clàrì sunt. 
Virì clàri fàmam bonam habent.

Vergilius poèta Ròmànus est. Vergilius, poèta clàrus sìc canit: „Arma virumque 
canò”, et fàbulam clàram nàrrat. Aenèàs vir Tròiànus in Itâliam venit et deòs in 
Latium portat. Etiam virì Tròiànì in Italiam veniunt. Aenèàs multàs per terràs  
errat. Etiam virì Tròiàni multàs per terràs errant. Aenèàs multa bella gerit et  
populòs multòs vincit.

Fàbulae clàrae sunt. Homèrus et Vergilius poètae clàri sunt. Populus Ròmànus 
clàrus est. Populus Ròmànus fàmam bonam et glòriam màgnam habet.

Sententiae: Fàma volat. (Vergilius)
 Sìc transit glòria mundì. (Plinius)
 Cògitò, ergò sum. (Descartes) 
Proverbia: Nòn semper errat fàma.
 Bona causa triumphat.

GRAMMATICA

1. A latin nyelvben nincs névelõ: fàbula – a monda, egy monda, monda.

2. A latin nyelv nem különbözteti meg az alanyi és a tárgyas igeragozást:
fàbulam nàrrò – elbeszélek egy mondát
 – a mondát elbeszélem.

3. A latin létigét is használ ott, ahol a magyarban a névszói állítmány magában áll:
Homèrus poèta est. – Homérosz költõ.

4. A declinatio (dèclìnò – elhajlítom, ragozom), a névszóragozás

a) A fõneveknek három nemük van:
hímnem – masculìnum (a mas – hím szóból) m 
nõnem – fèminìnum (a fèmina – nõ szóból) f 
semlegesnem – neutrum (nè-utrum- – egyik sem) n
A fõnevek nemét a szótárban jelöljük. Végzõdésük és jelentésük gyakran 
segít nemük megállapításában.

b) A fõneveknek általában öt esetük és két számuk van:
alanyeset – nòminàtìvus (nom.) egyes szám – singulàris, sing.; S. 
tárgyeset – accùsatìvus (acc.) többes szám – plùràlis, plur.; Pl. 
birtokos eset – genitìvus (gen.)
részeshatározós eset – datìvus (dat.)
határozós eset – ablàtìvus (abl.)
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Az olvasmányunkban található fõnevek ragozásuk szerint a következõ csoportokba 
sorolhatók:

1. csoport: I. declinatiós a tövû fônevek ( f vagy m)

sing. nom. terra föld, egy föld, a föld
acc. terram földet
gen. terrae földnek a…
dat. terrae földnek
abl. terrà földdel, -tõl stb.

plur. nom. terrae földek
acc. terràs földeket
gen. terràrum földeknek a…
dat. terrìs földeknek
abl. terrìs földekkel, -tõl stb.

Idetartoznak: Italia, fàbula, glòria, poèta! (ez utóbbi masculìnum!)

2. csoport: II. declinatiós o tövû fônevek (masculìnum vagy fèmininum)

sing. nom. populus nép, egy nép, a nép
acc. populum népet
gen. populì népnek a…
dat. populò népnek
abl. populò néppel, -tõl stb.

plur. nom. populì népek
acc. populòs népeket
gen. populòrum népeknek a…
dat. populìs népeknek
abl. populìs népekkel, -tõl stb.

Idetartoznak: Homèrus, deus,  vir  (ez utóbbi a sing. acc.-tól kezdve ugyanazokat a 
végzõdéseket kapja, mint az -us végûek!)

3. csoport: II. declinatiós o tövû fônevek (neutrum)

sing. nom. bellum háború
acc. bellum háborút
gen. bellì háborúnak a…
dat. bellò háborúnak
abl. bellò háborúval, -tól stb.

plur. nom. bella háborúk
acc. bella háborúkat
gen. bellòrum háborúknak a…
dat. bellìs háborúknak
abl. bellìs háborúkkal, -tól stb.

Idetartoznak: Lâtium, arma! (csak plur. alakjai vannak!)
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5. A melléknevek
A melléknév mindig megegyezik a hozzá tartozó fõnévvel nemben, számban és eset-
ben. A melléknévi jelzõ általában a jelzett szó után áll.
Az olvasmányunkban található melléknevek hímnemû fõnevek mellett a II. decli-
natiós o tövû fõnevek masculìnum végzõdéseit, nõnemûek mellett az I. declina-
tiós a tövû fõnevek végzõdéseit, semlegesnemûek mellett a II. declinatiós o tövû 
fõnevek neutrum végzõdéseit veszik fel, pl. populus clàrus – híres nép; fàbula 
clàra – híres mese; bellum clàrum – híres háború; poèta clàrus – híres költõ

6. A fõnevek és melléknevek szótári alakja
A fõnév szótári alakja három részbõl áll: 1. sing. nom. alak 2. sing. gen. alak (ill. 
rövidítve lehet csak a végzõdés) 3. neme.
Kiejtve: populus, populì, masculinum. Leírva, rövidítve: populus, -ì m
A melléknév szótári alakja egyenlõ a sing. nom. alakjaival.
Kiejtve: màgnus, màgna, màgnum. Leírva, rövidítve: màgnus 3
(A melléknév után tett 3-as szám ezentúl mindig azt jelenti, hogy -us, -a, -um 
típusú, háromalakú melléknév.)

7. Helyesírási tudnivaló: A latinban nemcsak a tulajdonneveket, hanem a belõlük 
képzett mellékneveket és határozószókat is nagy kezdõbetûvel írjuk: pl. Tròiànus 3  
– trójai, Latinè – latinul.

8. A praepositiók
A latinban vannak elöljárószók, ún. praepositiók (praeponit – eléje helyez), me-
lyek a névszók elõtt állva, azzal együtt valamilyen határozót alkotnak a mondat-
ban. Némelyik után acc.-ba kerül a névszó, másik részük abl.-t vonz, pl. per terràs –  
földeken át.

9. Az igék elsõ szótári alakja: kijelentõ mód, jelen idõ, egyes szám, 1. személy. 
Az egyes szám 1. személy ragja: ò, A többes szám 3. személy ragja: nt, 
pl. nàrrò, habeò, vincò, veniò. pl. nàrrant, habent, vincunt, veniunt.
Az egyes szám 3. személy ragja: t, A létige alakjai rendhagyóak: sum – vagyok; 
pl. nàrrat, habet, vincit, venit. est – van; sunt – vannak

LEXICA

lèctiò f olvasmány, vö. lecke 
prìmus 3 elsõ, vö. príma, primõr 
clàrus 3 híres
fàbula, -ae f mese, monda 
bellum, -ì n háború, vö. rebellis 
Tròiànus 3 trójai
Homèrus, -ì m Homérosz, görög költõ  

(Kr. e. 8. sz.)
nàrrò mesélek, elbeszélek, vö. narrátor
poèta, -ae m költõ
sum, est, sunt vagyok, van(nak)

Graecus 3 görög
canò (meg)énekelek, vö. kántor, kantáta
et és
glòria, -ae f dicsõség, vö. glória
màgnus 3 nagy, vö. mágnás
habeò bírok, van nekem (ami: acc.)
contrà (+acc.) ellen, vö. megkontráz, 

kontrafék
gerò viselek, vö. geszta, gesztus
vincò (le)gyõzök
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vir, -ì m férfi
fàma, -ae f hír, vö. famózus
bonus 3 jó, derék, vö. bon (elismervény), 

bonbon (fr.)
Vergilius, -iì m Vergilius, római költõ
Ròmànus 3 római
sìc így
arma n (plur.) fegyver(ek), vö. ármádia
-que (tapadószó) és
Aenèàs m Aeneas, a rómaiak mondai  

õs atyja
in (+acc) -ba, -be 
Itâlia, -ae f Itália 
veniò jövök
deus, -ì m isten, vö. deus ex machina,  

deizmus
Latium, -iì n Latium, közép-itáliai  

tartomány, vö. Lazio (ol.)
portò (be)hozok, vö. portál, importál
etiam is

multus 3 sok, vö. multimilliomos,  
multilaterális

per (+acc.) át, keresztül, vö. per (törtvonal)
terra, -ae f föld, vö. territórium
errò tévedek, bolyongok
populus, -ì m nép, vö. populáris, populáció, 

pop

*

sententia, -ae f mondat, mondás,  
vö. szentencia

volò repülök
transeo átmegyek, elmúlok 
mundus, -ì m világ, vö. mundiál 
cògitò gondolkodom
ergò tehát
proverbium, -iì n szállóige, közmondás
nòn nem 
semper mindig 
causa, -ae f ügy, ok
triumpho gyõzök

PENSA – EXERCITATIONES

1. Olvasmányunk szövegének singularisban álló fõneveit és jelzõs szerkezeteit te- 
gyétek pluralisba (ahol ez lehetséges)! fàbula clàra – fàbulae clàrae…

2. Az olvasmány pluralisban álló névszóit tegyétek a singularis megfelelõ esetébe! –  
Graeci – Graecus… (Vigyázat: a multus 3 mellett a latin többes számot használ!)

3. Állítsunk össze jelzõs szerkezeteket e szóalakokból!
fàmam, Ròmàna, màgnum, glòria, arma, bonam, bonus, populòs, terràs, bellum, 
bonì, virì, clàrum, deus, terrae, populum, Graeca, multae, multòs, multàs.

4. Mondjátok latinul: a trójai földön át, sok nép ellen, görög földekre, Itáliába.

5. Mondatkiegészítés: Virì arma  Itâlia terra clàra  
Vir Graecus per multàs terràs  Poèta multàs fàbulàs  
Deì in Latium 

6. Fordítsátok le!

 glòriam màgnam 
 terràs multàs
Populus Ròmànus  arma clara habet. 
 deòs multòs
 poètàs clàròs 
 viròs bonòs
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7*. Mit jelent a SPQR rövidítés?

8*. a)  Keresd meg a tk. Pannonia provincia térképén Gorsiumot! Milyen mai tele- 
pülés ókori elnevezése volt?

b)  Beszéljétek meg a provinciális mûvészet fõbb jellemzõit az elsõ olvasmánynál 
található szobor alapján!

9*. „Arma virumque cano” – ezekkel a szavakkal kezdi Vergilius Aeneis c. eposzát. 
(Az Odüsszeia kezdõsora Devecseri Gábor fordításában: Férfiuról szólj nékem, 
Múzsa, ki sokfele bolygott!”)
A latin idézet két fõneve hogyan foglalja egységbe a két homéroszi eposz, az 
Iliász és az Odüsszeia tárgyát?
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Lèctiò secunda

Dè Ròmulò et Rêmò

Aeneas mondája és a városalapítás között 
a római hagyomány így teremtett kapcsola-
tot: Aeneast fia, Iulus követte az uralkodás-
ban, aki megalapította Alba Longa városát. 
Késõbb Proca lett a király, akit fia, Numitor 
követett a trónon. Numitort azonban testvé-
re, Amulius elûzte, a király lányát, Rea Silviát  
pedig fogságba vetette azzal az ürüggyel, 
hogy Vesta-szûz létére gyermeket vár Mars 
istentõl. A megszületett ikreket, Romulust 
(Róma késõbbi megalapítóját) és Remust a  
féltékeny Amulius a Tiberisbe dobatta. A se-
kély vízbõl azonban megmenekültek, és egy 
anyafarkas táplálta õket, amíg egy pásztor, 
Faustulus rájuk nem talált. Mars isten kedvelt állatával, egy farkassal nyújtott segítséget fiai- 
nak. A rómaiak büszkén hangoztatták, hogy városukat a hadisten fia alapította, s Róma  
egyik jelképe lett az ikreket szoptató farkas. (Ez a megkülönböztetett tisztelet végsõ soron a  
totemizmusra vezethetõ vissza.)

A Róma alapításával kapcsolatos eseményeket (nemcsak a szerencsés végûeket, hanem 
az átkos testvérgyilkosságokat is) több római költõ megénekelte, sok történetíró megörökí- 
tette.

Magister etiam nunc fàbulam clàram nàrrat. Magister dè Ròmà nàrrat puerìs 
puellìsque. Magister dè Ròmulò et Rêmò clàràs fàbulàs poètàrum nàrrat:

Rèa Silvia, fèmina règia fìliòs geminòs, Ròmulum et Rêmum habet. Sed Amù-
lius, vir impius fìliòs Rèae Silviae interficêre cògitat. Rèam Silviam in cùstòdiam 
dat et pueròs in aquà interficêre servò imperat. Sed servus impêriò dominì impiò 
nòn pàret. Mars1 deus fìliòs suòs servat et ad pueròs venìre lupae imperat. Lupa 
pueris, Ròmulò et Rêmo mammàs2 praebet. Faustulus, pàstor3 règius pueròs par-
vòs in venit et in casam4 suam portat. Geminòs uxòrì5 suae, Accae Làrentiae dat. 
Puerì parvì piae fèminae placent, ergò Faustulus et Acca Ròmulum Rêmumque in 
casà parvà èdùcant.

Posteà geminì cum Faustulò Amùlium, virum impium auxiliò sociòrum inter-
ficiunt et cum sociìs urbem6 condêre cògitant. Ròmulus et Rêmus cum sociìs  
cònsilium habent, et impêrium auguriò dìiùdicant.7 Impêrium bonò auguriò

1     Mars, Martis m Mars, a római hadisten
2     mamma, -ae f emlõ
3     pàstor, -òris m pásztor
4     casa, -ae f házikó, kunyhó
5     uxòrì feleségének
6     urbem várost
7     dìiùdicò, dìiùdicàre eldönt

A capitoliumi farkas (etruszk bronzszobor; az ikre- 
ket a reneszánsz korban tették alája)
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Ròmulus habet. Iùdicium auguriì sociìs placet, ergò 
urbem Ròmulus condit. Hìc Ròmulus et sociì glòriam 
màgnam habent. Ròma clàra est. Populus Ròmànus 
posteà victor8 in bellis et dominus terràrum est. 
Impêrium Ròmànum clàrum est.

Fàbula magistrì puerìs puellìsque placet.

Sententiae: Lupus in fabulà. (Terentius)
Hìc et nunc.

GRAMMATICA

1. A birtokos szerkezetben a birtok és a birtokos sorrendje rendszerint fordított a ma-
gyarhoz képest, és csak a birtokos kap genitivusi esetragot.
Pl. fàbula magistrì a tanár(nak a) meséje.

2. A praepositióknak csak két eset lehet a vonzatuk: acc. vagy abl. 
Pl. per + acc.; cum + abl.
Az in praepositio után mindkét vonzat lehetséges, de eltérõ a jelentésük:
in + acc. hová? kérdésre felel, in + abl. hol? kérdésre felel. 
Pl. in Latium (Latiumba), in aquà (a vízben).

3. Az I. és II. declinatio
A névszóragozásnál az esetvégzõdéseket mindig a névszó ún. ragozási tövéhez 
kapcsoljuk. A ragozási tövet fõneveknél a szótári alak 2. tagjából a genitivus jelleg-
zetes végzõdésének elhagyásával kapjuk.
a) A sing. nom.-ban a-ra, sing. gen.-ban ae-re végzõdõ, nõnemû fõnevek ragozási 

rendszerét az I. declinatiónak nevezzük: pl. puella, -ae f (ragozási töve: puell-)
Az I. declinatióhoz tartozik néhány hímnemû fõnév is, pl. poeta.

b) A sing. gen.-ban -ì-re végzõdõ hím- és semlegesnemû fõnevek ragozásuk alap-
ján a II. declinatióba tartoznak. A hímnemûek sing. nom. végzõdése általában 
-us, ritkábban -er vagy -ir. A  semlegesnemûek sing. nom. végzõdése -um: pl. 
socius, -ì m (ragozási töve: soci-) magister, -trì m (ragozási töve: magistr-!) 
puer, -ì m (ragozási töve: puer-) bellum, -ì n (ragozási töve: bell-)

c) Az -us, -a, -um végû melléknevek nõnemû alakja az I. decl. szerint, a hím- és 
semlegesnemû alakja a II. decl. szerint ragozódik. (A melléknevek ragozási 
tövét a nõnemû alak jellegzetes nom.-i végzõdésének levágásával kapjuk.)

sing. nom. clàrus clàra clàrum
 acc. clàrum clàram clàrum
 gen. clàrì clàrae clàrì
 dat. clàrò clàrae clàrò
 abl. clàrò clàrà clàrò

8     victor, -òris m gyõzõ, gyõztes

Romulus és Remus ókori pénz-
érmén
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plur. nom. clàri clàrae clàra
 acc. clàròs clàràs clàra
 gen. clàròrum clàràrum clàròrum
 dat. clàrìs clàrìs clàrìs
 abl. clàrìs clàrìs clàrìs

4. Az infinitivus (rövidítve: inf.) – a fõnévi igenév az igék szótári alakjának második  
tagja. Az infinitivus képzõje: -re.
Pl. narrò, narràre (mesélek, mesélni) habeò, habère 
 vincò, vincêre veniò, venìre
A létige infinitivusa: esse lenni.

LEXICA

 9      A latin nyelv az angolhoz, némethez stb. hasonlóan megkülönbözteti a fiú szót (puer) a fia valakinek jelentéstõl 
(filius). 

10      A „szervusz” köszönés a „servus humillimus” – „alázatos szolgája” formula elhomályosult jelentésû tovább-
élése.

secundus 3 következõ, második 
Rèa, -ae Silvia, -ae f Rea Silvia 
Ròmulus, -ì m Romulus 
Rêmus -ì m Remus
magister, -tri m tanár, mester, vö. magisteri 

fokozat
nunc most
Ròma, -ae f Róma
puer, -i m fiú
puella, -ae f leány, vö. puer
fèmina, -ae f nõ, vö. femininum, feminista
règius 3 királyi
filius, -ì m fia valakinek9

impêrium, -iì n parancs, hatalom,  
birodalom, vö. imperàre

dominus, -ì m úr, gazda, vö. dominójáték, 
dominátus

pàreò, pàrère engedelmeskedik
suus 3 saját, övé
servò, servàre (meg)õriz, vö. konzervál, 

konzervatórium
ad (+acc.) -hoz, -hez-, -höz 
lupa, -ae f nõstényfarkas 
praebeò, praebère nyújt
Faustulus, -ì m Faustulus (pásztor)
parvus 3 kicsi(ny)
inveniò, invenìre rájön, rátalál (akire: 

acc.), vö. venìre; invenció

pius 3 kegyes, istenfélõ, jóságos, vö. impius
geminus 3 iker, kettõs, vö. Gemini (Iker) 

csillagképe
sed de
Amùlius, -iì m Amulius 
impius 3 kegyetlen 
interficiò, interficêre megöl 
cùstòdia, -ae f õrizet, fogság 
dò, dâre ad, vö. dátum, datál 
in (+abl.) -ban, -ben
aqua, -ae f víz, vö. akvárium, akvarell 
servus, -ì m rabszolga, vö. szervusz10

imperò, imperàre (meg)parancsol 
placeò, placère tetszik
èdùcò, èdùcàre felnevel, vö. koedukált
posteà azután, késõbb 
cum (+abl.) -val, -vel 
auxilium, -iì n segítség
socius, -iì m társ, vö. szociális, szocializmus, 

szociológia
condò, condêre (meg)alapít, elrejt
cònsilium, -iì szándék (tanácskozás),  

vö. orvosi konzílium
augurium, -iì n (madár)jóslat 
iudicium, -iì n ítélet, döntés 
hìc itt
lupus, -ì m farkas
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PENSA – EXERCITATIONES

Ostiából, Róma tengeri kikötõjébõl származó oltár. 
Dombormûvén Romulus és Remus életébõl vett 
epizód (az ikrek a farkassal a pásztorok között).

1. Milyen számban és esetben állnak a 
következõ fõnevek?
Ròmulò, Remì, puellae, arma, magistrìs, 
puerum, cònsiliì, fàbulà, bellìs, terrà-
rum, servus, deìs, pueròs, terrà, aqua, 
auguriò, impêriìs, fèminam, servòrum.

2. Alkossatok birtokos szerkezeteket a 
következõ szópárokból!
socius – puer; arma – vir; fàbula – Ver-
gilius; terra – impêrium; cònsilium – 
magister. Pl.: socius puerì, socius puerò-
rum, sociì puerì, sociì pueròrum…

3. Fordítsátok latinra a következõ kife-
jezéseket!
a) vízzel, rabszolgával, szándékkal, 

fiúk kal, háborúba, háborúban, Itá-
liá ba, Itáliában.

b) Bõvítsétek a fenti szavakat szószer-
kezetté: pl. jó szándékkal, kegyet len 
háborúban.

4. Egészítsétek ki a következõ mondatokat a megfelelõ állítmánnyal!
Fàbula fèminae   Magister puerìs   Puellae magistris 

 Virì sociìs arma  Populus Ròmànus victor 
(A megfelelõ állítmányok más sorrendben: pàrent, est, placet, nàrrat, dant.)

5. Olvasmányainkban megfigyelhettük az imperium szó jelentésváltozatait. Írjatok 
minden jelentésével egy-egy mondatot!

6. Ragozd végig a jelzõs szerkezeteket! poèta clàrus, magister bonus, arma multa

7. Olvassátok el, mi lett Remus sorsa Ovidius: Római naptára szerint! (Fasti IV. 
799–862. ford. Gaál László)
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Lèctiò tertia

Dè familià Ròmànà

Tantae mòlis erat Ròmànam condêre gentem.
Haj, sok bú-baj után született meg a római nemzet!

Vergilius: Aeneis I., 33. 
Lakatos István fordítása

A gyermekkor jelenetei: (egy római polgár síremlékének dombormûve).

A rómaiak mondai hõskorával való ismerkedés után pillantsunk be most mindennapi  
életükbe. Mindannyian ismerjük a familia szót. A rómaiaknál ez a mienknél tágabb 
értelemben vett családot jelentett. Beletartoztak mindazok, akik a „családapa” – pater 
familiàs – fennhatósága alatt éltek: a feleség, a gyermekek, a család tulajdonában levõ 
rabszolgák. (A pater familiàs korai nyelvállapotot õrzõ genitivusragja mutatja, hogy milyen 
régi az elnevezés. A családanya màter familiàs elnevezése ritkábban fordul elõ.)

A rómaiaknak a köztársaság korától kezdve általában három nevük volt: a praenòmen, 
nòmen és cognòmen. A praenomen megfelel a mi utó- vagy keresztnevünknek. A fiúk kapták 
szüleiktõl. Leggyakoribbak: Càius11 (rövidítése C.), Lucius (L.) Marcus (M.) Publius (P.)  
Quìntus (Q.)

A nòmen gentìle, a nemzetségnév a nemzetségbe (gèns) való tartozást jelölte. Voltak hí-
resebb és kevésbé ismert nemzetségek. Az elõbbiek névadó õsük, illetve õseik alakjához me-
sés történeteket kapcsoltak. Legendás hírû õsökre hivatkozhattak a Horàtiusok, Valeriusok, 
Claudiusok, Cornèliusok, Fabiusok, és mindenekelõtt a gèns Iùliába tartozók (pl. Càius Iùlius 
Caesar), akik Aeneas már említett fiára, Iuliusra vezették vissza nevük eredetét, származásu-
kat pedig egészen az istenekig. A cognòmen egy személyre vonatkozó megkülönböztetõ név 
volt (mi többnyire ezen a néven emlegetjük a legkiválóbb rómaiakat), sokszor ragadvány-
névként keletkezett, de utalhatott külsõ vagy belsõ tulajdonságra is. (A Nàsò nagy orrút, 
a Flaccus kajla fülût, a Tacitus hallgatagot jelent.) A cognomenek (és nomenek) egy része 
végsõ soron a mezei élet körébõl ered: Cicerò cognomene a cicer – borsó szóból, a Fabiusok 
nomene a faba – bab szóból. Híres hadvezérek cognoment kaphatták az általuk meghódított 
föld vagy nép nevérõl is: Africànus, Germànicus. Örökbefogadáskor az eredeti nomenbõl

11     Ezt a tulajdonnevet c-vel írjuk, de g-nek ejtjük (pl. Caius Iulius Caesar)!
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képzett cognomen járult az örökbefogadott nomenéhez: Octàviànus. Így nem ritka több 
egymás utáni cognomen sem: Publius Scipiò Aemiliànus Africànus Minor Numantìnus.

A nõk az apa nemzetségnevérõl kapták nevüket: Livia, Cornèlia, Iùlia, Tullia. A lánytest-
véreket születési sorrendjük (minor – ifjabb, maior – idõsebb), az asszonyokat férjük neve 
alapján különböztették meg.

A familia rabszolgáinak csak egy nevet adtak, ezt kezdetben uruk praenomenébõl ké-
pezték a puer rövidített por alakjával: Marcipor (= Marcus rabszolgája). Késõbb eredeti ne-
vüket viselték tovább vagy születési helyükrõl (Syrus, Afer), ill. hõsökrõl, istenekrõl (Apollo, 
Castor) nevezték el õket. Ha felszabadították õket, megkapták a gazda praenomenét és 
nomenét, eddigi egyéni nevüket cognomenként használták.

Nunc magister dè vìtà Ròmànòrum 
virginibus puerìsque nàrrat.

Ròmànì in familiìs vìvunt. Pâter  
familiàs est dominus familiae. Uxor  
dominì est màter familiàs. Pâter et màter, 
quì12 filiòs filiàsque, habent, pârentès sunt. 
Filiòs dominì Ròmànì etiam lìberòs 
nòminant, quia lìberì sunt. Nòn sòlum 
lìberì, sed etiam servì in familià vìvunt.

Pâter familiàs pâtriam potestàtem 
habet. Servì et lìberì et uxor in potestàte  
pâtris sunt. Fìliì fìliaeque servì ser-
vaeque patrì pàrent.

Pârentes lìberòs alunt et èducant.  
Lìberì pârentibus pàrent. Ròmàni filiam 
et fìlium soròrem fràtremque nòminant. 
Concordia soròrum fratrumque bona 
est. Fìliì fìliaeque pâtrem et màtrem pâ-
rentès nòminant. Pâter familiàs fìliòs 
fìliàsque et servòs regit; dominum me-
tuunt servì, lìberì amant.

12     quì aki(k)

Római kisfiú szobra nyakában lógó bullával (bul-
la: etruszk eredetû, kör, szív v. félhold alakú fémbõl 
v. bõrbõl készült amulett, melyet a szabad születésû 
gyerekek felnõttkorukig viseltek)
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Hominès lìberì tria13 nòmina habent: praenòmen, nòmen et cògnòmen. Horà-
tiòrum, Fabiòrum, Cornèliòrum, Claudiòrum, Iùliòrum nòmina praeclàra sunt.

Marcus Tullius Cicerò uxòrem Terentiam habet, fìlium suum è suò nòmine 
Marcum Tullium Cicerònem, fìliam suam Tulliam, lìbertum suum Marcum Tullium 
Tirònem nòminat.

Publius Vergilius Mâro, poèta clàrus Quìntum Horàtium Flaccum, amìcum suum  
amat. Horàtius Vergiliusque poètae dè hominibus clàrìs canunt fàmamque bonam 
habent.

Sententiae: Ibì semper victòria, ubì concordia est. (Publilius Syrus)
 Nòmen est òmen. (Plautus)

GRAMMATICA

1. Vannak -er, -a, -um végû, I–II. decl.-s melléknevek.
Ezek hímnemének ragozási tövét csak a nõnemû alakból tudjuk meg.
Ha a nõnemû alakban megmarad az e hang, akkor megmarad a hímnemûben  
is, tehát:  lìber, lìbera! lìberum; de: sacer, sacra! sacrum
 acc. lìberum acc. sacrum
 gen. lìberì stb. gen. sacrì stb.

2. A III. declinatio
A III. declinatióba tartozó szavak sing. genitivusa mindig -is végzõdésû. Az e 
csoportba tartozó névszók különbözõ nemûek lehetnek, de a m és f nemûek ra-
gozása egyforma. A ~ azt jelenti, hogy bármilyen végzõdésrõl lehet szó. Sem-
legeseknél a nominativus (bármilyen végzõdésû) megegyezik az accusativusszal.
A példáinkban szereplõ fõnevek mássalhangzós tövûek. (Ez a tõ a plur. gen. -um 
végzõdése elõtt látszik.)

A III. declinatiós, msh. tövû
m és f nemû fõnevek ragjai: n nemûek ragjai:

sing. nom. ~
acc. -em
gen. -is
dat. -ì
abl. -e

plur. nom. -ès
acc. -ès
gen. -um
dat. -ibus
abl. -ibus  

sing. nom. ~
acc. ~
gen. -is
dat. -ì
abl. -e

plur. nom. -a
acc. -a
gen. -um
dat. -ibus
abl. -ibus

13     très m f tria n három
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Példák a III. declinatióba tartozó fônevek ragozására:

sing. nom. uxor 
acc. uxòrem 
gen. uxòris 
dat. uxòrì 
abl. uxòre

plur. nom. uxòrès
acc. uxòrès
gen. uxòrum
dat. uxòribus
abl. uxòribus  

sing. nom. màter
acc. màtrem
gen. màtris
dat. màtri 
abl. màtre

plur. nom. màtrès
acc. màtrès
gen. màtrum
dat. màtribus
abl. màtribus

Ilyenek még az eddig elôfordultak 
közül: pàstor, soror, victor 

Ilyenek még az eddig elôfordultak 
közül: fràter, pâter

sing. nom. homò
acc. hominem
gen. hominis
dat. hominì
abl. homine

plur. nom. hominès
acc. hominès
gen. hominum
dat. hominibus
abl. hominibus  

sing. nom. nòmen
acc. nòmen
gen. nòminis
dat. nòminì
abl. nòmine

plur. nom. nòmina
acc. nòmina
gen. nòminum
dat. nòminibus
abl. nòminibus

Ilyenek még az eddig elôfordultak 
közül: virgò, Cicerò

Ilyenek még az eddig elôfordultak 
közül: òmen

3. Pâtrem et màtrem parentès nòminant.  –  Az apát és anyát szülõknek nevezik.

 acc. acc.

A nevez jelentésû igék mellett a latin nyelvben accusativusban áll az, akit vagy 
amit valaminek nevezünk, és az is, aminek nevezzük. Így a nòminàre ige kettõs ac-
cusativusszal áll.
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LEXICA

tertius 3 harmadik
familia, -ae f család
vìta, -ae f élet, vö. vitamin, vitalitás 
virgò, -inis f leány, hajadon, szûz 
vìvò, vìvêre él
pâter, pâtris m apa, atya, vö. patriarchátus
uxor, -is f feleség
màter, màtris f anya, vö. matróna,  

matriarchátus
fìlia, -ae f lánya valakinek, vö. filia, filiálé – 

leányvállalat
parèns, -êntis mf szülõ (apa, anya)
lìber, -era, -erum szabad, vö. liberális
lìberì, -òrum m (szabad születésû)  

gyermekek, vö. lìber
nòminò, nòminàre nevez (aminek: acc.),  

vö. nominativus, nominálbér
quia mivel, mert
nòn sòlum… sed etiam nemcsak…  

hanem… is
patrius 3 atyai
potestàs, -àtis f hatalom, erõ
serva, -ae f rabszolganõ
alò, alêre táplál, vö. alma mater (iskola); 

koalíció
concordia, -ae f egyetértés, összhang,  

vö. con- együtt, össze; cor szív

soror, -òris f leánytestvér, nõvér
fràter, -tris m fiútestvér, fivér
rêgò, rêgêre irányít, vezet, kormányoz,  

vö. régens, rektor, regiment
metuò, metuêre fél (akitõl: acc.)
amò, amàre szeret, vö. Ámor, Amádé
homò, -inis m ember, vö. homò sapièns  

(ér telmes ember), Ecce homò (Novum 
Testamentum és Munkácsy festménye)

nòmen, -inis n név, vö. nòminàre 
praeclàrus 3 igen híres, ragyogó, vö. clàrus 
Marcus Tullius Cicerò, -nis m római  

szónok, politikus, filozófus, író
Terentia, -ae f Terentia, Cicero felesége
libertus, -ì m szabados, felszabadított  

rabszolga, vö. lìber
è, ex (+abl.) -ból, -bõl, -ról, -rõl
Publius Vergilius Mâro, Quìntus Horàtius 

Flaccus Augustus korának költõi
amìcus, -ì m barát, vö. amàre

*

ibì ott, akkor
semper mindig
victòria, -ae f gyõzelem, vö. Viktor, Viktória
ubì ahol, mihelyt
òmen, -inis n elõjel

PENSA – EXERCITATIONES

1. Csoportosítsátok olvasmányunk névszóit declinatiójuk szerint! Állapítsátok meg, 
milyen számban és esetben állnak! Ilyenformán:
 I. II. III.
familià Ròmànà (sing. abl.) magister (sing. nom.) virginibus (plur. dat.)

2. Változtassátok meg a következõ jelzõs fõnevek számát esetük megtartásával! 
hominès bonòs, pâtrì impiò, màtribus Ròmànìs, soròris règiae, fràtrem parvum 
(pl.: hominès bonòs – hominem bonum)
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3. a)  Figyeljétek meg az alábbi szópárokat, mondjátok meg szótári alakjukat és 
je lentésüket!
imperàre – impêrium màter – pâter màgnus – parvus 
nòminàre – nòmen soror – fràter pius – impius

b) fìlius – fìlia 
lupus – lupa 

E csoport fõneveinek képzésmódját megfigyelve 
képezzük a következõ fõnevek nõi párját:3

dominus – 
amicus – 
servus – 
deus – 

4. Ragozzátok el az alábbi jelzõs fõneveket!
homò praeclàrus, màter bona, nòmen clàrum

5. Húzzátok egybe az összetartozó szavakat, hogy értelmes mondatot alkossanak!
Terra auctoriàtem (tekintély) metuunt.
Ròmànì parentès habet.
Lìberi fràtrem suum regunt.
Magister hominès  alit.
Soror populòs multòs amat.

6*.  Nézz utána, hogyan és miért kapta Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus 
Minor Numantinus a cognomeneit!

7*.  a) Fordítsd le szótár segítségével a következõ házfeliratokat!
Porta patet, sed cor magis. 
Parva domus, magna quiès.

b) Mit jelent a következõ idézet? Fordítsd le szótárral és értelmezd!
Nòmina sunt odiòsa. (Ovidius)

SENTENTIAE ET PROVERBIA

Már az eddigiek során is találkoztunk néhány latin szentenciával. A szó eredeti értelme 
„gondolat, vélemény, ítélet”.

A sententia egy jeles személy életbölcsességének tömör, hatásos és képszerû megfogal-
mazása. A sententia rokona a proverbium, de ennek szerzõjét nem ismerjük, bár ez is irodal-
mi alkotásban szerepel elõször.

A mondások – különösen a latin mondások – minden korban népszerûek, közismertek. 
Különösen sokat gyûjtöttek össze belõlük a humanizmus korában, az oktatásban is használ-
ták õket.

A szállóige olyan mondás, kifejezés, mely nem tartalmaz megállapítást, felszólítást, de 
jellemzõ egy személyre, egy helyzetre, ezért emlegetjük.

Auròra Mùsìs amìca. 
Erràre hùmànum est.
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Iùstitia est règnòrum fundàmentum. (Ferenc császár jelmondata) 
Post nùbila Phoebus. (Horatius nyomán; az MTA jelmondata) 
Quod licet lovì, non licet bovì.
Verba volant, scripta manent. 
Vèritàs vincit.

Auròra, -ae f a hajnal (istennõje)
Mùsa, -ae f múzsa
amìca, -ae f barátnõ, vö. amìcus, -ì m
hùmànus 3 emberi, vö. homò, humánus, 

humanizmus
iùstitia, -ae f igazságosság
règnum, -ì n királyság, uralom, ország,  

vö. regò. rèx
fundàmentum, ì n alap(zat), vö. fundamen-

tális, fundamentalizmus
post (+acc.) után
nùbilum, -ì n felhõ(zet), ború

Phoebus, -ì m Apolló isten jelzõje,  
itt: ra gyogás, Nap

quod ami(t)
licet, licère szabad 
Iuppiter, Iovis m Jupiter 
bòs, bãvis mf ökör, tehén
verbum, -ì n szó, ige, vö. verbális, a verbò 

(= amit az igérõl tudni kell)
volò, volàre (el)repül 
scrìptum, -ì n írás, irat 
maneò, manère (meg)marad 
vèritàs, -àtis f igazság

PENSA

1. Levélírásban használatos P. S. Teljes szókapcsolatban: post scriptum vagy post 
scripta. Mit jelent magyarul? Hogyan van a magyar rövidítése?

2. a)  Mi az állítmány ebben a két mondásban? Aurora Musis amica. – Post nubila 
Phoebus.

b) Melyik magyar közmondás fejezi ki azt, amit az „Auròra Mùsìs amìca”?

3*.  Iustitia mellett még mi tartozik az ókori „négy legfõbb erény” közé?

4. Hogyan szokták ábrázolni az igazságosságot? Hol található ilyen köztéri szobor 
Budapesten?

5*.  Gyûjtsétek folyamatosan a ma is használt latin közmondásokat az újságokból, 
televízióból, rádióból, ismerõsök beszédébõl!

6*.  Nézz  utána, hogyan folytatódik az „Errare hùmànum est” mondás, és milyen hí-
res ókori személyek idézték még! (Segítséget ad dr. Boros Zoltán Ab ovo usque 
ad mala c. könyve és Bánk József 3800 latin bölcsesség c. gyûjteménye.)

7*.  Az ókori görögök szerint hány múzsa volt, és hol volt a lakhelyük? Ki, melyik 
mûvészeti ágnak volt az istennõje?
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Repetìtiò prìma

Dè orìginibus Ròmae

Ròma in Italià orìginem clàram habet.
Vir Tròiànus et sociì Tròiànì in Italiam veniunt. Aenèàs, vir praeclàrus – ut 

fàbula poètae Vergiliì nàrrat – deòs patriòs in Latium portat et patriam ibì condit.
In Latiò pàstòrès vìvunt. Ròmulus cum fràtre Remò pàstòrès regit. Posteà im-

perium Ròmae Ròmulus habet – ut poèta Ròmànus, Ovidius nàrrat.
Ròmànì patriam semper amant, prò patrià etiam bella gerunt. In familiìs 

Ròmànòrum lìberì et servì vìvunt. Pater familiàs potestàtem màgnam habet et vì-
tam familiae suae regit. Familiae Ròmànae patribus suìs pàrent.

Proverbium: Repetìtiò est màter studiòrum.

LEXICA

repetìtiò, -nis f ismétlés, vö. repeta
orìgò, -inis f eredet, származás, vö. origó 

(mat.)
ut hogy, ahogy
patria, -ae f a haza, vö. patrióta

prò (+abl.) -ért, miatt; helyett, elõtt; 
szerint, mérten; Cum Deò prò patrià et 
lìbertàte (a Rákóczi-szabadságharc egyik 
jelmondata)

studium, -iì n törekvés, tanulmány, itt: tudás

PENSA – EXERCITATIONES

1. Az alábbi tulajdonneveket és jelzõs szókapcsolatokat párosítsuk tartalmi össze- 
függésük szerint! Pl.: Homèrus – poèta Graecus.
Acca Làrentia, Aenèàs, Amùlius, Faustulus, Vergilius, Rèa Silvia, Remus, Ròmulus;  
fràter Ròmulì, màter geminòrum, pàstor règius, poèta Ròmànus, dominus prìmus 
Ròmae, uxor Faustulì, vir impius, vir Tròiànus.

2. Folytasd a mondatokat a zárójelbe tett igék felhasználásával! Keress több megol-
dást! (metuunt, imperat, paret, metuit, alit, regunt, amant, habent)
Pl.: Parentès fìliòs fìliàsque habent.
Màter (fìlius fìliaque)  Fràtrès (soror) 
Fìlius (pater màterque)  Fìliì fìliaeque (parentès) 
Dominus (servus)  Lìberì (servì) 
Servus (dominus)  Servì (dominì) 

3. Ubì hominès Ròmànì vìvunt?
Hominès Ròmànì in (Italia, Latium, urbs màgna, casae parvae) vìvunt.

4. Magister nàrrat dè (orìgò – Ròma, fàbulae – poètae Ròmànì, familia – lìberì et servì).
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Lèctiò quarta

Dè urbe Ròmà

Servius király fala 
(Kr. e. VI. sz. vége)

Aurelianus császár fala 
(Kr. u. III. sz. 2. fele)

Milyen lehetett az a város, amelybõl mintegy nyolc évszázadon keresztül egy birodalom, 
sõt valamikor egy világrész ügyeit irányították?

Története folyamán Róma fokozatosan alakult olyanná, amilyennek az ókori írók-köl-
tõk látták, illetve ahogyan ma fogad bennünket.

Az elsõ pásztortelepülés akkortájt jöhetett létre, amikorra a hagyomány teszi a város 
alapítását (Kr. e. 753). Ez a Tiberis folyó mocsaras völgyének legvédettebb dombján, a 
Pala tinuson ment végbe. Róma hét dombja egymás után népesült be.

Már a királyság korában fontos szerepet játszott a Palatinus közelében levõ jellegzetes, 
trapéz alakú tér, a Forum: a közügyek és a mindennapi élet nyüzsgõ színtere. A mons  

OH_LAT09T_NAT_Latin_I_beliv_3_135old_2021_GL.indd   30OH_LAT09T_NAT_Latin_I_beliv_3_135old_2021_GL.indd   30 2021.04.27.   10:10:322021.04.27.   10:10:32



31

Palatinusnál valamivel alacsonyabb mons Capitolinus vált a legfontosabb kultikus központ-
tá. Egykor a Forumon át ide, a capitoliumi triász (Iuppiter, Iuno, Minerva) templomához 
vezettek az ünnepi felvonulások és diadalmenetek. Északi részén volt a megerõsített felleg-
vár, az Arx.

Az addig mocsaras völgyek vízszintjét mihamar a Cloaca Maxima csatornarendszerével 
szabályozták, s így már nem volt természeti akadálya annak, hogy Róma tovább nõjön, gaz-
dagodjék.

A mons Palatinus és a mons Aventinus közti völgyben épült a kocsiversenyek rendezésére 
szolgáló Circus Maximus, mely többszöri bõvítés után kb. 200 ezer nézõ befogadására volt 
alkalmas.

A királyság és a köztársaság korának jelentõs épületeit, templomait a császárok restau-
rálták, helyenként átépítették. Az elsõ császár, Augustus egymaga 82 templomot állíttatott 
helyre, mint ezt õ maga írja. (Róma lakosainak száma az Augustus kori népszámlálás sze-
rint 800 000 fõ.) A város ma is látható arca a császárkorban kapta jellegzetes vonásait.

E korban épült az amphitheatrum Flavium.14 A négyszintes, kb. kilencvenezer nézõ be-
fogadására alkalmas épületben gladiátorjátékokat, állatviadalokat rendeztek.

Késõbb a császárok külön forumokat építtettek maguknak; az ókori Róma sok épület-
maradványa (paloták, cirkuszok, amfiteátrumok, diadalívek) ugyancsak uralkodásuk emlé-
két hirdeti.

Urbs Ròma imperium Ròmànum regit. Ibì multì Ròmànì – hominès lìberì et 
servì – habitant. Ròma fàmam bonam habet.

In tabulà Ròmae hìc flàvum15 Tiberim16 vidètis, hìc veterès viàs cernitis. Eti-
am septem17 montès in urbe invenìmus. Ibì sunt mòns Palàtìnus, mòns Capitòlì-
nus, mòns Aventìnus, mòns Èsquilìnus et mòns Caelius; Quirìnàlem et Vìminàlem  
etiam collès nòminàmus. Nunc urbem Ròmànòrum veterem vidèmus et reliquiàs18 
monumentaque temporum antìquòrum libenter cernimus. Nòn sòlum templa  
pùblica deòrum veterum, sed etiam domòs prìvàtàs cìvium Ròmànòrum ubìque 
vidètis. Pontès illùstrès per Tiberim omnibus placent.

Iam fãrum Ròmànum quaeris? Facile est fãrum dè Capitòliò venìre, ubì  
Iuppiter Optimus Màximus templum celebre habet. In fãrò antìquò reliquiàs  
monumentòrum illùstrium cernitis. Arcem Ròmae in monte Capitòlìnò invenìtis. 
Sed ubì invenìs montem Capitòlìnum? Ubì mihi19 Capitòlium mònstràs? Libenter 
respondeò: Via Sacra in Capitòlium dùcit.

Vidèsne etiam aliàs viàs? Nunc Viam Appiam, nunc Flàminiam, nunc Òsti-
ènsem tibi20 mònstrò. Omnès viae per portàs variàs ad oppida alia dùcunt.

Facile est Colosseum et Circum Màximum invenìre.
Hominès reliquiàs illùstrium temporum servant, monumenta omnia vìtae 

antìquae amant et Ròmam „règinam urbium” nòminant.

14     Más néven Colosseum. Ezt a nevet a középkorban kapta az egykor a közelében álló szobor (= colossus) miatt.
15     flàvus 3 aranysárga, szõke
16     Tiberim acc.
17     septem hét
18     reliquiae, -àrum f maradvány(ok)
19     mihi nekem
20     tibi neked
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Sententia: Ròmae21 spatium est urbis et orbis idem. (Ovidius nyomán) 
Proverbia: Ròma aeterna est. (Tibullus)
 Urbì et orbì. (a pápa ünnepi áldása)

GRAMMATICA

1. A coniugatio (= igeragozás) (rövidítve: coniug.)
Indicativus (= kijelentõ mód) (rövidítve: ind.)

Az igék praesens (jelen idejû) imperfectum (folyamatos), azaz rövidítve: praes. 
impf. ragozásánál az igék ún. imperfectum tövéhez járulnak a személyragok.
Az impf.-tövet az infinitivus -(e)re végzõdésének levágásával kapjuk. Az impf.-tõ 
végzõdése alapján az igék négy coniugatiós csoportba tartoznak:
1. à- tövûek pl. amàre
2. è- tövûek pl. pl. vidère
3. msh.-s tövûek22 pl. pl. regêre! (az ê csak kötõhang, nem a tõ része!)
4. ì- tövûek pl. pl. venìre
A latin ige cselekvõ személyragjai a következõk: -ò vagy -m -mus
 -s -tis
 -t -nt

Indicativus praesens imperfectum 

A négy igecsoport és a létige ragozása:

1. 2. 3. 4. létige
sing. 1. amò videò regò veniò sum

2. amàs vidès regis venìs es
3. amat videt regit venit est

plur. 1. amàmus vidèmus regimus venìmus sumus
2. amàtis vidètis regitis venìtis estis
3. amant vident regunt veniunt sunt

Megjegyzések:
1. Az à- tövûek sing. 1. személyében a tõ à hangja és az ò személyrag összeolvadt: 

amà-ò, amò.
2. A 3. és 4. coniugatióba tartozó igéknél a személyragok kötõhangzóval (i, u) kapcso-

lódnak a tõhöz.
3. Az à-, è-, ì- tõ megrövidül:

a) az -ò személyrag (sing. 1.) elõtt,
b) a  -t személyrag (sing. 3.) elõtt,
c) az -nt személyrag (plur. 3.) elõtt.

21     Ròmae Rómában
22     A 3. coniugatióba i- és u- tövûek is tartoznak, ezekkel majd késõbb ismerkedünk meg.
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2. A III. declinatiós, i tövû névszók -i töve a plur. gen. -um végzõdése elõtt látszik, 
de különben ugyanazokat az esetragokat kapják meg, mint a msh.-s tövûek.  
Az -i tõ négy esetben mutatkozhat meg: plur. gen.-ban (mindig!) sing. abl.-ban, 
plur. nom.-ban és plur. acc.-ban (meghatározott feltételek mellett!).
1. csoport: Olyan -ès, -is végû fõnevek, melyeknél a sing. nom.-ban és sing.  
gen.-ban a szótagszám egyenlõ: Pl.: orbis, orbis m (pl. mìles, mìlitis m NEM tar-
tozik ide!)

2. csoport: Olyan -s, -x végû fõnevek, melyek sing. gen. -is ragja elõtt legalább 
két msh. van, pl. urbs, urbis f (pl. bòs, bovis m f NEM tartozik ide!)
Az 1. és 2. csoporthoz tartozó fõneveknél az i tõ csak a plur. gen.-ban mutat-
kozik meg. Pl. cìvis: cìvium, urbs: urbium.
Az 1. és 2. csoportot gyengén i- tövûeknek is szokták nevezni.

3. csoport: Olyan -e, -al, -ar végû fõnevek, melyek semlegesnemûek: pl. mare, 
maris n.

4. csoport: Azok a melléknevek, melyek a III. declinatióhoz tartoznak. 
Lehetnek egyvégûek, pl. fèlix (fèlicis),
kétvégûek, pl. illùstris, -e,
háromvégûek, pl. celeber, -bris, -bre.

A 3. és 4. csoportba tartozó névszóknál az i- tõ megmutatkozik: plur. gen.-ban 
az -um elõtt: pl. marium illùstrium, sing abl.-ban az -e helyett: pl. marì illùstrì, 
plur. nom. acc.-ban az -a elõtt: pl. maria illùstria.
A 3. és 4. csoportot erõsen i- tövûeknek is szokták nevezni.

III. decl. i- tövûek

mf f n m f n
sing. nom. cìvis urbs mare celeber celebris celebre

acc. cìvem urbem mare celebrem celebrem celebre
gen. cìvis urbis maris celebris celebris celebris
dat. cìvì urbì marì celebrì celebrì celebrì
abl. cìve urbe marì celebrì celebrì celebrì

plur. nom. cìvès urbès maria celebrès celebrès celebria
acc. cìvès urbès maria celebrès celebrès celebria
gen. cìvium urbium marium celebrium celebrium celebrium
dat. cìvibus urbibus maribus celebribus celebribus celebribus
abl. cìvibus urbibus maribus celebribus celebribus celebribus

Megjegyzés:
Van néhány melléknév, amely III. declinatiós, de nem i- tövû. Eddig egy fordult elõ: vetus 
(veteris).
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LEXICA

quartus 3 negyedik
urbs, urbis f város, vö. urbánus, urbanizálás, 

Orbán
habitò 1. lakik
tabula, -ae f fatábla, vö. tabula rasa
videò 2. néz, lát
mòns, mãntis m hegy(ség)
vetus (-eris) régi, öreg, vö. veterán 
via, -ae f út, vö. viadukt, deviáns 
cernò 3. észrevesz, lát
collis, -is m domb, halom 
monumentum, -ì  n emlékmû, mûemlék 
tempus, -oris n idõ, vö. tempó
antìquus 3 régi, hajdani
libenter szívesen
templum, -ì n szent hely, templom 
pùblicus 3 közös, nyilvános, vö. publikum 
privàtus 3 magán-, vö. privát, privatizál 
cìvis, -is mf polgár, vö. civil(izáció) 
ubìque mindenütt
pòns, pãntis m híd
illùstris, -e ragyogó, híres, vö. illusztris
omnis, -e sing.-ban egész, plur.-ban min-

den(ki), vö. omnibusz
iam már
Forum Ròmànum római Forum, a nyilvános 

élet központja

quaerò 3. keres, kérdez
facilis, -e könnyû
arx, arcis f fellegvár
celeber, -bris, -bre ünnepi
mònstrò 1. megmutat, vö. demonstrál
respondeò 2. felel, válaszol 
sacer, sacra, sacrum szent 
dùcò 3. vezet
-ne vajon… -e?
alius, -a, -ud más, többi
porta, -ae f kapu, vö. porta, portás
varius 3 tarka, plur.-ban különféle,  

vö. variáció, variáns
oppidum, -ì n város (Rómán kívül) 
circus, -ì m kocsiversenypálya 
maximus 3 legnagyobb, vö. maximum 
optimus 3 legjobb, vö. optimális 
règina, -ae f királynõ, vö. regere

*

spatium, -iì n terjedelem, nagyság, vö. s  
(= megtett út jele a fizikában)

orbis, -is m kör, (föld)kerekség
idem ugyanaz
aeternus 3 örök

PENSA – EXERCITATIONES

1. Egyeztessétek a jelzõt a jelzett szóval!
viàs (facilis), cìvibus (Ròmànus), urbem (vetus), nòmina (omnis), oppidòrum 
(illùstris), templìs (vetus)

2. A jelzõ eldöntheti, milyen esetben áll a fõnév, ha több eset végzõdése azonos. 
Pl.  hominès: plur. nom.-acc. de: hominès clàrì: plur. nom.
  hominès clàròs: plur. acc.
Határozzátok meg az alábbi alakokat! 
amìcì – amìcì veteris – amìcì veterès 
urbès – urbès parvae – urbès parvàs
portae – portae illùstris – portae illùstrès – portae illùstrì
templò – templò veterì – templò vetere
patrès – patrès bonòs – patrès bonì
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3. a) Fordítsd le szótár segítségével a következõ mondásokat!
Ròma règìna urbium. Ròma urbs règum. Concordia cìvium – mùrus urbium. 
Vìnum règum, rèx vinòrum. Nòn omnibus dormiò. Bellum omnium contra  
omnès.

b)* Nézz utána, kitõl származnak ezek a mondások, és mikor, hol használják õket?

4. a) A fenti mondások közül hányban látod az i- tõ megjelenését?
b) Összesen hány i- tövû névszót találsz a fenti mondásokban?
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Lèctiò quìnta

Dè deìs Ròmànòrum

Az õsi latinok vallására az animizmus (= tárgyakba, jelenségekbe lelket képzelés) volt 
jellemzõ. Róma legrégibb istenei természeti jelenségekért és a földmûves, pásztorkodó 
életmóddal kapcsolatos tevékenységekért voltak felelõsek. (Pl. Faunus a pásztorok, Termi-
nus a határok, Silvanus az erdõk, fák istene volt.)

A sok isten meghonosodása Rómában két korábban kifejlõdött kultúra, az etruszk és a 
görög hatásának eredménye. E két kultúrának köszönhetõ, hogy az õsi (többnyire állatala-
kot öltött) istenképzeteket az emberekrõl mintázott alakok váltják fel (antropomorfizmus).

Hercules, Minerva, Bacchus, Iuppiter, Ceres, Iuno, 
Mercurius (dombormû)

Ez a magyarázata annak, hogy egy-egy római isten gyakran három nép hasonló istenkép-
zetének összeolvadásából kapta jellegzetes alakját. Így pl. Iuppiter is, Iuno és Minerva is 
egy-egy hasonló szerepkörû õsitáliai, etruszk, ill. görög istent egyesítve vált a capitoliumi 
templom istenhármasává.

A latin paraszt kertjének virágzását megindító Venus vagy az erdõt-berket védelmezõ s 
a szülést segítõ Diana a görög Aphrodité, illetve Artemisz vonásaival egészült ki. Kr. e. 217-
ben már az ún. 12 görög isten tiszteletére rendeztek ünnepeket Rómában.

A római istenek sorában egyeseknek nem volt meg a görög megfelelõjük (pl. Ianus), de 
ennek fordítottjára is akad példa, amikor egy görög istennek nincs elõzménye az itáliaiak 
között (Apolló).

A görög istenekkel együtt a rómaiak átvették a származásukról, életükrõl, tetteikrõl 
szóló mondákat-regéket, a mítoszokat is. A görög–római mitológia gazdag, színes világa min-
den korban megihleti az embereket.

Az istenek ábrázolása során – melyre szintén nagy hatással volt a görög képzõmûvészet – 
jellemzõ az attribútumok használata: ezek az adott isten egyértelmû felismerésére szolgáló, 
megkülönböztetõ, általában funkciójára utaló jelképek.
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Veterès Ròmànì multòs deòs colèbant. Diì in caelò, terrà marìque règnàbant. 
Apud Ròmànòs duodecim23 diì cèteròs24 honòre superàbant.

Iùnò, Vesta, Minerva, Cerès, Dìàna, Vênus, Mars, 
Mercurius, Iovis, Neptùnus, Vulcànus, Apollò

– ut Ennius poèta dicit.

Iuppiter, Sàturnì fìlius rèx paterque 
deòrum et hominum erat. Coniunx Iovis 
erat Iùnò. Règìna deòrum, Iùnò fèminàs 
pròtegèbat. Iovis fìlia, dea Minerva artès 
multàs invenièbat. Neptùnus, Iovis frà-
ter, deus marium omnium aquàs re-
gèbat. Cerès, Sàturnì fìlia, dea agricul-
tùrae25 frùgès, Lìber (sìve Bacchus), 
inventor vìnì ùvàs26 hominibus dabant. 
Dìàna, domina silvàrum virentium et 
bèstiàrum vènàtiònem27 amàbat. Diànae 
fràter, fòrmòsus28 Apollò futùra prae-
dìcèbat, poètìs vàtibusque gràtus erat, 
morbòs malaque omnia à hominibus 
arcèbat. Vênus dea amòris erat. Vênere 
prògnàtus29 erat etiam pater Iùlì; sìc erat 
„Aeneadum genetrix, hominum, dìvòm-
que voluptàs, alma Vênus…” (Lucrètius) 

Mars, deus bellòrum Ròmulì parèns 
erat; lupa Martì sacra30 fràtrès geminòs 
servàbat. Martem Ròmànì patrem nòmi-
nàbant; Martis auxiliò semper victòrès 
in bellìs erant. Mercurius erat nùntius 
deòrum, lyrae inventor, mercàtòrum31 
adiùtor et „callidus32 quidquid33 iocòsò34 

condere fùrtò” (Horàtius). Vulcànus 
deus ìgnis erat. Vesta familiàs, virginès, 
domòs adiùvàbat.

23     duodecim tizenkettõ
24     cèterus 3 többi
25     agricultùra, -ae f földmûvelés, mezõgazdaság
26     ùva, -ae f szõlõfürt
27     vènàtiò, -nis f vadászat
28     fòrmòsus 3 szép (termetû)
29     prògnàtus 3 származott (akitõl: abl.)
30     Martì sacra Marsnak szent
31     mercàtor, -òris m kereskedõ
32     callidus 3 ügyes, furfangos
33     quidquid bármi(t)
34     iocòsus 3 tréfás

Pallasz Athéné egy görög sztélérõl (dombormûves 
síremlékrõl)
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Hominès deòs cònsulèbant et diìs 
deàbusque pàrèbant. Iuppiter cum co-
niuge Iùnòne et fìlià Minervà templum 
màgnum in Capitòliò habèbat. Vir-
ginès in templò Vestae ìgnem sacrum 
cùràbant. Diì cùstòdès imperiì Ròmànì 
erant.

A rómaiak a családot védõ istenek szob-
rocskáit vagy falfestményen ábrázolt alakjait 
a laràriumban (= faliszekrény, falipolc) õriz-
ték és tisztelték. Ilyenek voltak a Penàtès, a 
családtagokat védõ istenek, a Larès, a ház jó-
létét biztosító istenek, a Genius, a szemé lyes 
védõszellem, aki végigkísérte védence egész 
életét.

Sententia: Ab Iove prìncipium. (Vergilius) 
Proverbia: Vòx populì – vòx deì.
 Ars longa, vìta brevis.

GRAMMATICA

1. A praeteritum (múlt idõ) imperfectum – a folyamatos múlt idõ (röv. praet. impf.)
Képzése: impf.-tõ + (è)ba + személyrag
Az 1. és 2. coniug.-s igéknél a -ba-, a 3. és 4. coniug.-nál az -èba- idõjel járult a tõ-
höz. A személyragok közül csak a sing. 1. személyû változott: -ò helyett -m.

Indicativus praeteritum imperfectum

1. 2. 3. 4. létige
sing. 1. cùràbam habèbam dìcèbam venièbam eram

2. cùràbàs habèbàs dìcèbàs venièbàs eràs
3. cùràbat habèbat dìcèbat venièbat erat

plur. 1. cùràbàmus habèbàmus dìcèbàmus venièbàmus eràmus
2. cùràbàtis habèbàtis dìcèbàtis venièbàtis eràtis
3. cùràbant habèbant dìcèbant venièbant erant

Ez az igeidõ a múltban ismétlõdõ vagy hosszan tartó cselekvés kifejezésére 
szolgált, pl. dìcèbam = mondogattam, mondtam.

2. A deus szó ragozásában párhuzamosan elõforduló alakok:
Pl. nom.: diì, dì
 gen.: deum (dìvum, dìvom)
 dat. 

1
 

diìs, dìs abl.

Falfestmény egy laràriumban. A festmény közepén  
a tógás alak a Penàtès megjelenítése, két oldalán 
rövid tunikás, ivócsészét tartó Larès, alattuk az itt 
kígyó alakban ábrázolt Genius.
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A deus és dea szó plur. dat. és abl. alakjai egybeesnek, ezért a latin a két szót diìs 
és deàbus alakokként különböztette meg egymástól. A fìlius és fìlia szónál ha-
sonlóan: fìliìs és fìliàbus.

3. A Iuppiter ragozása: nom. Iuppiter, acc. Iovem, gen. Iovis, dat. Iovi, abl. Iove 

LEXICA

quìntus 3 ötödik
colò 3. mûvel, tisztel, vö. kultúra, kultusz
caelum, -ì n ég(bolt)
mare, -is n tenger
terrà marìque szárazföldön és tengeren, 

szárazon és vízen
règnò 1. uralkodik, vö. regere
apud (+acc.) -nál, -nél
honor, -òris m tisztelet, megbecsülés, vö. 

honoris causa: tiszteletbõl, honorárium
superò 1. felülmúl, vö. szuper
Iùnò, -ònis f Júnó, az istenek királynõje 
Vesta, -ae f Vesta, a házi tûzhely istennõje 
Minerva, -ae f Minerva, a mûvészet és  

tu domány istennõje
Cerès, -eris f Ceres, a gabona istennõje 
Diàna, -ae f Diana, a vadászat istennõje 
Venus, -eris f Venus, a szerelem istennõje 
Mars, Martis m Mars, hadisten 
Mercurius, -iì m Mercurius, az istenek 

hír nöke
Iuppiter, Iovis m Jupiter, fõisten 
Neptùnus, -ì m Neptunus, tengeristen 
Vulcànus, -ì m Vulcanus, a tûz istene 
Apollò, -inis m Apolló, jósisten
dìcò 3. mond
rèx, règis m király, vö. regere
coniunx, -iugis mf hitves, férj, feleség
pròtegò 3. befed, véd, oltalmaz, vö. protek-

ció, protezsál
ars, artis f mûvészet, mesterség, vö. ars 

poe tica, artista
frùx, frùgis f gyümölcs, termés
sive vagy
inventor, -òris m feltaláló 
vìnum, -ì n bor, vö. vinkó 
domina, -ae f úrnõ, vö. dominus
silva, -ae f erdõ, vö. Szilveszter, Szilvia, 

Silvanus

virèns (-entis) zöld, viruló
bèstia, -ae f (vad) állat
futùrum, -ì, futùra, -òrum n jövõ,  

vö. futurum: jövõ idõ, futurizmus
praedìcò 3. elõre megmond, jósol, vö. 

dicere, prédikál
vàtès, -is mf jövendõmondó,  

vö. vátész (lát nok, költõ)
gràtus 3 kedves, szívesen látott, vö. persona 

non grata, gratulál
morbus, -ì m betegség, vö. morbid 
mâlum, mâlì n baj, szerencsétlenség 
à, ab (+abl.) -tól, -tõl, által
arceò 2. távol tart, elhárít, vö. arx
âmor, -òris m szeretet, szerelem, vö. Ámor
Aeneadès, -um m Aeneas-sarjak
genetrìx, -ìcis f szülõ(anya)
voluptàs, -àtis f gyönyör(ûség), öröm
almus 3 tápláló, éltetõ, jótékony, vö. alma 

mater (iskola)
nùntius, -iì m hírnök
lyra, -ae f lant, vö. líra
adiùtor, -òris m segítõ, támogató 
fùrtum, -ì n tolvajlás, ravaszság, vö. fortély 
ìgnis, -is m tûz
adiùvò 1. segít (akinek: acc.), óv, vö. adiutor
cònsulò 3. tanácsot kér (akitõl: acc.), vö. 

consul
cùrò 1. gondoz, ápol, vö. kúra, kúrál, kurátor
cùstòs, -òdis m õr(zõ), oltalmazó, vö. 

cùstodia

*

prìncipium, -iì n kezdet
vòx, vòcis f hang, szó, vö. vox humana, vokális
longus 3 hosszú
brevis, -e rövid
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PENSA – EXERCITATIONES

1. Keressétek ki az olvasmány III. declinatiós névszóit, és osztályozzátok õket tövük 
szerint! Ragozzátok el közülük az ars és a mare fõneveket! (Mindkettõ i- tövû)

2. Olvasmányunk praeteritum imperfectumban álló igéit ragozzátok praesens im-
perfectumban (ugyanabban a számban és személyben)!

3. A III. olvasmány néhány mondatát (pl. 2. Ròmànì in familiìs vìvunt) tegyétek 
múlt idõbe!

4. a)  Fordítsátok le szótár segítségével az idézeteket! Milyen esetben és milyen 
je lentésben állnak itt az omnia alakok?
Omnia vincit amor. (Vergilius) Labor omnia vincit. (Vergilius nyomán)
Omnia praeclàra ràra. (Cicero)

b)* Fordítsátok le szótár segítségével a mondásokat! Milyen értelemben szere-
pelnek itt az istennevek?
Sùs Minervam docet. ♦Sine Cerere et Lìberò friget Venus. ♦Fortès Fortùna 
adiùvat.

5*.  Határozzátok meg egy-egy rövid latin mondattal néhány római isten funkcióját!
Pl. Liber deus vìni est.

6*.  Olvassatok el egyet a homéroszi himnuszok közül Devecseri Gábor fordításá-
ban!
Keressétek ki az Iliász 1. énekébõl azokat a Zeuszra vonatkozó sorokat, amelyek 
az ókori magyarázat szerint Pheidiászt Zeusz szobrának megmintázásakor ihlet-
ték!

7*.  Készíts keresztrejtvényt társaidnak, amelyben a megfejtés görög vagy latin isten-
név!

8*.  Keresd ki a Függelékbõl a „Micimackó”-részlethez megadott lábjegyzetbõl, hogy 
latinul melyik nap melyik isten nevét viselte!
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Lèctiò sexta

Lùdus Ròmànus – Schola Latìna

A rómaiknál a család volt a nevelés elsõ színtere, ahol a gyerekeket 6-7 éves korukig 
ma guk a szülõk tanították, fõleg gyakorlati ismeretekre. Az ókori Rómában nem volt a 
mai ér telemben vett közoktatás, de már a Kr. e. II. században mûködött a Forum oszlop-
csarnokában elemi iskola, az ún. lùdus (a szó elsõ jelentése: játék), melyet a szabad embe-
rek gyermekei meghatározott díj fejében látogathattak. A tanító (lùdi magister) 11-12 éves 
koru kig tanította itt a gyerekeket az elemi ismeretekre (írás, olvasás, számolás). Az olvasást 
rész ben az Odüsszeia latin fordításán, késõbb a római eposzokon (pl. Vergilius: Aeneis) 
gyako rolták. Az íráshoz íróvesszõt (stylus v. stìlus) és viasszal bevont fatáblát (tabula cèràta) 
használtak.

Az elemi iskola utáni következõ fokozat volt a schola (görög eredetû szó), ahol a gyere-
kek már papiruszra írtak ecsetszerû íróeszközzel. Itt a grammaticus történelemre, verstan-
ra, csillagászatra, görög nyelvre tanította a diákokat.

Az ifjak ezután a retorikai iskolában tanulhattak tovább, ahol fõleg a szónoklattannal 
ismer kedtek – ez érthetõ, hisz a római polgár karrierje nagymértékben függött attól, mi-
lyen ügyes szónok volt. A rétoriskolákban az alapvetõ filozófiai jártasságot is elsajátították. 
Közben atyju kat, rokonaikat vagy példaképüket elkísérték a Forumra, és figyelték a közélet 
zajlását.

A felserdült ifjak 15-16 éves korukban, a Liberalia napján (márc. 17-én) gyermeköltöze-
tüket, a bíborszegélyû tógát (toga praetexta) dísztelen férfitógára (toga virìlis) cserélték, 
majd apjuk beiktatta õket a római polgárok névjegyzékébe a Forumon.

A leányokat, akik nem jártak iskolába, otthon rendszerint szüleik tanították gyakorlati 
ismeretekre, háztartásvezetésre, majd – többnyire görög – nevelõik vezették be õket a mû-
vészetekbe (költészetbe, zenébe).

A rómaiak kezdettõl fogva fontosnak tartották a testnevelést: a testgyakorlatok (futás, 
birkózás, vívás, súlylökés, úszás) leggyakoribb színhelye a Mars-mezõ volt, de „sportolni” 
lehetett közfürdõkben és elõkelõbb paloták mellé épített sportpályákon is.

A ludi magister tanítványaival (dombormû). A tanító jellemzõ módon támlás székben (cathedra) ül, két 
oldalán tanítványai kezében papirusztekercs, míg álló társuknál iskolatáska (capsa) látható, melyben az 
írószereket és az uzsonnát hordták.
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– Salvè, dominê magister!
– Salvète, discipulì!35

– Advertite animòs! Hodiè dè lùdò et scholà Ròmànòrum discimus. Silentium 
date! Audite verba mea! Nàrrò vòbis dè lùdò antiquò.

Ròmae prìmum puerì in lùdò discèbant. Ludì magister pueròs docèbat. Nòs dè 
lùdò nònnùlla scimus. Discipulì in tabulà cèràtà36 stìlo37 scrìbèbant.

Plìnius amìcò suò, Cornèliò Tacitò dè scholà in epistolà scrìbit:
In pâtrià meà venit ad mè puer praetextàtus.38 Ego puerò dìcò: „Studès?” Res-

pondet: „Etiam!” „Ubì?” „Mediolànì.” „Cùr nòn hìc?” Respondet pater èius:
„Quia nùllòs hìc praeceptòres habèmus.” „Quàrè? Nam vehementer intererat 

vestrà,39 quì patrès estis” (nònnùlli patrès enim audièbant) „lìberòs vestròs hic, in 
patrià, sub oculìs parentum, domì discere.”40

Magister dìcit: Nunc sententiàs pròverbiaque nònnùlla discimus. Respondè 
mihi, Màrcê! Quis ita clàmat: „Et tù mì fìlì, Brutê?”

– Càius Iùlius Caesar.
– Ubì erat haec sententia: „Nòsce tè ipsum!”?
– Delphìs, in templò Apollinis.

A delphoi Apollón-templom

35     discipulus, -i m tanuló (vö. discere)
36     cèràtus 3 viasz-
37     stìlus, -ì m íróvesszõ (vö. stílus)
38     puer praetextàtus bíborszegélyû tógát viselõ (fiatalkorú fiú)
39     nam vehementer intererat vestrà hiszen határozottan érdeketek volt
40      lìberòs vestròs… discere hogy a ti gyerekeitek… tanuljanak  

A levél folytatása: ifj. Plinius ahhoz, hogy szülõvárosa, Comum tanárt fogadhasson, a szükséges összeg egy har-
ma dát maga adja oda, a többi összeadására pedig az apákat biztatja.
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Sententiae: Hominès, dum docent, discunt. (Seneca nyomán) 
 Nòn scholae, sed vitae discimus. (Seneca nyomán) 
 Exemplìs discimus. (Phaedrus)
 Quidquid discis, tibi discis. (Petronius)
 Orà et labòrà! (Szt. Benedek)
 Notà bene!

GRAMMATICA

1. Vocatìvus (megszólító eset)
A megszólítás esete minden decl.-ban, sing. vagy plur.-ban azonos a nom.-szal, 
de: a II. declinatiós, -us végû névszók, ha van egyes számuk, akkor az -us végzõ- 
désük helyére -ê-t kapnak az egyes számú vocativusban.
Pl. dominus  dominê!

Fordítása: alanyesettel, írása: felkiáltójellel. pl.: Màrcê! = Màrcus!

Megjegyzések:
1. Ha -ius végû a személynév, akkor az -ius végzõdés helyére -ì kerül. 
Pl. Antonius  Antonì!
2. Két -ius végû köznév is -ì végzõdést kap: 
fìlìus  fìlì! genius  genì!
3. A meus 3 (enyém) birtokos névmásnál az -eus végzõdés helyére -ì kerül. 
meus  mì!

2. Locatìvus (hol? kérdésre felelõ helyhatározó eset)
A locatìvus eredeti ragja: -ì. Ha a város- vagy szigetnév az I. v. a. II. decl. szerint 
ragozható és van egyes száma, akkor hol? kérdésre a sing. gen. alakjával meg- 
egyezõ locatìvusszal felel. Pl. Ròma  Ròmae Rómában
 Mediolànum  Mediolànì Mediolánumban

Megjegyzések:
1. Ha egy szónak van locatìvusa, akkor hová? kérdésre puszta acc.-szal, honnan? kér-
désre puszta abl.-szal válaszol. Pl. Ròma, -ae
hol? hová? honnan?
Ròmae Ròmam Ròmà
2. Ha a város- vagy szigetnév az I. v. II. decl. szerint ragozható és csak többes száma van, 
akkor hol? kérdésre puszta abl.-szal, hová? kérdésre puszta acc.-szal, honnan? kérdés-
re (praepositiós) abl.-szal felel. Pl. Delphì, -òrum m.
hol? hová? honnan?
Delphìs Delphòs (ex) Delphìs
3. Néhány kivételes városnév, mely a III. decl.-ba tartozik, hol? kérdésre a locatìvusi -ì 
végzõdéssel felel. Pl. Carthàgò, -inis f  Carthàginì
4. Néhány kivételes köznév hol? kérdésre szintén -ì végzõdéssel felel: 
animus  animì (lélekben)
domus   domì (házban, otthon) 
humus   humì (földben/ön)
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3. a) Személyes névmások
A személyes névmások alanyesetét csak ritkán, hangsúlyos esetben használjuk. 
Pl. Et tù, mì fìlì Brùtê?!

A személyes névmás ragozása:

nom. ego én tù te nòs mi vòs ti
acc. mè engem tè téged nòs minket vòs titeket
gen.

meì
irántam

tuì
irántad

nostrì
irántunk

vestrì
irántatok

rólam rólad rólunk rólatok
nostrum közülünk vestrum közületek

dat. mihi nekem tibi neked nòbis nekünk vòbis nektek
abl. (à) mè tõlem (à) tè tõled (à) nòbis tõlünk (à) vòbis tõletek

( (
*

(
*

(

Az is, ea, id õ; az névmás nagyjából az I. és II. decl. szerint ragozódik, de ettõl eltérõ 
sing. gen. ragja, az -ius, és sing. dat. ragja, az -ì, az ún. névmási genitivus-, ill. dativusrag,  
mely más névmások ragozásában is megtalálható.

m f n
sing. nom. is ea id õ

acc. eum eam id õt
gen. èius õneki a
dat. eì neki
abl. eò eà eò tõle

plur. nom. iì (eì) eae ea õk
acc. eòs eàs ea õket
gen. eòrum eàrum eòrum õnekik a
dat. eìs (iìs) nekik
abl. eìs (iìs) tõlük

b) Birtokos névmások
meus 3 enyém, az én…-m noster, -stra, -strum miénk, a mi…-nk 
tuus 3 tiéd, a te…-d vester, -stra, -strum tiétek, a ti…-k 
suus 3 övé, az õ…-je suus 3 övék, az õ…-juk
A birtokos névmások alakjukban és ragozásukban az I. és II. declinatiós mel-
lékneveket követik.

Megjegyzés:
A 3. személyû birtokos névmás (suus 3) és a 3. személyû személyes névmás geniti-
vusainak (èius; eòrum; eàrum) használata a mondatban az alany és a birtokos sze-
mélyétõl függ.
Ha az alany és a birtokos személye megegyezik, akkor a suus 3 megfelelõ alakját 
használták. Pl. Màter fìliam suam laudat. (Az anya dicséri a saját lányát.)
Ha az alany és a birtokos személye különbözõ, akkor a megfelelõ személyes névmási 
genitivust használták. pl. Màter fìliam èius laudat. (Az anya dicséri annak a lányát.)
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4. Imperatìvus (parancsoló mód)
Az igéknek ezt az imperativus alakját csak sing. 2. és plur. 2. személyben használ-
ták.
Sing.-ban megegyezik az imperfectum tõvel, kivéve a 3. coniugatiós igéket, ame- 
lyek -e végzõdést kapnak; plur.-ban az igék imperfectum tövéhez -te végzõdés 
járul, a 3. coniug.-ban -ite.

Imperatìvus

sing. 2. imperà!
plur. 2. imperàte!

sing. 2. vidè!
plur. 2. vidète!

sing. 2. disce!
plur. 2. discite!

sing. 2. audì!
plur. 2. audìte!

Fordítása: felszólító móddal

Megjegyzés: 
Van négy olyan 3. coniugatiós ige, melyek sing. 2. személyû imperativusa nem kap  
-e végzõdést: dic! (dico 3) – mondd! dùc! (duco 3) – vezesd! fac! (facio 3) – tedd!  
fer! (fero, ferre) – hozd! vidd!

LEXICA

sextus 3 hatodik
lùdus, -ì m játék, iskola 
schola, -ae f iskola, vö. i-skola 
salveò 2. egészségnek örvend 
advertò 3. odafordít
animus, -ì m lélek, jellem, figyelem,  

vö. animizmus
animum advertit figyelmet fordít, figyel
hodiè ma
discò 3. tanul
silentium, -iì n csend, vö. szilencium 
silentium date! csendben legyetek! 
audiò 4. hallgat, vö. auditív, audiovizuális 
verbum, -ì n szó, ige, vö. verbális 
prìmum elõször, kezdetben
doceò 2. tanít (akit: acc. amire: acc.) 
nònùllus 3 néhány, vö. nòn + nùllus 
sciò 4. tud, ismer, vö. sci(ence) fi(ction) 
scrìbò 3. ír, vö. skribál
epistola, -ae f levél
patria, -ae f haza, szülõföld, vö. pátria, 

patri óta

studeò 2. törekszik, tanul, vö. stúdium
etiam! itt: igenis
cùr? miért?
nullus 3 semmi, egy sem 
praeceptor, -òris m oktató, tanító 
quàrè? miért
nam, enim mert, ugyanis
sub (+abl.) alatt, elõtt, vö. sub rosa 
oculus, -i m szem, vö. okuláré 
domì otthon, házban
quis? ki? quid? mi(t)?
clàmò 1. kiált, vö. reklamál
nòscò 3. ismer
Delphì, -òrum m Delphoi görög város

*

dum míg, mialatt 
exemplum, -ì n példa 
orò 1. imádkozik
laborò 1. dolgozik
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PENSA – EXERCITATIONES

1. Képezzetek egyes és többes számú imperativusalakokat az alábbi igékbõl! 
cònsulò 3. nòminò 1. vìvò 3. veniò 4. nàrrò 1. parcò 3. praebeò 2. colò 3. dò 1. dìcò 3.  
arceò 2. studeò 2.

2. Válaszoljatok a hol kérdésre az alábbi városnevekkel!
Aquincum, -ì n, Athènae, -àrum f, Capua, -ae f, Corinthus, -ì f.

3. Fordítsátok le az alábbi kifejezéseket!
dà mihi! mì amìce! suòs filiòs, màter èius, arcète à nobis! servàte ea! pàrè eì! nùllus 
nostrum, metuunt vòs.

4. Keressétek ki Pannonia térképén a jelentõsebb városneveket, s tegyétek õket 
locativusba (amelyeknek nincs külön locativusa, azokat abl.-ba)!

5. a)  Gyûjtsétek össze az olvasmányaink szövegében eddig elõfordult római költõk, 
írók, politikusok nevét (ahol tudjátok, teljes névvel)!

b) A felsorolt személyek nevét tegyétek vocativusba!
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6. a) Fordítsátok le a mondásokat szótár segítségével!
II.  Hodiè mihi, cràs tibi. ♦Pax vòbiscum! ♦Ubi tù es Càius, ego Càia! ♦Vàde 

mècum!
II.  Avè! Avète! – Valè! Valète! ♦Dìvide et imperà! ♦Hìc Rhodus, hìc saltà! ♦ 

Amìcum in sècrètò monè, palam laudà!
b) Nézz utána, hogy mikor, hol használták ezeket a kifejezéseket!

7*.  Hol haladt a „borostyánkõút”? Rajzold be a térképbe!
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Lèctiò septima

Hùmànitàs Ròmàna

„Graecia capta ferum victòrem cèpit et artis  
intulit agresti Latiò…” (Horatius)
„Durva legyõzõjén gyõzött a levert Görögország,  
s pór népét Latiumnak mûvészetre kapatta.”

(Muraközy Gyula ford.)

A rómaiak saját, hagyományos erényeiknek a következõket tekintették: a virtùs (benne 
van a vir szó) eredetileg férfiasságot, férfiúi méltóságot jelentett, de jelentésének bõvülésé-
vel már nemcsak bátorságot, vitézséget, hanem a jó és erkölcsös életet is jelentette. A pietàs  
(vö. pius 3) az istenek és az õsök iránti vallásos tisztelet. A disciplìna eredetileg katonai szak-
kifejezés volt a gyakorlatozásra és a katonai fegyelemre, de jelentésbõvüléssel a következe-
tes, szigorú nevelést, az oktatást és az így szerzett ismereteket is kifejezte. A simplicitas az 
egyszerûség, mindenben való mértéktartás. A negòtium a közéletben való aktív részvétel, a 
haza szolgálatára való elkötelezettség. A cònstantia az élet megpróbáltatásai között is meg-
õrzött állhatatosság, elvhûség.

Róma hódító politikájának egyik jellemzõje volt a leigázott népek, így a görögök kultú-
rájának is a befogadása.

A római családokban a tanítómesterek legtöbbször görög rabszolgák voltak; a rétorisko-
lákban is kezdetben görög mesterek (felszabadított rabszolgák) tanították a római ifjakat.

Az athéni Parthenón
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Az elõkelõ ifjak, miután Rómában befejezték tanulmányaikat, Görögországba, fõleg 
Athénba mentek filozófiát hallgatni.

A görög mûveltség hosszú folyamat eredményeként hódított teret Rómában, behatolá-
sa kezdeti ellenállásba ütközött: szellemét sokan – különösen az idõsebbek – ellentétesnek 
érezték olyan õsi, római irányelvekkel, mint a simplicitàs, a disciplìna és a negòtium.

De a görögök mûveltségének fölényét belátó elõkelõ rómaiak hívei és hirdetõi lettek 
en nek a kultúrának. A görög nyelv ismerete rövidesen a mûveltség alapkövetelménye lett, s 
már az elemi iskolákban a latinnal együtt tanulták. (A rómaiakra jellemzõ, hogy mindenki-
tõl igyekeztek tanulni, de legtöbbet a görögöknek köszönhettek.) A görög kultúra hatásá ra 
jött létre s gazdagodott jelentésében egy sajátos római fogalom, a hùmanitàs. A szónak a 
homòval való rokonságát könnyû észrevennünk. Eleinte valóban csak annyit jelentett, hogy 
„emberi, emberrel kapcsolatos dolog”. Késõbb fokozatosan bõvült a szó jelentésköre, s ma-
gába foglalta az ember nevelés során megszerezhetõ mûveltségének széles skáláját.

Majd az ókeresztény íróknál (pl. Szent Ágoston) egészült ki a fogalom az emberi irgal-
masság (misericordia) jelentésével.

A római humanitás szép példája Cicero: vidéki lovagi család gyermekeként küzdötte fel 
magát a legmagasabb politikai tisztségig, a consulságig, miközben elsajátította kora egyete-
mes mûveltségét. Õ is a görög kultúrán nevelkedett, hallgatta Athénban a görög filozófuso-
kat, szónoki eszményképe pedig a görög Démoszthenész volt.

A görög Arkhimédész a Kr. e. 3. században a szicíliai Syracusae (Szirakúza) városában  
élt, matematikus, fizikus, feltaláló volt. A hagyomány szerint a kádba lépve jött rá a felhajtó-
erõ törvényére. Felkiáltása a „Heuréka!” (Megtaláltam!) szállóigévé és tudományos foga-
lommá vált (heurisztika, heurékaélmény).

A szicíliai Concordia-templom, amely Kr. e. 450 körül épült
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Graecì, quì aliòs barbaròs nòminàbant, tantum sè hùmànòs et doctòs putàbant. 
Servì Graecì lìberòs dominòrum Ròmànòrum linguam Graecam docèbant. 

Ròmànì scientiam, hùmànitàtem Graecòrum accipièbant.
Nònnùllì Ròmànì hùmànitàtem Graecòrum timèbant et interrogàbant: „An nòs,  

Ròmànì Graeciam occupàvimus? Immò vèrò Graecì Ròmam occupàvèrunt! Ser-
vì Graecì lìberòs nostròs litterìs suìs effèminàvèrunt!41 Ròma nòn litterìs, sed  
disciplinà, cònstantià42 aliòs superàvit.”

Paulàtim43 nòbilès Ròmànì litteràrum studiòsì exstitèrunt. M. Tullius Cicerò prò  
hùmànitàte multa fècit et ibì aequàlès superàvit. Cicerò dìcit: „Ego, ut scìtis, 
quaes tor Syràcùsìs fuì. Quondam hìc vìxit Archimèdès, cùius nòmen omnès audì-
vistis. Interrogàvì Syràcùsànòs dè èius sepulcrò, quod iì ignòràvèrunt. Tunc ego  
sepulcrum indàgàvì.44 Ìnscrìptiò45 monumentì, meminì, dè sphaerà46 cum cylindrò47 
in summò sepulcrò posità48 nàrrat. Omnia collùstravì49 oculìs et animum advertì 
columellam50, in quà figùra sphaerae et cylindrì fuèrunt.51 Atque ego Syràcùsànìs 
dìxì: „Illud ipsum est, quod quaesitum vènimus.” Iì purgàvèrunt locum, et ad  
sepulcrum accèssimus. Appàrèbat epigramma.”

Ita nòbilissima Graeciae cìvitàs, quondam vèrò doctissima, suì cìvis monumen-
tum ìgnòràvit, et ab homine Ròmànò didicit.

Sententiae: Iùstitia omnium est domina et règina virtùtum. (Cicero)
 Homò sum, et nihil humànì52 a mè aliènum53 esse putò. (Terentius)
 Hùmànum amàre est. (Plautus)
 Cato senex litteras54 Graecas didicit.

„Nòlì turbàre circulòs meòs!” (Ne zavard köreimet!) 
szólt rá az ábrái fölött töprengõ Arkhimédész a rátá-
madó katonára, mikor a II. pun háborúban a római-
ak bevették szülõvárosát (mozaikpadló).

41     effèminò 1. elnõiesít (vö. femina)
42     cònstantia, -ae f állhatatosság (vö. konstans)
43     paulàtim lassanként, lassacskán
44     indàgò 1. kinyomoz
45     ìnscrìptiò, -nis f felirat, vö. scrìbò 3
46     sphaera, -ae f gömb, vö. szféra
47     cylindrus, -ì m henger, vö. cilinder
48     positus 3 az elhelyezett
49     collùstrò 1. megszemlél
50     columella, -ae f oszlopocska
51     az alany és az állítmány értelmileg egyezik
52     nihil humànì semmi emberi(t)
53     aliènus3 idegen, távol álló (amitõl abl.)
54     litterae, -àrum f itt: nyelv
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GRAMMATICA

1. A praesens perfectum (röviden: praes. perf.)
Képzése: perfectum tõ + -ì / -istì / -it // -imus / -istis / -èrunt
A befejezett (perfectum) jelen idejû igealakok az ige perfectum tövébõl és a 
személyragokból állnak. A perfectum tövet az ige szótári alakjának 3. tagjából az 
-ì elhagyásával kapjuk.

Indicativus praesens perfectum

 1. 2.  3.  4. létige
sing. 1. amàvì vìdì dìxì audìvì fuì

2. amàvistì vìdistì dìxistì audìvistì fuistì

3. amàvit vìdit dìxit audìvit fuit

plur. 1. amàvimus vìdimus dìximus audìvimus fuimus

2. amàvistis vìdistis dìxistis audìvistis fuistis

3. amàvèrunt vìdèrunt dìxèrunt audìvèrunt fuèrunt

A praes. perf. önálló használatban:
 Olyan múltban történõ cselekvést jelöl, melynek eredménye, következménye 
a jelenben is fennáll. Pl.: Vìxit. (Élt. – a hóhér bejelentése feladata elvégzése 
után a senatusban.)
 A múltban lezajlott, egyszeri cselekvést jelöl. Pl.: Vènì, vìdì, vìcì. (Jöttem, lát-
tam, gyõztem. – Caesar) Quod scripsì, scripsì. (Amit írtam, megírtam. – Pilátus) 
Fordítása: általában igekötõs ige múlt idejével.

2. Supìnum
A supìnum is egyfajta fõnévi igenév, tövét az ige negyedik szótári alakjából kap-
juk, az -um végzõdés levágásával.
occupatum vìsum factum ventum
Használata: bizonyos mozgást jelentõ igék után áll célhatározói értelemben. 
Fordítása: fõnévi igenév vagy -ás/-és végû fõnév + céljából.
Pl.: quaesitum vènimus – jöttünk keresni v. keresés céljából jöttünk.

3. A 3. coniugatiós i- tövû igék
faciò 3, fècì, factum – faciò, facêre, fècì, factum
A 3. coniugatióba rövid i- tövû igék is tartoznak; a tõ a fõnévi igenév -êre végzõ-
dése elõtt nem mutatkozik, a ragozott alakban igen:
praesens imperfectum praeteritum imperfectum

sing. 1. faciò
2. facis
3. facit

plur. 1. facimus
2. facitis
3. faciunt

sing. 1. facièbam
2. facièbàs
3. facièbat

plur. 1. facièbàmus
2. facièbàtis
3. facièbant

Ilyen rövid i- tövû igék még: interficiò 3. accipiò 3.
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4. a)  Mutató névmások: hic, haec, hoc a közelre mutató névmás, fordítása: ez itt 
(amirõl szó van); ille, illa, illud a távolra mutató névmás, fordítása: az ott.

sing. nom. hic haec hoc ille illa illud
acc. hunc hanc hoc illum illam illud
gen. hùius  illìus  
dat. huic  illì
abl. hòc hàc hòc illò illà illò

plur. nom. hì hae haec illì illae illa
acc. hòs hàs haec illòs illàs illa
gen. hòrum hàrum hòrum illòrum illàrum illòrum
dat. hìs illìs
abl. hìs illìs

b) A vonatkozó névmás
Fordítása: aki, ami/amely

sing. nom. quì quae quod
acc. quem quam quod
gen. cùius  
dat. cuì  
abl. qùo quà quò

plur. nom. quì quae quae
acc. quòs quàs quae
gen. quòrum quàrum quòrum
dat. quibus    
abl. quibus    

c) A quis? quid? (ki? mi?) kétalakú kérdõ névmás ragozása acc.-tól a qui, quae, 
quod ragozását követi.

d) Az ipse, ipsa, ipsum õ maga (ún. meghatározó névmás) ragozása az ille, illa, 
illud mintájára történik.

e) A visszaható névmásnak nincs alanyesete, egyes és többes száma megegyezik.  
Ragozása:

sing. és plur. nom. – –
acc. sè magát, magukat
gen. suì maga iránt, maguk iránt
dat. sibi magának, maguknak
abl. (à) sè magától, maguktól

Ragozása az elsõ és második személyû személyes névmások ragozását követi.  
A genitivusi suì alak csak vonzatként fordul elõ.
Az 1. és 2. személyre vonatkozóan a latin nem a visszaható, hanem a szemé-
lyes névmást használta. (Vö. Nosce te ipsum!)
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LEXICA

septimus 3 hetedik
hùmànitàs, -àtis f emberiesség (magasabb 

mûveltség, ízlés)
barbarus 3 idegen, durva, mûveletlen,  

vö. barbár
tantum csak
hùmànus 3 emberi, mûvelt, vö. homò, humán 
doctus 3 tanult, képzett, vö. docère, doktor 
putò 1. -àvì, -àtum gondol, vél, tart  

(akit: acc., aminek: acc.)
lingua, -ae f nyelv, vö. lingvisztika
scientia, -ae f tudás valamirõl, ismeret,  

vö. scìre, sci(ence) fi(ction)
accipiò 3. -cèpì, -ceptum (be)fogad,  

elfo gad, kap, vö. akceptál
timeò 2. timuì fél (amitõl: acc.) 
interrogò 1. -àvì, -àtum (meg)kérdez 
an? vajon?
occupò 1. -àvi, -àtum elfoglal
immò sõt, helyesebben
vèrò valóban, tulajdonképpen
littera, -ae f betû plur. írás (mûvek)  

irodalom, tudomány
disciplìna, -ae f rend, fegyelem, nevelés,  

vö. discipulus
nòbilis, -e nemes, elõkelõ
studiòsus 3 igyekvõ, értõ (amihez: gen.),  

vö. studère
exsistò 3. -stitì kiáll; lesz, válik vmivé: nom., 

vö. egzisztencia
faciò 3. fècì, factum tesz, csinál, vö. faktum
aequàlis, -is m kortárs

quaestor, -òris m quaestor, pénzügyi  
tisztviselõ, vö. quaerere

Syràcùsae, -àrum f Szirakúza, Szicília  
legnagyobb városa

Syràcùsàni, -òrum m Szirakúza lakói
quondam egykor
Archimèdès, -is m Arkhimédész
sepulcrum, -ì n sír(domb)
ignòrò 1. -àvì, -àtum nem ismer, nem tud, 

vö. noscere
tunc akkor
memìni, meminisse (inf. perf.) emlékszik 

(amire: gen.). Az igének csak  
perfectum alakjai vannak!

summus 3 legfelsõ, vö. summa 
in summò sepulcrò a sír tetején 
figùra, -ae f alak
atque és
purgò 1. -àvì, -àtum megtisztít, vö. purgál 
locus, -ì m hely, vö. locativus, lokális 
loca, -òrum n vidék
accèdò 3. -cessì, -cessum odamegy, eljut 
appàreò 2. -uì megjelenik, kitûnik 
epigramma, -atis n felirat, epigramma 
ita így, úgy
nòbilissimus 3 legelõkelõbb, igen elõkelõ 
doctissimus 3 legtanultabb, igen mûvelt 
cìvitàs, -àtis f nép, állam, vö. cívis

*

virtùs, -ùtis f erény, férfiasság, vö. vir

PENSA – EXERCITATIONES

1. Milyen igealakok olvasmányunkban a superàvit, vìxit, audìvistis, advertì, dìxì, 
quaesìtum, vènimus, didicit szavak?
Képezd a sing. alakokból a megfelelõ személyû plur. alakot és fordítva! Fordítsd 
magyarra az igealakokat!

2. amò, amàre, amàvì, amàtum: így alakul szabályosan az 1. coniugatiós igék teljes 
szótári alakja. Találtok-e kivételt?

3. Állapítsátok meg az igéknek mindhárom tövét: timeò, putò, dìcò, vìvò, faciò (!), 
accipiò (!)
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 4. a)  Egészítsd ki a találós kérdéseket a qui, quae, quod névmás megfelelõ alak-
jaival, és add meg a megfejtést is!
pl.: Deus, quì nuntius deòrum erat: (Mercurius)

Deae,   poètae gratae sunt: ( )

Deus,   etiam Bacchum nominàbant: ( )

Dea, in   templò ìgnem sacrum curàbant: ( )

Oppidum, in   clàrum templum Apollinis erat: ( )

b) Készíts további találós kérdéseket!

 5. Határozzátok meg a quae névmásalak lehetséges eseteit, s adjátok meg jelen-
téseit is!

 6. Ki és mikor mondta? Vènì, vìdì, vìcì.

 7 . Mi a különbség a vênit és a vènit igealakok között? 
Határozd meg a két igealakot, és fordítsd le õket!

 8*.  Milyen találmányokat, felfedezéseket tulajdonítanak Arkhimédésznek?
Egészítsétek ki ismereteiteket, s jellemezzétek röviden munkásságát! (Olvassá-
tok el a Ki mondta? Miért mondta? – RTV–Minerva, 1977. – c. kötetbõl Ritoók 
Zsigmondtól a Heuréka c. fejezetet!)

 9. Fordítsd le szótárral a következõ mondásokat, kifejezéseket!
a) Cui prodest?  Quid novi? (novus 3 új)  Fide, sed cuì, vidè!
b) Cùius rêgiò, èius religiò.
c) Imperàre sibi màximum imperium est. Nèmò nostrum sibi vìvit.

10*.  A Városligetben áll egy sírkõ, melyen mindössze egyetlen latin szó olvasható: 
Fuit. Nézz utána, hogy kinek a nyughelye van itt! Melyik költõnk említi versé- 
ben ezt a sírkövet? („Egy sírkõ rád olvas: Fuit.”)
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Repetìtiò secunda

Colloquium dè septem montibus Ròmae

Puer: Salvè, Cornèlia! Unde venis?
Puella: Salvè, Octàve! In monte Palàtìnò fuì.
Puer: Mòns clàrus est Ròmae. Sub Palàtiò est – ut scìs – Lupercal…
Puella: …In quò geminòs Ròmulum et Remum lupa alèbat.
Puer: Et casa Ròmuli…
Puella: …In quà habitàbat Ròmulus iuvenis, posteà rèx prìmus Ròmànòrum.
Puer: Ita Ròmulus ibì vixìt.
Puella: Fràtrès geminì hùc vènèrunt dè règnò dìiùdicàtum. In monte Palàtìnò  

Ròmulus – ut poèta Ovidius nàrrat – volucrès bis sex vìdit.
Puer: Itaque arbitrium urbis Ròmulus habuit.
Puella: Ubì tù fuistì?
Puer: In scholà, ubì dè orìgine urbis Ròmae multum discimus. Magister dè  

historià Ròmànà temporum antiquòrum illùstriumque nòs docet.
Puella: Urbs Ròma septem montès habet.
Puer: Montès sunt Palàtìnus, Capitòlìnus, Caelius, Aventìnus et Èsquilìnus, 

collès sunt Quirìnàlis et Vìminàlis.
Puella: Cùr modo montès, modo  collès…?
Puer: Màgnì sunt montès, parvì autem collès. Arcem urbis Capitòlium vel mòns 

Capitòlìnus habet. Ibì est templum Iovis.
Puella: Ubì Quirìnus templum habet?
Puer: In colle Qurìnàlì.
Puella: Ubì est Circus Màximus?
Puer: Inter montès Palàtìnum et Aventìnum.
Puella: Quandò ibì lùdòs spectàmus?
Puer: Hodiè.

PENSA – EXERCITATIONES

1. Az olvasmányban szereplõ minden igealakot mondjátok meg a többi tanult ige-
idõben és módban is, éspedig ugyanabban a számban és személyben! Pl. venìs 
(venièbàs, vènistì, venì!).

2. a) Keress szinonimákat a szavakhoz! Pl. magister – praeceptor – lùdi magister 
illùstris –  nòminò –  
vetus –  metuò – 

b) Keress a megadott szavak mellé azonos szótövû szavakat! Pl. scrìbo – scriptum  
– ìnscrìptiò
regere –  vincere – 
doctus –  arcère – 
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3. Alakítsd át a kijelentõ mondatokat felszólító mondatokká úgy, hogy az alany 
vocativusba, az állítmány pedig imperativusba kerüljön! 
Pl. Màrcus epistolam scrìbit. – Màrce, epistolam scrìbe!

Fìlius meus multa discit. – 

Quintus et Antonius fabulàs narrant. – 

Seneca sententiàs dìcit. – 

4. Tedd hol? kérdésre felelõ esetbe a helyneveket!

Aquincum –  Sicìlia –  Athènae – 

Arrabona –  

5. Helyettesítsd be a megadott mondatokba a személyek és istenek nevét értelem- 
szerûen és helyesen ragozva! (Apollo, Archimèdès, Brùtus, Caesar, Cicerò, 
Diàna, Iuppiter, Neptùnus, Plinius, Tacitus)

,  fràter   maria regèbat.   ita clamàvit: Et tù, mì fìlì,

! , soror  vènàtiònem amàbat.  dè

scholà amicò suò,  scrìpsit.  sepulcrum  

Syràcùsìs invènit.
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Lèctiò octàva

Dè dìvìnàtiòne55

A régi görögök és rómaiak nemcsak abban hittek, hogy az istenek ismerik az emberi 
sorsfordulatokat, de abban is, hogy ezeket bizonyos jelek (omen) útján a hozzáértõ beava-
tottaknak fel is fedik. Ilyen jeleknek tartottak bizonyos természeti jelenségeket (pl. napfo-
gyatkozás, szivárvány, csillaghullás) vagy véletlen történéseket (pl. megbotlás a küszöbön, 
tüsszentés). Voltak ezenkívül alkalmas személyek (többnyire nõk, mint pl. a trójai király-
lány, Kasszandra; a delphoi Apolló-templom jósnõje, Püthia (Pythia) vagy az itáliai Cumaeban 
élõ Szibilla (Sibylla), akik valamely természeti erõ vagy bódító szer hatására jósolni tudtak. 

Az embereknek szükségük volt a jósokra; Homérosz pl. a jósok foglalkozását az orvoso-
ké mellé állítja. Kialakultak a jóshelyek is, általában bizonyos isten (Apollón, Zeusz) véd-
nöksége alatt, s itt rendszerint papi testületek közvetítették a jóslatokat. Versbe – gyakran 
kétértelmû versbe – szedték a jós(nõ) ihletett állapotban kiejtett, összefüggéstelen szavait, 
de jósolhattak jelekbõl is (pl. a dódónai Zeusz-jósdájában a szent tölgy leveleinek zúgásából).  
Az álmokból jósoltak pl. Aszklépiosz56 templomában, a halotti jóshelyeken pedig az elhuny-
tak lelkeit idézték. Ez utóbbi kettõt fõleg a szegényebb társadalmi rétegek tartották fontos-
nak, míg a szavakkal vagy jelekbõl jövendölõ helyek idõvel politikai tényezõkké váltak.

A római vallás megkövetelte, hogy minden szokatlan jelenségre (égi jelek, állatok visel-
kedése, megakadás, botlás, tüsszentés stb.) odafigyeljenek. Ezekkel kapcsolatban jóslatot 
kértek, s ha kedvezõtlen jeleket észleltek, áldozatokkal igyekeztek a veszedelmet elhárítani.  
Érthetõ így a jósláshoz értõ személyek tekintélye: különösen a madárjós augurok testületéé 
vagy az ún. Sibylla-könyveket57 õrzõ papi testületé. Az etruszk mintára jósló haruspexek 
(„béljósok”) tekintélye korántsem volt ekkora, talán azért, mert fizetett alkalmazottak voltak.  
A jóslatokat homályos voltuk miatt a politikusok mihamar céljaik szolgálatába állították, 
meg is maradt funkciójuk az állam életében.

A suovetaurìlia (egy sertés = sus, egy juh = ovis és egy bika = taurus feláldozá-
sa). Az áldozatbemutató fedett fõvel elõbb terményeket helyez az oltárra, mel-
lette a felolvasó, aki elõolvasta a szigorúan kötött szövegû imát, mögöttük az 
italáldozathoz kancsót tartó alak. A menet végén az állatok leölésének eszkö-
zét, a bárdot tartó férfi.

55     dìvìnàtiò, -nis f jóslás
56      A gyógyítás istene a görögöknél, akit a rómaiak a Kr. e. 3. sz.-tól Aesculapius néven tiszteltek, szentélyei gyógy-

források mellé, gyógyító hatású helyekre épültek, pl. Rómában a Tiberis szigetére.
57      Róma jövõjére vonatkozó jóslatokat tartalmazó könyvek, melyek a hagyomány szerint a cumaei Szibillától 

szár maztak.
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Apud Graecòs et Ròmànòs virì, quì futùra praedìcèbant – vàtès, haruspicès58, 
augurès – màgnam auctòritàtem habèbant. Crèdèbant enim antìquì auguribus,  
haruspicibus aliìsque vàtibus. Ad òràculum59 Delphicum longè làtèque clàrum ex 
tòtò orbe terràrum hominès venièbant et Pythiam interrogàbant:

„Quis imperium summum habèbit?” „Quem hostès in bellò interficient?” 
„Quamdiù rèx noster beàtus erit?”

Tàlia enim hominès dè suà aliòrumque vìtà scìre cupièbant. At Pythia saepe  
obscùrè respondèbat. Pythia vòcem ambiguam60 règis fìliìs, Tarquiniìs dedit: „Màtrì 
quì dederit prìnceps òscula61, victor erit”62. L. Iùnius Brùtus vòcès rèctè intellèxit et  
dìxit: „Màtrì Terrae dabò òscula! Terra est commùnis màter omnium.” Posteà Tar-
quinium Superbum règnò expellit eritque prìmus cònsul Ròmànus.

Màgna fidès avium63 apud Graecòs Ròmànòsque fuit.
Augurès libenter avès observàbant et saepe inceptum vetàbant: „Sì bona  

auspicia nòn habueritis, bellum prosperè nòn gerètis, hostium urbem nòn ca-
piètis, nùllum inceptum vòbìs fèlìx faustumque64 erit.” Augurès populì Ròmànì 
semper nòbilès erant; haruspicès Tùscòs, qui disciplìnà Etrùscà hostiàrum exta65  
cònsulèbant, Ròmànì nòn dìligèbant: „Haruspex ubì haruspicem àspèxerit, rìdèbit”  
– dìcèbant.

Sententiae:
Haruspicì haruspex (arridet66). (Cato)
Nihil nimis! (Cicero)
Idem est beàtè vìvere et secundum67 nàtùram.
(Seneca)
Bis dat, quì dat celeriter. (Publilius Syrus)
Bis dat quì citò dat. (Seneca)
Ut sèmentem68 fèceris, ita metès.69 (Cicero) 
Dònec eris fèlix, multòs numeràbis70 amìcòs;  
tempora sì fuerint nùbila,71 sòlus eris. (Ovidius)

58     haruspex, -icis m béljós
59     òràculum, -ì n jóshely, jósda
60     ambiguus 3 kétes, kétértelmû
61     òsculum, -ì n csók
62     Idézet Ovidiustól, eredetileg disztichonban.
63     fidès avium a madarakba vetett hit (avis, -is f madár)
64     faustus 3 kedvezõ, üdvös
65     hostiàrum exta az áldozati állatok belei(t)
66     arridet kineveti (akit: dat.) 
67     secundum (+acc.) szerint
68     sèmentis, -is f vetés
69     metò 3. arat
70     numerò 1. számlál
71     nùbilus 3 felhõs, borús

A delphoi Pythia a szent tripuszon 
(= háromlábú jósszék) ülve kezében 
babérlevéllel és csészével jósol (festett 
görög tál).
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GRAMMATICA

1. Az adverbium (határozószó)
A határozószó a cselekvés, történés vagy létezés valamely kísérõ körülményét, 
módját határozza meg. (A mondatban legtöbbször hogyan? kérdésre felelõ mód-
határozó.)

Képzés szerinti csoportjai:
a) Lehet egyalakú szó. pl. nimis (túlságosan).
b) Lehet I–II. decl.-s melléknévbõl hogyan? kérdésre felelõ alak. Képzése: a mel-

léknév ragozási tövéhez -è képzõ járult, pl. longus 3  longè (hosszan).
c) Lehet III. decl.-s melléknévbõl hogyan? kérdésre felelõ alak. Képzése: a mellék-

név ragozási tövéhez -iter képzõ járult. pl. celer, -is, -e  celeriter (gyorsan),  
fèlìx  fèlìciter (szerencsésen).

d) Lehet -nt tövû melléknévbõl hogyan? kérdésre felelõ alak. Képzése: a melléknév  
ragozási tövéhez -er képzõ járul, pl. libèns (-entis)  libenter (szívesen).

e) Az I–II. decl.-s melléknevek eredeti adverbiumképzõje az -ò volt. Ez megmaradt 
néhány esetben. Pl. citus 3  citò (gyorsan).

f) Rendhagyó képzésûek: bonus 3  bênê (jól), malus 3  malê (rosszul).

2. A futurum (jövõ idõ) imperfectum (rövidítve: fut. impf.)
Képzése: 1–2. coniug. 3–4. coniug.
impf.-tõ + b + személyrag impf.-tõ + è + személyrag
 (a)
A 1–2. coniugatióban az igék impf.-tövéhez -b idõjel járult, amihez a személy-
ragok a sing. 1. személyt kivéve kötõhangzóval (i, u) kapcsolódnak. A 3–4.  
coniugatióban az impf.-tõhöz az -è idõjel járult. Sing. 1. személyben az idõjel -a, 
amihez -m személyrag kapcsolódik.

Indicativus futurum imperfectum

1. 2. 3. 4. létige

sing. 1. laudàbò rìdèbò agam sciam erò 

2. laudàbis rìdèbis agès sciès eris

3. laudàbit rìdèbit aget sciet erit

plur. 1. laudàbimus rìdèbimus agèmus scièmus erimus

2. laudàbitis rìdèbitis agètis sciètis eritis

3. laudàbunt rìdèbunt agent scient erunt

Megjegyzés:
Az -è idõjel -t és -nt elõtt megrövidül.
A 4. coniugatio ì- töve az idõjel elõtt megrövidül.

Fordítása: jövõ idõ, pl. laudàbò dicsérni fogok
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3. A futurum perfectum
Képzése: perf.-tõ + erò / eris / erit // erimus / eritis / erint.
A fut. perf. igeidõben az igék perf.-tövéhez a létige fut. impf.-ának alakjai járultak 
(kivéve a plur. 3. személyt).
A fut. perf. két jövõbeli cselekvés közül a korábbit vagy a jövõben biztosan lezáródó 
cselekvést fejezi ki.

Indicativus futurum perfectum

sing. 1.
 2.
 3.

fècerò 
fèceris 
fècerit

plur. 1.
 2.
 3.

fècerimus 
fèceritis
fècerint

Fordítása: Legtöbbször múlt idõvel, de úgy, hogy valamilyen szócskával utalunk 
rá, hogy ez a cselekvés is a jövõben fog történni. Lehet igekötõs jövõ idõvel fordí-
tani, pl. laudàvero: (ha) majd megdicsértem…; meg fogom dicsérni.

4. A possum, posse, potui – tud, -hat, -het segédige (a létige összetétele: pot + 
sum), mely általában valamilyen infinitivusszal együtt szerepel a mondatban. pl. 
intellegere non potuit – nem tudta megérteni.

Praes. impf.

sing. 1.
 2.
 3.

possum 
potes 
potest

plur. 1.
 2.
 3.

possumus
potestis
possunt

PENSA – EXERCITATIONES

1. Képezz a melléknevekbõl adverbiumot, és fordítsd le õket!
commùnis, -e; antìquus 3; varius 3; virèns (-entis); celer, -is, -e; lìber, -era, -erum

2. Állapítsátok meg, hogy melyik melléknévbõl lettek, ill. fordítsátok le az alábbi 
adverbiumokat! 
fèlìciter, studiòsè, hùmànè, mâlê, ambiguè, faustè, beàtè, bênê, doctè

3. Az alábbi sing. elsõ személyben álló igealakokat tegyétek sing. harmadik és plur. 
harmadik személybe! 
cùrò, adiùvì, nòscèbam, studèbò, coluì, veniam, praedìxero, sum, arcèbam, dò, 
vetàbam, fècì, timèbò.
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4. Fordítsátok latinra! Ha majd elmeséltem, nevetni fogtok. Ha majd megcsináltam, 
eljövök. Majd ha látjátok, elhiszitek. Ha majd megértette, dicsérni fog. Ha majd lesz 
ideje, gondolkozik. Ha majd megkérdezitek tõlük, tagadni fogják.

5. Melyik latin szóból származnak és mit jelentenek a következõ szavak?
rektor, intelligens, obszervatórium, kommunizmus, kommunikáció, vétójog

6*. A jóslás különbözõ formáiról, a jósok szerepérõl, a társadalomban elfoglalt he- 
lyükrõl számos helyen olvashatunk a görög–római irodalomban. a) Olvassuk el 
Homérosz Iliászából, hogyan hozza nyilvánosságra Kalkhász Apollón akaratát 
(I. 68–100), b) milyen megnyugtató jóslatot kap álmában Pénelopé (Od. IV. 
795–841), c) hogyan vásárolta meg Tarquinius Superbus a Sibylla-könyveket 
(Aulus Gellius: Attikai éjszakák I. 191), d) hogyan viselkedik Iulius Caesar a jós-
latokkal kapcsolatban (C. Suetonius: Caesarok élete. I. Caesar 59.)!

7*. Hallottatok a delphi jóslatok kétértelmûségérõl? Egy hadba vonuló ember állító-
lag ezt a jóslatot kapta:
„Ìbis redìbis nunquam per bella perìbis.”
Tegyétek vesszõk segítségével egyértelmûvé!

8. a) Fordítsd le a mondatokat!
Croesus, quì òràculum obscùrum intellegere nòn potuit, imperium suum 
àmìsit. Sòcratès vèrò, quì vòcem òràculì rèctè intellèxit, vitam bênê ègit.

b)* Nézz utána Steiger Kornél Delphoi jóslatok címû könyvében, hogy mi volt ez 
a nevezetes két jóslat?

9. Fordítsd le szótárral a mondásokat!
Plènus venter nòn studet libenter. ♦Fortiter in rè, suàviter in modò. ♦Vèrum  
amìcum pecùnia nòn paràbitis. ♦Fuì, quod es; eris, quod sum.
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Lèctiò nòna

Dè magistràtibus

A köztársaságkori Róma államberendezése és közigazgatása fejlett demokrácia volt: a  
szabad római polgárnak széles körû jogokat biztosított. A közügyeket a senàtus és a népgyû-
lések irányították. A római polgároknak volt – többek között – szavazati joguk (iùs suffràgiì),  
s maguk is választhatók voltak a különféle tisztségekre (iùs honòrum). Ha valaki a nemzetsé-
gébõl elõször viselt hivatalt, homò novusnak nevezték. A római polgár tevékenységének 
súlypontja volt az „aktív politizálás”, napjának jelentõs részét a Forumon töltötte, s a neve-
sebb, illetve vagyonosabb családok fiait fûtötte a becsvágy, hogy a tisztségek különbözõ fo- 
kait elnyerjék.

A latin magistràtus szó a hivatali méltóságot és a tisztségviselõ személyét is jelenti. A hi-
vatalokat csak meghatározott életkortól és sorrendben (rangsor = cursus honòrum) lehetett  
elnyerni. A hivatalnokok mûködésére vonatkozó három alapelv: 1. általában csak egy évre 
szólt a megbízatásuk, 2. egy tisztségre több személyt választottak, 3. fõbenjáró ügyekben íté- 
leteik ellen a népgyûléshez lehetett fellebbezni.

A köztársaság korában állandó fõmagistrátusok voltak a cònsulok, praetorok és cèn-
sorok, alacsonyabb rangúak a néptribunusok, aedilisek és quaestorok. Az elõbbieket megil-
lette az elefántcsonttal díszített hivatali szék, a sella curùlis. Õket a comitia centuriàtán (az 
egész római nép centuriák szerint tartott gyûlésén), míg a többit a comitia tribùtán (a helyi 
választókerületek gyûlésén) választották általában egy évre. Hivataluk elfoglalása után öt 
napon belül esküt kellett tenniük, s leköszönésükkor szintén, hogy a törvényeket nem hág-
ták át. A senatus felügyelete alá tartoztak. Mûködésük nem járt díjazással, annál nagyobb 
tisztelet illette meg õket: ahol megjelentek, mindenki fölállt, az utcán kitértek útjukból. Hi- 
vatali jelvények (insìgnia) is megillették õket.

Az állandó tisztviselõkön kívül szükség esetén rendkívüli magistratusokat is választot-
tak. Közülük legjelentõsebb a dictàtor, akit nagy veszély esetén a senatus rendeletébõl hat 
hónapra korlátlan hatalommal (imperium) ruháztak fel.

Az imperiummal felruházott tisztségviselõt (ez lehetett a dictàtoron kívül pl. consul is) 
imperàtornak is hívták. Késõbb az imperàtor megnevezés a senàtus által adományozható 
címmé vált, melyet a háborúban gyõztes hadvezéreknek szavazhatott meg a senàtus a legna-
gyobb katonai kitüntetésnek számító diadalmenettel (triumphus) együtt.

Sella curùlis
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Virì praeclàrì Ròmànòrum multòs honòrès gerèbant. Quì prìmum magistràtum 
habèbat, cònsul appellàbàtur. Cònsulès cum magistràtibus et senàtù populòque 
Ròmànò imperium regèbant, hostès ab urbe arcèbant.

Cònsul duodecim lictòrès72 habèbat, quì ìnsìgnia imperiì, fascès73 ferèbant. In 
fascibus secùrès74 ferèbantur. Cònsulès in bellò mìlitibus exercitùs Ròmànì, in pàce 
cìvibus imperàbant.

Et cèterì magistràtùs – praetòrès, quaestòrès, aedilès – sua ìnsìgnia habèbant, 
quae (sella curùlis75, lictòrès, tãga picta76 praetextaque) òlim ìnsìgnia magistràtuum  
Tùscòrum fuèrunt.

Magistràtùs òmnès certò òrdine et certà cìvis Ròmànì aetàte gerèbantur. Cicerò,  
quamquam homò novus fuit, omnès magistràtùs suò annò gessit.

Quaestòrès aeràrium77 administràbant. 
Aedilès, quì dè aedibus appellàbantur, nòn 
sòlum sacràs, sed etiam prìvàtàs aedès cùràbant.  
Iùdicia à praetòribus administràbantur. Cènsor 
cìvès mòrèsque Ròmànòrum cènsèbat. Cèn-
sòrès, cònsulès, praetòrès, aedilès, quaestòrès 
à populò comitiìs creàbantur, sed dictàtor 
senàtùs iussù a cònsulibus dìcèbatur.

Senàtus et magistràtùs victorem imperà-
tòrem exercitùs in campò Martiò salutàbant, 
imperàtòri exercituìque triumphum concèdè-
bant. Imperàtor cum fìliìs parvìs in currù  
triumphàlì stàbat, super caput èius corònam 
auream servus tenèbat. Antecèdèbant curruì  
triumphàlì magistràtùs, post magistràtùs autem  
senàtòrès, sacerdòtès, lictòrès cum fascibus et 
tandem captìvì vultù trìstì venièbant. Multi-
tùdò hominum per urbem et in forò impe-
ràtòrem exercitumque exspectàbat, atque 
iterum iterumque „Io triumphe” clàmàbat. 
Sonitus tubàrum78 cornuumque urbem com-
plèbat. Imperàtor in triumphò, quì post  
pompam in Capitòliò diìs sacra fècit, màgnò in 
honòre apud Ròmànòs habèbàtur.

Proverbium: Ex fructù arbor cògnòscitur. (Novum Testamentum) 
Sententia: Manus manum lavat. (Petronius)

72     lictor, -òris m lictor, hatósági szolga
73     fascis, -is m nyaláb, plur. vesszõnyaláb (a hatalom jelvénye, vö. fasizmus)
74     secùris, -is f kétélû bárd
75     sella curùlis sella curulis (a legfõbb tisztségviselõk hivatali széke)
76     pictus 3 festett
77     aeràrium, -iì n államkincstár
78     tuba, -ae f (egyenes) trombita, harsona

Lictor, vállán a hatalom jelképeivel: a vesz-
szõnyalábbal (fascès) és a kétélû bárddal 
(secùris). Köpenyt (sagum) visel, melyet a 
hadjáratokon hordtak.

OH_LAT09T_NAT_Latin_I_beliv_3_135old_2021_GL.indd   65OH_LAT09T_NAT_Latin_I_beliv_3_135old_2021_GL.indd   65 2021.04.27.   10:10:372021.04.27.   10:10:37



66

GRAMMATICA

1. A IV. declinatio
A IV. declinatióba az u- tövû fõnevek tartoznak. Tövük valamennyi eset végzõdé-
sében megtalálható, csupán a plur. dat. – abl. -ibus. A IV. declinatióba tartozó fõ- 
nevek többsége hímnemû (kivételként találunk néhány nõnemût, pl. manus, -ùs f  
kéz, tribus, -ùs f választókerület), kisebb részük semleges. A semlegesek -ù-ra 
végzõdnek, ragozásukban a nom. – acc. a semlegesekre jellemzõ módon azonos 
(plur. nom. – acc. -a), illetve sing. dat – abl. -ù. Ragozási minták:

 masculinum (femininum) neutrum

sing. nom. magistràtus cornù 
 acc. magistràtum cornù
 gen. magistràtùs cornùs
 dat. magistràtuì cornù
 abl. magistràtù cornù
plur. nom. magistràtùs cornua
 acc. magistràtùs cornua
 gen. magistràtuum cornuum
 dat. magistràtibus cornibus
 abl. magistràtibus cornibus

2. Az actìvum (röv. act.) és a passìvum (röv. pass) személyragjainak összehasonlí- 
tása
Az eddig megismert igealakok mind cselekvõ, actìvumhoz tartozó alakok voltak. 
A latin nyelv azonban a tárgyas igéknek a szenvedõ, passìvum alakjait is használ-
ja múlt, jelen és jövõ idõben egyaránt. A passìvumnak külön személyragjai van-
nak. Ezek közül:
sing. 3. személyben: -tur plur. 3. személyben: -ntur
A szenvedõ alakú igék impf.-ban csak személyragjaikban térnek el a cselekvõ 
impf. alakoktól:
praes. impf. act. praes. impf. pass. praet. impf. act. praet. impf. pass.
cògnòscit cògnòscitur gerèbant gerèbantur

3. A passìvum magyarra fordítása:
a) arbor cògnòscitur – a fa megismertetik.

Ha a passìvum harmadik személye mellett nincs megjelölve, hogy ki cselek-
szik, akkor ezt általános alannyal fordítjuk magyarra.
Pl. – a fát megismerjük.

b) Iùdicia a praectòribus administràbantur – az igazságszolgáltatás a praetorok 
által irányíttatott.
Ha a passìvum mellett jelölve van, hogy ki a cselekvõ, akkor az à/ab praeposi-
tióval álló ablativusba kerül. Ilyenkor a fordításban természetesen a cselekvõ 
lesz az alany. 
Pl. – az igazságszolgáltatást a praetorok irányították.
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PENSA – EXERCITATIONES

1. Ragozzátok el az exercitus Ròmànus, manus parva és a cornù màgnum jelzõs 
fõneveket!

2. Fordítsátok le az alábbi mondatokat: a) szó szerint, b) magyarosan!
Fàbula à magistrò nàrràtur. Ròma a Ròmulò conditur. 
Familia à patre regitur. Deì a(b) hominibus colèbantur. 
Bellum ab auguribus saepe vetàbàtur.
Hostès ab exercitù Ròmànò vincèbantur.

3. Magyarázzátok meg az alábbi szavak közti összefüggést!
cèdò – procèdò; antecèdò – concèdò; dìcò – praedìcò; teneò – obtineò; servò –  
observò; veniò – inveniò; dùcò – èdùco; ferò – conferò; àspectò – exspectò; ministrò –  
administrò; habeò – habitò; sum – possum.

4. A római magistratusok nevei többnyire utalnak az illetõ magistratus tevékenysé-
gére vagy valamely jellegzetes vonására; legtöbbször egy-egy igével hozhatók 
eti mológiai kapcsolatba, pl. cònsul – cònsulêre (ti. tanácsot kér a néptõl és a 
senatustól). Írjátok az alábbi magistratusok mellé a nevükhöz illõ szavakat:
cènsor –  quaestor – 
aedilis (!) –  dictàtor – 
imperàtor – 

5. A suò annò kifejezés azt jelenti, hogy valaki egy-egy magistratust életének  
abban az évében nyer el, amelyben azt legkorábban elnyerheti.
Cicero Kr. e. 106-ban született, és suò annò nyerte el a quaestori, aedilisi,  
praetori és consuli tisztségeket. A Magistratusok címû ábra alapján állapítsd 
meg, hogy hány évesen viselte ezeket a hivatalokat!

6*. Livius tudósít bennünket L. Paulusnak a macedónok feletti gyõzelemért járó 
dia dalmenet megszavazásával kapcsolatos vitájáról. Olvassátok el M. Servilius 
volt consulnak L. Paulus érdekében elmondott beszédét! (Liv. 45. 39. Muraközy 
Gyu la fordítása) Ebbõl sok mindent megtudhattok a diadalmenetrõl.
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Lèctiò decima

Dè dièbus fèstìs

A rómaiak az év napjait vallási szempontból ünnepnapokra (diès fèstì) és hétköznapokra 
(diès profèstì) osztották.

(Voltak ezenkívül félnapos ünnepek is – az ún. diès intercìsì –, amikor általában reggel 
és este volt az ünnepi szertartás.)

Az ünnepi játékok vallásos eredetûek voltak: azzal a céllal rendezték õket, hogy hálát 
ad janak a segítõ isteneknek pl. egy gyõztes háború után, vagy kiengeszteljék az égieket, ha  
va lamilyen sorscsapás érte az államot. A két legjelentõsebb közülük a több napig tartó Lùdì 
Ròmànì és a Lùdì Plèbèì volt. Az ünnepi játékok megtekintése ingyenes volt a köznép (plèbs)  
számára, és mivel a hivatalos szervezõk közben rendszeresen megvendégelték a közönséget, 
a játékok látogatása nemcsak szórakozást, hanem szinte megélhetést jelentett a városi sze-
gényeknek (Pànem et circènsès! – Kenyeret és cirkuszi játékokat! – lett a plèbs állandó köve-
telése a császárkorban.)

A cirkuszi játékok színtere az ellipszis alakú circus volt (pl. Circus Maximus), ahol általá-
ban kocsiversenyeket és lófuttatásokat rendeztek. A színházi játékok színtere sokáig fá-
ból készült, ideiglenesen felállított színpad (scaena) volt. Az elsõ, félkör alakú kõszínház a 
campus Martiuson épült a Kr. e. I. sz.-ban. Ezeknek a játékoknak soha nem volt olyan jelen-
tõségük és színvonaluk, mint a görögöknél. Az amphitheatrumi játékok (pl. a Colosseum- 
ban) a gladiátorjátékok, az állatviadalok és a tengeri csatákat utánzó vízi látványosságok 
voltak.

Gladiátorok küzdelme vadállatokkal (dombormû)
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Ròmànì diem aut fèstum, aut profèstum, aut intercìsum79 nòminàbant. Dièbus 
fèstìs diì celebràbantur. Diè fèstò incolae urbis domòs relìquerant, et ad templa 
deòrum processèrunt. Ibì sacerdòtès populì Ròmànì sacra facièbant. Ad àràs deòs 
prò èventù fèlìcì rèrum, prò requiè reì pùblicae, prò salùte magistràtuum cìvium-
que, prò victòrià exercituum Ròmànòrum òràbant. Famem, pestem in hostès po-
pulì Ròmànì à diìs petèbant.

Postquam hominès sevèra80 fìnìerant, in amphitheàtrum sìve in circum prope-
ràbant et lùdòs fèstòs spectàbant. Fèstìs enim dièbus Ròmànì lùdìs vel spectàculìs 
dèlectàbantur.

Ròmànì Sàturnàlibus, quae veterès ìnstituerant, septem diès extrèmò annò81 re-
servàvèrunt. Tum omnium rèrum màgnam còpiam celebràbant; nùllum tum discrì-
men erat inter dominòs et servòs, sìcut anteà in Sàturnì règnò fuerat, ìmmò vèrò 
dominì servìs cibòs vìnumque ministràbant.

Per reliquòs diès fèstòs servì saepe labòràbant, sed lìberì omnès, etiam agrico-
lae labore vacàbant ac suò mòre quisque gaudèbat.

Sententia: Laudàmus veterès, sed nostrìs ùtimur82 annìs (Ovidius) 
Pròverbia: Diès diem docet.
 Avè, Caesar, moritùrì83 tè salùtant!

Gladiátorharc: ún. rètiàrius há-
romágú szigonnyal és tõrrel, ún. 
secùtor, nagy szögletes pajzzsal és 
rövid karddal, döntõbíró kezében 
pálcával (padlómozaik)

79     intercisus 3 megszakított
80     sevèrus 3 komoly
81     extrèmò annò az év végén
82     ùtimur használjuk (amit: abl.), itt: élünk
83     moritùrì a halálba menõk
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GRAMMATICA

1. Az V. declinatio – A nom.-ban -ès, gen.-ban -èì végû fõnevek declinatiója. Tövük 
è, ez valamennyi eset végzõdésében megtalálható. Nemük többnyire fèminìnum 
(a diès fõnév nap(pal) jelentésben hímnemû, de lehet nõnemû is, akkor jelentése: 
határnap).

sing. nom.
 acc. 
 gen. 
 dat. 
 abl.

diès rès
diem rem
dièì reì!
dièì reì!
diè rè

plur. nom.
 acc. 
 gen. 
 dat. 
 abl.

diès rès
diès rès
dièrum rèrum
dièbus rèbus
dièbus rèbus

Megjegyzés: A sing. gen. és dat. esetragjában az e hang hosszúsága az elõtte álló hangtól 
függ:
mgh. után: èì msh. után: êì

2. A declinatiók rendszere

I. decl.  
tõ: à

II. decl.  
tõ: ò

III.  decl.  
tõ: msh. vagy i

IV. decl.  
tõ: u

V. decl.  
tõ: è

f      m n    m f n   m n f

Sing. nom.
 acc. 
 gen. 
 dat. 
 abl.

-a
-am
-ae
-ae
-à

-us, -er, -um
-um

-ì
-ò
-ò

különféle
-em = nom.

-is
-ì

-e vagy -ì

-us -ù
-um -ù

-ùs
-uì -ù

-ù

-ès
-em
-eì
-eì
-e

Plur. nom.
 acc. 
 gen. 
 dat. 
 abl.

-ae
-às
-àrum
-ìs
-ìs

-ì -a
-òs -a

-òrum
-ìs
-ìs

-ès -(i)a
-ès -(i)a

-(i)um
-ibus
-ibus

-ùs -ua
-ùs -ua

-uum
-ibus
-ibus

-ès
-ès
-èrum
-èbus
-èbus

A declinatiók nevüket onnan kapták, hogy a plur. gen. -um v. -rum végzõdése elõtt 
milyen betû van.

OH_LAT09T_NAT_Latin_I_beliv_3_135old_2021_GL.indd   70OH_LAT09T_NAT_Latin_I_beliv_3_135old_2021_GL.indd   70 2021.04.27.   10:10:372021.04.27.   10:10:37



71

3. A praeteritum perfectum (röv. praet. perf.)
Az új igeidõ, amint a neve is mutatja, a múltban lezárult cselekvést fejez ki, vagy 
összetett mondatban két múlt idejû cselekvés közül a korábbit.
Képzése: (mind a 4 coniug.-ban egyforma)
perf.-tõ + eram / eràs / erat // eràmus / eràtis / erant
Az igék perfectumtövéhez kapcsolódó végzõdések a létige praet. impf. alakjai.

Indicativus praeteritum perfectum

       1.                    2. 3.       4. létige
sing. 1. òràveram vìderam petìveram fìnìveram fueram

2. òràveràs vìderàs petìveràs fìnìveràs fueràs
3. òràverat vìderat petìverat fìnìverat fuerat

plur. 1. òràveràmus vìderàmus petìveràmus fìnìveràmus fueràmus
2. òràveràtis vìderàtis petìveràtis fìnìveràtis fueràtis
3. òràverant vìderant petìverant fìnìverant fuerant

Fordítása: igekötõs múlt idõ, pl. petìveram = megkértem 

PENSA – EXERCITATIONES

1. A rès pùblica jelzõs összetétel a magyar nyelvben köztársaságot jelent. 
a) Ragozzátok el ezt a jelzõs fõnevet! 
b) Mit jelent, ha valakit sub auspiciìs Reì Pùblicae avatnak doktorrá?

2. Két jelzõs szerkezeten (ha az egyik fõnévnek két jelzõje van) be tudjuk mutatni 
mind az öt declinatiót: pl. rès pùblica, èventus fèlìx faustusque. Alkossatok ha-
sonló (értelmes) jelzõs szerkezeteket, s kettõt közülük ragozzatok el!

3. Ismétlõ kérdések: 
a) Mely declinatiókba tartoznak semlegesek, s mely esetvégzõ déseik egyeznek 

meg? 
b) Mely declinatiókba nem tartoznak melléknevek?

4. Alkossatok az alábbi igékbõl imperfectum és perfectum alakokat plur. harmadik 
személyben, mindhárom igeidõben! putò 1; placeò 2, placuì, placitum; dùco 3, dùxì, 
ductum; accipiò 3, accèpì, acceptum; fìniò 4, fìnìvi, fìnìtum

5. Fordítsátok le szótárral az alábbi mondásokat!
Rèrum omnium magister ùsus. ♦Concordià rès parvae crèscunt. ♦Òrdò est  
anima rèrum. ♦Diès irae, diès illa… (Celanói Tamás himnusza a XIII. sz.-ból)

6*. Non semper erunt Sàturnàlia. – Mit jelent a mondás? Nézz utána, hogyan ünne- 
pelték a rómaiak a Saturnaliát, és milyen akkori szokások élnek tovább még ma is!

7*.  Kik és kinek mondták az olvasmány után szereplõ utolsó mondást?
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Repetìtiò tertia

Decimus mòròsus et uxor

1.  A római Decimus Mòròsus84 legszí-
vesebben sohasem mozdult volna ki 
otthonából, de felesége állandóan 
kérlelte õt. Õ azonban minden kérés-
re mindig ugyanazt válaszolta: õ effé-
lét nem csi nált, nem csinál és nem is 
fog csinálni soha.

Töltsd ki értelemszerûen a párbeszéd hiá-
nyos mondatait!

· Cìvès Ròmànì dièbus festìs in amphitheatrò lùdòs spectant. Cùr tù lùdòs fèstòs 
nòn spectàs. Decime?

· Ego numquam lùdòs fèstòs spectàvì, numquam spectò et numquam spectàbò.

· Cìvès Ròmànì magistràtùs ad salùtem omnium gerunt.

Cùr tù magistràtùs , Decime?

· Ego numquam 

· Cìvès Ròmànì deis sacra faciunt.

Cùr tù sacra , Decime?

· Ego numquam 

· Cìvès Ròmànì dè fàtìs suìs òràcula à vàtibus petunt.

Cùr tù òràcula , Decime?

· Ego numquam 

· Cìvès Ròmànì in amphitheatrum uxorès suàs sècum ferunt. 

Cùr tù mè , Decime?

· Ego numquam 
Ò, dì immortàlès! Lìberàte85 mè à hàc uxòre et cìvis bonus et pius erò!

84     mòròsus 3 mogorva
85     lìberò 1. megszabadít, akitõl: a(b) + abl.
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2. Töltsd ki a rejtvényt!

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. !

1. Szombathely–Latinè; 2. Marcus . . .  Cicerò; 3. òràculum in Italià; 4. ma-
gistràtus, quì iùdicia administràbat; 5. mare Hungaricum; 6. cognòmen ultimì 
règis Ròmànì; 7. hìs fèstìs iuvenès fièbant cìvès; 8. magistràtus, qui ad sex mènsès 
maxi mum imperium capièbat.
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Lèctiò ùndecima

Dè agricultùrà

Õsi római foglalkozás volt a földmûvelés. Eleinte a római elõkelõ nemesek – a patríciu-
sok, akiknek a földtelen plebejusokkal szemben földtulajdonuk volt – maguk is földmûves 
gazdaként dolgoztak, legfeljebb egy-két béressel, szolgával. (A római hagyományban közis-
mert pl. „az eke mellõl” dictàtorrá választott Cincinnatus alakja, aki, miután legyõzte az 
aequusokat és a sabinokat, feladata végeztével lemondott teljhatalmáról, s visszament  
csa ládjához tovább mûvelni földjét.) Az egyszerû, kemény, dolgos élet hirdetése késõbb egyre  
inkább üres szólam lett csupán, miközben nosztalgiával emlegették az õsi erkölcsöket 
(mòrès màiòrum).

Marcus Porcius Catò (Kr. e. 234–149) a római köztársaság korának derekán a régi eszmény-
képnek volt a híve. Egyénisége nem mentes az ellentmondásoktól, pl. a régi római erkölcsök 
védelmében szembeszállt a görög kultúra behatolásával, ugyanakkor a kor kívánalmaitól õ  

sem függetlenítette magát: öregkorában 
maga is megtanult görögül. A De agricultùrà  
c. mûvének földmûvelõje már nem az õsi,  
kisbirtokos parasztság képviselõje, hanem  
egy középbirtokosnak számító gazda  
(agricola) és az ura földbirtokát igazgató ki-
váltságos rabszolga (vìlicus).

Catò mûve hasznos tanácsok gyûjteménye 
a megfelelõ birtok kiválasztásától és helyes 
irányításától kezdve, a rabszolgákkal való he-
lyes bánásmódon és az áldozatbemutatások  
megfelelõ szertartásain át egészen az étel-
receptekig. Éppen ezért fontos forrás a kora-
beli földmûves életmódról, emellett az elsõ, 
teljes egészében ránk maradt prózai alkotás a  
római irodalomból. Az alábbiakban Cato mû-
vébõl származó részletek következnek.

Màiòrès86 nostrì virum bonum cum laudàbant, laudàbant bonum agricolam  
bonumque colònum. Ex agricolìs et virì praeclàrì et mìlitès fortès gignuntur.

Haec erunt vìlicì officia87. Aliènò sè abstineat, sua servet. Vitam familiae regat, 
opera bene exerceat. Prò beneficiò gràtiam referat,88 ut aliìs benefacere libeat.89 
Vìlicus nè sit ambulàtor,90 sòbrius91 sit semper.

Vìlicae quae sunt officia, faciat. Nè nimium lùxuriòsa92 sit. Vìcìnàs aliàsque  
mulierès nève domum, nève ad sèsè recipiat; fàmàs nè audiat. Sacra nè faciat, nève  
 

86     màiòrès, -um m õsök
87     vìlicus, -ì m gazda; vìlica, -ae f gazdasszony
88     gràtiam referò, referre, rettulì, relàtum hálát tanúsít, köszönetet mond
89     libet 2. libuit tetszik, kedvére van
90     ambulàtor 3 sétáló, ténfergõ
91     sòbrius 3 józan
92     lùxuriòsus 3 fényûzõ, pazarló

Szántó paraszt járomba fogott ökreivel és horgas 
ekével (etruszk bronzszobrocska)
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mandet quì prò eà faciat. Munda sit, villam conversam93 habeat. Fèstum94 cum erit, 
corònam in focum indat,95 Làribus familiàribus prò còpià96 supplicet.97 Cibum 
famìliae cùret, ut coctum98 habeat, ut gallìnàs99 multàs et òva100 habeat.

A Veszprém melletti Balácapuszta az egyetlen teljes egészében feltárt villagaz-
daság hazánkban.

A fõépület

A fõépület peristyliumának részlete

93     conversus 3 összesöpört, kitakarított
94     fèstum, -ì n ünnep
95     indò 3, -didì, -ditum rátesz, ráhelyez
96     prò còpià itt: a bõségéért (persze a vilica anyagi lehetõségéhez mérten)
97     supplicò 1 könyörög (akihez: dat.)
98     coctus 3 megfõzött, elkészített, vö. kukta
99     gallìna, -ae f tyúk
100     òvum, -ì n tojás, vö. ovális
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Anecdota de Lacedaemoniìs101

Cum màgnus Persàrum102 exercitus Thermopylìs103 appropinquàbat,104 quìdam 
Lacedaemoniìs nùntiàvit: „Multì hostès venient et vòs a multitùdine tèlòrum sòlem 
nòn vidèbitis.” Tum Lacedaemoniì: „In umbrà igitur pùgnàbimus.”

Rèx Lacedaemoniòrum, cum multì timèbant multitùdinem hostium: „Nòn inter-
rogàre necesse est105 – inquit –, quot sint hostès, sed ubì sint.”

Rèx Macedònum106 Lacedaemoniìs hoc scrìpsit: „Sì in patriam vestram vènerò, 
agròs pervastàbò,107 fìnibus vòs exturbàbò108.”

Lacedaemoniì respondèrunt: „Sì!”

Proverbia: Dò, ut dès
 Èligàs, quem dìligàs. 
 Laudetur Iesus Christus! 
 Gaudeamus igitur!
 Vivat!
 Audiatur et altera pars! 
 Sit tibi terra levis!
Sententiae: Quì dedit beneficium, taceat; nàrret, quì accèpit. (Seneca)
 Vìvàmus, mea Lesbia, atque amèmus! (Catullus)

GRAMMATICA

1. A coniunctìvus (röv. coni.) – jelentése kötõmód (mert legtöbbször mellékmon-
datban fordul elõ, ezt köti a fõmondathoz.)
Az eddig megismert igealakok a kijelentõ mód (indicatìvus) körébe tartoztak. 
A coniunctìvus igemód preaesens imperfectumának képzése:
2–3–4. coniungatióban:

impf.-tõ + à + személyrag
Az igék imperfectumtövéhez az à módjel járult. Ehhez kapcsolódnak a személy-
ragok.
Az 1. coniugatióban a coni módjele az è lett, amely az à- tõ helyébe került.

101     Lacedaemoniì, -òrum m spártaiak
102     Persae, -àrum m perzsák
103     Thermopylae, -àrum f Thermopülai (görög hegyszoros Lokrisz tartományban)
104     appropinquò 1 közeledik vmihez (dat.)
105     necesse (est) szükséges, kell
106     Macedò, -nis m makedón
107     pervastò 1 végigpusztít, feldúl
108     exturbò 1 kikerget, kiûz
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Coniunctivus praesens imperfectum

1.
(à tõ)

2.
(è tõ)

3.
(msh. tõ) (i tõ)

4.
(ì tõ) létige

sing. 1. servem videam dìligam faciam audiam sim
2. servès videàs dìligàs faciàs audiàs sìs
3. servet videat dìligat faciat audiat sit

plur. 1. servèmus videàmus dìligàmus faciàmus audiàmus sìmus
2. servètis videàtis dìligàtis faciàtis audiàtis sìtis
3. servent videant dìligant faciant audiant sint

Megjegyzés: a 2. coniugatiós igék è töve és a 4. coniug. ì töve az -a elõtt megrövidül. 
Fordítása: ha a coni. praes. impf. fõmondati állítmány, akkor általában felszólító 
módban fordítjuk. Pl. Vivat! (Éljen!)
Az alárendelt mellékmondatok egyik fajtájában, az ún. függõ kérdésben (kérdõ 
tárgyi mellékmondatban) mindig coniunctivusban van az állítmány. Ebben az 
esetben magyarra kijelentõ móddal fordítjuk.
Pl. Quid sit lìbertàs, quaeris? (Seneca) – Azt kérded, mi a szabadság?

2. A ferò (= hoz, visz), illetve igekötõs alakja, a referò ige rendhagyó volta az indica-
tìvus praesens imperfectumban abból áll, hogy s és t elõtt nincs kötõhangja:

sing. 1. ferò
2. fers
3. fert

plur. 1. ferimus
2. fertis
3. ferunt

sing. 1. referò
2. refers
3. refert

plur. 1. referimus
2. refertis
3. referunt

3. A latin birtokos névmás is lehet fõnévi használatú. Pl. sua (servet) – a saját dolgait 
(õrizze meg).

PENSA – EXERCITATIONES

1. A coniunctivus praesens imperfectum gyakorlására egészítsétek ki a mondatokat 
a példa szerint, és fordítsátok magyarra!

Pl. Opera sua bene exercet. Opera sua bene exerceat.
 Munkáját jól végzi. Munkáját végezze jól.

Officia sua semper facit. Officia sua semper 
Colònì familiam nostram dìligunt. Colòni familiam nostram  
Prò beneficiò èius gràtiam referimus. Prò beneficiò èius gràtiam 
Fàmam novam audìtis. Fàmam novam 
Sòbrius es, sòbriì sumus. Sobrius , sobriì 
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2. Fejezzük be a mondatokat az enyém, tied, övé névmások megfelelõ alakjaival, 
majd a miénk, tiétek, övék névmások alakjaival is!

Hoc est officium 

Haec sunt officia 

3. Az alábbi mondások állítmányait helyezzétek át coniunctivus praes. impf.-ba! 
Fortès Fortùna adiuvat. Nòn scholae, sed vìtae discimus. Història est magistra 
vìtae. Iùstitia est règnorum fundàmentum.

4. Gyakoroljuk a futurum imperfectum és coniunctivus praesens imperfectum egy-
bevetését!

Pl. vìvit – vìvet – vìvat él – élni fog – éljen
mittit –  –  küld –  – 
audit –  –  hall –  – 
vìdet –  –  lát –  – 
dat –  –  ad –  – 

5. Fordítsuk le Martialis Pontilianushoz írt epigrammáját:
Cùr nòn mittã meòs tibi, Pontiliàne, libellòs?
   Nè mihi tù mittàs, Pontiliàne, tuòs.

mittò 3. mìsì, missum (el)küld libellus, -ì m könyvecske.

6. a) Fordítsd le szótárral a mondásokat!
Quidquid agis, prudenter agàs, et respice fìnem! ♦Fiat pànis! ♦Bella gerant 
aliì, tù, fèlìx Austria, nùbe! ♦Nesciat sinistra tua, quid faciat dextera tua.

b)* Nézz utána, hogy honnan ered az utóbbi három mondás!
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Lèctiò duodecima

Dè virginibus Sabìnis

Ròmulus ante omnès, post hunc Numa, Tullus et Ancus, 
Tarquinius Priscus, dein Servius atque Superbus.

A mondai hagyomány szerint Ròmulus alapította Rómát, s õ volt a város elsõ királya. Õt 
még hat király követte a trónon: Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Martius, Tarquinius  
Priscus, Servius Tullius és Tarquinius Superbus. A hét király uralma alatt lejátszódó, nagy-
részt mondai események és szereplõik elsõsorban Titus Lìvius, Augustus korának történet-
írója tollából váltak ismertté minden kor mûvelt embereinek körében. Mûvének címe: Ab 
urbe condità (A város alapításától). Idézzük fel, hogyan vélekedik Livius a városalapításról 
s a régi korok történelmérõl.

„Ami… inkább költõi mondák elbeszélésében, mint a történelem hamisítatlan emlék-
anyagában hagyományozódott, azt sem megerõsíteni, sem megcáfolni nincs szándékom-
ban… Ki-ki – ha osztja nézetemet – pontosan arra fordítsa figyelmét, hogy milyen volt az élet,  
milyenek voltak az erkölcsök, milyen hõsök által és békében-háborúban milyen gyakorlati esz-
közök útján-módján teremtõdött meg és nõtt nagyra a birodalom… Kiváltképpen az az üdvös 
és gyümölcsözõ a történelem megismerésében, hogy minden példa bizonyságát világosan szem- 
léltetõ emlékanyagban kifejezve láthatod, innen válaszd ki magad és köztársaságod számára 
a követésre méltót.”

(Nagy Ferenc ford.)

Livius mûvébõl emelünk ki néhány eseményt a királyok korából. Ne feledjük, hogy a  
liviusi történetírás közelebb áll a szépirodalomhoz, mint a (mai) történeti szakirodalomhoz.

Romulus uralma idejébõl egy epizódot olvasunk: a nõrablást.

A szabin nõk elrablása (J. H. Schönfeld festménye)
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Iam rès Ròmàna valida erat. Iuvenès Ròmànì libenter in cònùbiìs109 vìverent. 
Sed pènùria110 mulierum màgna erat, quia Ròmànìs cum fìnitimìs cònùbia nòn 
fuèrunt.

Tum ex cònsiliò patrum Ròmulus lègàtòs ad vìcìnàs gentès mìsit, ut societàtem 
cònùbiumque populò Ròmànò peterent.111 Nùsquam benignè lègàtiònem audìvè-
runt. Plèrìque interrogàbant, num fèminìs quoque asylum112 aperuissent113?

Tum Ròmulus lùdòs paràbat Neptùnò equestrì sollemnès.114 Multì mortàlès 
convènèrunt. Sabìnòrum omnis multitùdò cum lìberìs ac coniugibus vènit. Cum 
hospitès urbem vìdissent114 et spectàcula spectàvissent115, Ròmulus sìgnum dedit 
iuvenibus Ròmànìs, ut virginès Sabìnàs raperent115 et sècum portàrent.116

Maestì parentès virginum pròfugiunt117 et eàrum indìgnàtiò118 est màgna. Sed 
ipse Ròmulus circumìbat docèbatque: „Patrès vestrì cònùbium finitimìs negà- 
vèrunt.”

Iam admodum animì mulierum mìtèscunt,119 at parentès bellum parant. Et cum 
Sabìnis bellum fuit.

Pàx
(Ovidius: Fàsti III. 215–218, 225–226)

Iam stàbant aciès ferrò mortìque paràtae, 
 iam lituus120 pùgnae sìgna datùrus erat121:
cum raptae veniunt inter patrèsque viròsque, 
 inque sinù nàtòs, pìgnora122 càra tenent…
Tèla virìs animìque cadunt, gladiìsque remòtìs123, 
 dant socerì124 generìs accipiuntque manùs.

Pròverbium: Mors quid sit, rogitàs; sì scìrem, mortuus125 essem.
Sententia: Sì tacuissès, philosophus mànsissès. (Boëthius)

109     cònùbium, -iì n házasság(kötés)
110     pènùria, -ae f hiány
111     (ut) peterent (hogy) kérjenek
112     asylum, -ì n menedékhely
113     (num) aperuissent (vajon) nyitottak?
114     sollemnis 2 ünnepi
115     (cum) vìdissent et spectàvissent (miután) megnézték és megtekintették
116     (ut) raperent et portàrent (hogy) rabolják el, vigyék el
117     pròfugiò 3. -fùgì elmenekül
118     indìgnàtiò, -nis f méltatlankodás
119     mìtèscò 3. megenyhül, megbékél
120     lituus, -ì m (réz)kürt
121     daturus erat adni készült
122     pìgnus, -oris n zálog, gyermek
123     gladiìsque remòtìs s kardjukat letéve
124     socer, -ì m após
125     mortuus 3 halott
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GRAMMATICA

1. A coniunctivus praeteritum imperfectum (coni. praet. impf.)
Képzése: imperfectum tõ + (e)re + személyrag; vagyis infinitivus + személyrag!

A 3. coniug.-s igéknél az impf. tõhöz -ere- képzõ, míg az 1., 2. és 4. coniug.-ban a  
-re- képzõ járult. Ezek végsõ magánhangzója è; -m, -t, -nt elõtt ê.

Coniunctivus praeteritum imperfectum

 1. 2. 3. 4. létige
sing. 1. portàrem admonèrem vìverem scìrem essem

2. portàrès admonèrès vìverès scìrès essès
3. portàret admonèret vìveret scìret esset

plur. 1. portàrèmus admonèrèmus vìverèmus scìrèmus essèmus
2. portàrètis admonèrètis vìverètis scìrètis essètis
3. portàrent admonèrent vìverent scìrent essent

Fordítása: általában feltételes mód jelen idõ: vinnék, intenék, élnék, tudnék, len-
nék…

2. A coniunctivus praeteritum perfectum (coni. praet. perf.)
Képzése: perfectumtõ + isse + személyrag

Coniunctivus praeteritum perfectum

sing. 1.
 2.
 3.

mànsissem fuissem
mànsissès fuissès
mànsisset fuisset

plur. 1.
 2.
 3.

mànsissèmus fuissèmus 
mànsissètis fuissètis
mànsissent fuissent

Fordítása: általában feltételes mód múlt idõ: maradtam volna…, lettem volna.

Megjegyzés: Vannak olyan mellékmondatok, melyekben ezeket a coniunctivusi 
alakokat látjuk, de magyarra a mondat értelmétõl függõen felszólító vagy kijelen-
tõ módban fordítjuk õket. 
Pl. mìsit, ut…peterent – küldte, hogy kérjenek
 interrogàbant, num…aperuissent – kérdezgették, vajon nyitottak-e

3. A személyes és visszaható névmás ablativusa mellett a cum praepositio helyzete:
mècum velem, magammal nòbiscum velünk, magunkkal 
tècum veled, magaddal vòbiscum veletek, magatokkal 
sècum magával, magukkal
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PENSA – EXERCITATIONES

1. Mondjátok latinul: szívesen mesélnék, szeretnénk veletek maradni, szívesen olvas-
tuk volna, szerették volna hallani!

2. Helyezzétek át a Boëthius-sententia állítmányait coniunctivus praeteritum imper-
fectumba!

3. Mit jelent e mondás? Dèbuisset iam prìdem!
dèbeò 2. -uì, -itum tartozik vmivel

4. Fordítsd le szótárral a mondatokat!
Utinam tam sapièns essès, quam fèlìx! Sine spè vìta trìstis esset.

5. Olvassátok el a Livius-fordításból a szabin háború leírását. (Ab urbe condita I. 9.)

6*.  Mondj példát a lányrablásra a magyar õstörténetbõl!

7*.  Nézz utána, miért lehetett Neptunusnak oltára a Circus Flamìniusban!

8. a)* Hol van Budapesten Neptunus- kútszobor?
b)* Ki lehet a három alak, és mi olvasható le a szoborcsoportról?

Szabin lány elrablása
(Giambologna szoborcsoportja Firenzében)
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Lèctiò tertia decima

Dè Horàtiìs et Curiàtiìs

A harcos Romulus után a békés építõmunkában kitûnõ Numa Pompilius, majd ismét ke-
mény jellemû király, Tullus Hostilius következett Róma trónján. Uralma alatt háború tört ki
– Livius szerint jóval inkább hatalomvágyból, mint méltányos ok miatt – a rómaiak és a szö-
vetséges albaiak között.

A csata kimenetele helyett vitézek párharcára bízni a döntést – ismét jóval inkább mon-
dai motívum, mint történelmi tény.

A Horatiusok esküje. A három Horatius fiú (köztársaságkori katonai öltözetben) felesküszik az apa elõtt; a 
kép jobb oldalán az elvesztésükért aggódó családtagjaik (J. L. David, Napóleon udvari festõjének festménye)

A bellum szó régebbi alakja a duellum szó volt, melyben a duo számnevet fedezhetjük fel. 
Már az ókori szómagyarázatok szerint is ez arra utalt, hogy a harc egyik legõsibb formája 
a párviadal volt.

Ha a liviusi feldolgozást olvassuk, kitûnik, milyen mûvésze Livius a drámai elõadásmód-
nak is, s mennyire ügyel arra, hogy az események leírása, mely a katonáknak izgalmas látvá-
nyosságul szolgált, olvasóit is hasonlóképpen gyönyörködtesse.
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Tullus Hostilius, rèx tertius populì Ròmànì, vir fortissimus règnàbat. Feròcior 
fuit, quam Ròmulus.

Forte èvènìt, ut agrestès Ròmànì ex Albànò agrò, Albànì ex Ròmànò praedàs 
invicem126 agerent127.

Inde bellum incipit cìvìlì simillimum bellò, cum Ròmànì ab Albànìs orìginem 
dùcerent128.

Forte in duòbus execitibus erant trigeminì129 fràtrès àcerrimì. Ròmànòs Horà-
tiòs, Albànòs autem Curiàtiòs vocant.

Cum trigeminìs agunt règès, ut prò suà quisque patrià dìmicent ferrò: „Ibì im-
perium erit, unde victòria fuerit”.

Trigeminì àcerrimè arma capiunt et in medium inter duàs aciès procèdunt. 
Consèderant utrimque prò castrìs duo exercitùs ad minimè gràtum spectàculum. 

Ternì iuvenès vehementer concurrunt. Ròmànì fortiter vulnerant130 très Al-
bànòs, mox duo Ròmànì subitò corruèrunt131. Ròmànàs legiònès iam spès tòta, 
nòndum tamen cùra màxima dèseruerat.

Ùnus Ròmànus, quem très Curiàtiì circumsteterant, forte integer fuit. Ergò, 
ut sègregàret132 hostès, fugam capessìvit. Iam aufugerat133, cum ùnum è Curiàtiìs 
haud procul ab sèsè videt. Eum cecìdit et victor secundam pùgnam petìvit. Tunc 
clàmòre Ròmànì àcrius adiuvant mìlitem suum, quì et alterum Curiàtium interficit. 
Iam singulì supererant, sed nòn parès: Ròmànus integer, Albànus vulneràtus fuit. 
Horàtius etiam tertium Curiàtium interficit.

Ròmànì ovant134 et màgnò cum gaudiò Horàtium accipiunt. 
Vidèmus, quam fortiter virtùs Ròmàna vìcerit.

Sententiae: Melior tùtiorque est certa pàx, quam spèràta victòria. (Livius) 
 Òderint, dum metuant. (Accius tragédiaköltõnek Atreusról szóló tragé- 

diájából).
Proverbia: Similis similì gaudet.
 Fàber est suae quisque fortùnae.
 Citius, altius, fortius. (Az újkori olimpiák jelszava.)

126     invicem váltakozva, kölcsönösen
127     (ut) agerent (hogy) elhajtottak
128     (cum) dùcerent (mivel) levezették
129     trigeminus 3 hármas iker
130     vulnerò 1. megsebesít
131     corruò 3. -uì összeesik
132     (ut) sègregàret (hogy) elkülönítse, szétválassza
133     aufugiò 3. -fùgì elfut, elmenekül
134     ovò 1. ujjong
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GRAMMATICA

1. A melléknevek közép- és felsõfokú alakjai
A középfok képzése: m, f: n:
az alapfok ragozási töve + ior, ius (ragozási tövük: ior-)

A középfokú, kétalakú melléknevek a III. decl. msh.-s tövû csoportjába tartoznak. 

A felsõfok képzése:
az alapfok ragozási töve + issimus 3

A felsõfokú, háromalakú melléknevek az I–II. decl. szerint ragozódnak.

alapfok középfok felsõfok
tùtus 3 biztos tùtior, -ius biztosabb tùtissimus 3 legbiztosabb, igen biztos
brevis, -e rövid brevior, -ius rövidebb brevissimus 3 legrövidebb, igen rövid
ferox, (-òcis) vad feròcior, -ius vadabb feròcissimus 3 legvadabb, igen vad

Kivételek:
a) Az -er végû melléknevek felsõfokának képzése:

sing. nom. m + rimus 3
pl. àcer, -cris, -e (àcrior) àcerrimus 3 – éles (élesebb), legélesebb, igen éles

b) Hat -ilis végû melléknév: facilis, difficilis, similis, dissimilis, humilis, gracilis 
felsõfokának képzése:
ragozási tõ + limus 3
pl. facilis, -e könnyû (facilior, -ius) (könnyebb) facillimus 3 legkönnyebb,

igen könnyû

c) Öt teljesen rendhagyó fokozású melléknév:

alapfok középfok felsõfok
bonus 3 jó melior, -ius jobb optimus 3 legjobb
mâlus 3 rossz pèior, -ius rosszabb pessimus 3 legrosszabb
màgnus 3 nagy màior, -ius nagyobb màximus 3 legnagyobb
parvus 3 kicsi minor, minus kisebb minimus 3 legkisebb
multus 3 sok plùs (plùris) több plùrimus 3 legtöbb

2. Az adverbium fokozása
A középfokú adverbium a melléknév középfokának semlegesnemû alakja, a felsõ-
fokú adverbiumot pedig a melléknév felsõfokának -us végzõdése helyére tett -è-vel 
képezzük.

Pl.

alapfok középfok felsõfok
fortis fortior, -ius fortissimus 3
fortiter bátran fortius bátrabban fortissimè legbátrabban, igen bátran
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3. A számnevek
a) a tõszámnevek

 I (1) ùnus, ùna, ùnum V (5) quinque IX (9) novem
 II (2) duo, duae, duo VI (6) sex X (10) decem 
 III (3) très, tria VII (7) septem XI (11) ùndecim 
 IV (4) quattuor VIII (8) octò XII (12) duodecim
A tõszámnevek közül csak az elsõ három (illetve 200-tól fölfelé minden százas) 
ragozható.

m f n m f n mf n

nom.
acc.
gen.
dat.
abl.

ùnus ùna ùnum
ùnum ùnam ùnum

 ùnius 
 ùnì 

ùnò ùnà ùnò

duo duae duo
duòs duàs duo
duòrum duàrum duòrum
duòbus duàbus duòbus
duòbus duàbus duòbus

très tria
très tria

trium
tribus
tribus

b) a sorszámnevek

prìmus 3 elsõ
secundus 3 második
tertius 3 harmadik
quartus 3 negyedik
quìntus 3 ötödik
sextus 3 hatodik
septimus 3 hetedik
octàvus 3 nyolcadik
nònus 3 kilencedik
decimus 3 tizedik
ùndecimus 3 tizenegyedik
duodecimus 3 tizenkettedik

A sorszámnevek az I.–II. decl.-s melléknevek mintájára ragozódnak.

4. A coniunctivus praesens perfectum (coni. praes. perf.)
Képzése:
perfectumtõ + erim / eris / erit / erimus / eritis / erint
A coni. praes. perf. ragozása tulajdonképpen megegyezik a fut. perf.-mal, kivéve 
a sing. 1. személyû alakot.
coni. praesens perfectum

sing. 1. vìcerim
2. vìceris
3. vìcerit

plur. 1. vìcerimus
2. vìceritis
3. vìcerint
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Fordítása: legtöbbször felszólító mód.
Pl. Aliìs nè fèceris, quod tibi fierì non vìs. (Ne tedd másoknak, amit magadnak 
nem akarsz!)
Alárendelt mellékmondatban (mint a coni. eddig megismert alakjait is) úgy fordít juk, 
ahogy a mondat értelme kívánja, többnyire kijelentõ mód múlt idõvel.
Pl. Vidèsne, quid fèceris? (Látod-e, mit tettél?) 

PENSA – EXERCITATIONES

1. A coniunctivus praesens perfectum gyakorlására egészítsétek ki a példa szerint 
a következõ két mondatot!
Videò, quid èvènerit. Látom, mi történt.
Militès Ròmànì vident, quid Horàtius ultimus  (agò 3)
Militès Albànì vident, quàrè Curiàtiì pùgnam  (àmittò 3)

2. Fordítsátok le szótárral a mondásokat!
a) À bove màiore discit aràre minor. ♦Quò màior glòria, eò propior invidia. ♦ 

Màiori cède, minori parce! ♦Melior est canis vìvus leòne mortuò ♦Pessima rès 
pùblica, ubì plùrimae lègès. (Cicero) Servus humillimus!

b) homò ùnìus librì; Sì duo faciunt idem, iam non est idem. Inter duos litigantès 
tertius gaudet. (litigantès – vitázók)

3. Írj az öt rendhagyó fokozású melléknév lehetõleg minden alakjához egy-egy pél- 
dát az adott alak továbbélésére!

4. a) Fordítsd le a mondást!
Nè quaesìveris, quem fìnem tibi dì dederint.

b)* Ez a mondás egy híres költõ egyik verssora nyomán keletkezett, aki szintén 
a gens Horatiához tartozott. Vajon ki volt õ?

5*. a)  Olvassátok el a viadalban gyõztes Horatius történetének tragikus folytatását 
Livius mûvébõl (az I. könyv 26. fejezete)!

b) Vajon mit ábrázol a XVII. sz.-i festõ, Cavalier d’Arpino freskója?   
(Lásd színes melléklet!)
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Lèctiò quarta decima

Mùcius Scaevola

Mucius Scaevola története a római hazaszeretet és férfibátorság egyik közismert példája. 
Már a királyok elûzését követõ idõkben (Kr. e. 510 körül) játszódik.

A rómaiak végre fellélegezhettek volna, miután az etruszk uralmat megszemélyesítõ 
Tarquinius Superbus zsarnokságától megszabadultak. Ámde Porsenna, az etruriai Clusium 
uralkodója vissza akarta helyezni a nép által gyûlölt Tarquinius Superbust királyi méltósá-
gába, s ezért Róma városa ellen készülõdött. Ekkor Róma, s elsõsorban annak ifjúsága, 
úgy érezte: ütött a cselekvés órája. C. Mucius a római senatus elé járult kérésével, hogy az 
ellen ség táborába hatolhasson, s megpróbálja az ellenséges királyt megölni.

Muciust az orvostudomány történetében úgy tartják számon, mint a fájdalommal szem-
beni érzéketlenség (anesztézia) egyik ókori példáját. Livius természetesen nem a tett termé- 
szettudományos magyarázatára törekszik, hanem jóval inkább Mucius személyes bátorságának, 
az egész szabad közösséget képviselõ cìvis Ròmànus példájának hatásos megrajzolására, 
mondván: „Et facere et patì fortia Ròmànum est!”

Mucius Scaevola Porsenna elõtt
(P. P. Rubens és A. van Dyck festménye)
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Porsenna, rèx Etrùscòrum urbem Ròmam expùgnàre cupièbat. Càius Mùcius, 
adolescèns nòbilis senàtum adit: „Trànsìre Tiberim – inquit – patrès, et intràre 
castra hostium volò.” Approbant135 patrès.

Ubì Mùcius eò vènit, in turbà prope règium tribùnal136 cònstitit. Stipendium 
enim mìlitibus forte dabàtur et scrìba137 cum rège parì ferè òrnàtù sedèbat. Mùcius 
scrìbam prò rège occìdit. Iuvenis Ròmànus statim comprehenditur.

Tum inter minas138: „Ròmànus sum – inquit – cìvis, Càium Mùcium vocant. 
Hostem occìdere voluì: et facere et patì139 fortia Ròmànum est. Nec ùnus in tè ego 
vènì. Longus post mè òrdò est. Mècum iuventus Ròmàna tibi indìcimus bellum. 
Corpus vìle est iìs, quì màgnam glòriam vident…” Sìc dextram in ìgnem ad sacrificiì  
foculum140 inicit. Rèx: „Tù vèrò abì141 – inquit – iùre bellì lìberum142 tè hinc  
dìmittò.” Tunc Mùcius: „Trecentì coniùràvimus prìncipès iuventùtis Ròmànae in 
tè. Cèterì suò quisque tempore aderunt.”

Itaque Mùcium rèx dìmìsit. Iuvenì Ròmànò à clàde dextrae manùs Scaevolae 
cògnòmen est. Mox lègàti Porsennae Ròmam vènèrunt, ut pàcis còndiciònès ultrò 
ferrent143 Ròmànis.

Sententiae: Nòn metuit mortem, quì scit contemnere vìtam. (Livius)
 Amìcus certus in rè incertà cernitur. (Ennius)
 Occàsiò aegrè affertur, facile àmittitur. (Publilius Syrus)

GRAMMATICA

1. Az imperfectumok passìvuma
Az impf.-ok pass. alakjai csak a személyragokban térnek el az actìvumtól.  
A passzív személyragok teljes sora: -r, -ris, -tur, -mur, -minì, -ntur.

indicativus 
praes. impf.

act. pass.
sing. 1. videò videor
 2. vidès vidèris
 3. videt vidètur
plur. 1. vidèmus vidèmur
 2. vidètis vidèminì
 3. vident videntur

135     approbò 1. helyesel
136     tribùnal, -is n emelvény
137     scrìba, -ae m írnok
138     minae, -àrum f fenyegetés(ek)
139     elszenvedni, kiállni
140     ad sacricifiì foculum a kis áldozati tûzhelynél
141     abeò, abire, abii, abitum imperativusa
142     iùre bellì lìberum a hadijog következményei alól mentesítve
143     (ut) ferrent (hogy) hozzanak

fordítása:
látok látszom
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praet. impf.

act. pass.
sing. 1. vidèbam vidèbar
 2. vidèbàs vidèbàris
 3. vidèbat vidèbàtur
plur. 1. vidèbàmus vidèbàmur
 2. vidèbàtis vidèbàminì
 3. vidèbant vidèbantur

fut. impf.

act. pass.
sing. 1. vidèbò vidèbor
 2. vidèbis vidèberis
 3. vidèbit vidèbitur
plur. 1. vidèbimus vidèbimur
 2. vidèbitis vidèbiminì
 3. vidèbunt vidèbuntur

Megjegyzés:  az -r személyrag elõtt a mgh.-k megrövidülnek,  
a 3. coniug.-s igéknél ind. praes. impf. sing. 2. nem -iris, hanem -êris lesz, 
az 1. és 2. coniug.-s igéknél fut. impf. sing. 2. nem -biris, hanem -bêris lesz.

coniunctivus 
praes. impf.

act. pass.
sing. 1. videam videar
 2. videàs videàris
 3. videat videàtur
plur. 1. videàmus videàmur
 2. videàtis videàminì
 3. videant videantur

praet. impf.

act. pass.
sing. 1. vidèrem vidèrer
 2. vidèrès vidèrèris
 3. vidèret vidèrètur
plur. 1. vidèrèmus vidèrèmur
 2. vidèrètis vidèrèminì
 3. vidèrent vidèrentur

fordítása:
láttam látszottam

fordítása:
látni fogok látszani fogok

fordítása:
lássak látszódjak

fordítása:
látnék látszódnék
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2. A volò, velle, voluì (akar) rendhagyó ige alakjai:

indicativus coniunctivus 

 praes. impf.

sing. 1.
 2.
 3.

volò 
vìs 
vult

plur.  1.
 2.
 3.

volumus 
vultis
volunt

sing. 1.
 2.
 3.

velim 
velìs 
velit

plur.  1.
 2.
 3.

velìmus 
velìtis
velint

 praet. impf.

sing. 1.
 2.
 3.

volèbam 
volèbàs 
volèbat

plur.  1.
 2.
 3.

volèbàmus 
volèbàtis
volèbant

sing. 1.
 2.
 3.

vellem 
vellès 
vellet

plur.  1.
 2.
 3.

vellèmus 
vellètis
vellent

fut. impf.

sing. 1.
 2.
 3.

volam 
volès 
volet

plur.  1.
 2.
 3.

volèmus 
volètis
volent

Megjegyzés: az ige ind. praet. és fut. impf.-ban a 3. coniugatiós igék végzõdéseit kapja.
Az ige perfectum alakjai szabályosak.
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A coniugatiók rendszere

Indicativus Coniunctivus

Activum Passivum Activum Passivum

P
ra

es
en

s Im
pe

rf
ec

tu
m

im
pf

.-t
õ

-ò
-(i)s
-(i)t
-(i)mus
-(i)tis
-(u)nt

im
pf

.-t
õ

-or
-(e)ris
-(i)tur
-(i)mur
-(i)minì
-(u)ntur

im
pf

.-t
õ

-á-
(1.

coniug.
-à-→-è-)

-m
-s
-t
-mus
-tis
-nt

im
pf

.-t
õ

-á-
(1.

coniug.
-à-→-è-)

-r
-ris
-tur
-mur
-minì
-ntur

P
er

fe
ct

um
pe

rf
.-t

õ

-ì
-istì
-it
-imus
-istis
-èrunt

*

pe
rf

.-t
õ

-erim
-eris
-erit
-erimus
-eritis
-erint

*

P
ra

et
er

it
uu

m
Im

pe
rf

ec
tu

m
im

pf
.-t

õ

-(è)bà-

-m
-s
-t
-mus
-tis
-nt

im
pf

.-t
õ

-(è)bà-

-r
-ris
-tur
-mur
-minì
-ntur

im
pf

.-t
õ

-(e)rè-

-m
-s
-t
-mus
-tis
-nt

im
pf

.-t
õ

-(e)rè-

-r
-ris
-tur
-mur
-minì
-ntur

P
er

fe
ct

um
pe

rf
.-t

õ

-eram
-eràs
-erat
-eràmus
-eràtis
-erant

*

pe
rf

.-t
õ

-issem
-issès
-isset
-issèmus
-issètis
-issent

*

F
ut

ur
um Im

pe
rf

ec
tu

m
im

pf
.-t

õ

1–2.
-bò
-bis
-bit
-bimus
-bitis
-bunt

3–4.
-am
-ès
-et
-èmus
-ètis
-ent

im
pf

.-t
õ

1–2.
-bor
-beris
-bitur
-bimur
-biminì
-buntur

3–4.
-ar
-èris
-ètur
-èmur
-èminì
-entur

P
er

fe
ct

um
pe

rf
.-t

õ

-erò
-eris
-erit
-erimus
-eritis
-erint

*

* A hiányzó alakokat a következõ tanévben fogjuk megismerni.
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PENSA – EXERCITATIONES

1. Fordítsd le szótárral a mondásokat!
Dè tè fàbula narràtur. Procul mòntes videntur. Ut salùtàs, ita salùtàberis.

2. Az alábbi mondatokat fordítsátok le úgy, hogy a passzív igealakokat (ál) vissza-
ható igével tükrözzétek!

Vòx tubàrum auditur. 

Lìberì Ròmae èducàbantur. 

Mèns hùmàna scientià doctrìnàque alitur. (mens ész, elme)  

Tempora mùtantur, et nòs mùtàmur in illìs. (mùtò 1 megváltoztat) (Ovidius) 

3*. Nézz utána, hogy hol található az olvasmány elõtt látható Rubens-festmény!

4*. A római hõsi jellemek szép példája Lucretia története. Olvassátok el Livius mû-
vébõl! (I. könyv 57–60. fejezet)

OH_LAT09T_NAT_Latin_I_beliv_3_135old_2021_GL.indd   93OH_LAT09T_NAT_Latin_I_beliv_3_135old_2021_GL.indd   93 2021.04.27.   10:10:392021.04.27.   10:10:39



94

Repetìtiò quarta

Història antìquissima Ròmanòrum

Orìgò populì Ròmànì ab Aenèà dùcitur. Omne prìncipium difficile est. Aenèàs, 
dux Tròiànòrum, postquam Tròia ceciderat, patriam novam in Italià sibi gentìque 
comparàvit. Ex hàc gente sunt geminì Ròmulus et Remus, quòrum ab alterò,  
Ròmulò Ròma conditur. Cum Ròmànì paucàs mulierès habuissent, virginès Sabì- 
nàs rapuèrunt. Bellum inde ortum ipsae Sabìnae composuèrunt.

Post mortem règis Ròmànòrum prìmì Numa Pompilius, rèx pàcis règnat.  
Templum deì Iànì, quod apertum semper bellum sìgnificàbat, sub Numà Pompilliò 
clausum erat.

Multa bella à rège Ròmànòrum tertiò, Tullò Hostiliò, gerèbantur. Bellum inter 
Ròmànòs Albànòsque certàmine trigeminòrum, quì Horàtiì et Curiàtiì apellàban-  
tur, discernetur. Victòriam Ròmànì habèbunt.

Servius Tullius, rèx Ròmànòrum sextus, lègès populò Ròmànò dedit et prìmum 
cènsum ègit. Sed fìlia règis ùnà cum virò Etrùscò règnum appetèbat. Sìc gener  
Serviì Tulliì, Tarquinius Superbus post mortem règis règnum obtinuit.

Rèx ultimus multa oppida vì occupàvit. Quia Ròmànì Tarquinium Superbum 
règnò expulerant, règnum concidit.

Sìc septem règès règnàvèrunt in septem collibus Ròmae.
Libertàtem populus Ròmànus iam prìdem cupièbat exspectàbatque. Post règès 

cònsulès reì pùblicae praefuèrunt.
Virtùtem Ròmànòrum praeclàram exempla multa dèmonstrant. Exempla iu-  

ventùtis Ròmànae docent: numquam periculum sine periculò vincitur.

PENSA – EXERCITATIONES

1. Tegyétek a contiunctivus igemód megfelelõ alakjába az indicativusban álló igé-
ket, és írjátok mellé a magyar jelentésüket. 
Pl. gerunt: gerant = viseljék!

a) cèpistì:   =   dederas:   =  

venìmus:   =   spectàtis:   =  

b) erant:   =   fuì:   =  

estis:   =   fueràtis:   =  

2. Hányféle eddig tanult alak lehet az ageris? Állapítsd meg, mikor hosszú az „e” 
és hogyan fordítjuk magyarra!
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3. Egyeztesd a fõnevekkel a zárójelben megadott melléknevek alap-, közép- és 
felsõfokát! Fordítsd le magyarra az így kapott jelzõs szerkezeteket!

Pl.   mìlitem fortem (bátor katonát)  
mìlitem fortiorem (a bátrabb katonát) 
mìlitem fortissimum (a legbátrabb katonát) 

homine (pulcher 3) 

cìvibus (bonus 3) 

locòrum (humilis, -e) 

4. Helyettesítsd be a személyneveket a három mondatba értelemszerûen és megfele-
lõen ragozva!
(Curiàtius, Mùcius Scaevola, Horàtius, Ròmulus, Sabìnì, scrìba)

 pro rège  occiditur  etiam

tertium  interfècit  contrà  bellum gessit.

REPETITIO

1. a) Írj a szavak mellé ellentétes jelentésûeket!

senex –  integer – 

amìcus –  flet – 

òdit –  barbarus – 

b) Írj a szavak mellé szinonim kifejezéseket!

studeò –  videò – 

beàtus –  validus – 

ferrum –  scriptor – 

2. Mindegyik sorban van egy kakukktojás, melyik szó az? Magyarázd el, hogy miért! 

geminì – dàminì – minimì – plùrimì  

pulcher – miser – lìber – àcer  

modus – morbus – manus – dominus 

fàbulà – laudà – glòrià – gratià 

septem – decem – ducem – novem  
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3. Melyik a jó válasz?
 1. Melyik istennõ segítette Aeneast vándorlása és honalapítása során? 

1.) Iuno 2.) Venus 3.) Minerva
 2. Melyik istenség kísérte a holtak lelkét az alvilágba?

1.) Mercurius 2.) Proserpina 3.) Neptunus
 3. Hol volt olvasható a felirat, melyet latinul így idézünk: Nosce te ipsum? 

1.) a delphoi Apolló-templom homlokzatán
2.) az alexandriai könyvtár bejáratánál 
3.) a római Pantheonban

 4. Hány éves korukban öltöttek a római ifjak férfitógát?
1.) 12 2.) 16 3.) 20

 5. Melyik két római szerzõ nem találkozhatott egymással? 
1.) Horatius – Vergilius
2.) Tacitus – Plinius 
3.) Ennius – Cicero

 6. Melyik római szerzõnek nem volt példaképe a mellé írt görög? 
1.) Homérosz – Vergilius
2.) Démoszthenész – Cicero 
3.) Szophoklész – Horatius

 7. Melyik szobor nem görög mester munkája? 
1.) a capitoliumi farkas
2.) a Laokoón-csoport
3.) a Diszkoszvetõ

 8. Melyik nép nem volt a rómaiak alattvalója?
1.) az etruszk 2.) a görög 3.) a hettita

 9. Melyik városunk helyén állt római település?
1.) Szolnok 2.) Pécs 3.) Szeged

10. Melyik név nem található meg a Római Birodalom térképén?
1.) Capua 2.) Canberra 3.) Aquincum

11. Az alábbi három magyar szó közül melyik nem latin eredetû?  
1.) kasza 2.) persze 3.) császár

12. Az alábbi három latin szó közül melyik görög eredetû?
1.) scientia 2.) disciplina 3.) epigramma

13. Melyik istennek volt jelzõje az equester, és szent állata a ló?
1.) Mars 2.) Neptunus 3.) Apolló

14. Melyik dombon állt az Arx Rómában?
1.) Capitolinus 2.) Palatinus 3.) Aventinus

15. Ki volt quaestor Szirakuzában?
1.) Arkhimédész 2.) Cicero 3.) Caesar

16. Hol voltak kocsiversenyek Rómában?
1.) Campus Martius 2.) Amphitheatrum Flavium 3.) Circus Maximus
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17. Melyik magistratusnak járt 12 lictor?
1.) consul 2.) dictator 3.) tribunus plebis

18. Kitõl származik a mondás: „Iustitia omnium est domina et regina virtutum”? 
1.) Cato 2.) Cicero 3.) Vergilius

19. Melyik nem praenomen?
1.) Publius 2.) Claudius 3.) Lucius

20. Melyik nem görögországi jóshely?
1.) Dódóna 2.) Delphoi 3.) Cumae

21. Melyik ünnepen öltötték fel a római ifjak a férfitógát?
1.) Saturnalia 2.) Liberalia 3.) Ludi Romani

22. Melyik település nem Pannonia provinciában volt?
1.) Clusium 2.) Gorsium 3.) Aquincum

23. Melyik néphez tartoztak a Curiatiusok?
1.) Sabini 2.) Etrusci 3.) Albani
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Függelék – appendix

I. GYAKORLÓSZÖVEGEK

1. Mors Ròmulì

Ròmulus diù règnàbat. Urbs, quam condidit, valida et ingèns erat. Pater  
Ròmulì, deus Mars fìlium in caelò vidère voluit, et règì deòrum, Iovì dìxit: Vocà ad 
tè in caelum fìlium meum, Ròmulum! Iuppiter petìtiònem audìvit.

Cum Ròmulus et sociì in Campò Martiò exercitum spectàvèrunt, subitò tem-
pestàs màgna vènit. Nùbila terram caelumque et règem Ròmulum obtèxèrunt. Ut 
nùbila discessèrunt, sella règis inànis stetit. Proculus Iulus, vir honestus hominibus 
dìxit: „Iuppiter Ròmulum in caelum sustulit1. Itaque Ròmulum nòmine Quirìnì deì 
colèmus.”

2. Anecdota

Duo discipulì in scholà certàbant, uter eòrum breviòrem epistulam scrìbere  
posset? Quintus amìcò „venì” scrìpsit. „Eò” – respondit Sextus, cuì Quìntus iterum 
hoc tantum scrìpsit: „ì”, quò nèmò breviòrem epistulam scrìbere potuit. Sìc Quintus 
– ut Ròmànì dìcunt – omne tulit pùnctum2, id est acùmen3 ingeniì èius omnibus 
placuit.

3. Ùnus ex septem sapientibus Graecìs

Az ókori hagyomány a gondolkodás elsõ korszakának képviselõit emlegeti a „hét görög 
bölcs” néven. Thalész és Szolón mellett legtöbbször szerepel kortársuk, Biász, ki kis-ázsiai 
szülõvárosából menekülni kényszerült (Kr. e. VI. század).

Cum hostès urbem cèpissent, incolae fùgèrunt. Omnès ita fùgèrunt, ut multa dè 
suìs bonìs sècum portàrent. Biàs nòn idem fècit, sed cum amìcì admonèrant, ut rès 
suàs portàret, ille: „Ego – inquit – faciò: omnia enim mea mècum portò.”

*

Sapientem aliquis interrogàbat, cùr amàret taciturnitàtem. „Nàtùra – inquit – 
ùnum òs et duàs aurès nòbis dedit, quasì admonèret, ut multa audìrèmus et pauca 
dicerèmus.”

1     tollò 3. sustulì, sublatum felemel
2     pùnctum, -ì n szúrás, pont, itt: szavazatpont
3     acùmen, -inis n élesség
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4. A tapasztalt madár jól ítéli meg a „segítõk” buzgóságát

Cassìta quotannìs in amplò agrò nìdum facièbat, et pullòs alèbat. Aliquandò, 
cum frùmentum maturum esset, dominus hùius secàre cupièbat. Quì fìliò „Cràs –  
inquit – „messem facere4 incipiàmus!” Amìcòs rogà, ut nòs adiuvent!” Pullì perterritì  
hoc accipiunt. Itaque òrant: „Omnès fugiàmus, nè interficiàmur!” Màter nihil facit. 

Posterò diè amìcì nòn veniunt. Tum pater fìliò: „Propinquòs” inquit „rogèmus, 
ut cràs nòs adiuvent.” Pullì autem màtrem suppliciter òràvèrunt, ut fugerent, nè 
interficerentur. At màter: „Nè timeàtis! Cùràbò, nè è nìdò iaciàminì.” Ipsa nihil 
timet.

Postrìdiè5 propinquì nòn veniunt. Tum pater: „Ipsì igitur hunc labòrem per-  
ficièmus!” Avis prudèns, cum id audìvisset, statim pullòs ex agrò dèportàvit.

5. Egyetértésben az erõ

Agricola quìdam complùrès fìliòs habèbat. Aliquando màgna controversia inter 
eòs fuit. Frustrà pater imperàbat, ut fìliì concordiam inter sè restituerent.

Tandem: „Virgulàs” – inquit – mihi conquìrite!” Deinde virgulàs, quàs fìliì 
conquìsìverant, in ùnum fasciculum colligàvit, et fìliìs tràdidit, ut frangerent. Fìliì 
autem frustrà labòràbant. Deinde pater nòdum fasciculì solvit, et singulàs virgulàs 
eìs tràdidit, ut frangerent. Statim fècèrunt, quod pater petìverat.

Pater autem dìxit: „Ita vòbis exemplò sit6! Tùtì eritis ab iniùriìs inimìcòrum, 
quamdiù concordès eritis. Simulatque vèrò7 discordia inter vòs erit, inimìcì vòs 
singulòs affligent8.”

4     messem facere aratni
5     postrìdiè posterò diè
6     vòbis exemplò est példa számotokra, például szolgál
7     vèrò azonban, de, ellenben, viszont
8     affligò 3. lesújt, lever, legyõz, eltipor
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II. RES GESTAE DIVI AUGUSTI
(Monumentum Ancyranum 1– 4, 19–20, 26, 30)

Az Augustus császár tetteit saját megfo-
galmazásában megörökítõ latin szöveget – a 
„feliratok királynõjét” – 1555-ben fedezték 
fel a kis-ázsiai Ancyra (a mai Ankara) római 
kori Augustus-templomának márványfalain. 
Ezt a hivatalos feliratot a XIX. század óta 
újabb leletek tették még hitelesebbé.

A feliraton Augustus császár egyes szám 
elsõ személyben ad számot véghez vitt tettei-
rõl. (A mûfaj neve elogium, mely szobrokra, 
sírkövekre, templomfalakra írt, bizonyos 
személy életét, tetteit dicsõítõ felirat.)

1. Senàtus dècrètìs honòrificìs9 in òrdinem suum mè adlègit10 et imperium mihi 
dedit. Populus autem eòdem annò11 mè cònsulem… creàvit.

2. Quì parentem meum interfècèrunt, eòs in exsilium expulì et posteà bellum 
ìnferentès12 reì pùblicae vìcì.

3. Bella terrà et marì cìvìlia externaque tòtò in orbe terràrum saepe gessì  
victorque omnibus veniam petentibus13 cìvibus pepercì. Externàs gentès… cònser-
vàre quam excìdere14 màluì.

 9     honòrificus 3 megtisztelõ, kitüntetõ
10     adlegò 3. -lègì, -lèctum hozzá- v. beválaszt
11     eòdem annò ugyanabban az évben
12     bellum ìnferentès a háborút indítókat (ami ellen: dat.)
13     veniam petentès kegyelmet kérõk
14     excìdò 3. -cìdì, -cìsum kivág, kiirt

Augustus császár márványszobra Prima Portából,  
feleségének, Liviának villájából. Augustus egyrészt  
úgy jelenik meg elõttünk mint hérosz, félisten (me-
zítláb van, a delfinen ülõ kis Ámor pedig Venus is-
tennõre utal, akitõl a gens Iulia származtatta ma-
gát), másrészt mint imperator (elõrenyújtott karja a  
katonákhoz intézett beszéd gesztusa, fõvezéri kö-
peny, páncél van rajta, bal kezében gránátalma végû  
jogar, az uralkodói jelvény). Páncélján a Pax Ro-
mana programját hirdetõ jelenetek vannak: a kö-
zépsõ jelenet egy Kr. e. 20-ban történt eseményre 
utal, amikor a párthusok visszaadták a Kr. e. 53-
ban megvert római seregtõl zsákmányolt hadijelvé-
nyeket. A páncél jobb és bal oldalán Apollo és Dia- 
na istennõ, akiket Augustus megkülönböztetett tisz-
teletben részesített.
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4. Bis ovàns15 triumphàvi15, très ègì curùlès16 triumphòs16. In triumphìs meìs 
ductì17 sunt17 ante currum meum règès aut règum lìberì novem.

19. Cùriam templumque Apollinis in Palàtiò cum porticibus… fècì.
20. Capitòlium et Pompèium18 theàtrum, utrumque opus impènsà19 grandì re-

fècì sine ùllà ìnscrìptiòne nòminis meì. Forum Iùlium et basilicam… perfècì.
26. Clàssis mea per Òceanum20 ab òstiò21 Rhènì22 ad sòlis orientis23 regiò-

nem ùsque ad fìnès Cimbròrum nàvigàvit, quò neque terrà, neque marì quisquam 
Ròmànus ante id tempus adiit.

30. Pannoniòrum24 gentès, quàs ante mè prìncipem25 populì Ròmànì exercitus 
nunquam adiit,… imperiò populì Ròmànì subiècì pròtulìque26 fìnès Illyricì27 ad 
rìpam flùminis Dànuviì28.

III. EGYHÁZI LATIN SZÖVEGEK

Az alábbiakban a misének a zenei feldolgozásokban szereplõ részei következnek:

15     ünnepi bevonulást tartottam
16     curùlès triumphòs agit diadalmenetet tart (diadalszekéren állva)
17     ductì sunt vonultak (passzív praesens perfectum)
18     Pompeius alapította
19     impènsa, -ae f költség, kiadás
20     Òceanus, -ì m világtenger, óceán
21     òstium, -iì n ajtó, kapu, torkolat
22     Rhènus, -ì m Rajna
23     sòl orièns felkelõ nap, napkelet
24     Pannoniì, -òrum m pannóniaiak (Pannónia lakosai)
25     ante mè principem császárságom elõtt
26     pròferò, -ferre, -tulì, -làtum elõrehoz, kiterjeszt
27     Illyricum, -ì n Illíria
28     Dànuvius, -ì m Duna
29     Ez a latin misében is megmaradt görögül.

Kyrie, eleison!29 
Christe, eleison! 
Kyrie, eleison!

Gloria in exselsis Deo!
Et in terra pax hominibus bonae  

voluntatis!
Laudamus te. Benedicimus te. 
Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam  

gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater 

omnipotens!
Domine Fili unigenite, Jesu Christe, 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis!

Qui tollis peccata mundi, suscipe  
deprecationem nostram!

Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
Uram, irgalmazz nekünk!

Dicsõség a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jóakaratú emberek-

nek!
Dicsõítünk Téged, áldunk Téged, 
Imádunk Téged, magasztalunk Téged! 
Hálát adunk Neked nagy dicsõségedért.

Urunk és Istenünk, mennyei Király, min-
denható Atyaisten!

Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, 
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyá-

nak Fia.
Te elveszed a világ bûneit: irgalmazz ne-

künk!
Te elveszed a világ bûneit: hallgasd meg 

könyörgésünket!
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Qui sedes ad dexteram Patris, miserere 
nobis!

Quoniam tu solus sanctus, 
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Jesu Christe,
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. 

Amen.

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem caeli et 

terrae,
Visibilium omnium et invisibilium.

Et in unum Dominum, Jesum Christum, 
Filium Dei unigenitum,
Et ex Patre natum ante omnia saecula. 

Deum de Deo, lumen de lumine,

Deum verum de Deo vero,
Genitum, non factum, consubstantialem 

Patri,
Per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos, homines
et propter nostram salutem descendit de 

caelis.
Et incarnatus est de Spintu Sancto, 
ex Maria Virgine et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio 

Pilato,
Passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die secundum  

Scripturas.
Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram 

Patris.
Et iterum venturus est cum gloria judicare 

vivos et mortuos;
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et 

vivificantem;
Qui ex Patre Filioque procedit,
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et 

conglorificatur
Qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam, catholicam et  

apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem 

peccatorum,

Te az Atya jobbján ülsz: irgalmazz nekünk!

Mert egyedül Te vagy a szent, 
Te vagy az Úr,
Te vagy az egyetlen Fölség: Jézus Krisztus! 
A Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsõ-

ségében.
Amen.

Hiszek egy Istenben,
Mindenható Atyában, mennynek és földnek,

minden láthatónak és láthatatlannak  
Teremtõjében.

Hiszek az egy Úrban: Jézus Krisztusban, 
Isten egyszülött Fiában,
Aki az Atyától született az idõ kezdete 

elõtt.
Isten az Istentõl, Világosság a Világosság-

tól,
Valóságos Isten a valóságos Istentõl.
Született, de nem teremtmény: az Atyával 

egylényegû,
és minden általa lett. 
Értünk emberekért,
a mi üdvösségünkért leszállott a mennybõl.

Megtestesült a Szentlélek erejébõl 
Szûz Máriától és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszí-

tették,
Kínhalált szenvedett és eltemették. 
Harmadnapra föltámadott az Írások sze-

rint,
Fölment a mennybe, ott ül az Atyának 

jobbján,
de újra eljön dicsõségben, ítélni élõket és 

holtakat,
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és Élte-

tõnkben,
Aki az Atyától és a Fiútól  származik, 
akit épp úgy imádunk és dicsõítünk, mint 

az Atyát és Fiút:
õ szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli 

Anyaszentegyházban.
Vallom az egy keresztséget a bûnök bocsá-

natára,
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Et expecto resurrectionem mortuorum, 
Et vitam venturi saeculi. Amen.

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus 
Sabaoth.

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis!
Benedictus, qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis!

Pater noster, qui es in caelis! 
Sanctificetur nomen tuum. 
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in caelo, et in terra. 
Panem nostrum quotidianum 
da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra, 
sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem; 
sed libera nos a malo.
Amen.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:  
miserere nobis!

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:  
dona nobis pacem!

várom a holtak föltámadását,
és az eljövendõ örök életet. Amen.

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, minden-
ség Ura, Istene!

Dicsõséged betölti a mennyet és a földet. 
Hozsanna a magasságban!
Áldott, aki jön az Úr nevében. 
Hozsanna a magasságban!

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! 
Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod. 
Legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma.
És bocsásd meg vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezõknek.
És ne vígy minket a kísértésbe; 
de szabadíts meg a gonosztól. 
Amen.

Isten Báránya, te elveszed a világ bûneit: 
irgalmazz nékünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bûneit: 
adj nekünk békét!

IV. STABAT MATER

A Stabat materként ismert Mária-himnusz valószínûleg a XIII. századi itáliai költõ,  
Jacopone da Todi alkotása. A kalandos sorsú Jacopone a „szent õrület” állapotában ének-
mondóként járt városról városra, s Umbria utcáin és piacain recitálta olasz nyelvû verseit; 
de õ lett a latin nyelvû himnuszköltészetnek is egyik kimagasló alakja.

A Stabat materben az anya fájdalmával azonosulni vágyó középkori ember szólal meg: e 
vágy õszintesége, a fájdalom átélésének szinte fizikai valósága teszi emberileg hitelessé és 
drámai sodrásúvá a költeményt, mely nemcsak témájában, de mély emberségében, átéltsé-
gében is rokona a mi Ómagyar Mária-siralmunknak.

Megfigyelhetjük, hogy a középkori latin lírában az idõmértékes verselést a hangsúlyos 
verselésû rímes sorok váltják fel.

A Stabat mater szövege a zeneszerzõket is megihleti: az olasz Pergolesi, a XIX. századi 
Rossini, Verdi majd Dvořak oratorikus feldolgozásai ma is gyakran szólalnak meg a hang-
versenytermekben. Dúsan díszített operaszerû dallamokkal teszik még emberibbé ezt az 
egyházi témát.
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Stàbat màter doloròsa30

iùxtà crucem31 lacrimòsa32 
dum pendèbat fìlius, 

cùius animam gementem, 
contrìstàtam et dolentem33 

pertrànsìvit34 gladius.

Ò quam trìstis est afflìcta35

fuit illa benedicta36 
màter Ùnigenitì!37

Quae maerèbat et dolebat 
pia màter dum vidèbat 

nàtì poenàs inclitì!38

Quis est homò quì nòn flèret, 
màtrem Chrìstì sì vidèret 

in tantò suppliciò?
Quì nòn posset contrìstàrì39

Chrìstì màtrem contemplàrì40 
dolentem cum fìliò?

Prò peccàtìs41 suae gentis 
vìdit Jèsum in tormentìs 

et flagellìs subditum42. 
Vìdit suum dulcem nàtum 
moriendò43 dèsòlàtum44, 

dum èmìsit45 sprìritum.

Eia, màter, fòns amòris, 
mè sentìre vim dolòris 

fac46, ut tècum lùgeam.
Fac, ut àrdeat còr meum
in amandò Chrìstum Deum47,  

ut sibi complaceam48.

30     doloròsus 3 fájdalmas
31     crux, crucis f keresztfa
32     lacrimòsus 3 könnyezõ
33     animam gementem, contrìstàtam et dolentem sóhajtó, szomorú és fájó lelkét
34     pertrànseò 4 -ì(v)ì, -itum át- meg átjár
35     afflìctus 3 lesújtott
36     benedictus 3 áldott
37     Ùnigenitus, ì m Egyszülött
38     inclitus 3 híres
39     contrìstàrì együtt szomorkodni
40     contemplàrì szemlélni
41     peccàtum, -ì n vétek
42     in tormentìs et flagellìs subditum „akit kínzásoknak és ütlegelnek vetettek alá”
43     moriendò halálában
44     dèsòlàtus 3 elhagyatott
45     èmìsit itt: kilehelte
46     fac mè sentìre tedd, hogy én is érezzem
47     in amandò Chrìstum Deum Krisztus-Istent szeretésben
48     complaceam veled együtt tessek

Állt az anya keservében 
sírva a kereszt tövében, 

melyen függött szent Fia, 
kinek megtört s jajjal tellett 
lelkét kemény kardnak kellett 

kínzón általjárnia.

Oh mily búsan, sújtva állt ott 
amaz asszonyok-közt-áldott, 

ki Téged szült, Egyszülött! 
Mily nagy gyásza volt sírása, 
mikor látta szent Fiát a 

szívtépõ kínok között!

Van-e oly szem, mely nem sírna 
Krisztus anyjával s e kínra 

hidegen pillantana? 
aki könnyek nélkül nézze, 
hogy merül a szenvedésbe 

fia mellett az anya?

Látta Jézust, hogy fajtája 
vétkéért mit vett magára  

s korbáccsal vereték.
S látta édes fiát végül 
haldokolni vígasz nélkül, 

míg kiadta életét.

Kútja égi szeretetnek,
Engedd éreznem sebednek  

mérgét: hadd sírjak veled!
Engedd, hogy a szívem égjen 
Krisztus isten szerelmében, 

s õ szeressen engemet!
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Sàncta màter, istud agàs, 
crucifìxì fìge plàgas49 

cordi meò validè. 
Tuì nàtì vulneràtì50.
tam dìgnàtì prò mè patì51, 
poenàs mècum dìvide52.

Fac mè tècum piè flère, 
crucifìxò49 condolère53 

dònec ego vìxerò; 
iùxtà crucem tècum stàre 
et mè tibi sociàre 

in plànctù54 dèsìderò.

Virgò virginum praeclàra, 
mihi iam nòn sìs amàra55, 

fac mè sècum plangere56.
Fac, ut portem Chrìstì mortem, 
passiònis fac consortem 

et plàgàs recolere57,

Fac mè plàgìs vulneràrì58, 
fac mè cruce inèbriàrì 

et cruòre fìliì59.
Flammìs nè ùrar succènsus60, 
per tè, Virgò, sim dèfènsus61 

in diè iùdiciì.

Chrìste, cum sit hinc exìre62, 
dà per màtrem mè venìre 

ad palmam victòriae. 
Quandò corpus moriètur, 
fac ut anima donètur 

paradisì63 glòria! Amèn.

49      crucifìxì fìge plàgàs szegezd belém a keresztrefeszíttetett ért döféseket (crucifìxus 3 keresztrefeszített,  
plaga, -ae f csapás, döfés)

50     vulneràtus 3 megsebzett
51     patì szenvedni
52     dìvide oszd meg
53     condoleò 2, -uì vele együtt érezni a fájdalmat
54     plànctus, -ùs m sírás, gyász
55     amàrus 3 keserû
56     plangò 3. plànxì, plànctum sír, jajveszékel
57     recolò 3. -uì, -cultum újra meg újra átgondol
58     vulnerarì megsebesülni
59     cruce inèbriàrì et cruòre fìliì fiad keresztjétõl és vérétõl megittasodni
60     succènsus 3 meggyújtott, meggyújtva
61     sìm dèfènsus védelmeztessem meg, legyek megvédve
62     cum sit hinc exìre mikor innen el kell mennem
63     paradisus, -ì m paradicsom, mennyország

Oh szentséges anya, tedd meg, 
a Keresztrefeszítettnek 

nyomd szívembe sebeit!
Oszd meg, kérem, kínját vélem, 
kinek érdem nélkül értem 

tetszett annyit tûrni itt!

Jámborul hadd sírjak véled 
és szenvedjek míg csak élek 

Avval, ki keresztre szállt!
Álljak a kereszt tövében!
Szívem szíved keservében  

társad lenni úgy sovárg!

Szûzek szûze! légy szívedben 
hozzám jó és nem kegyetlen! 

Oszd meg vélem könnyedet! 
Add, hogy sírván Krisztus sírján 
sebeit szívembe irnám 

s bánatodban részt vegyek!

Fiad sebe sebesítsen!
Szent keresztje részegítsen  

és vérének itala,
hogy pokol tüzén ne égjek! 
S az ítélet napján, kérlek, 

te légy védõm, Szûzanya!

Ha majd el kell mennem innen, 
engedj gyõzelemre mennem 

anyád által, Krisztusom! 
És ha testem meghal, adjad 
hogy lelkem dicsõn fogadja 

a pálmás paradicsom!

(Babits Mihály fordítása)
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V. CARMINA BURANA

Az alábbi kedves ének a Carmina Burana nevû XIII. századbeli gyûjteménybõl való. E dal-
füzér ihlette meg Carl Orffot Carmina Burana c. oratóriumának megalkotására. Mellékelt 
kórusrészlete illusztrálja versszemelvényünket.

Tempus est iùcundum, ò virginès. 
Modo congaudète, vòs iuvenès! 
Ò, ò tòtus flòreo,
Iam amòre virginàlì tòtus àrdeò. 
Novus, novus amor est, quò pereò.

Cantat philomèla sìc dulciter,
Et modulàns auditur, intus caleò, 
Ò, ò tòtus flòreò,
Iam amòre virginàlì tòtus àrdeò. 
Novus, novus amor est, quò pereò.

Flòs est puellàrum, quam dìligò,
Et rosa rosàrum, quam saepe videò. 
Ò, ò tòtus flòreò,
Iam amòre virginàlì tòtus àrdeò, 
Novus, novus amor est, quò pereò.

OH_LAT09T_NAT_Latin_I_beliv_3_135old_2021_GL.indd   106OH_LAT09T_NAT_Latin_I_beliv_3_135old_2021_GL.indd   106 2021.04.27.   10:10:402021.04.27.   10:10:40



107

A Carmina Buranából való alábbi éneket Orff feldolgozásának A kocsmában címû középsõ 
részében hallhatjuk. A sülõ hattyú groteszk „hattyúdalának” humorát a zenei megoldás (a 
tenorszólista mesterkélten emelt, úgynevezett falzetthangja) bravúrosan érzékelteti:

64     cygnus, ì m hattyú
65     niger, -gra, -grum fekete
66     ùstus 3 megperzselt
67     gyrat, regyrat garcifer forgat, visszaforgat a szakács
68     propìnat… dapifer felszolgál… az étekhordó
69     scutella, -ae f tál
70     dentès frendentès csattogó fogakat

Òlim lacùs coluerem, 
òlim pulcher exstiteram, 
dum cygnus64 ego fueram.

Miser, miser! 
modo niger65

et ùstus66 fortiter!

Gyrat67, regyrat garcifer67; 
me rogus ùrit fortiter: 
propìnat68 mè nunc dapifer

Miser, miser…

Nunc in  scutellà69 iaceò 
et volitàre nequeò, 
dentès frendentès70 videò:

Miser, miser…

Valaha laktam tó vizén
és szép voltam, mint egy szirén, 
mikor még hattyú voltam én.

Ó, jaj nekem! 
Most lassú tüzeken 
égettetem.

A tûztõl roppant szenvedek: 
nyárson forgatnak engemet, 
s közben asztalt terítenek.

Ó, jaj nekem!…

Fekszem egy tál fehér taván, 
a lég többé már nem hazám, 
s fogak vicsorgnak reám.

Ó, jaj nekem!…

(Végh György fordítása)
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A Carmina Burana középkori versei nyomán született az alábbi német diákének. Elsõ és 
negyedik versszakát ma is éneklik világszerte.

71     fuèrunt
72     ti. tempore
73      a sing-plur. értelmezései: „minden diákköri tag egyénileg és közösségben” vagy „minden alsó osztályos, illetve 

felsõ osztályos”

1. Gaudeàmus igitur,  
iuvenès dum sumus: 
post iùcundam iuventùtem,  
post molestam senectùtem  
nòs habèbit humus.

2. Ubì sunt, quì ante nòs  
in mundò fuère71?  
Vàdite ad superòs,  
transite ad inferòs,  
quòs sì vìs vidère!

3. Vìta nostra brevis est,  
brevì72 fìniètur. 
Venit mors velòciter,  
rapit nòs atròciter;  
neminì parcètur.

4. Vìvat acadèmia,  
vìvant professòrès! 
Vìvat membrum quodlibet,73  
vìvant membra quaelibet,  
semper sint in flòre!

5. Vìvant omnès virginès  
facilès, fòrmòsae!  
Vìvant et mulierès  
tenerae, amàbilès,  
bonae, labòriòsae!

1. Most vigadjunk, míg lehet,  
s boldog ifjak vagyunk:  
múlik év és szép ifjúkor,  
múlik egykor a bús vénkor,  
végül is meghalunk.

2. Merre vannak õseink,  
kik e földön éltek?  
Szálljatok fel az égbe,  
s alvilágba mélyen le,  
ha utánuk néztek!

3. Életünk – jaj – túl rövid,  
véghez gyorsan elér. 
Jõ halálunk sebesen,  
elragad bíz hevesen,  
senkit meg nem kímél.

4. Éljen drága iskolánk,  
éljen a jó tanár! 
Éljen minden kisdiák,  
éljen minden nagydiák,  
viruljon, mint virág!

5. Éljenek a lányok is,  
hamvasak és szépek!  
Éljenek jó anyáink,  
szívszeretet-tárgyaink,  
õk a példaképek!
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6. Vìvat et rès pùblica  
et quì illam regìt!  
Vìvat nostra cìvitàs,  
maecènàtum càritàs,  
quae nòs hìc pròtegit!

7. Pereat trìstitia,  
pereant òsòrès!  
Pereat diabolus74,  
quìvis antiburschius75  
atque irrìsòrès!

74     diabolus, -i m ördög
75     antiburschius diákellenes (ném. Bursche)
76     Kyrie eleison Uram, irgalmazz (gör.)
77     ti. Hungaròrum
78     diabolicus 3 ördögi
79     inter nostràtès a mieink (ti. a szerzetesek) között
80     fatuus 3 együgyû, félkegyelmû
81     cum… prìmò mihelyt
82     corium, -iì n talpbõr
83     calceus, -ì m saru
84     camerarius a kolostor gondnoka

6. Éljen a köztársaság,  
és ki annak feje! 
Éljen népünk, városunk,  
sok barátunk, hû társunk,  
kinek velünk szíve!

7. Vesszen átkos mélabú,  
vesszen irigy harag!  
Vesszen ördög pokolra,  
s véle, ki nem cimbora,  
vagy ki rajtunk kacag!

(Nagy Ferenc fordítása)

VI. A MAGYAR TÖRTÉNELEMBÕL

A kalandozó magyarokról

Az alábbiakban két jellegzetes mozzanatot emelünk ki a kalandozó magyarokról szóló 
latin nyelvû emlékekbõl.

Az elsõ a longobárd származású Luidprand Antapodosis c. munkájából való, melyben a 
kalandozó magyarok ismert csatakiáltásáról ír. (A mû 886–949 között Itáliában, Németor-
szágban és a Keletrómai Birodalomban történt fontosabb eseményeket örökíti meg, soraink 
a merseburgi csata leírásából valók.)

Haud mora, bellum incipitur; atque ex Christiànòrum parte sancta at mìràbilis 
vòx „Kyrie eleison”76, ex eòrum77 vèrò turpis et diabolica78 „hui, hui” frequenter 
auditur.

A második részlet szerzõje a szent-galleni kolostor Ekkehard nevû krónikaírója, aki a 
kolostor történetének írása közben kitér a magyarok 925. évi betörésére is, s hangulatos 
képet fest a kalandozó magyarokról.

…Erat autem tunc inter nostràtès79 fràter quidam simplicissimus et fatuus80, 
cùius dicta et facta saepe rìdèbantur, nòmine Heribaldus. Huic, cum81 ad castel-
lum fràtrès prìmò81 pergerent, ut et ipse fugeret, cum terrore quìdam dìcerent. 
„Enimvèrò” ait ille „fugiat, quì velit, ego quidem, quia corium82 meum ad calceòs83 
camerarius84 hòc annò nòn dedit, nùsquam fugiam.”… (A jámbor barát nemcsak 
hogy marad, hanem még borát is félti.)
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…Heribaldus inter eòs85 iam domesticè86 versatus „Sine, inquit, vir bone! Quid 
vìs87 vèrò, ut nòs, postquam abieritis, bibàmus?” Quod ille per interpretem88 au-
dièns et cachinnàns89 sociòs, nè fatuì suì vàscula90 tangerent, rogàvit…

István király intelmei fiához, Imre herceghez
(Dè ìnstitùtiòne mòrum ad Emericum ducem 6,; és 10.)

Szent István királyunk korából maradtak ránk hazánk legrégibb latin nyelvû emlékei. 
Közülük is legfontosabbak és törvénytárunkban I. István király jogalkotásának legelsõ he-
lyét foglalják el az Intelmek. Ez atyai útmutatás az eszményi államközösségrõl, a kormány-
zás feladatáról, az uralkodó szétágazó kötelességeirõl, általában az állam fennmaradásá-
nak és boldogulásának kérdésérõl szól. A munkát a király nevében valószínûleg egy igen 
nagy mûveltségû egyházi férfiú írta, esetleg a trónörökös nevelõjeként.

In hospitibus… inest ùtilitàs. Inde enim imprìmis Ròmànòrum crèvit impe-
rium… quod multì nòbilès et sapientès ex dìversìs illò91 cònfluèbant92 partibus, 
Ròma verò ùsque hodiè93 esset ancilla, nisì Aenèadès94 fècissent illam lìberam95… 
Nam ùnìus linguae ùnìusque mòris96 règnum imbècille et fragile97 est. Proptereà 
iubeò tibi, fìlì mì, ut bonà voluntàte illòs nùtriàs98 et honestè teneàs.

Dè pietàte et misericordià cèterìsque virtùtibus dìcimus: modus virtùtum fìnit 
corònam règum…, sìs propitius99, sìs misericors. Sìs dènique fortis… Sìs quoque 
humilis, ut deus tè altum faciat hìc et in futùrò. Sìs vèrò modestus, ut ultrà modum  
neminem pùniàs100 vel damnès. Sìs mìtis, honestus, pudìcus101. Haec omnia…  
règàlem compònunt corònam, sine quibus valet nùllus hìc règnàre.

85     ti. Hungaròs: közülük az egyik bárdjával egy-egy borosedény abroncsát akarta lefeszíteni
86     domesticè versàtus otthonosan forgolódva
87     vìs akarsz
88     per interpretem tolmács útján
89     audièns et cachinnàns meghallván és felnevetve
90     vàscula edényeit
91     illò oda
92     cònfluò 3. -flùxì összefolyik, egybesereglik
93     ùsque hodiè mind a mai napig
94     Aeneadès, -um m Aeneas sarjai, Aeneas-utódok
95     facit lìberam szabaddá, nyitottá tesz
96     ùnìus linguae ùnìusque mòris egynyelvû és egyszokású
97     fragilis 2 törékeny
98     nùtriò 4. -ìvì, -ìtum táplál, támogat, erõsít
99     propitius 3 kegyes, jóindulatú
100     pùniò 4. -ìvì, -ìtum (meg)büntet
101     pudìcus 3 szemérmes
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Symphònia Ungaròrum102

(Vìta Sànctì Gerhardi 12.)

Gellért, csanádi püspök I. István királyunk fiának, Imre hercegnek volt a nevelõje. Már-
tírhalált halt 1046-ben. A róla szóló legendák alábbi részlete egy magyar szolgálólány népi 
énekérõl szól.

Ancilla103, quae molam trahèbat104, ut trìticum105 dominì molat106, cantàbat. 
Gerhardus dìxit ad amìcum: Audìs symphòniam Ungaròrum? Dissere107, quae 
melòdia sit, quae cessàre compellit lèctionem? Sìc sè pàscit hùmàna generàtiò? 
Fèlìx est mulier, quae sub alterìus potestàte sìc servitium impendit108.

A búza õrlésére használt kézimalom  
(Rimóczi Gábor rajza)

102     Ungarì, -òrum m magyarok
103     ancilla, -ae f szolgálólány
104     molam trahere malomkövet hajtani
105     trìticum, -ì n gabona, búza
106     molò 3. -uì, -itum õröl
107     disserò 3. ige imperativusa
108     impendò 3. -pendì, -pènsum kihasznál, ellensúlyoz
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VII. JANUS PANNONIUS

Laus Pannoniae
(Epigrammata109 I. 61)

A Szerémségben született 1434-ben. Nagybátyja, Vitéz János támogatásával közel 8 évig 
Itáliában (Ferrarában, Padovában, Velencében) tanult. Itt sajátította el a klasszikus mû-
veltséget, ami erõsen áthatja verseit. Hazájába visszatérve pécsi püspök lett, majd nagy-
bátyjával együtt belekeveredett egy Mátyás király elleni összeesküvésbe, ezért menekülnie 
kellett. Zágráb környékén halt meg 38 évesen.

A Pannónia dicsérete címû epigrammájában igazi reneszánsz költõi öntudattal értékeli 
saját tevékenységének jelentõségét:

Quae legerent110 omnès, quondam dabat Ìtala tellus, 
Nunc è Pannonià carmina missa111 legit.

Màgna quidem nòbis haec glòria, sed tibi màior; 
Nòbilis112 ingeniò patria facta113 meò.

Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek, 
S most Pannónia is ontja a szép dalokat.

Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám, 
Szellemem egyre dicsõbb, s általa híres e föld.

(Berczeli Anzelm Károly fordítása)

Pro Pace
(Epigrammata II. 8.)

Janus Pannonius versében békéért könyörög Istenhez (Mátyás király állandó háborúi 
miatt). Költõi képei Istenrõl a római fõisten, Iuppiter alakját idézik, míg a háborút a szintén 
római hadisten, Mars személyesíti meg.

Ò, pater omnipotèns114, quì caelum et sìdera sòlus 
Aeternà ditiòne115 premis116, dèfìge117 potentès 
Hìs miserìs oculòs117 terrìs, quàs Màrte feròcì 
Vàstàrì118 cernis longòque perìre duellò119,
Et nòbis tandem tribuàs, pater optime, pàcem,
Quae mala cuncta procul mortèsque repellit acerbàs.

109     a költõ epigrammáinak gyûjteménye
110     Quae ti. carmina
111     missus 3 küldött
112     nòbilis itt: híres
113     facta ti. est lett
114     omnipotèns (-êntis) mindenható
115     ditiò, -nis f uralom, hatalom
116     ditiòne premis uralmad alatt tartod
117     dèfìgit oculòs szemét fordítja (ahová: dat.)
118     vàstàrì elpusztulni
119     duellò=bellò
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Ó, fenséges Atyánk, ki a csillagos égben örökké 
Tartó szent hatalommal uralkodsz, vesd ma e gyászos 
Földre királyi szemed, hol Mars dühe féktelenül dúl, 
És hosszú pusztító háboru irtja a népet.
Adj nékünk most már, ó, legkegyesebb Atya, békét, 
Mely a nehéz bajokat s a halál rémét tovaûzi.

(Kálnoky László fordítása)

De amygdalo in Pannonia nata
(A Pannoniában született mandulafa) 

(Epigrammata I. 28.)

Quod nec in Hesperidum120 vìdit Tùrynthius121 hortìs, 
Nec Phaeàca122, Ithacae dux, apud Alcinoum,

Quod fortùnàtìs esset mìràbile in arvis, 
Nèdum in Pannoniae frìgidiòre solò;

Audax, per gelidòs en! flòret amygdala mènsès, 
Tristior et vèris germina fundit hyems.

Prognè123, Phylli124, tibi fuit expectanda125, vel omnès 
Òdistì iam post Dèmophoònta126 moràs?

Tiryns vándora ezt nem látta a Heszperiszeknél, 
S phaiák vendégként még Ithaké ura sem,

Mert ezt áldva csodálni lehetne Itália földjén, 
Nemhogy Pannoniánk hûs, ridegebb talaján.

„Íme virágzik a mandulafácska merészen a télben!” 
Pompás rügyfakadást ont ez a zord kikelet.

Drága, szilaj Phüllisz! Vártál a tavasz madarára?
Vagy pusztulsz?! Minek élj Démophoóntalanul?!

(Weöres Sándor egy sorának átvételével fordította Németh Béla)

120     Hesperidès -um f Heszperideszek (mitológiai nõk, az aranyalmákat termõ fákat õrzik)
121     Tùrynthius Hercules mellékneve
122      Phaeàcus 3 a phaiákhoz tartozó; 

Phaeàcà (insulà) a phaiák szigeten (ma: Korfu)
123     Prognè Prokné fecskévé változott leány; itt fecske
124     Phyllis Phüllisz (görög leánynév) vocativusban
125     tibi fuit expectanda várnod kellett (volna)
126     Dèmophoòn Démophoón (acc.-ban) görög név; itt: Ifjú(ság)
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VIII. MICIMACKÓ

A. Milne Micimackója szellemességével, nyelvi bravúrjával nemcsak Karinthy Frigyest ih-
lette meg, hogy az eredetivel vetélkedõ magyar fordítást készítsen róla, hanem az Ameri-
kában élõ Lénárd Sándort is, aki az egész mûvet latinra fordította.

Az alábbi verses betétet olyan szellemesnek s a latin nyelvhez illõnek találta, hogy az 
eredetit néhány sorral meg is toldotta.

127     perpaulus 3: igen csekély
128      A hét napjai a latinban a különféle istenek napjai: diès Lùnae (Lùna, -ae f Holdistennõ) hétfõ, diès Màrtis kedd, 

diès Mercuriì szerda, diès Iovis csütörtök, diès Veneris péntek, diès Sàturnì szombat, diès Sòlis vasárnap (Sòl, -is 
m Napisten); a szövegben szereplõ Sabbatum, -ì n a héberbõl, a diès Dominì az egyházi latinból származik.

129     age! nosza
130     quisnam? ugyan kicsoda?
131     quidnì? miért ne?
132     heu! jaj!
133     vàcàns ráérõsen

Versùs ursì perpaulì127 cerebrì

Diès ille, diès Lùnae128

Semper venit opportùnè 
Rogò vòs et quaerò id:
Quid est quod et quod est quid?

Diès alter, diès Màrtis 
Est labòris et est artis 
Age129, Canga, dìc, sì scìs:
Quàrum? Quòrum? Quid est quis?

Sequitur Mercùriì diès 
Quàlis somnus, quàlis quiès! 
Audì, Lepus! Quaeritur:
Quisnam?130 Unde? Quidnì?131 Cùr?

Diès quartus, diès Iovis 
Heu132, aenigmata dat nòbis, 
Cògnitàbò forsitan:
Nònne? Necne? Utrum an?

Diès Veneris [dum  agò
Et per silvam vàcàns133 vagò, 
Meditor, perconter mè: 
Estne? Itne? Habetne?

Egy csekély értelmû medvebocs versélménye

Hétfõn, mikor a hõség rekkenõ, 
eszembe ötlik egy Bökkenõ, 
hogy kicsoda a micsoda,
s hogy mikor és hová az akkor és oda?

Kedden, ha hull a hó és fúj a szél, 
egy hang odabent sürgetve beszél:
míg meg nem mondod, addig havazok, 
hogy azok-e ezek, vagy ezek-e azok.

Szerdán kék bolton a nap hunyorog, 
tûnõdni ráérek, nincs semmi dolog. 
Ki kell találnom jövõ hét keddig,
hogy mennyi és meddig az ennyi és eddig.

Csütörtök reggel megint itt a hideg, 
zúzmara ingben a bozót didereg, 
Ilyenkor érzed, mi mélyen igaz, 
hogy az meg ez meg ez meg az.

Pénteken…

(Karinthy Frigyes fordítása)
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Sabbatò, oh animàlia!
(Quibus? Quònam?134 Quòrsum?135 Quàlia?) 
Scìscitor136 ex aliquò:
Quàlì modò et cum quò?

Diès Dominì in lùdò
Hanc canticulam137 conclùdò, 
Quod nòn nòvì, nesciò 
Dormò138, stertò139, somniò]140

(A. A. Milne – Alexander Lenard: Winnie ille Pu, 1960)

134     quònam? vajon hol?
135     quòrsum? hová?
136     scìscitor megtudakolom
137     canticula, -ae f dalocska
138     dormiò 4. -ìvì, -ìtum alszik
139     stertò 3 horkol
140     A zárójelben levõ rész A. Lénárd kiegészítése.
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Latin–magyar szótár

 • jellel a fontos és gyakori szavakat jelöl-
tük.

à, ab (+abl.) -tól, -tõl
 • abeò, abire, -ii, -itum elmegy, eltávozik

abstineò 2. -tinuì, -tentum távol tart (ami- 
tõl: abl.)

ac és
acadèmia, -ae f akadémia, egyetem, (kö- 

zép)iskola
Acca Làrentia, -ae -ae f A. L. (Romulus és 

Remus nevelõanyja)
 • accèdò 3. -cessì, -cessum odamegy, eljut

accendò 3. -cendì, -cènsum meggyújt, 
felgyújt

accipiò 3. -cèpì, -ceptum befogad, elfogad, 
kap; felfog, meghall
 • àcer, àcris, àcre éles, kemény, kegyetlen, 
ádáz
 • aciès, -èì f éle vminek; csatasor

acùmen, -inis n él, élesség
ad (+acc.) -hoz, -hez, -höz; -ra, -re; -nál, 

-nél; mellett
 • adeò, adire -iì, -itum odamegy; elé járul 
(acc.); eljut

adeò addig, még, soká, annyira
adhùc még, eddig
adiùtor, -òris m segítõ, támogató

 • adiuvò 1. -iùvì, -iùtum (meg)segít 
adlegò 3. -lègì, -lèctum hozzá v. beválaszt 
administràtiò, -nis f igazgatás, ügyintézés
administrò 1. igazgat, intéz
admodum eléggé

 • admoneò 2. -uì, -itum figyelmeztet, int, 
ösztökél

adolèscèns, -entis m ifjú
 • adolèscò 3. -olèvì, -ultum felnõ
 • adsum, -esse, -fuì ott van, jelen van

advertò 3. -vertì, -versum odafordít, irányít 
animum advertit figyelmet fordít, figyel 
adversus 3 szemközti, ellenkezõ
aedès, -is f ház, templom

 • aedificium, -iì m épület
aedilis, -is m aeidilis (felügyeletet ellátó) 
aeger, aegra, aegrum nehéz, beteg 

Aenèades, -um m Aeneas-sarjak, Aene as-
utódok

Aenèàs, -ae m A. (a rómaiak mondai õsatyja)
aenigma, -tis n rejtvény, talány

 • aequàlis, -is m egykorú társ, kortárs
 • aequus 3 egyenlõ, arányos

aeràrium, -iì n államkincstár
 • aetàs, -àtis f kor(szak)

aeternus 3 örök(ös)
 • afferò, affere, attulì, allàtum odahoz, 
odavisz, szállít, alkalmaz

Africa, -ae f Afrika
age nos, nosza, rajta

 • ager, agrì m szántóföld
 • agò 3 ègì, àctum ûz, hajt; elhajt, elragad; 
csinál, intéz, tárgyal

agrestis 2 mezei, falusi 
agrestis, -is m földmûvelõ 
agricola, -ae m földmûves
agricultùra, -ae f földmûvelés, mezõgazda-

ság
 • ait (igent) mond

Alba Longa, -ae, -ae f A. L. (latiumi város)
Albànus 3 albai
albus 3 fehér
aliènus 3 másé, idegen 
aliquandò valamikor, egyszer 
aliquis, aliquid valaki, valami 
alius, -a, -ud más, többi
almus 3 tápláló, éltetõ, jótékony

 • alò 3. aluì, al(i)tum táplál, nevel
alter, -a, -um más(od)ik, egyik gen. alterìus

 • altus 3 magas, mély
amàbilis 2 szeretetre méltó, kedves 
ambiguus 3 kétes, kétértelmû 
ambulàtor, -òris m sétáló, ténfergõ

 • amìcitia, -ae f barátság
amìcus 3 barátságos

 • amìcus, -ì m barát
 • àmittò 3. àmìsì, àmissum elküld, elsza-
laszt, elveszt
 • amò 1. -àvì, -àtum szeret
 • amor, -òris m szeretet, szerelem

amphitheàtrum, -ì n amfiteátrum
amplus 3 tágas
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Amùlius, -ì m A. (albai király)
an vagy vajon?
Anchìsès, -ae m A. (Aeneas apja)
ancilla, -ae f szolgáló(lány v. asszony)
Ancus Màrtius, -ì, -ì m A. M. (Róma negye-

dik királya)
anecdota, -òrum n anekdota 
anima, -ae f lélek, szellem 
animal, -àlis n állat, élõlény

 • animus, -ì m lélek, jellem, bátorság; fi-
gyelem
 • annus, -ì m év, esztendõ

ante (+acc.) elõtt
anteà azelõtt
antecèdò 3. -cessì, -cessum elõtte lép v. 

megy, megelõz (akit: dat.)
 • antìquus 3 régi
 • aperiò 4. aperuì, apertum feltár, (ki)nyit

apertus 3 nyílt, nyitott
Apollò, -inis m Apolló (isten)
appàreò 2. -uì mutatkozik, megjelenik, fel-

tûnik, szembeszökik
 • appellò 1. -àvì, -àtum (el)nevez; hív 
(aminek: acc.)
 • appetò 3. -ìvì, -ìtum megkíván; rátör 
(acc.)

Appius 3 appiusi, Appius-féle
via Appia a Rómából Capuába vezetõ út 
approbò 1. -àvì, àtum helyesel 
appropinquò 1. -àvì, -àtum közeledik (ami- 

hez: dat.)
 • aptus 3 illõ, alkalmas (amire: dat.)

arò 1. -àvì, -àtum szánt
apud (+acc.) -nál, -nél

 • aqua, -ae f víz
 • àra, -ae f oltár

arbitrium, -iì n ítélet, döntés, uralom
 • arbor, -is f élõ fa
 • arceò 2. -uì távol tart, elhárít

arcus, -ùs m íj, ív alakú görbület
àrdeò 2. àrsì ég

 • arma, -òrum n fegyver(zet), szerszámok
arrìdeo 2. -rìsì, -rìsum rá- v. kinevet (dat.)

 • ars, artis f mûvészet, mesterség, módszer
 • arx, arcis f fellegvár

Asia, -ae f Ázsia
asper, -a, -um érdes, durva, rögös

 • aspiciò 3. -spèxì, -spectum megpillant, 
meglát

astrum, -ì n csillag 
asylum, -ì n menedékhely 
at de, hanem, ellenben 
atque és
atròx (-òcis) szörnyû, vad, heves
attribùtum, -ì n ismertetõjel

 • auctòritàs, -àtis f tekintély, felhatalmazás
audàx (-àcis) merész, vakmerõ

 • audiò 4. -ìvì, -ìtum hall(gat)
 • auferò, auferre, abstulì, ablàtum elvisz; 
megszüntet

aufugiò 3. -fùgì elfut, elmenekül
augur, -is m madárjós
augurium, -iì n (madár)jóslás v. -jóslat

 • aureus 3 aranyos, arany
auris, -is f fül, hallás
Auròra, -ae f a hajnal (istennõje)
auspicium, -iì n jósjel; kedvezõ elõjel,  

kedvezés, pártfogás
aut vagy (kötõszó)
autem pedig, ellenben

 • auxilium, -iì n segítség
Aventìnus (mons) Aventinus (római hegy 

neve)
avis, -is f madár

Bacchus, -ì m B. (a szõlõ és a bor istene) 
barbarus 3 barbár, mûveletlen; idegen 
basilica, -ae f (oszlopcsarnokos) díszépü-

let, díszcsarnok
 • beàtus 3 boldog
 • bellum, -ì n háború

bene jól
benefaciò 3. -fècì, -factum jól tesz, jót tesz 

(akinek: dat.)
beneficium, -iì n jótett, jótétemény 
benignus 3 jóságos, jóindulatú 
bèstia, -ae f vadállat
bibò 3. bibì iszik
bis kétszer

 • bonus 3 jó, derék; értékes
bòs, bovis mf ökör, tehén

 • brevis 2 rövid, kurta
Brùtus, -ì m Lucius Iunius B. (a köztársaság 

elsõ consulja)

cachinnò 1. -àvì, -àtum hahotázik, felnevet
 • cadò 3. cecidì, càsùrus (le)esik, lehanyat-
lik, meghal

OH_LAT09T_NAT_Latin_I_beliv_3_135old_2021_GL.indd   117OH_LAT09T_NAT_Latin_I_beliv_3_135old_2021_GL.indd   117 2021.04.27.   10:10:412021.04.27.   10:10:41



118

 • caedò 3. cecìdì, caesum üt, (le)vág,  
megöl

caelestis 2 égi
Caelius (mons) Caelius (római hegy neve)

 • caelum, -ì n ég(bolt)
Càius, -ì m C. (római férfinév)
calceus, -ì m saru
caleò 2. -uì meleg(e van)
callidus 3 ügyes, ravasz, furfangos
cameràrius, -iì m kincstárnok, gondnok

 • campus, -ì m mezõ, rét, síkság
campus Martius Mars-mezõ
canis, -is m (f) kutya

 • canò 3. cecinì, can(tà)tum (meg)énekel, 
dalol

canticula, -ae f dalocska
cantò 1. -àvì, -àtum énekelget, dalolgat
capessò 3. -ìvì, -ìtum megragad, megfog

 • capiò 3. cèpì, captum (el)fog, elfoglal, 
kap, megragad

Capitòlinus 3 capitoliumi (római hegy 
neve)

Capitòlium, -ì n C. (Róma fõ hegye)
captìvus, -ì m fogoly

 • caput, -itis n fej; fõváros
càritàs, -àtis f szeretet; drágaság

 • carmen, -inis n ének, dal
carò, carnis f hús

 • càrus 3 kedves, drága
casa, -ae f házikó, kunyhó 
cassìta, -ae f pacsirta 
castellum, -ì n vár, erõdítmény

 • castra, -òrum n tábor(hely)
 • causa, -ae f ok, ügy
 • cèdò 3. cessì, cessum (el)lép, enged, kitér

celeber, -bris, -bre népes, ünnepi 
celebrò 1. -àvì, -àtum ünnepel 
celer, -is, -e gyors

 • cènseò 2. -uì, -um számba vesz, vél, ítél
 • cènsor, -òris m censor (népszámláló,  
va gyonbecslõ tisztviselõ)

cènsus, -ùs m (nép)számlálás, (vagyon) 
becslés

centum száz
cèràtus 3 viasz-
cerebrum, -ì n agy, ész
Cerès, Cereris f C. (a gabona istennõje)
cernò 3. crèvì, crètum elválaszt, megkülön-

böztet, eldönt; meglát

certàmen, -inis n küzdelem, viadal, harc
certò 1. -àvì, àtum verseng, küzd, harcol

 • certus 3 biztos, megbízható
cesso 1. -àvì, -àtum késlkedik, abbahagy
cèterum egyébként, különben 
cèterus 3 többi, egyéb 
chorus, -ì m kórus, kar
cibus, -ì m étel, élelem, táplálék
Cimbrì, -òrum m cimberek (ókori germán 

nép)
Cicerò, -nis m Marcus Tullius C. (római 

szónok, író, filozófus, Kr. e. 106–43)
cingò 3. cìnxì, cìnctum övez, körülfog,  

kö rülvesz
circà (+acc.) körül, köré; adv.  

(körös)körül
circènsès, -ium m circusi játékok
circènsis 2 circusi
circumeò, -ire, -iì, -itum körüljár, körülvesz
circumstò 1. -stetì körüláll
circus, -ì m circus, kör
citò gyorsan

 • cìvilis 2 polgári
 • cìvis, -is mf polgár
 • cìvitàs, -àtis f (város)állam, polgárság, 
nép

clàdès, -is f kár, veszteség
 • clàmò 1. -àvì, -àtum kiált, kiabál
 • clàmor, -òris m lárma, zaj, kiabálás
 • clàrus 3 ragyogó, világos, híres
 • clàssis, -is f osztály; hajóhad

claudò 3. -sì, -sum bezár
clausus 3 (be)zárt
coctus 3 megfõzött, elkészített, kész

 • cògitò 1. -àvì, -àtum gondol(kodik),  
szándékozik

cògnòmen, -inis n melléknév
 • cògnòscò 3. -gnòvì, -gnitum megismer 

cògò 3. coègì, coàctum kényszerít, késztet 
collèga, -ae m tiszttárs, kartárs
colligò 1. -àvì, -àtum összeköt
collis, -is m domb, halom
colloquium, -iì n beszélgetés, megbeszélés
collùstrò 1. -àvì, -àtum megvilágít, meg- 

szemlél
 • colò 3. coluì, cultum mûvel, tisztel vala-
kit, lakik

colònia, -ae f telep(ülés) 
colònus, -ì m telepes, paraszt 
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Colosseum, -ì n C. (flaviusi  
amphitheatrum) 

columella, -ae f oszlopocska 
coma, -ae f (haj)fürt
comitium, -iì n népgyûlés (helye)

 • commùnis 2 közös
 • comparò 1. -àvì, -àtum elõkészít,  
felszerel, megszerez

compellò 3. -pulì, -pulsum összeterel, 
kényszerít
 • compleò 2. -èvì, -ètum megtölt

complùres, -(i)a több, igen sok
 • compònò 3. -posuì, -positum összerak, 
(meg)alkot; elsimít

comprehendò 3. -endì, -ènsum elfog,  
meg ragad, összefoglal
 • concèdò 3. -cessì, -cessum megenged, 
en gedélyez

concidò 3. -cidì összeesik, összeomlik 
conclùdò 3. -sì, -sum összezár, bezár, lezár 
concordia, -ae f egyetértés, összhang 
concors, (-dis) egyetértõ
concurrò 3. -currì, -cursum összefut,  

össze csap
condiciò, -nis f feltétel

 • condò 3. -didì, -ditum (meg)alapít, eltesz, 
elrejt
 • conficiò 3. -fècì, -fectum elkészít, kikészít, 
megöl

confluò 3. -flùxì összefolyik, egybesereglik
congaudeò 2. együtt örvendezik
coniùrò 1. -àvì, -àtum összeesküszik

 • coniu(n)x, -iugis mf hitvestárs (férj, feleség)
 • conquìrò 3. -quìsìvì, -quìsìtum felkutat, 
összekeres

cònservò 1. -àvì, -àtum megõriz, megtart, 
megment

cònsìdò 3. -sèdì, -sessum leül, letelepszik
 • cònsilium, -iì n tanács(kozás), terv(szerû-
ség), szándék, döntés

cònsistò 3. -stitì megáll, odaáll
cònsors (-sortis) részes vmiben, részese 

vminek (aminek: gen.)
cònstantia, -ae f állhatatosság
cònstituò 3. -uì, -ùtum (meg)alkot, elhatá-

roz, elrendel, megállapít
 • cònstò 1. -stitì áll vmibõl
 • cònsul, -is m consul (a köztársaság  
legfõbb tisztségviselõje)

 • cònsulàtus, -ùs m konzulság, konzuli hi-
vatal
 • cònsulò 3. -suluì, -sultum megfontol; ta-
nácsot kér, megkérdez (akitõl: acc.)

contemnò 3. -tempsì, -temptum megvet 
contendò 3. -tendì, -tentum megfeszít 
contrà (+acc) ellen, szemben; adv. ezzel 

szemben
contristò 1. -àvì, -àtum megszomorít 
contròversia, -ae f viszály, vita 
cònùbium, -iì n házasság(kötés)
conveniò 4. -vènì, -ventum összejön, talál-

kozik (akivel: acc.); illik, megfelel
converrò 3. -verrì, -versum összesöpör, 

ki takarít
 • còpia, -ae f tömeg, bõség; alkalom, lehe-
tõség

cor, cordis n szív
corium, -iì n állatbõr; bõr (cipõtalphoz)
cornù, -ùs n szarv; kürt
coròna, -ae f koszorú; korona

 • corpus -oris n test
corruò 3. -ruì összeesik, összeomlik
cràs holnap

 • crèdò 3. -didì, -ditum hisz
 • creò 1. -àvì, -àtum teremt, választ (ami-
vé: acc.)
 • crèscò 3. crèvì, crètum nõ, gyarapszik

Croesus, -ì m Krõzus (Lydia királya Kr. e. 
550 körül)

crùdèlis 2 kegyetlen, durva
cruor, -òris m vér
crux, crucis f keresztfa

 • cultùra, -ae f mûveltség, mûvelõdés
cum (+abl.) -val, -vel
cum amikor, miután, minthogy 
cum prìmò v. prìmum mihelyt 
cunctus 3 összes

 • cupiò 3. -ìvì, -ìtum kíván, óhajt
cùr miért?

 • cùra, -ae f gond(ozás), ápolás
 • cùria, -ae f tanácsház

Curiàtius, -ì m Curiatius
 • cùrò 1. -àvì, -àtum gondoz, ápol; beszerez
 • currò 3. cucurrì, cursum fut

currus, -ùs m kocsi, szekér
curùlis 2 kocsit használó; fõhivatalnokot 

il letõ (szék), gyõztes hadvezért illetõ 
(dia dalmenet), díszes
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cùstòdia, -ae f õrizet, fogság
cùstòdiò 4. -ìvì, -ìtum õriz

 • cùstòs, -òdis mf õr(zõ), oltalmazó
cygnus, -ì m hattyú
cylindrus, -ì m henger

 • damnò 1. -àvì, àtum elítél, megkárosít, 
árt

dapifer, -ì m étekhordó
Dànuvius, -ì m Duna
dè (+abl.) -ról, -rõl
dea, deae f istennõ
dèbeò 2. -uì, -itum tartozik, adós (amivel 

acc.); kell 
decem tíz 
decimus 3 tizedik

 • dècrètum, -ì n határozat, rendelet
 • dèfendò 3. -fendì, -fènsum (meg)véd, óv, 
oltalmaz

dèfìgò 3. -fìxì, -fìxum beleszúr, odaszegez, 
odafordít (amihez: dat.)

deinde azután
 • dèlectò 1. -àvì, -àtum gyönyörködtet

Delphì, -òrum m Delphoi (görög város 
Apolló jóshelyével)

Delphicus 3 delphoi
 • dèmònstrò 1. -àvì, -àtum (meg)mutat, 
bemutat, ábrázol

dènique végre, végül is; azonkívül még
dèns, dentis m fog, agyar
dèportò 1. -àvi, -àtum hord, elvisz
dèserò 3. -seruì, -sertum elhagy

 • dèsiderò 1. -àvì, -àtum kíván, áhít
dètrimentum, -ì n kár, veszteség
deus, deì m isten

 • dexter, dext(e)ra, dext(e)rum jobb (oldali)
dextra (manus) jobb kéz 
diabolicus 3 ördögi 
diabolus, -ì m ördög
Diàna, -ae f D. (a Hold és vadászat isten-

nõje)
 • dicò 3. dìxì, dictum mond; kinevez (ami-
vé: acc.)

dictàtor, -òris m dictator
dictum, -ì n mondás, szó

 • diès, -èì m nap(pal)
difficilis 2 nehéz
dignàtus 3 méltónak tartott, méltatott

 • dìgnus 3 méltó, érdemes

dììùdicò 1. -àvì, -àtum eldönt, megítél
 • dìligò 3. -lèxì, -lèctum szeret, becsül 

dìmicàtiò, -nis f küzdelem, harc 
dìmicò 1. -àvì, -àtum küzd, viaskodik
dìmittò 3. -mìsì, -missum elbocsát, elenged
discernò 3. -crèvì, -crètum megkülönböz-

tet, eldönt
discèdò 3. -cessì, -cessum eltávozik, elmegy

 • disciplìna, -ae f fegyelem, rend(szeretet); 
nevelés; tudomány

discipulus, -ì m tanuló
 • discò 3. didicì tanul

discrìmen, -inis n eltérés, különbség
disserò 3. -seruì, -sertum megmagyaráz, 

kifejt
 • dissimilis 2 hasonló, különbözõ

ditiò, -nis f uralom, hatalom
diù sokáig
diversus 3 különbözõ, ellentétes

 • dìvidò 3. -vìsì, -vìsum (szét)oszt, megoszt
dìvìnàtiò, -nis f jóslás
dìvìnus 3 isteni
dìvus 3 isteni

 • dò, dàre, dedì, datum ad
 • doceò 2. docuì, doctum tanít (akit: acc., 
amire: acc.)

doctus 3 tanult, mûvelt, képzett
 • doleò 2. -uì fájdalmat érez, fájlal
 • dolor, -òris m fájdalom

doloròsus 3 fájdalmas
 • dolus, -ì m csalás, csel
 • domesticus 3 házi, otthonos

domì otthon
domì bellìque békében és háborúban
domina, -ae f úrnõ

 • dominus, -ì m úr, gazda
domum haza, házába

 • domus, -ùs f ház, lakás
dònec míg(nem)

 • dònò 1. -àvi, -àtum (meg)ajándékoz
 • dormiò 4. -ìvì, -ìtum alszik

dubius 3 kétes, kétséges, habozó, tétova
 • dùcò 3. dùxì, ductum vezet, levezet; vél

dulcis 2 édes, kedves, kellemes 
dum míg, mialatt; csak(hogy) 
duo, duae, duo kettõ 
duodecim tizenkettõ 
duodecimus 3 tizenkettedik

 • dux, ducis m vezér, vezetõ; herceg
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è (+abl.) -ból, -bõl; -ról, -rõl; közül
ecce íme, lám

 • edò 3. (èsse), èdì, èsum eszik
 • èducò 1. -àvì, -àtum (fel)nevel

effèminò 1. -àvì, -àtum elnõiesít, elpuhít
 • ego én

eia ó jaj!
 • èligò 3. -lègì, -lectum kiválaszt

Emericus, -ì m Imre
èmittò 3. -mìsì, -missum kiküld, kibocsát, 

kilehel
enim ugyanis, mert
enimvèrò mindenesetre, valóban

 • eò, ìre, ì(v)ì, itum megy praet. ìbam, 
fut. ìbò imper. ì

eò oda
epigramma, -atis n (sír)felirat

 • epistola v. epistula, -ae f levél; rövid vers
equester, -tris, -e v. equestris 2 lovas(sági)

 • equus, -ì m ló
ergò tehát

 • errò 1. -àvì, -àtum téved, bolyong
Èsquilìnus E. (hegy Rómában)
et és, is
et…et mind…mind, egyrészt… másrészt
etiam (a kiemelt szó elõtt) is, ugyancsak; 

igenis
Etrùscì, -òrum m etruszkok
Etrùscus 3 etruszk
etymologia, -ae f szószármaztatás; szófej- 

tés
 • èveniò 4. -vènì, -ventum kijön; történik 

èventus, -ùs m kimenetel, esemény, siker 
ex (+abl.) -ból, -bõl; -ról, -rõl; közül
excìdò 3. -cìdì, -cìsum kivág, kiirt

 • exemplum, -ì n példa
 • exerceò 2. -uì, -itum gyakorol, edz; végez

exercitàtiò -nis f gyakorlat
 • exercitus, -ùs m hadsereg

expellò 3. -pulì, -pulsum kiûz, elûz 
explicò 1. -àvì, -àtum kifejt, magyaráz 
expùgnò 1. -àvì, -àtum ostrommal elfoglal

 • ex(s)ilium, -iì n számkivetés, számûzetés 
(helye)
 • exsistò 3. -stitì kilép; lesz, válik (amivé: 
nom.)
 • exspectò 1. -àvì, -àtum (ki)vár 

exta, -òrum n (állati) belsõ részek 
externus v. exterus 3 külsõ, külföldi

extrèmus 3 (leg)végsõ, utolsó
exturbò 1. -àvì, -àtum kikerget, kiûz

Fabius, -iì m Fabius (név)
fàber, -brì m kézmûves, kovács

 • fàbula, -ae f mese, monda
 • facilis 2 könnyû, könnyed
 • facinus, -oris n tett, gaztett
 • faciò 3. fècì, factum tesz, csinál, alkot, 
végrehajt; okoz, kelt
 • factum, -ì n tett, cselekedet
 • fàma, -ae f hír, szóbeszéd, mendemonda

famès, -is f éhség, éhínség
 • familia, -ae f család, háznép
 • familiàris 2 családi
 • fàs n (csak sing. nom. -acc.) törvény, szo-
kásjog; illõ, szabad

fasciculus, -ì m kis kötet, csomagocska, 
nyaláb

fascis, -is m (vesszõ)nyaláb
fàstus 3 törvénykezési

 • fàtum, -ì n végzet
fatuus 3 együgyû, félkegyelmû
Faustulus, -ì m F. (pásztor)
faustus 3 kedvezõ, üdvös

 • fèlix (-ìcis) szerencsés, kedvezõ
fèmina, -ae f nõ, asszony
fera, -ae f vadállat
ferè majdnem, csaknem, szinte

 • ferò, ferre, tulì, làtum hoz, visz
feròx (-òcis) vad

 • ferrum, -ì n vas(fegyver)
fèstum, -ì n ünnep
fèstus 3 ünnepi

 • fìdès, -eì f hûség, hit(el), bizalom
fidò 3. hisz, bízik

 • fìgò 3. fìxì, fìxum (ki)szegez, beledöf
 • figùra, -ae f alak(zat)
 • fìlia, -ae f leánya vkinek
 • fìlius, -iì m fia vkinek
 • fìniò 4. -ìvì, -ìtum befejez, bevégez, hatá-
rol; meghatároz
 • fìnis, -is m vég, határ, cél
 • fìnitimus 3 szomszédos, határos
 • fìò, fierì, factus sum lesz, válik (amivé: 
nom.)

flagellum, -ì n korbácsütés, ütleg 
Flàminius 3 flaminiusi, Flaminius-féle 
flamma, -ae f láng
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flàvus 3 aranysárga, szõke 
fleò 2. flèvì, flètum sír 
flòreò 2. -uì virágzik
flòs, flòris m virág(zás)

 • flùmen, -inis n folyó, folyam 
foculus, -ì m kis áldozati tûzhely 
focus, -ì m tûzhely

 • foedus, -eris n szerzõdés, szövetség
 • fòns, fontis m forrás
 • fòrma, -ae f alak, forma

fòrmòsus 3 szép (termetû) 
fors(it)an talán, esetleg 
forte esetleg, véletlenül

 • fortis 2 bátor, vitéz, hõs
 • fortùna, -ae f szerencse, (jó)sors
 • forum, -ì n forum, (piac)tér

fragilis 2 törékeny
 • frangò 3. frègì, fractum eltör
 • fràter, fràtris m fivér; (szerzetes) barát
 • frendò 3. fogát csikorgatja

frequenter sûrûn, gyakran
frìgeò 2. fázik, bágyad

 • frùctus, -ùs m gyümölcs
frùmentum, -ì n gabona
frustrà hiába, hasztalan, sikertelenül
frùx, frùgis f gyümölcs, termés
fuga, -ae f futás, menekülés
fugam capessit futásnak ered, megfutamo-

dik
 • fugiò 3. fùgì, fùgitùrus (el)fut, menekül

fundàmentum, -ì n alap(zat)
fùrtum, -ì n tolvajlás, fortély, ravaszság
futùrum, -ì n jövõ idõ
futùrus 3 leendõ, jövõ, jövendõ

gallìna, -ae f tyúk
garcifer, -ì m szakács

 • gaudeò 2. gavìsus sum örül, örvend, vigad
gaudium, -iì n öröm
geminus 3 iker, kettõs
gemò 3. -uì, -itum sóhajt, nyög
gener, -ì m võ
generàtiò, -nis f nem(zedék) 
genetrìx, -ìcis f (szülõ)anya 
genitor, -òris m (nemzõ) apa

 • gèns, gentis f nemzetség, nép
genus, -eris n nem(zetség), faj, nép
Gerhardus, -ì m Gellért

 • gerò 3. gessì, gestum visel, hord
 • gìgnò 3. genui, genitum szül
 • gladius, -iì n kard
 • glòria, -ae f dicsõség

Graecia, -ae f Görögország
Graecus 3 görög
grandis 2 nagy, hatalmas, jelentõs
gràtia, -ae f hála, köszönet; gràtià + gen. 

kedvéért, végett, -ul, -ül
gràtiam agit hálát ad, köszönetet mond

 • gràtus 3 kedves, szívesen látott; hálás
gyrò 1. -àvì, -àtum forgat

 • habeò 2. -uì, -itum bír, van neki (amije: 
acc.); tart (aminek: acc.)

habitò 1. -àvì, -àtum lakik 
haruspex, -icis m (bél)jós 
haud nem
hèrès, -èdis mf örökös
heu hej! jaj!
hic, haec, hoc ez
hicce, haecce, hocce ez itt
hìc itt, ekkor
hinc innen
hinc… hinc innen… onnan, egyik részrõl… 

másik részrõl
historia, -ae f történelem, történet
hodiè ma
Homèrus, -ì m Homérosz

 • homò, -inis m ember
honestus 3 tisztességes, tiszteletre méltó

 • honor, -òris m tisztelet, megbecsülés,  
ki tüntetés

honòrificus 3 megtisztelõ, kitüntetõ
Horàtius, -ì m Horatius (név)
Horàtius, -ì m Quìntus H. Flaccus (római 

költõ Kr. e. 65–8)
 • hospes, -itis m vendég(barát), idegen

hostia, -ae f (állat)áldozat
 • hostis, -is m ellenség

hùc ide
 • hùmànitàs, -àtis f emberi természet, em-
beriesség; magasabb rendû mûveltség, jó 
ízlés
 • hùmànus 3 emberi, emberséges, mûvelt
 • humilis 2 alacsony; alázatos

humus, -ì f termõtalaj, föld
Hungarì, -òrum m magyarok
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 • iaceò 2. -uì fekszik, hever
iaciò 3. iècì, iactum hajít, dob, elvet
iam már
Iànus, -ì m Janus (kétarcú isten)
ibì ott, akkor
ìdem, eadem, îdem ugyanaz, ugyanõ
Ièsus, -ù m Jézus
igitur tehát

 • ìgnis, -is m tûz
 • ìgnòrò 1. -àvì, -àtum nem ismer, nem tud

ille, illa, illud õ, az
illò oda
illùstris 2 ragyogó, kiváló; híres
Illyricum, -ì n Illíria
imbècillis 2 v. imbècillus 3 gyenge, erõtlen
immò sõt, illetve, helyesebben

 • immortàlis 2 halhatatlan
impendò 3. -pendì, -pènsum kihasznál,  

fel használ; ellensúlyoz
impènsa, -ae f költség, kiadás

 • imperàtor, -òris m hadvezér, fõvezér, 
császár
 • imperium, -iì n parancs, hatalom,  
birodalom
 • imperò 1. -àvì, -àtum (meg)parancsol
 • impetus, -ùs m támadás, roham
 • impius 3 kegyetlen, kegyeletsértõ
 • imprìmìs elsõsorban, mindenekelõtt

improbus 3 gonosz, becstelen
in (+abl.) -ban, -ben; -on, -en, -ön; (+acc.) 

-ba, -be; -ra, -re; ellen
inànis 2 üres, hiábavaló
inceptum, -ì n kezdeményezés, vállalkozás
incertus 3 bizonytalan, kétséges

 • incipiò 3. -cèpì, -ceptum hozzáfog, el-
kezd; kezdõdik

inclàmò 1. -àvì, -àtum felkiált, rákiált (dat.)
inclitus 3 híres
incola, -ae m lakos
incolumis 2 sértetlen, ép
indagò 1. -àvì, -àtum kiszimatol, kinyomoz
inde innen, ebbõl
indìcò 3. -dìxì, -dictum bejelent, megüzen
indìgnàtiò, -nis f méltatlankodás
indò 3. -didì, -ditum rátesz, ráhelyez,  

rá rak; ráad
infer(n)us 3 alsó, alvilági

 • ìnferò, -ferre, -intulì, -illàtum bevisz; 
megindít (ami ellen: dat.)

 • ingenium, -ì n jellem, tehetség
 • ingèns (-entis) hatalmas, igen nagy

iniciò 3. -iècì, -iectum beledob, belevet;  
be lelök, beletesz (dat.)

inimìcus, -ì m ellenség
 • inimìcus 3 ellenséges

initiò kezdetben
 • initium, -iì n kezdet

iniùria, -ae f jogtalanság, sértés
 • inquit így szól(t)
 • ìnscrìptiò, -nis f felirat; cím

ìnsìgne, -is n jelvény
ìnsìgnis 2 kitûnõ, jeles
ìnstituò 3. -stituì, -stitùtum felállít,  

meg alapít, elrendel, rendez
ìnstitùtiò, -nis f rendelkezés, utasítás,  

inte lem
 • ìnsum, -esse, -fuì benne (meg)van

integer, -gra, -grum ép, sértetlen
 • intellegò 3. -lèxì, -lectum megért
 • inter (+acc.) között, közé; adv. közben

intercìsus 3 megszakított; félig ünnepi
 • interficio 3. -fècì, -fectum megöl

interpres, -etis m tolmács
interrogò 1. -àvì, -àtum (meg)kérdez
intersum, -esse, -fuì közte van; köze van 

hozzá, érdekében áll
intervallum, -ì n (idõ)köz, térköz, távol- 

ság
intrò 1. -àvì, -àtum belép, behatol (ahová: 

acc., in/ad + acc.)
intus belül, bent

 • inveniò 4. -vènì, -ventum (meg)talál,  
fel fedez

inventor, -òris m feltaláló
invicem felváltva, váltakozva, kölcsönösen
invidia, -ae f irigység 
iò hej! (diadalkiáltás) 
iocòsus 3 tréfás
ipse, ipsa, ipsum (õ) maga

 • ìra, -ae f harag
 • irrìsor, -òris m gúnyolódó, csúfolódó
 • is, ea, id õ, az; id est azaz

iste, ista, istud az ott
ita így, úgy 
Italia, -ae f Itália 
Italus 3 itáliai 
itaque tehát
iterum ismét, újra
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 • iubeò 2. iussì, iussum (meg)parancsol, 
elrendel

iùcundus 3 kellemes, szép
 • iùdicium, -iì n bíróság, ítélet; plur. igaz-
ságszolgáltatás

Iùlius 3 Iuliustól származó
Iùlus, -ì m Iulus (Aeneas fia) 
Iùnò, -nis f Júnó (istennõ) 
Iuppiter, Iovis m Jupiter (fõisten)

 • iùs, iùris n jog
iussus, -ùs m parancs
iùstitia, -ae f igazságosság

 • iuvenis, -is m ifjú
iuventùs, -ùtis f ifjúság, ifjúkor
iuxtà (+acc.) mellett; -nál, -nél

 • labor, -òris m munka, fáradság
labòriòsus 3 dolgos, fáradságos

 • labòrò 1. -àvì, -àtum dolgozik, fáradozik
Lacedaemoniì, -òrum m spártaiak
lacrimòsus 3 könnyezõ, könnyes
lacus, -ùs m tó, állóvíz
laetus 3 víg, örömteli, boldog
Làr, Laris m L. (házi védõistenség)
Latìnus 3 latin
Latium, -ì n L. (közép-itáliai tartomány)
làtus 3 széles

 • laudò 1. -àvì, -àtum dicsér
 • laus, laudis f dicséret
 • lavò 1. làvì, lautum (meg)mos, lemos
 • lèctiò, -nis f olvasás, lecke

lègàtiò, -nis f követség
 • lègàtus, -ì m követ, alvezér
 • legiò, -nis f légió, hadosztály
 • legò 3. lègì, lectum szed, választ; olvas

leò, -nis m oroszlán
lepus, -oris m nyúl

 • lèx, lègis f törvény 
libellus, -ì m könyvecske 
libèns (-entis) szíves

 • libenter szívesen
 • liber, librì m könyv
 • lìber, -a, -um szabad

Lìber, -ì m L. (a bor istene)
 • lìberì, -òrum m (szabadnak született) 
gyermekek
 • lìbertàs, -àtis f szabadság

lìbertus, -ì m szabados (szabadon bocsátott 
rabszolga)

libet 2. libuit v libitum est tetszik, kedvére 
van
 • licet 2. licuit szabad

licet (+ coni.) bár, jóllehet
lictor, -òris m lictor (hatósági szolga, po-

roszló)
lignum, -ì n fa(hasáb)

 • lingua, -ae f nyelv
lìs, lìtis f per(es ügy)

 • littera, -ae f betû; plur. írás(mûvek), iro-
dalom, tudomány, levél

lituus, -ì m (kampós) jósbot; (görbe) réz-
kürt
 • locus, -ì m (plur. loca és locì) hely

longè messze, távol
 • longus 3 hosszú
 • lùdus, -ì m játék, iskola

lùgeò 2. lùxì gyászol
Lùna, -ae f a Hold (istennõje)  
lupa, -ae f nõstény farkas 
Lupercal, -àlis n Lupercus-barlang 
lupus, -ì m farkas

 • lùx, lùcis f fény
lùxuriòsus 3 fényûzõ, pazarló
Lydus 3 lydiai
lyra, -ae f lant

Macedò, -nis m makedón
 • magis inkább

maecènàs, -àtis m pártfogó
maereò 2. -uì szomorkodik, búsul; gyászol
maestus 3 szomorú, gyászos

 • magister, -trì m tanár, tanítómester
magistra, -ae f tanító(nõ)

 • magistràtus, -ùs m hivatal(nok), fõtiszt-
ség viselõje
 • màgnus 3 nagy
 • màior, màius (màiòris) nagyobb
 • màiòrès, -um m õsök

male rosszul, gonoszul
 • màlò, màlle, màluì inkább akar

malum, -ì n baj 
malus 3 rossz, hibás 
mamma, -ae f emlõ
mandò 1. -àvì, -àtum megbíz, rábíz (dat.)

 • maneò 2. mànsì, mànsum marad, vár
Mànès, -ium m M. (holtak szellemei)

 • manus, -ùs f kéz; csapat
Màrcus, -ì m M. (római férfinév)
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 • mare, -is n tenger
marìtus, -ì m férj
Mars, Martis m M. (hadisten); háború
Martius 3 Marsnak szentelt; márciusi

 • màter, màtris f anya
màter  familiàs családanya
matùrus 3 érett
màximè leginkább, fõleg
màximus 3 legnagyobb, igen nagy, fõ- 
mècum velem, magammal 
Mediolànum, -ì n M. (a mai Milánó)
meditor, meditàrì, -àtus sum gondolkodik
medium, -iì n közép

 • medius 3 középsõ, közép-
melior, melius (meliòris) jobb

 • melòdia, -ae f dallam
membrum, -ì n tag

 • meminì, -isse emlékezik (amire gen.)
 • memoria, -ae f emlék(ezet)

mercàtor, -òris m kereskedõ
Mercurius, -ì m M. (isten)
metò 3. arat

 • metuò 3. -uì fél (amitõl: acc.)
 • metus, -ùs m félelem, válság

meus 3 enyém, az én …-m
 • mìles, -itis m katona

minae, -àrum f fenyegetés(ek)
Minerva, -ae f M. (istennõ)
minimè legkevésbé

 • minimus 3 legkisebb, legkevesebb
ministrò 1. -àvì, -àtum (fel)szolgál; végez

 • minor, minus (minòris) kisebb
minus kevésbé
mìràbilis 2 csodálatos

 • miser, -a, -um szerencsétlen 
miseràbilis 2 szerencsétlen, szánalmas 
misericordia, -ae f könyörület(esség), szá-

nalom
misericors (-cordis) könyörületes
mìtèscò 3. megszelídül, megenyhül, megbé-

kél
mìtis 2 szelíd, békeszeretõ
mittò 3. mìsì, missum (el)küld
modestus 3 mértéktartó, mértékletes, sze-

rény
modo csak
modo… modo majd… majd; hol… hol
modulor, modulàrì àtus sum ütemez

 • modus, -ì m mód, mérték 

mola, -ae f malomkõ 
molestus 3 terhes, nehéz
molò 3. -uì, -itum õröl

 • mòns, montis m hegy(ség)
mònstrò 1. -àvì, -àtum (meg)mutat

 • monumentum, -ì n emlékmû; mûemlék
 • mora, -ae f késedelem; idõegység

morbus, -ì m betegség
 • morior, morì, mortuus sum meghal
 • mors, mortis f halál

mortàlis 2 halandó
mortuus 3 halott

 • mòs, mòris m szokás, erkölcs
mox majd
Mùcius Scaevola, -ì -ae m Caius M. S. (ró-

mai hõs)
 • mulier, -is f asszony, nõ
 • multitùdò, -inis f sokaság, tömeg

multum sokat, sokszor, nagyon
 • multus 3 sok

mundus 3 rendes, tiszta 
mundus, -ì m világ(rend) 
Mùsa, -ae f múzsa (istennõ)
mùtò 1. -àvì, -àtum megváltoztat

nam mert, mivel
 • nàrrò 1. -àvì, -àtum mesél, elbeszél
 • nàscor, nàtus sum születik (akitõl: abl.)
 • nàtùra, -ae f természet

nàtus 3 szülött, született 
nàtus, -ì m fiú(szülött) 
nàvigò 1. -àvì, -àtum hajózik
-ne e? vajon? (tapadószó)
nè ne(hogy), hogy ne
nec és nem, nem is
necesse (est) szükséges, kell
necne vagy nem
necò 1. -àvì, -àtum megöl

 • negò 1. -àvì, -àtum nemet mond (megta-
gad)

nèmò, -inis m senki
nepòs, -òtis mf unoka
Neptùnus, -ì m N. (a vizek istene)
neque és nem, nem is
nequeò 4. -ìvì, -ìtum nem képes, nem tud 
nesciò 4. -ìvì, -ìtum nem tud, nem ismer 
nève vagy ne, se(m) ne
nìdus, -ì m fészek
niger, nigra, nigrum fekete, sötét
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nihil v. nìl semmi
nimis v. nimium nagyon, túl(ságosan)
nisì ha(csak) nem

 • nòbilis 2 nemes, elõkelõ; híres
 • nòbiscum velünk, magunkkal

nòdus, -ì m csomó, kötés
 • nòmen, -inis n név
 • nòminò 1. -àvì, -àtum nevez (aminek:  
acc.)
 • nòn nem; nòn sòlum..., sed etiam nem-
csak…, hanem… is

nòndum még nem
nònne nemde?
nònnùllus 3 némely, néhány, kevés
nònus 3 kilencedik

 • nòs mi, minket
 • nòscò 3. nòvì, nòtum (meg)ismer,  
(meg)tud
 • noster, nostra, nostrum miénk, a mi… -nk

notò 1. -àvì, -àtum megjegyez
novem kilenc

 • novus 3 új
nox, noctis f éjszaka 
nùbilum, -ì n felhõ(zet), ború 
nùbilus 3 felhõs, borús
nùbò 3. nùpsì, nùptum férjhez megy, háza-

sodik
 • nùllus 3 semmiféle, egy sem, senki

num vajon? ugye nem?
Numa Pompilius, -ae -ì m N. P. (a második 

római király)
numerò 1. -àvì, -àtum számlál, elsorol

 • numerus, -ì m szám, mennyiség
Numitor, -òris m N. (albai király)
numquam sohasem
nunc most

 • nùntiò 1. -àvì, -àtum hírül ad, jelent
nùntius, -iì m hír(nök)
nusquam sehol(sem); sehová sem
nùtriò 4. -ìvì, -ìtum táplál, támogat, erõsít

o ó!
ob (+acc.) -ért, miatt
obscùrus 3 homályos, sötét
observò 1. -àvì, -àtum megfigyel
obtegò 3. -tèxì, -tectum befed, eltakar
obtineò 2. -tinuì, -tentum elfoglal, birtoká-

ba vesz, birtokában tart
occàsiò, -nis f alkalom

 • occìdò 3. -cìdì, -cìsum levág, leterít, megöl
 • occupò 1. -àvì, -àtum elfoglal, megszáll

Òceanus, -ì m világtenger, óceán
 • oculus, -ì m szem
 • òdì, -isse gyûlöl

odiòsus 3 gyûlölt, gyûlöletes
 • officium, -ì n kötelesség, tisztség
 • oh ó!

òlim egykor
òmen, -inis n elõjel
omnipotèns (-entis) mindenható
omnis 2 minden, összes

 • oppidum, -ì n város (Rómán kívül)
opportùnus 3 hasznos, alkalmas; ügyes

 • ops, opis f hatalom, segítség
 • optimus 3 legjobb, legkedvezõbb

optò 1. -àvì, -àtum óhajt, kíván
 • opus, -eris n mû, munka
 • òra, -ae f part

òràculum, -ì n jóslat, jóshely, jóslás
 • orbis, -is m kör, kerekség

orbis terràrum földkerekség
 • òrdò, -inis m rend, sor

orìgò, -inis f eredet, származás
 • orior, orìrì, ortus sum felkel, keletkezik, 
támad

òrnàtus, -ùs m dísz(ruha)
 • òrò 1. -àvì, -àtum kér(lel), könyörög

ortus 3 a keletkezett
 • òs, òris n száj, arc, tekintet

òsculum, -ì n csók
òsor, -òris m gyûlölködõ
ostendò 3. -tendì, -tènsum v. -tentum meg-

mutat, bemutat
Ostiènsis 2 ostiai; Ostia kikötõvárosba tartó
òstium, -iì n ajtó, kapu; torkolat
ovò 1. -àvì, -àtum ujjong; kisebb diadalme-

netet tart
òvum, -ì n tojás

Palàtìnus 3 palatiumi
Palàtium, -ì n P. (hegy Rómában)
palma, -ae f pálma 
pànis, -is m kenyér 
Pannonia, -ae f Pannónia
Pannoniì, -òrum m pannóniaiak (Pannónia 

lakói)
 • pàr (paris) egyenlõ, egyforma

paràtus 3 elkészült, kész
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parcò 3. pepercì, parsùrus kímél (akit:  
dat.)
 • parèns, -entis mf szülõ

pàreò 2. -uì, -itùrus engedelmeskedik
 • parò 1. -àvì, -àtum készít, rendez, szerez
 • pars, partis f rész; fél
 • parvus 3 kicsi, kis

pàscò 3. pàvì, pàstum legeltet; gyönyör-
ködtet

passiò, -nis f szenvedés 
pàstor, -òris m pásztor 
pateò 2. -uì nyitva van

 • pater, patris m atya, apa
pater familiàs családapa

 • patior, patì, passus sum tûr, szenved, 
ki áll
 • patria, -ae f haza

patricius, -iì m patrícius, nemes
 • patrius 3 atyai, õsi
 • patrònus, -ì m pártfogó, gyám
 • paucus 3 kevés, csekély, néhány

paulàtim lassanként, lassacskán
 • pàx, pàcis f béke
 • pectus, -oris n mell, kebel; szív, lélek

pecùnia, -ae f vagyon, pénz
pendeò 2. pendendì függ, csüng

 • pènsum, -ì n feladat
pènùria, -ae f hiány, szükség

 • per (+acc.) vmin át, keresztül; által
percontor, percontàrì, -àtus sum kérdezõs-

ködik, tudakol
pereò, -ire, -iì, -itùrus elpusztul, tönkre-

megy
perficiò 3. -fècì, -fectum elvégez, véghez 

 visz, befejez, teljesít
pergò 3. perrèxì, perrectum siet, folytat

 • perìculum, -ì n veszély, veszedelem, koc-
kázat
 • perniciès, -èì f pusztulás, romlás

Persae, -àrum m perzsák
persaepe igen gyakran
persòna, -ae f álarc, szerep; személy 
persònificàtiò, -nis f megszemélyesítés 
perterritus 3 (meg)ijedt, rémült 
pervàstò 1. -àvì, -àtum végigpusztít,  

feldúl
 • pestis, -is f dögvész, pusztulás
 • petò 3. -ìvì, -ìtum kér, keres, követel; 
megtámad

philomèla, -ae f fülemüle
 • philosophus, -ì m filozófus, bölcs(elõ)

Phoebus, -ì m Ph. Apollo (napisten)
pictus 3 festett, díszes
pietàs, -àtis f kegyesség, kegyelet, (vallá-

sos) tisztelet
pignus, -oris n zálog; gyermek
pius 3 kegyes, kötelességtudó, istenfélõ, 

jóságos
 • placeò 2. -uì, -itum tetszik
 • plèbèius, -iì m plebejus
 • plèbs, -bis f (köz)nép

plènus 3 teli
plèrìque, plèraeque, plèraque legtöbb(en)

 • plùrimus 3 legtöbb, igen sok
 • plùs (plùris) több

Plùtò, -nis m P. (az alvilág istene)
 • poena, -ae f büntetés; kín

poèta, -ae m költõ
pompa, -ae f díszmenet, felvonulás
Pompèius 3 pompeiusi, Pompeius alapí-

totta
 • pònò 3. posuì, positum helyez, rak, felállít
 • pòns, pòntis m híd

populàris 2 népi, népszerû
 • populus, -ì m nép

Porsenna, -ae m P. (Etruria királya)
 • porta, -ae f kapu, ajtó, átjáró
 • porticus, -ùs f oszlopcsarnok
 • portò 1. -àvì, -àtum visz, hoz, szállít, hor-
doz
 • possum, posse, potuì képes, tud, bír;  
-hat, -het

post (+acc.) után; adv. azután 
posteà azután, késõbb 
postquam miután
posterus 3 következõ
postrèmò végül, végre

 • potèns (-entis) hatalmas, uralkodó, erõs
 • potestàs, -àtis f hatalom, erõ

potius inkább, jobban
prae (+abl.) elõtt

 • praebeò 2. -uì, -itum nyújt, ad
praeceptor, -òris m oktató
praeclàrus 3 igen híres, kiváló, ragyogó

 • praeda, -ae f zsákmány
 • praedìcò 3. -dìxì, -dictum elõre meg-
mond, megjósol

praefectus, -ì m parancsnok, felügyelõ
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 • praemium, -iì n jutalom
praenòmen, -inis n elõnév, személynév
praesum, -esse, -fuì jelen van; élén áll 

vminek (dat.)
 • praesèns (-entis) jelen (lévõ)

praeter (+acc.) mellett, vmin kívül
praeteritus 3 múlt
praetextus 3 bíborral szegélyezett
praetextàtus 3 bíborszegélyû tógát viselõ; 

kiskorú
praetor, -òris m praetor, elöljáró

 • premò 3. pressì, pressum nyom, szorít
prìdem régen, egykor
prìmum elõször, kezdetben

 • prìmus 3 elsõ
 • prìnceps (-ipis) legelsõ

prìnceps, -ipis m legelsõ ember, vezetõ; 
fe jedelem, császár
 • prìncipium, -iì n kezdet, elv
 • prìvàtus 3 magán-
 • prò (+abl.) -ért, miatt, érdekében, he-
lyett, elõtt; szerint
 • pròcèdò 3. -cessì, -cessum bevonul, kivo-
nul

procul messze, távol
 • proelium, -iì n csata, ütközet, viadal, harc

pròfectò valóban
pròferò, -ferre, -tulì, -làtum elõrehoz, ki-

terjeszt
professor, -òris m tanár
profèstus 3 közönséges, nem ünnepi
diès profèstus hétköznap
pròfugiò 3. -fùgì elfut, elmenekül
prògnàtus 3 született, szülött, származó 

(akitõl: abl.)
prope (+acc.) közelében
propìnò 1. -àvì, -àtum felszolgál, felkö- 

szönt
propinquus 3 közeli, rokon

 • properò 1. -àvì, -àtum siet(tet) 
propitius 3 kegyes, jóindulatú 
proptereà ezért
prosper(us) 3 kedvezõ, szerencsés
pròsum, pròdesse, pròfuì hasznára van
pròtegò 3. -tèxì, -tectum befed, betakar, 

vé delmez, oltalmaz
pròverbium, -iì n szállóige, közmondás

 • pròvincia, -ae f provincia, tartomány
 • proximus 3 legközelebbi

prùdèns (-entis) elõrelátó, okos
 • pùblicus 3 közös, nyilvános, állami

Pùblius, -ì m P. (római férfinév)
pudìcus 3 szemérmes

 • puella, -ae f leány
 • puer, -ì m fiú
 • pùgna, -ae f harc, küzdelem, csata
 • pùgnò 1. -àvì, -àtum harcol, küzd
 • pulcher, pulchra, pulchrum szép

pullus, -ì m kölyök, fióka; csirke 
pùnctum, -ì n pont; szavazatpont 
pùniò 4. -ìvì, -ìtum (meg)büntet 
pùrgò 1. -àvì, -àtum megtisztít

 • putò 1. -àvì, -àtum gondol, vél, tart (akit 
aminek: 2 acc.)

Pythia, -ae f P. (Apolló delphoi papnõje)

 • quaerò 3. quaesìvì, quaesìtum keres, kér-
dez

quaestor, -òris m quaestor (pénzügyi tiszt-
viselõ)

quàlis 2 amilyen; milyen?
 • quam mint; mennyire!

quamdiù ameddig; mily sokáig? meddig?
quamquam ámbár, noha
quandò amikor; mikor?
quantus 3 ahány, amennyi; mennyi? mek-

kora?
quàrè miért? mi okból? 
quartus 3 negyedik 
quasì mintha, mintegy 
quattuor négy
-que (tapadószó) és, is

 • quì, quae, quod aki, ami, amely; melyik? 
milyen? miféle?

quia mivel, minthogy, mert
quibuscum akikkel

 • quid mi? mit?
quìdam, quaedam, quoddam egy bizonyos, 

valamely, némely
quidem bizony, mindenesetre, legalább, 

ugyan
quidnì hogyne; miért ne?

 • quiès, -ètis f nyugalom, pihenés
quìlibet, quaelibet, quodlibet akármelyik, 

bármelyik, mindegyik
quìntus 3 ötödik
Quìntus, -ì m Q. (római férfinév)
Quirìnàlis (collis) Q. (római domb neve)
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 • quis ki?
quisnam, quidnam ugyan ki? ugyan mi?
quisque, quaeque, quidque ki-ki, mind-

egyik
quisquam, quidquam v. quicquam valaki, 

valami, bárki, bármi
quisquis, quidquid bárki, bármi; minden 

egyes, mindegyik
quìvìs, quaevìs, quodvìs bármelyik, bármi-

lyen
quò ahová, amerre; hová? 
quod mert, mivel 
quòmodò hogyan? 
quònam vajon hol?
quondam egykor, hajdan; olykor, néha
quoque is (a szó után) 
quòrsum hová? merre? 
quot ahány; hány?
quotannis évente, minden évben

 • rapiò 3. rapuì, raptum elragad, elrabol
raptus 3 elrabolt
ràrus 3 ritka

 • ràtiò, -nis f számítás, megfontolás, érte lem
Rèa Silvia, -ae, -ae f R. S. (Romulus és 

Remus anyja)
recipiò 3. -cèpì, -ceptum visszavesz, vissza-

fogad, befogad; visszavon
 • rèctus 3 egyenes, helyes
 • reddò 3. -didì, -ditum visszaad, megad

redeò, -ire, -iì, -itum visszatér, visszamegy, 
visszajön
 • referò, -ferre, rettulì, relàtum visszahoz, 
visszavisz; tanúsít
 • reficiò 3. -fècì, -fectum megújít, felújít, 
helyreállít

règàlis 2 királyi
 • règìna, -ae f királynõ, királyné
 • regiò, -nis f vidék, táj

règius 3 királyi
règnò 1. -àvì, -àtum uralkodik

 • règnum, -ì n királyság, uralom; ország, 
birodalom
 • regò 3. rèxì, rèctum irányít, kormányoz, 
igazgat

regyrò 1. -àvì, -àtum visszaforgat
 • relinquò 3. -lìquì, -lictum hátrahagy, el-
hagy

reliquiae, -àrum f maradvány(ok), romok

reliquus 3 hátrahagyott plur. a többi
removeò 2. -mòvì, -mòtum visszamozdít, 

visszahelyez, elmozdít
Remus, -ì m R. (Romulus ikertestvére)

 • repellò 3. reppulì, repulsum visszaûz, 
visszaver

repetìtiò, -nis f ismétlés
requiès, -ètis f (acc. requiem, abl.: requiè) 

nyugalom, pihenés
 • rès, reì f dolog, ügy, lényeg; állam

rès gestae, rèrum gestàrum f (véghez vitt) 
tettek, események
 • rès pùblica, reì pùblicae f közügy, köz-
társaság; állam
 • reservò 1. -àvì, -àtum megõriz, megtart, 
fenntart

respiciò 3. -spèxì, -spectum visszatekint, 
hátranéz, megfontol, meggondol
 • repondeò 2. -spondì, -spònsum felel, vá-
laszol

restituò 3. -uì, -ùtum visszaállít, helyreállít
 • rèx, règis m király

Rhènus, -ì m Rajna
 • rìdeò 2. rìsì, rìsum nevet, kacag
 • rìpa, -ae f (folyó)part

rogitò 1. -àvì, -àtum kérdezget
 • rogò 1. -àvì, -àtum kér, kérdez

rogus, -ì m máglya
Ròma,  -ae  f  Róma 
Ròmànus  3  római 
Ròmànus, -ì m római ember
Ròmulus, -ì m R. (Róma alapítója)
rosa, -ae f rózsa

S(ànctus) Sz(en)t 
sabbatum, -ì n szombat 
Sabìnus 3 szabin

 • sacer, sacra, sacrum szent
sacra facit áldozatot mutat be

 • sacerdòs, -òtis mf pap(nõ)
 • sacrificium, -iì n áldozat(i cselekmény)

sacrum, -ì n áldozat(i szertartás)
saepe gyakran
salùs, -ùtis f üdv, jólét; üdvözlet

 • salùtò 1. -àvì, -àtum köszönt, üdvözöl
salvè légy jó egészségben!
salveò 2. egészséges, jól van

 • sànctus 3 szentelt (akinek: dat.), szent
 • sapièns (-entis) bölcs
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sat(is) elég
Sàturnàlia, -(òr)um Saturnus ünnepe plur. 

dat., abl. -ibus
Sàturnus, -ì m S. (õsi isten)
Scaevola, -ae m balkezes
schola, -ae f iskola

 • scientia, -ae f tudomány, ismeret
scìlicet tudniillik
scindò 3. scidì, scissum széttép, széthasít, 

kettészakít
 • sciò 4. scìvì, -scìtum tud, ismer

scrìba, -ae m írnok
 • scrìbò 3. -scrìpsì, -scrìptum ír

scrìptor, -òris m író 
scrìptum, -ì n írás, irat 
scutella, -ae f tál, csésze

 • sè magát, magukat
secò 1. secuì, sectum levág 
sècum magával, magukkal 
secundum (+acc.) szerint 
secundus 3 második; kedvezõ 
secùris, -is f bárd

 • sed de, hanem
 • sedeò 2. sèdì, sessum ül

sègregò 1. -àvì, -àtum elkülönít, szétválaszt
sella, -ae f szék
sella curulis hivatali (dísz)szék
sèmentis, -is f vetés

 • semper mindig
senàtor, -òris m senator (a senatus tagja)

 • senàtus, -ùs m senatus, államtanács
 • senectùs, -ùtis f öregség, öregkor
 • senex (senis) öreg
 • sententia, -ae f gondolat, mondat; bölcs 
mondás
 • sentiò 4. sènsì, sènsum érez, észlel, tud, 
vél, gondol

septem hét
septimus 3 hetedik
sepulcrum, -ì n sír(domb) v. -emlék)

 • sequor, sequì, secùtus sum követ, kísér
serva, -ae f rabszolganõ

 • serviò 4. -ìvì, -ìtum szolgál 
servitium, -iì n (rab)szolgaság 
servitùs, -ùtis f (rab)szolgaság
Servius Tullius, -ì, -ì m s. T. (Róma hatodik 

királya)
 • servò 1. -àvì, -àtum (meg)õriz, megtart
 • servus, -ì m rabszolga

sèsè önmagát, önmagától
seu vagy, akár
sevèrus 3 komoly, szigorú
sex hat
sextus 3 hatodik
Sextus, -ì m S. (római férfinév)
sì ha
sibi magának, maguknak
Sibylla, -ae f Szibilla
sìc így; olyan
sìcut miként, ahogyan
sìdus, -eris n csillag(zat)

 • sìgnificò 1. -àvì, -àtum jelez, jelent
 • sìgnum, -ì n jel(szó), jelvény
 • silentium, -iì n csend, hallgatás

silentium date csendben legyetek!
 • silva, -ae f erdõ

Silvànus, -ì m S. (az erdõk istene)
 • similis 2 hasonló
 • simplex (-icis) egynemû, egyszerû

simulatque mihelyt
sine (+abl.) nélkül
singulus 3 (minden) egyes, egyedüli 
singulì, -ae, -a egy-egy, egyes(ek) 
sinister, -tra, -trum bal

 • sinò 3. sìvì, situm enged, hagy
 • sinus, -ùs m öl, öböl

sìve vagy, akár 
sòbrius 3 józan 
socer, -ì m após

 • societàs, -àtis f szövetség, közösség
sociò 1. -àvì, -àtum egyesít, társít  

(akihez: dat.)
 • socius, -iì m társ, szövetséges

Sòcratès, -is m S. (athéni bölcselõ,  
Kr. e. V. század)
 • Sòl, -is m napisten; nap (égitest)

sollemnis 2 ünnepi
sòlum csak

 • sòlus 3 egyedüli, magányos
solvò 3. solvì, solùtum (ki)old, megold, 

megfizet
somniò 1. -àvì, -àtum álmodik, alszik
somnus, -ì m alvás, álom

 • sonitus, -ùs m hang(zás), zaj
 • soror, -òris f nõvér, leánytestvér
 • sors, sortis f sors, szerencse

spatium, -iì n tér(köz), távolság,  
terjede lem, nagyság
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 • spectàculum, -ì n látvány(osság)
 • spectò 1. -àvì, -àtum (meg)néz, szemlél, 
tekint, céloz; fordul, kerül

spèràtus 3 remélt
 • spèrò 1. -àvì, -àtum remél
 • spès, speì f remény

sphaera, -ae f gömb
 • spìritus, -ùs m lehelet, lélek

statim rögtön, tüstént, nyomban
statuò 3. -uì, -ùtum felállít, alapít; elhatá-

roz
stertò 3 hortyog, horkol 
stìlus, -ì m íróvesszõ; stílus 
stipendium, -iì n zsold

 • stò 1. stetì, stàtùrus áll
 • struò 3. strùxì, strùctum rak, épít, emel
 • studeò 2. -uì törekszik; tanul

studiòsus 3 igyekvõ, tudós (amiben: gen.)
studium, -iì n törekvés, buzgalom;  

tanul mány, tudás
suàvis, -e kellemes, kedves, édes
sub (+abl.) alatt
subdò 3. -didì, -ditum alávet (aminek: dat.)
subitò hirtelen, váratlanul

 • sum, esse, fuì van
 • summus 3 legfelsõ, legfõbb; teljes
 • super (+acc.) fölé, fölött

superbia, -ae f gõg, büszkeség
 • superbus 3 gõgös, büszke; zsarnoki

superò 1. -àvì, -àtum felülmúl; fennmarad
supersum, -esse, -fuì fennmarad, életben 

marad
 • superus 3 felsõ; égi

supplex (-icis) letérdelõ, esdve kérõ, kö-
nyörgõ

supplicium, -iì n könyörgés, büntetés, gyöt-
relem

supplicò 1. -àvì, -àtum könyörög (akihez: 
dat.)

sùs, suis mf disznó
 • suus 3 övé, övék; sajátja, sajátjuk

symphònia, -ae f zene; ének
Syràcùsae, -àrum f Szirakúza (szicíliai 

város)
Syràcùsànì, -òrum m Szirakúza lakosai

 • tabula, -ae f tábla, térkép
 • taceò 2. -uì, -itum hallgat

taciturnitàs, -àtis f hallgatás, hallgatagság

tàlis 2 ilyen, olyan
tam oly(an), annyira
tamen mégis, mindenesetre, hasonlóképp
tandem végre, végül is

 • tangò 3. tetigì, tàctum érint
tantum csak, annyira

 • tantus 3 akkora, (oly) nagy
Tarquinius Superbus, -ì, -ì m T. S. (Róma 

hetedik királya) 
tècum veled, magaddal 
tellùs, -ùris f föld

 • tèlum, -ì n dárda, (támadó)fegyver
tempestàs, -àtis f idõ(járás), vihar, zivatar

 • templum, -ì n templom, szentély
tempus, -oris n idõ

 • teneò 2. tenuì, tentum tart, birtokol
tener, -a, -um gyenge, gyengéd, zsenge 
tentò 1. -àvì, -àtum megkísérel, megpróbál 
ter háromszor
Terentius, -ì m Publius T. Afer (vígjátékíró, 

Kr. e. II. század)
ternì, -ae, -a három-három

 • terra, -ae f (száraz)föld, terület
terra marìque szárazföldön és tengeren, 

szárazon és vízen
terror, -òris m rémület
tertius 3 harmadik

 • theàtrum, -ì n színház
Thermopylae, -àrum f Thermopülé (görög 

hegyszoros Lokrisz tartományban)
Tiberis, -is m T. (római folyó)

 • timeò 2. -uì fél (amitõl: acc.); aggódik
Tìrò, -nis m T. (a gyorsírás feltalálója)

 • toga, -ae f tóga (római öltözet)
tot annyi

 • tòtus 3 egész, teljes
 • tràdò 3. -didì, -ditum átad, hagyományoz
 • trahò 3. tràxì, tractum húz, vonszol; vonz
 • tràns (+acc) át, keresztül

trànseò, -ire, -iì, -itum átmegy, átkel (amin: 
acc.); elmúlik

trecentì, -ae, -a háromszáz
très, tria három
tribùnal, -àlis n emelvény

 • tribuò 3. -uì, ùtum oszt, juttat
tribus, -ùs f (választó)kerület, néptörzs 
trigeminì, -òrum m hármas ikrek 
trìstis 2 szomorú, gyászos
trìstitia, -ae f szomorúság, gyász 
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trìticum, -ì n gabona, búza 
triumphàlis 2 gyõzedelmi, diadal-
triumphò 1. -àvì, -àtum diadalmaskodik, 

diadalmenetet tart
 • triumphus, -ì m diadalmenet

triumphum agit diadalmenetet tart 
Tròia, -ae f Trója (kis-ázsiai város) 
Tròiànì, -òrum m trójaiak
Tròiànus 3 trójai

 • tù te
tuba, -ae f harsona, trombita
Tullus Hostilius, -ì, ì m T. H. (Róma har-

madik királya)
 • tum v. tunc akkor

tumultus, -ùs m lárma, zûrzavar
tunica, -ae f tunika (gyapjú v. vászon)  

ing szerû alsóruha
 • turba, -ae f tömeg, zavar(gás)
 • turpis 2 rút, csúf, gyalázatos

Tùscus 3 etruszk
 • tùtus 3 biztos, biztonságos

tuus 3 tiéd, a te… -d

 • ubì ahol, mihelyt; hol?
ubìque mindenütt
ùllus 3 egynémely, valamely
ultimus 3 utolsó

 • ultrà (+acc.) vmin túl
ultrò azonkívül, önként

 • umbra, -ae f árnyék
ùnà együtt
unde ahonnan; honnan? 
ùndecim tizenegy 
ùndecimus 3 tizenegyedik 
Ungarì, -òrum m magyarok 
ùnus 3 egy (1)

 • urbs, urbis f város, fõváros, (Róma)
ùrò 3. ùssì, ùstum éget
ursus, -ì m medve
ùsque ad (+acc.) egészen …-ig 
ùsus, -ùs m használat, gyakorlat 
utinam bárcsak
ùstus 3 égett, megperzselt
ut hogy, ahogy, amint
uter, utra, utrum melyik (kettõ közül)
uterque, utraque, utrumque mindkettõ

 • ùtilis 2 hasznos
ùtilitàs, -àtis f haszon, hasznosság

 • ùtor, ùtì, ùsus sum használ vmit,  
él vmivel (abl.)

utrimque mindkét részrõl
utrum vajon
ùva, -ae f szõlõ(fürt)

 • uxor, -òris f feleség

vacò 1. -àvì, -àtum üres, híján van, nélkülöz 
(amit: abl.)

vàdò 3. megy, lép, halad
vagò 1. -àvì, -àtum kóborol, bolyong
valdè erõsen, nagyon

 • valeò 2. -uì erõs, egészséges; bír, tud
validus 3 erõs

 • varius 3 különféle, változatos, tarka
vàsculum, -ì n edény(ke)
vàstò 1. -àvì, -àtum (el)pusztít
vàtès, -is m látnok, költõ, jövendõmondó
-ve (tapadószó) vagy
vehemèns (-entis) heves; határozott
vel vagy, akár
velòx (-òcis) gyors, sebes
velut miként
vènàtiò, -nis f vadászat
venia, -ae f kegy(elem), engedély

 • veniò 4. vènì, ventum jön
venter, -tris m has, gyomor
Venus, -eris f V. (a szépség és szerelem  

is tennõje)
vèr, -is n tavasz

 • verbum, -ì n szó, ige
Vergilius, -iì m Publius V. Maro (epikus 

köl tõ, Kr. e. 70–19)
vèritàs, -àtis f igazság(szeretet)
vèrò valóban, azonban, ellenben, pedig, de
versàtus 3 forgolódó; tájékozott

 • versus, -ùs m vers(sor)
 • vertò 3. vertì, versum (meg)fordít, forgat
 • vèrus 3 igaz(i), helyes

Vesta, -ae f V. (a házi tûzhely istennõje)
Vestàlis 2 Vestához tartozó
vester, vestra, vestrum tiétek, a ti …-tek
vestis, -is f ruha, ruházat
vetò 1. -uì, -itum megtilt

 • vetus (-eris) régi, öreg
 • via, -ae f út

vìcìnus 3 szomszéd(os)
 • victor, -òris m gyõztes, gyõzõ
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 • victòria, -ae f gyõzelem
 • videò 2. vìdì, vìsum lát; ügyel, vigyáz

vìlica, -ae f gazdasszony
vìlicus, -ì m gazda
vìlis 2 silány, értéktelen, olcsó 
villa, -ae f falusi ház, nyaraló 
Vìminàlis (collis) V. (római domb neve)

 • vincò 3. vìcì, victum (le)gyõz
 • vìnum, -ì n bor
 • vir, -ì m férfi; férj

virèns (-entis) viruló, zöldellõ
virginàlis 2 lánynak való, lányé

 • virgò, -inis f leány, szûz, hajadon
virgula, -ae vesszõcske, (zöld) ágacska
viridis 2 virágzó, friss

 • virtùs, -ùtis f erény, férfiasság, vitézség; 
érdem
 • vìs (plur. vìres, -ium) f erõ(szak); haderõ

vìsitò 1. -àvì, -àtum meglátogat
 • vìta, -ae f élet

vìtam agit (életet) él
 • vìvò 3. vìxì, victùrus él

vìvus 3 élõ
vix alig

 • vòbiscum veletek, magatokkal
 • vocò 1. -àvì, -àtum hív, szólít, nevez (ami-
nek: acc.)

volitò, -àvì, àtum repked, röpdös
volò 1. -àvì, -àtum (el)repül

 • volò, velle, voluì akar
volucris, -is f szárnyas, madár

 • voluntàs, -àtis f akarat
voluptàs, -àtis f gyönyör(ûség), élvezet, öröm
vòs ti, titeket

 • vòx, vòcis f hang, szó
Vulcànus, -ì m V. (a tûz istene, az istenek 

kovácsa)
vulneràtus 3 megsebzett, sebesült
vulnerò 1. -àvì, -àtum megsebesít

 • vultus, -ùs m arc, tekintet
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1

A Titus-diadalív

A Titus-diadalív dombormûvei: Titus diadalmenete (fent)
Viszik Jeruzsálem jelképét, a menórát (lent)
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A Forum Romanum,
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háttérben a Capitolium
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Az ókori Róma makettje: a Circus Maximus, mögötte a Palatium Jobbra fent a Colosseum
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Jobbra fent a Colosseum
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A Mars-mezõ (makettrõl) és a középen álló Pantheon mai képe
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A Marcellus-színház és az Insula Aesculapius templomával (makett)

Hadrianus mauzóleuma (makett)
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Peter Paul Rubens, Romulus és Remus (festmény)

Cavalier d’Arpino, A Horatiusok és a Curiatiusok (freskó)
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