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Rövidítések.

abi. = ablativus
abi. abs. = ablativus absolutus
ace. = accusativus
acc. c. inf. = accusativus cum infinitivo 
á. é. = átvitt értelemben
alci, ales, alqd, alqm, alqo = alicui, 

alicuius, aliquid, aliquem, aliquo
all. = állitmányi
á. m. = annyi mint
fth. = átható ige
fh. = benható ige 
coni. = coniunctivus
bs. = cselekvő 
dat. = dativus 
d = egyes szám

== értelemben
ölj. = elülj áró
e. k. = függő kérdés
én. fnileg. = főnév, főnévileg
esf. = felsőfok
fut. = futurum
fíig. besz. függő beszéd
gén. = genitivus
h. = helyett
hn. = hímnemű; linn. = hím- és 

nőnemű
my. = hiányos
t. = határozó
imp. = imperativus

impf. = imperfectum 
ind. = indicativus 
isz. = indulatszó 
köv. — következő 

kt. = kötőszó 
kül. — különösen 
kzf. = középfok 
1. = lásd 
in. = mondat 
mlkm. = mellékmondat 
nn. = nőnemű 
nom. c. inf. = nominativus cum in

finitivo
nv. = névmás
Ny, = Schultz-Dávid, Latin nyelvtana 
öá. = önállóan
or. obi. = oratio obliqua 
part. = participium 
pfm. = perfectum 
rghln. = ragoz hatatlan 
RNy. = Dávid István, Röv. latin 

nyelvtan
sn. = semlegesnemű
sz. = személy 
szmt. = személytelen 
szr. = szerkezet 
szv. = szenvedő 
tbs. = többes szám 
t. i. = tudniillik
t. k. = tulajdonképen
u. i. = ugyanis
vlki, vlmi = valaki, valami
v. ö. = vesd össze
1, 2, 3, 4 (az ige után) = első, stb. 

igeragozáshoz tartozó
3, (a melléknév után) = három végzetű
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c. SALLUSTII CRISPI

DE CATILINAE CONIURATIONE-

i.

1 Omnis, régi s classikus 
alakja a többes accusa- 
tivusnak oly szavaknál, 
amelyek többes geniti- 
vusa ium

studeo, 2, studui, törek
szem ; studeo mellett az 
acc. c. inf. szerkezettel 
a vágyat, a törekvést 
akarjuk kiemelni oly mó
don, hogy azh amit az 
inf. kifejez, a működő 
személy magában, ma
gán akarja láthatóvá 
tenni

praesto. 1, praestiti, kitű
nöm. fölülmúlok (alicui 
v. aliquem, aliqua re) 
qui student . . . anima
libus, akik a többi léte
zőket fölülmúlni törek
szenek

summa ope, teljes erővel 
nitor, 3, nisus v. nixus sum 

törekszem, rajta vagyok; 
omnis . . . summa ope 
niti decet, minden em

berhez illik, hogy teljes 
erővel rajta legyen 

sííeniío, abl. módi, tétlenül 
vitam transire, életet el

tölteni
pecus, -oris, sn. barom 
venter, -tris, hn. has, gyo

mor
oboedio, 4, -ivi, -itum, en

gedelmeskedem ; ventri 
oboedientia, hasnak en- 
gedelmeskedők, ahasnak 
szolgái

fingo, 3, -nxi, -ctum, ké
pezek

situs, 3, fekvő; situs est, 
fekszik

animi . . . utimur, a lélek 2 
parancsol, a test inkább 
szolgál

alterum, egyik alkotó ré
szünk

belua, nn. vadállat 
quo, azért 3
ingem, gén. ingenii h. 
opibus (ops- opis) segítsé

gével
vita ipsa, qua fruimur, az

r
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élet, melyet élvezünk, 
azaz földi életünk

nostri, gén. ohiec. nostri 
memoria, rólunk való 
megemlékezés, a ránk 
való emlékezés, emlék

quam maxume longam, 
e. h. quam longissimam

4 forma, nn. testi szépség.
fluxus, 3, (fluo-tóY) műié- 

kony
fragilis, -e, romlandó, mú

landó
virtus, a. m. ingenii prae- 

stantia, észheli kitűnő
ség, szellemi kiválóság 

habetur, a. m. est
5 certamen, -inis, sn. harcz,

küzdelem, versengés
virtus, (I. 4).
res militaris, hadügy 
procedo, 3, -cessi, -cessum, 

előre megyek, előre ha
ladok

6 incipias, (coni, praes, e. 2.
sz. általános alanyuság 
jelzésére)

consultum, sn. határozat, 
megfontolás

opus miatt van ahlativus- 
ban consulto, facto (Ny. 
230. §.)

per se, magában, egyedül
indigeo, 2, -ui, szükségem 

van, nélkülözök, per se 
indigens, magában véve

" elégtelen
egeo, 2, -ui, szűkölködöm, 

rászorulok

II.
Divorsus, 3, ellenkező irá- 1 

nyú, különféle irányban 
levő; divorsi, egymástól 
eltérőleg (adiec. praedic.) 

pars . . alii, a. m. alii .. 
alii, némelyek . . mások 

agitabatur, a. m. agebatur; 
etiam tum vita homi
num sine cupiditate 
agitabatur: akkor még 
nem voltak kapzsiak az 
emberek

sua cuique satis placebant, 
mindenki meg volt elé
gedve a magáéval

postea vero quam e. h. po- 2 
steaquam vero (tmesis) 

urbis (I. 1. többes acc.) 
rendezett államok

nationes, műveletlen né
pek

libido, -inis, nn. kívánság, 
vágy

periculo atque negotiis, 
veszedelmes körülmé
nyekben

comperio, 4,-peri, -pertum, 
megtudok, tapasztalok, 
compertum est (általános 
alanyuság, tapasztalták) 

plurumum posse, legtöb
bet tehetni

imperator, -oris, hn. ural- 3 
kodó, államfő

animi virtus, szellemi ké
pesség

aequabilis, -e, egyenlő, egy
forma, egyenletesebb
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res humanae, politikai vi
szonyok

haberent, volnának 
aliud alio fertur, hatalom 

erőszakos úton megy át 
másra

mutari acmisceri, változik, 
összezavarodik

cerneres, (általános alanyu- 
ság) nem látnok

4 ars, -tis, nn. mü, mesterség,
erkölcsi tulajdonság 

pario, 3, peperi, partum, 
szerzek

5 desidia, nn. tunyaság 
aequitas, -atis, nn. méltá

nyosság
lubido, -inis, nn. szen

vedély
invado, 3, -si, -sum, helé

pek, berontok, elterjedek 
fortuna, -ae, nn. külső vi

szonyok
7 virtus, -utis, nn. jelesség,

szellemi kiválóság 
pareo, 2, -ui, engedelmes

kedem, függök
8 multi mortales, a. m. multi

homines
dedo, 3, -didi, -ditum, át

adok, szolgálok
venter, -tris, hn. has, ventri 

atque somno dediti, az 
élvezeteknek s tétlenség
nek szolgálva

incultus, 3, műveletlen; 
indocti incultique jelzők 
(attributum praedicati
vum) igehatározok h. 

peregrinor, 1, -atus, kül
földön tartózkodom, ide
gen, ismeretlen 

peregrinantes, mint ván
dorok, azaz mint idege
nek, kik az ország ügyei
vel nem törődnek, élik le 
életüket

transeo, -ire, -ii,-itum, át
megyek, vitam transire, 
leélni az életet

quibus . . . voluptati . . . 
oneri, (kettős dat. fuit 
mellett, Ny. 208. §. 1.) 

iuxta, egyaránt csekély 
sileo, 2, -ui, hallgatok; quo

niam de utraque siletur, 
mert egyikről sem be
szélnek, nincs szó

verum enimvero, de bizo- 9 
nyára, mihi vivere . . . 
videtur, azt tartom csak 
az él s használja az életet 

negotium, sn. hivatás 
intentus, 3, buzgón foglal

kozó ; aliquo negotio in- 
tentus, bizonyos hivatás
nak szenteli magát 

facinus, -oris, sn. tett 
ars bona, ismeret 
fama, nn. dicsőség 
in magna copia rerum, az 

életkörülmények nagy 
bősége, sokasága

natura, nn.természet, vele
született hajlam; aliud 
alii (dat.) natura iter 
ostendit, mindenkit vele
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született hajlama más és 
más útra terelt.

III.

1 Bene facere . ,. absurdum
est, haza javát tettekkel 
előmozdítani, szóval elő
revinni sem megvetendő 

vel pace vel bello, akár a 
béke, akár a háború m ü
veivel

2 sequor, 3,secutus, követek,
kisérek, részesülök 

scriptor, -oris, hn. író 
auctor rerum, szerző (tettek 

szerzője)
arduus, 3, nehéz
res gestas scribere, törté

netet írni
facta dictis exaequanda, 

a tetteket szavakkal kell 
kiegyenlíteni, találó sza
vakkal történelmi hűség
gel elbeszélni, dictis, abl. 
exaequanda mellett ezen 
jelentésben egyenlővé 
tenni

delictum, sn. bűn, gonosz- 
tett

reprehenderis, (coni, bi
zonytalan feltétel): ha 
esetleg (gyalázod)

malevolentia, nn. rossz- 
akarat

ubi a. m. si
memorare, említeni, be

szélni
virtus, a. m. érdem

) aequo animo, egykedvüleg 
factu, (supinum, Ny. 291.

§.); quae . .. putat, ami
ről azt hiszi, hogy ő is 
könnyen megteheti

supra ea, e. h, quae supra 
ea sunt, quae quisque.., 
ami azon túl van

| vetüli flctapro falsis ducit, 
mint költöttet hamisnak 
tartja

adulescentulus, ifjú ko- 3 
romban

studium, sn. hajlam; studio 
ad rem publicam latus 
sum, hajlamomnál fogva 
a politikai pályára lép
tem ; latus sum (fero 
igéből)

adversus, 3, odafordult, el
lenkező, míhi . . . fuere, 
nem tetszettek 

pudor,-oris, hn. szerénység 
abstinentia, nn. önmegtar

tóztatás
virtus, érdem
largitio, ~onis, nn. veszte

getés
quae, és ámbár ezeket, 4 
aspernor, 1, -atus, meg

vetek
insolens, -ntis, szokatlan; 

insolens malarum ar
tium, aljas eszközökhöz 
nem szokott

imbecillus, 3, gyönge, erőt
len, zsenge

corrumpo, 3, -rupi, -rup
tum, megrontok
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corrupta (egyeztetve van 
aetds-szal)

ambitio, -onis, nn. nagyra- 
vágyás, dicsőségre való 
vágyás

cum, (concess.)
dissentio, 4, -sensi, -sen

sum, külömhözöm
nihilo minus, ép úgy 
honoris cupido. hírvágy 
fama, dicsőség 
vexare, gyötörni, kínozni.

IV.

1 Ex, után
miseria, nn sanyargatás 
requiesco, 3, -quievi, -quie

tum, megpihenek, meg
nyugszom

habendam, a. m. agendam, 
reliquam . .. habendam 
decrevi, elhatároztam, 
hogy életem hátralevő 
részét a közügyektől 
visszavonulva töltöm

decerno, 3, decrevi, decre
tum, elhatározok

non fuit consilium, nem 
volt szándékom 

socordia, nn. tunyaság 
desidia, (II. 5.) 
banus, 3, hasznos 
otium, sn. visszavonulás a 

hivatalos foglalkozástól, 
közügyektől, csendes, 
munkás magánélet, (s 
csak átvitt értelemben 
lustaság, henyélés) 

contero, 3, -trivi, -tritum, 
összemorzsolok, töltök, 
eltöltők, elfecsérelek 

venor, -atus, vadászok 
intentus (II. 9). colundo, 

venando (ablativusok) 
intentus miatt, ép így 
servilibus officiis is 

inceptum, sn. vállalat, 2 
terv

I studium, tanulmány
; ambitio mala, helytelen 

becsvágy fhonoris cu
pido, III. 5.)

detineo, 2, -nui, -tentum, 
visszatartok, gátolok, el
vonok

regredior, 3, -gressus, visz- 
szatérek; regressus (part, 
períóctuma cselekvő je
lentéssel)

res gestas, történet 
carptim, kikapkodva, ki

szemelve, (carpo supi- 
numától képzett igehatá
rozó Ny. 159. §. 2.) 

pars, -tis, nn. párt 
quam verissime, (Ny. 54. 3 

§• 7.)
paucis (verftis). röviden 
memorabilis, -e, emléke- 4 

zetre méltó
scelus, -eris, sn. gonoszság 
novitas, -atis, nn. újság 
cuius, ezen 5
explanare, kifejteni; de 

cuius... faciam, mielőtt 
az elbeszélést megkezde
ném, ezen ember jelle-
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mérői kell egyet-mást el- | 
mondanom.

V.
1 Nobili genere natus, nemes

nemzetségből (a Sergia 
gensből származott) 

magna vi et animi et cor
poris, nagy testi s lelki 
erővel megáldott 

pravus, 3. rossz, gonosz, 
megromlott, malopravo- 
que igen rossz, ingenio 
lelkületű

2 intestinus, 3, belső (ifjúko
rában voltak a Marius s 
Sulla közötti háborúk s a 
Sulla-féle proscriptiók.) 

rapina, nn. rablás 
discordia, nn. egyenetlen

kedés
gratus, 3, kedves, grata 

fuere, örömét lelte 
exerceo, 2, -ui, -itatunk 

gyakoriok (itt eltöltők).
3 inedia, nn. étlenség, éhezés 

algor, -oris, hn. hideg 
vigilia, nn. virrasztás, ál

matlanság
supra quam cuiquam cre

dibile est, hogy szinte 
hihetetlen

4 audax, -acis, vakmerő 
subdolus, 3, ravasz 
varius, 3, ingatag 
lubet, tetszése szerint 
cum rei simulator, kép

mutató, (aki olyasmit 
színlel, ami nincs) 

dissimulator, -oris, hn. 
szinlelő, (olyasmit rejt el 
színleléssel, ami van) 

appeto, 3, -ivi, -itum, kívá
nok, alieni appetens má
séra vágyódó (Ny. 214. §.) 

profusus, 3, tékozló, sui 
profusus (rendesen in 
praepositióval) a magáét 
eltékozló

satis eloquentiae, sapien
tiae parum (Ny. 212. § 
II. 2.) kevésbbé előre
látó

vastus, 3, telhetetlen 
rei publicae capiundae 

(gerundivum gén.) 
adsequor, 3, -secutus, el

nyerek
dum (a. m. dummodo) 

csakhogy
parare, szerezni
pensus, 3, fontos, kiváló, 

neque quidquam pensi 
habebat, semmibe sem 
vette, valamivel nem 
törődött, nem igen vette 
fontolóra

agitare, űzni,hajtani, nyug
talanítani ; in dies magis 
magisque ... ferox, nap- 
ról-napra inkább és in
kább nyugtalanította vad 
lelkét

inopia, nn. szükség, ino
pia rei familiaris, házi 
szükség

conscientia, nn. tudat 
ars, -tis, nn. tulajdonság
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augeo, 2, -xi, auctum, nö
velek

8 incitare, ingerelni 
divorsa inter se mala, egy

mással ellenkező tulaj
donságok

vexare, kínozni, pusztítani 
luxuria, nn. dőzsölés, té

kozlás
avaritia, nn. kapzsiság, tel- 

hetetlenség.
9 res, nn. tárgy

tempus, -oris, sn. alkalom 
repetere (inf. hortari mel

lett) supra, föntebhiekre, 
a múltra visszatérni

institutum, -i, sn. intéz
mény, szokás

rem publicam habere, az 
államot kormányozni 

dissero, 3, -ui, -ertum, el
mondok. paucis (verbis) 
disserere, röviden elmon- 
dani.

VI

1 Accipio, 3, -cepi, -ceptum, 
kapok, értesülök (au- 
ribus)

profugus, 3, menekülő 
incertus, 3, bizonytalan, 

sedibus incertis, (abh 
abs.) mivel nem volt ál
landó lakóhelyük

vagor, 1, -atus, barangolok 
cumque eis t. i. condidere 

atque habuere
agrestis, -e, foldmivelő

liberum atque solutum, tel
jesen független

moenia, -ium, sn. várfal, 2 
in una moenia conve
nere, egy közös városban 
letelepedtek (Ny. 235.
§• 3.)

dispar, -is, külömböző, 
dispari genere, dissimili 
lingua (M. abs.) jóllehet 
külömböző nemzetségü- 
ek, külömböző nyelvűek 

alii alio more viventes, s 
mindegyik más-más élet
mód szerint élt 

incredibilis, -e, hihetetlen 
memorare, említeni, incre

dibile memoratu (supi
num) hihetetlen

coalesco, 3, -alui, -alitum, 
összenövök, összeolva
dok

brevi (tempore), rövid idő 
alatt

dispergo, 3, si, -sum, szét
szórok

vagus, 3, kóborló 
concordia, nn. egyetértés

(abi.)
res, a. m. res publica 3
augeo, 2, auxi, auctum, 

növelek, gazdagítok 
prosperus, 3, szerencsés 
pollens, -tis, tehetős, ha

talmas
sicuti pleraque mortalium 

habentur, amint a leg
több emberi dologban 
történni szokott
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opulentia, nn. gazdagság 
orior, 4, ortus, keletkezem, 

támadok
4 temptare, megkísértek, bello

temptare, megtámadni 
auxilio esse, (dat, finalis, 

Ny. 208. §. 1.)
percello, 3, -culi, -culsum, 

lökök, megrémítek (tem
ptare, esse, festinare stb. 
inf. historikusok.)

5 domimditiaeque, békében
s háborúban

intentus, 3, megfeszített, 
heves gondos (attrib. 
praedicativum, igehatá-1 
rozó helyett Ny. 237, 
§• 3.)

obviam ire, ellene menni, i 
szemközt menni

post, azután
ubi, mihelyt
propello, 3, -puli, -pulsum, 

elűzök, elhárítok
dandis . . . beneficiis, (ge- 

rundiumosszerkezet): in
kább jótétemények adá
sával mint elfogadásával; 
azáltal hogy inkább ad
tak jótéteményeket mint 
elfogadtak

6 nomen imperi, a fóhatalom
neve

deligo, 3, -legi, -lectum, ki
választok

annis, (abh caus.) 
infirmus, 3, erőtlen, gyönge, 

quibus (dat. poss.) . . . 
infirmum kiknek teste az 

évek mi. tt (kor miatt) 
elgyöngült

ingenium sapientia vali
dum, telke a bölcseség- 
ben erős

consultare, tanácskozni, 
gondoskodni valamiről 
(dat.)

aetate, koruk miatt 
similitudo, -inis, nn. ha

sonlóság; curae simili- 
tudine gondjuk, (foglal
kozásuk) hasonlósága 
miatt

post, azután 7
ubi, midőn
conservare, megőrizni; con

servandae .... augen- 
dae . . . fuerat, (gerun
divum gén. a czél kifeje
zésére, Ny. 286. §. 4. j.): a 
szabadság megőrzésére s 
az államhatalom növelé
sére szolgált

superbia, nn. gőgösség 
dominatio, -onis, nn. kény

uralom
convorto, 3, - ti, -sum, for

dulok, se convortit, fajult 
immutare, megváltoztatni, 

immutato more, (abl. 
ahs.) megváltoztatván az 
eddigi szokást

annuus, 3, egy évig tartó, 
egy éves

bini, -ae, -a, két-két 
eo modo, (vonatkozik az 

amnm-ra)
insolesco, -ere, elbízom ma-
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gamat, folfuvalkodom; 
per licentiam insole- 
scere, hatalmában elbízza 
magát.

VII.

1 Tempestas, -atis, nn. idő
szak, idő

quisque, mindenki
extollo, 3, extuli, fölemelek 
in promptu habere, készen 

lenni, tartani, coepere.., 
habere, mindenki önér
zetre ébredni s tehetsé
gét tevékenységgel kimu
tatni kezdette

2 suspectus, 3, gyanús 
virtus, jelesség, itt: inge

nii praestantia
formidulosus, 3, félelmes

3 adipiscor, 3, -eptus, elnye
rek , adepta libertate 
(ábl. abs.)

cresco, 3, crevi, növök 
cupido gloriae (gén. obiec.) 
incedo, 3, -cessi, -cessum, 

belépek, megszállok
4 belli patiens, fegyverfógás-

ra, hadiszolgálatra alkal
mas volt (Ny. 214. §.) 

per laborem et usum, mun
kával s gyakorlással azaz 
gyakorlatilag (Ny. 225. §.) 
tanulta a katonáskodást 

decorus, 3, díszes 
scortum, kéjholgy: in scor

tis atque conviviis, kor- 
helykedésben. 

insolitus, 3, szokatlan 5 
asper, 3, járhatatlan 
arduus, 3, meredek 
omnia (fáradság s vesze

delem)
domo, 1, -ui, -itum, szelídí

tek, megfékezek; (plus- 
que a gyorsaság jelzésé
re): csakhamar legyőzött 

gloriae (gén. obiec.): a di- 6 
csőségért

ferio, 4, ütök (Ny. 128. §.) 
adscendo, 3, -ndi, -nsum,

fölmegyek
conspicio, 3, -exi, -ectum, 

meglátok, conspici, (szv. 
inf. általános alanyuságot 
jelez): hogy meglássák, 
magára vonja a figyelmet 

facinus, -oris, sn. tett 
properare, sietni; se pro

perare, siettetni 
eam . . . putabant, ezt tar

tották gazdagságnak (Ny. 
197. §.)

laus, laudis, nn. dicsőség 
(Ny. 213.)

liberalis, -e, adakozó, bő
kezű, pecuniae (Ny. 213.) 

manus, -us, nn. csapat 7 
fundo, 3, fudi, fusum, szét

verek
natura, (abi.) 
munio, 4, -ivi, -itum, meg

erősítek
pugnando, (abi. modi), 

harczczal, harczolva 
capio, 3, cepi, captum, el

foglalok
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res, körülmény
longius, kissé messzebb, 

messze
inceptum, sn. vállalat, 

tárgy, czéh

VIII.
1 Fortuna, nn. sors, végzet 

dominor, 1, -atus, uralko
dom

ex, szerint, ex lubidine, 
szeszélye szerint 

ex vero, igazság szerint 
celebrare, híressé tenni, föl

emelni
obscurare, elhomályosí

tani, lesújtani
2 amplus, 3, dicsőséges 

aliquanto minores, mégis
jóval kisebbek

fama feruntur, hírrel ter- 
jednek(mintminő hirök)

3 provenio, 4, -veni, -ventum,
létre v. előjövök, növök, 
születem

per terrarum orbem, az 
egész földkerekségén 

pro, mint, gyanánt 
celebrare, (VIII. 1.) magasz

talni
4 qui ea facere, kik olyano

kat tettek, kik tettekben 
tűntek ki

quantum, amennyire 
extollo, 3, extuli, kiemelek, 

verbis extollere, magasz
talni

5 ea copia, bőség (a történet
írókban)

prudentissimus quisque 
(quanto.. tanto-val való 
szerkesztés helyett, Ny. 
229. 1. j.) minél okosabb 
valaki

maxime negotiosus, (felső 
fok körülírással) annál 
munkásabb volt

optimus quisque, (a felső 
fok általánost jelez azért): 
minden egyes legjobb, 
azaz a nép szine-java, 
legderekabbja

sua benefacta, saját dicső 
tetteit

aliorum, t i. benefacta.

IX.
Colo, 3, -ui, cultum, tisztelek 1 
avaritia, nn. kapzsiság 
bonum, sn. igazság 
non magis . . . quam, ép 

oly kevéssé ... mint; (ha 
mind a két mondat ta
gadó) : külömben ép úgy.. 
mint inkább : non magis 
legibus . .. valebat: nem 
annyira a törvények 
miatt (kötelező erejénél 
fogva, mint inkább ter
mészeti hajlamuknál fog
va becsülték)

iurgium, sn. szóbeli pörle- 2 
kedés, czivakodás

simultas, -atis, nn. ellensé
geskedés

certare, versenyezni; de 
virtute certabant, érde
mért versenyeztek
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supplicium, sn. térdhajtás ■ 
az istenek előtt, alázatos ; 
kérelem, istentisztelet

magnificus, 3, nagyszerű, 
pompaszerető

parcus, 3, takarékos 
fidelis, -e, hű

3 duabushis artibus, ezen két
erkölcsi tulajdonsággal 

audacia, nn. vakmerőség, 
bátorság

ubi pax evenerat, mihelyt 
béke történt, e. h. béké
ben in pace

aequitas, -atis, nn. méltá- i 
nyosság ; seque ... cura
bant, gondoskodtak ma
guk s hazájuk jólétéről 

documentum, sn. bizony-
4 ság; quarum . . . habeo, 

mindezek nyomatékos 
bizonyságául azt tartom

vindicare, számot tartani, 
in alqm, megbüntetni; 
vindicatum est (által, 
alanyuság.)

imperium, sn. parancs 
tardus, 3, késő 
revocare, visszahívni-,revo- 

cati (participium, meg
engedő jelentéssel) 

signum, sn. jel, zászló 
pello, 3, pepuli, pulsum, 

elűzök, nyomok
audeo, 2, ausus, merek 
in pace vero, t. i. maxima

5 documenta habeo
metus, -us, hn. megfélem

lítés

imperium agitare, ural
kodni, agitare alquid, 
vlmivel foglalkozni 

accipio, 3, -cepi, -ceptum
(kapok) accepta iniuria 
(abi. abs.) jogtalanságot 
szenvedvén

persequor, 3, -secutus, ül
dözök, megtorolok.

X.

Labor, -oris. hn. munkál- 1 
kodás

cresco, 3, crevi, növök 
ferus, 3, vad 
subigo, 3, -egi, -actum, le-

igázok 
aemula, nn. (v. aemulus,

hn.), versenytárs 
stirps, -pis, nn. törzs; ab 

stirpe interiit, gyökeres
tül elpusztult 

intereo, -ire, -ii, -itum, 
tönkrejutok, elpusztulok 

cunctus, 3, mind, összes. 
pateo ,2,-ui, nyitva vagyok 
saevio, 4, -ii, -itum, kegyet- 

lenkedem, dühöngök 
misceo, 2, -ui, mixtum, ke

verek ; omnia miscere 
coepit, mindent fölfor- 
gatni kezdett (coepi Ny. 
146. §. II. 3.)

asper, 3, súlyos, nehéz 2 
tolerare, tűrni
otium, sn. csendes, visz- 

szavonult foglalkozás 
optare, kívánni; optanda.
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e. h. optabilia} kívána
tos

alias, ht. máskor, más kö
rülmények között

onus, -eris, sn. teher.eis.. 
oneri miseriaeque fu
ere . . ., terhűkre s rom
lásukra vált (kettős dat. 
Ny. 208. §.)

imperi (imperii h.), pe
cuniae (gen. obiec.) hata
lom, pénz után való só
várgás

materies, -ei, nn. anyag, 
forrás

z malum, sn. baj
4 fides, -ei, nn. hitel 

probitas, -atis, nn. becsüle
tesség

ars bona, jó erkölcsi tulaj
donság (II. 4.)

subvorto, 3, -ti, -sum, föl
forgatok

pro his, ezek helyett 
crudelitas, -atis, nn. ke

gyetlenség
venalis, -e, eladó
am&ifw, -onis, nagyravá- 

gyás
mortalis, a. m. homines 
subigo, 3, -egi, -actum, alá

hajtok ; coegit h. van, am
bitio multos. . . subegit, 
a nagyravágyás sok em
bert hamissá tenni kény- 
szerített

5 claudo, 3, clausi, clausum,
zárok, bezárok

pectus, -oris, sn. mell, kebel, 
szív

promptus, 3, elővett, nyil
vánvaló, látható; aliud 
clausum habere, hogy 
mást érezzen szívében, 
mást hordjon ajkán 

commodum, sn. haszon . .. 
non ex re ... aestimare. 
hogy ... ne értéke sze
rint, hanem haszon sze
rint becsülje

voltus, -us, hn. arcz, ma- 
gisque ... habere, inkább 
arcza legyen jó mint jel
leme

paulatim, lassankint 
vindicare, 1. IX. 4. 
contagio, -onis, nn. ragály,

(erkölcsi romlottság) 
pestilentia, nn. dögvész 
invado, 3, -si, -sum, beron

tok, elterjedek
immutare, megváltoztatni 
crudelis, -e, kegyetlen 
intolerandus, 3, elviselhe

tetlen.

XI.

Exerceo, 2, -ui, gyakoriok, [ 
uralkodom

vitium, sn. bűn; quod .. . 
vitium, ez a bűn mégis 

prope, közel, Ny. 52. §. 4. s 
203. §.2. l.j.)

ignavus, 3, gyáva, hitvány 2 
aequus, 3, egyenlő; aeque, 

egyformán.
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exoptare, nagyon, hevesen 
kívánni

nitor, 3, nixus v. nisus, tö
rekszem

vera via, egyenes úton 
huic, e h. hic, quia . . . 
bonae artes, X. 4.
desum, deesse,defui,hiánv- 

zom; nincs meg
dolus, hn. álnokság, ravasz

ság, csel
fallacia, nn. csalás, fondor- 

kodás, hamisság
coníendd, 3,-tendi, -tentum. 

feszítek, meghúzok, sietek, 
iparkodom, igyekszem

3 avaritiapecüniae(gén. obi) 
studium habet, a kapzsi
ság pénz után való vágy- 
gyal jár, a fösvénységnek 
pénz után való sóvárgás 
a következménye

nemo sapiens kifejezésben 
sapiens adiect. praedica
tivum (Ny. 237. §.3.): böl
csen, józanul, okosan s 
innen egy bölcs sem 
kíván

concupisco, 3, -ivi, -itum, 
kívánok

venenum, sn. első jelentés
ben szer, (pápfAocxov, testre 
erősen ható nedv, innen 
venenum malum, rossz, 
ártalmas nedv, méreg 

imbuo, 3, -búi, -butum, be
mártok, megnedvesítek; 
ea... imbuta, ez mintegy 
méreggel telve 

virilis, -e férfias 
effeminare, elgyöngíteni, 

elpusztítani
semper, folytonosan 
infinitus, 3, határtalan 
insatiabilis, -e, ki nem elé

gíthető, telhetetlen
inopia, nn. szükség 
minuo, 3, -nui, -nutum, 

kisebbítek, csökkentek 
recipio, 3, -cepi, -ceptum. 4 

visszafoglalok, recepta 
republica (abi. abs.) ám
bár fegyverrel foglalta 
vissza a főhatalmat; ini
tiis bonis (abh abs.) ám
bár jo kezdetek voltak, 
jól kezdődtek

eventus, -us, hn. eredmény, 
hatás, siker, vég; malos 
eventus habuit, balul 
ütöttek ki dolgai

rapio, 3, ni, raptum, ra
bolok

traho, 3, traxi, tractum, 
húzok, vonok, magamévá 
teszek

alius-alius, egyik-másik 
modus, hn. mód, mérték, 

határ
modestia, nn. kímélet 
foedus, 3, rút
in cives . . . facere, követ

tek el a polgárokon
rapere, trahere,cupere,ha- 

bere, facere, (inf. hist.-ok.) 
huc, ide, ehez 5
accedo, 3, -cessi, -cessum, 

hozzájárulok
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ductare, vezetni 
mos, moris, hn. szokás 
maiores, -um, hn. ősök 
luxuriosus, 3, fényűző 
nimis, ht. fölötte 
liberalis, ~e, bőkezű ; luxu

riose .. habuerat; habeo 
adverbiummal a. m. va
lakivel valamikép bánik 

amoenus, 3, kellemes 
voluptarius, 3, gyönyör

ködtető, élvezetes, gyö
nyörrel telt

otium, sn. tétlenség 
ferox, -ocis, harczias 
mollio, 4, elpuhítok, ellá

gyítok
6 mstiésco, 3, -suevi, -sue

tum, szokom vlmihez ; 
(áthatólag: szoktatok). 

amare, bujálkodni 
potare, inni, részegeskedni 
signum, sn. szobor 
tabula picta, festmény 
vas. vasis, sn. edény 
caelare, metszeni, vésni, 

domborművel ékesíteni, 
vasa caelata, dombor
művel ékesített edények 

mirari, csodálni 
privatim ht. magánosán, 

magán ügyben
publice, ht. nyilvánosan az 

állam nevében, közkölt
ségen, ea... rapere, azo
kat saját maga s az állam 
részére elrabolni 

delubrum, sn. (Az isteni 
tiszteletnek szánt hely 

szent (sacer); ilyen szent 
helyek (fana) lehettek 
akár berkek (luci, nemo
ra), akár oltárok, vagy 
kápolnák oltárral (sa
cella), akár templomok 
(aedes sacrae) vagy vég
re valamely szent cselek- 
vényre használt helyek 
(delűbrum, de és luo- 
tói) eredetileg azon hely, 
hol az áldozó valamely 
vallási cselekmény vég
zése előtt tisztulás oká
ért folyó vízben megmos
dott ; átvitt értelemben: 
templom)

profanus, 3, nem szentelt; 
sacra profanaque a. m. 
divina humanaque

polluo, 3, -ui, -utum, meg
fertőztetek

adipiscor, 3, - eptus, nyerek 7 
res secundae, szerencse 
fatigare, fárasztani, kifá

rasztani, kínozni^ rontani
ne, a. m. nedum, nem hogy, 

annál kevésbbé
temperare alci rei, mérsé

kelni vlmihvlmivel mér
sékelten élni

corrumpo, 3, -rupi, -rup- 
tum, megrontok, corru
ptis moribus (abi. abs.); 
quippe secundae... tem- 
perarent,mevt, ha a sze
rencse az okosokat is 
megrontja: annál ke- 
vesbbé tartanak mérté-
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két győzelmükben ama
zok, miután erkölcseik 
megromlottak.

XII.

1 Honor, -oris, hn. tisztelet, 
honori (dat. fin. esse mel
lett) : tiszteletül kezdett 
szolgálni a gazdagság, 
tiszteletet kezdett sze
rezni (birtokosának), 
csak a gazdagokat be
csülték, tisztelték 

imperium, sn. katonai fő- 
hatalom

potentia, nn. politikai fő
hatalom

sequor, 3, secutus, követek; 
eas... sequebatur, a gaz
dagok dicsőségbenrésze- 
sültek, a fővezérséget s 
a legfőbb tisztségeket el
nyerték

hebesco, -ere, tompulok, el
tompulok, virtus hebe- 
scere, az erény iránt való 
érzék (szeretet) kihalni 
kezdett

probrum, sn. gyalázat, szé
gyen probro (dat. fin.) 
gyalázatnak kezdették 
tartani

innocentia, nn. becsüle
tesség, önzetlenség 

malevolentia, nn. gonosz 
akarat

duco, 3, duxi, ductum, tar
tok, hiszek, vélek
112—1896. Lat. Praep. —sáli. Cat.

ex, következtében 2
luxuria, nn. dőzsölés 
invado, 3, -vasi, -vasum, 

meglepek
consumo,3, sumpsi,-sum

ptum, fölhasználok, el
pazarolok

pendo, 3,pependi, pensum, 
mérek, megmérek, becsü
lök, sua parvi pendere, 
sajátjukat kevésre be
csülték (Ny. 218. §. 1) 

puddr, -öHs,hn. szemérem 
pudicitia, nn. erkölcs 
promiscuus, 3, vegyes, kö

zös, pudorem . . . pro
miscua (habere), nem 
tettek külömbséget, azaz 
megvetettek szemérmet, 
erkölcsöt, istenihemberit 

nihil pensi, 1. V. 5. 
moderatus, 3, mérsékelt, 

mértéket tartó, nihil. . . 
habere, semmibe sem 
vették, semmiben sem 
tartottak kellő határt 

opera, nn. fáradság, operae 3 
pretium est, a fáradozás
nak jutalma van, megér
demli a fáradságot, ér
demes

villa, nn. mezei lakás 
in urbium modum, váro

sok módjára 
exaedificare, fölépíteni 
viso, 3,visi, visum, meglá

togatok
pietas, -atis,m. ájtatosság 4 
decorare, fölékesíteni

2
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praeter iniuriae licentiam, 
a jogtalanság, az ártha- 
toság szabadságán kívül 
(semmit sem vettek el) 
szabadon: kivéve, hogy 
ártalmatlanokká tették 
őket

eripio, 3, -ripui, -reptum, 
kiragadok, alcui atqd, 
elrabolok

5 at contra, de ellenben 
ignavus, 3, gyáva 
per summum scelus, mod- 

határozo (Ny. 225. §. 2. j.) 
socii, (Roma háborúiban el

lenségeivel többször szö
vetségre lépett, az ilye
neket szövetségeseknek 
(Civitates foederatae, so
cii) nevezték; a szövet
séges államok megtar
tották törvényeiket, de 
polgáraikat Romában 
idegeneknek tekintették 
(peregrini) s a romai lé
giók mellett socii néven 
külön csapatokban kel
lett katonáskodniok; a 
szövetségesek ruházatá
ról s fegyverzetéről saját 
államuk, élelmezésükről 

. Róma gondoskodott. Az 
egy római légióhoz tar
tozó szövetséges csapat
nak a római vezértől ró
mai polgárok közöl ki
nevezett három prae
fecti sociorum voltak a 
parancsnokai)

adimo, 3, -emi, -emptum, 
elveszek

victores, (appositio) 
proinde quasi, mintha bi

zony (gúnyos czélzattal.) 
demum, ht. éppen, csak, 

éppen csak; proinde . . . 
uti: mintha bizony jog
talanságot tenni annyit 
tenne, mint hatalommal 
élni (parancsolni).

XIII.
Quae nemini, nisi eis, qui 1 

videre, credibilia sunt, 
nisi kivéve, v. mint 

credibilis, -e, elhihető 
privatus, $, magán, szemé

lyi ; fn.-ileg magánzó, ál
lamhivatalt nem viselő 

complures, -a és -ia több , 
igen sokan 

subvorto, 3, -vorti, -sum, 
folforgatok, elhordok; 
subvorsos (esse montes) 
inf. perh acc. c. inf. me
morem miatt

consterno, 3, -stravi, -stra- 
tum, befödök, behintek, 
betoltok

ludibrium, sn. játékszerül: 2 
quibus ludibrio (kettős 
dat. fuisse mellett); qui- 
bús . .. divitiae (nom. c. 
inf) nekem úgy látszik, 
hogy ezeknek (ut iis — 
quibus) játékszerül szol
gált a gazdagság

quippe, mert, ugyanis
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abutor, 3, -usus, vissza
élek

per turpitudinem, (modhec- 
tározó; Ny. 225. §, 2.j.) 
turpitudo, -inis, nn. gya
lázatosság ,quippe. .pro
perabant, mert a mit 
becsületesen használhat
tak volna azzal gyaláza
tosán visszaélni siettek 
{properare, sietni) 

lubido, -inis, nn. vágy
3 stuprum, sn. fajtalanság 

ganea, nn. és ganeum, sn. 
csapszék, kurta kocsma, 
lehuj; dorbézolás 

ceterique (egyes gén. mert 
Sallustius a gyűjtő ne
veknél, vagy olyanfőnév
nél, melyet csak egyes 
számban lehet használni, 
csak egyesben használja 
ceteri-l s plerique-ti) 

cultus, -usf hn, művelés, 
ápolás, életmód (gén. lu- 
bido-Ndd való birtokvi
szony miatt) egyéb kicsa
pongásra való vágy

non minor, nem kevesbbé 
(egyeztetve lubido-N&\ 
Ny. 237. §,)

incedo, (1. VII, 3.) 
muliebris, -e, asszonyi 
patior, 3, passus, tűrök, 

viri . . . pati, a férfiak 
asszonyi módon éltek 

propatulus, 3, nyilt, sza
bad ; propatulum, sn. 
szabad hely, nyilt tér; in 

propatulo habere, nyil
vánosan kitenni, áruba 
bocsátani

vescor, -sci, táplálkozom, 
vendégeskedem

exquiro, 3, -sivi, -situm, 
fölkeresek, fölkutatok

somnus, hn. álom; somni 
cupido esset, mielőtt el- 
álmosodtak volna

fames, -is, nn. éhség 
sitis, -is, hn. szomjúság, 

szomj
lassitudo, -inis, nn. fárad

ság
opperior, 4, oppertus, vá

rakozom
luxus, -us, hn. fényűzés 
antecapio, 3, -cepi, -cepium 

és -captum előre elfog
lalok, megelőzök; luxu 
antecapere, gazdagság
gal azaz minden eszköz
zel ; (mert az étvágyat 
különféle izgató szerek
kel, néha hányással idéz
ték elő; a bágyadtságot, 
elálmosodást fürdőkkel, 
melyeket roppant fény
űzéssel (luxus) rendez
tek be)

familiares opes, családi 4 
vagyon

deficio, 3, -feci, -fectum, el
fogyok, (Ny. 194. §.) 

incendo, 3, -ndi, -nsum, 
tüzelek

imbuo, (1. XI. 3.) 5
2*
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libido, -inis, nn. vágy, a. m. 
cupido

careo, 3, -ui, vlmi nélkül 
vagyok (Ny. 222. §. 3.) 

profusus, 3, túlságos, mér
sékletien

quaestus, -us, hn. nyerész
kedés

sumptus, -us, hn. költeke
zés, tékozlás

dedo, 3, -didi, -ditum, át
adok.

XIV.

1 Corrumpo, (1, XI, 7.) 
factu, (u végű supinum fa-

cillumum miatt, Ny. 
291. §.)

ftagitium, sn. gonoszság 
stipator, -oris, hn. kisérő, 

testőr
caíerm, nn. csoport, soka

ság, sereg; omnium fia- 
gitiorum atque facino
rum (metonymia, ab
stractum pro concreto) 
mindennemű gonoszok
nak s gazoknak

2 quicunque, a, m. omnis 
impudicus, 3, fajtalan 
adulter, -i, hn. házasság

törő
ganeo, -onis, hn. korhely 
manus, -us, nn. kéz; manu 

kézzel, a. m. koczkajá- 
tékkal

venter, -ris, hn. has, ventre, 
(lakmározással)

bona patria, atyai javait, 
örökségét

pene, kéjelgéssel 
lacerare, széttépni, semmi

vé tenni, eltékozolni 
alienus, 3, idegen

I aes, aeris, sn. érez; alie
num aes, adósság 

grandis, -e, nagy, igen nagy 
conflare, összefújni, élesz

teni, szerezni; aes alie
num grande conflaverat. 
nagy adósságba verte 
magát

quo, (czélhatározó ut eo h. 
Ny. 257. §.)

redimo, 3, -emi, -emptum, 
megváltak

parricida, hn. apagyilkos, 3 
(itt általában): gyilkos 

sacrilegus, 3, templom
rabló, szentségtörő

iudicium, sn. birói vizsgá
lat, bíróság, törvényszék, 
ítélet

convinco, 3, -vici, -victum, 
meggyőzök, rábizonyí
tok ; iudiciis convicti, 
elitéltek

tudic/um timentes, az el
itéltetéstől tartók (Ny. 
204. §. 1. j.)

penuWum, sn. hamis eskü, 
esküszegés

alo, 3, -ui, -tűm, táplálok 
egestas, -atis, nn. nyomo

rúság. szükség
I conscius, 3, tudó, értő,
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conscius animus 
lelkiismereh bűntudat | 

exagitare, űzök, gyötrök;
ei Catilinae . . . erant : 
azok Catilina legbizal
masabb barátai voltak

4 si quis, a. m. aliquis 
vacuus, 3, üres, ment, a

culpa vacuus, a bűntől 
menten, bűne nélkül 

incido, 3, -cidi, beleesem. 
usus, -us, hn. társalgás 
illecebra, nn. édesgetés, 

csábítás
efficio, 3, -feci, -fectum, ki- 

eszközlök, létrehozok_ j
5 familiaritas ,-atis, nn. ba

rátság
appeto, 3, -ivi, -itum, vá

gyódom
mollis, -e, lágy, hajlékony, 

fogékony
fluxus, 3, folyó, változé

kony
capio, 3,cepi, captum, meg

fogok, eorum . . . capie- j 
bantur, kiknek fogékony 
s koruknál fogva változé
kony szive csellel köny- 
nyen behálózható

6 flagrare, égni, lángolni;
cuiusque . . . flagrabat, 
mert amint kinek-kinek 
szíve kora következté
ben lángolt

scortum, fajtalan személy
1. XIII. 2.

mercari, kereskedni, vásá
rolni 

sumptus (1. XIII. 5.) 
neque modestiae suae par- 

cere (parco, 3, peperci, 
kímélek) se becsületét 
nem kímélte, (még ön
magát is megbecstele- 
nítette)

dum, a. m. dummodo (Ny. 
254. §. 3.)

obnoxius, 3, valami vétség
ben bűnös, elmarasztalt, 
alávetett, lekötelezett 

frequentare, látogatni 7 
parum honeste habere, ke

vésre becsülni
pudicitia, nn. (1. XII. 2.) 
comperio, 4, -peri, -ertum, 

megtudok; compertum 
foret, coni, imperh foret 
(esset h.) sed haec fama 
ex aliis rebus magis va
lebat, . . . foret: de a hir 
inkább más körülmé
nyekből nyert megerősí
tést, mint abból, hogy azt 
valaki valóban tapasz
talhatta volna

cuiquam, dat. auct. (Ny. 
209. §.).

XV.
Adulescens, ifjú korában 1 

(Ny. 236.)
nefandus, 3, kimondhatat

lan, istentelen, gonosz 
stuprum, sn. fajtalanság 
virgo, -inis, nn. hajadon 
sacerdos, -otis, hnn. pap v. 

papnő
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alia huiusce modi, s mas 
ilyeneket

2 captus amore Aureliae 
Orestillae, (gen. ohiec.) 
megszerette Aurelia Ore- 
stilláh beleszeretett Au. 
O.-ba (capio, 3, cepi, cap
tum megfogok, Ny. 
222. §.)

cuius, (gen. poss. nihil 
miatt) praeter formam 
nihil . . . laudavit, kin 
szépségét kivéve semmi 
dicsérni valót sem talált 
egy derék ember sem 

nubo, 3, nupsi, nuptum, 
befödök, férjhez megyek 
(dat.-szal) quod ea ... .

(dat. nubere miatt) 
dubitabat, mivel az hoz
zá nőül menni vonako
dott

privignus, hn. mostoha fiú, 
privignum acc. timens 
miatt (Ny. 204. §. 2.) 

adulesco, 3, -evi, -ultum, 
felnövök, fölserdülök; 
adulta aetate, abh qual. 
felnőtt

pro certo creditur (által, 
alanyuság), bizonyosnak 
tartják (Ny. 197. §. 1. j.) 

necato filio (abh abs.) 
vacuus, 3, üres; (állitmá- 

nyi kiegészítő fecisse 
mellett, tehát nem domus 
jelzője)

scelestus, 3, gonosz 
nuptiae, -arum, nn. me

nyegző, házasság scele- 
stis nuptiis, (dat. finalis) 

quae res, ez a körülmény 
maturare, érlelni,siettetni;

maturandi (ger. gen. 
causa miatt); facinus 
(acc. maturandi miatt) 
összeesküvés

impurus, 3, tisztátalan 4 
infestus, 3, ellenséges 
vigiliae, -arum, nn. vir

rasztás
sedare, lecsillapítani; nam

que animus . . . poterat, 
mert tisztátalan (go
nosz) ... sem ébren, sem 
alvásban le nem csilla
pulhatott

conscientia, nn. bűntudat 
excitare, folizgatni

! vastare, pusztává, üressé 
tenni, rombolni, pusztí
tani, ita . . . vastabat, 
annyira zaklatta a bűn
tudat (szenvedélyektől) 
izgatott lelkét

color, -oris, hn. szín 
exsanguis, -e, vér nélküli, 5 

sápadt, halvány, color ei 
exsanguis, szine hala- 
vány

foedus, 3, ocsmány, rút 
citus, 3, gyors 
incessus, -us, hn.járás; ci

tus . . . incessus járása 
majd gyors, majd von
tatott

prorsus, ht. szóval 
facies, -ei, nn. arcz
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vultus, -us, hn. arcz, arcz- 
vonás

vecordia, nn. esztelenség, 
őrültség.

XVI.

1 luventus, -utis, nn, ifjúság;
felvont főnév, concret 
helyett): az ifjakat 

illicio, 3, ’lexi, -lectum, el
csalok, elcsábítok 

multis modis (abi. modi) 
különféleképpen

edoceo, 2, -ui, -doctum, ta
nítok

2 ex illis, e h. e iuventute
(értelem sz. egyeztetés) 

testis, is hn. tanu 
signator, -oris, hn. megpe

csételő, tanú; signatores 
falsi, végrendelet-hami
sítók

commodare, ajánlani, szol
gáltatni . . . olyanoknak, 
kiknek ezekre szükségük 
volt

fides, -ei, nn. becsületesség, 
adott szó

fortuna, nn. vagyon 
vilis, -e, hitvány, silány 
fama, nn. jó hírnév 
pudor, -oris, hn, szégyen

érzet
attero, 3, -trivi, -tritum, 

hozzádörzsölök, gyön
gítek

imperare, meghagyni, pa
rancsolni ; e miatt vanfca-

bere inf.-ban; fidem . . . 
maiora alia (t. i. faci
nora) imperabat, meg
hagyta nekik, hogy az 
adott szót, a javakat, ve
szedelmeket silánysá
goknak tartsák, azután, 
mihelyt jó hirnevöket s 
szégyenérzetüket tönkre 
tette, más nagyobb go
noszságokat parancsolt 

causa, nn. alkalom 3
peccandi, (ger. gén. causa

miatt)
in praesens t. i. tempus, a 

jelen időre, egyelőre 
minus, ht. nem 
suppeto 3,-ivi, -itum, kéz

nél vagyok, kínálkozom 
nihilum, -i sn. semmi; ni

hilo minus, nem ke- 
vésbbé

insons, -tis, ártatlan 
sons, -tis, ártó, (akik Cati-

linát megsértették) 
circumvenio. 4, -veni, -ven-

tum, behálózok, tőrbe 
ejtek

iugulare, megfojtani; cir
cumvenire, iugulare, 
(inf. hist. ;működő, paran
csoló alanyuk Catilina, 
ki mindezeket végrehaj
tatta az ifjakkal, hogy 
azok gyakorolhassák ma
gukat)

scilicet (scire és licet tudni 
lehet), természetesen, 
tudniillik
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torpesco, 3, -piu, megmere- I 
dek, zsibbadok, ellan
kadok

animus, hn. bátorság 
gratuito, ingyen, fizetés 

nélkül, gratuito potius 
malus atque crudelis 
erat, haszonra való szá
mítás nélkül volt gonosz 
skegyetlen, anélkül, hogy 
hasznot húzott volna

confido, 3, -fisus, bízom 
valakiben (alcui v.aliqua 
re, de re)

quod, mivel
aes alienum, adósság (1.

XIV. 2.)
per omnis terras, az egész 

földön
pZérigue, a legtöbb 
largus, 3, bő, sok, dús, 

largius, kissé pazarabbul
Sullanus, 3, Sulla-féle ka

tonák, Sulla veteránjai, 
(kiket gazdagon megaján
dékozott a Marius pár
tiak birtokaival Etruriá- 
bán, Latiumban, Campa- 
niában, de a kik közöl 
sokan birtokaikat elpa
zarolták s újabb ragad- 
mányra áhítoztak)

suo usi, (ütor-ból) élvén 
vagyonával

victoriae veteris, (gén. me
mores mellett), (melyet 
Sulla Cinna s Marius fö
lött aratott)

memor, -ris, emlékező 
exoptare, kívánkozni,óhaj

tani
opprimo, 3, -pressi, -pres

sum, elnyomok, oppri- 
mundae rei publicae, 
(gerundivumosszerkezeh 
a gerund. geni, consilium 
kívánta; Ny. 286. §.) 

consilium capere, elhatá
rozni ; opprimundae ... 
cepit elhatározta, hogy 
az államot fölforgatja 

extremus, (exterus felső- 5 
fóka), legvégső, in extre- 
mis terris, messze eső 
tartományokban

bellum gerebat, harczolt, 
(a Fekete tenger és Caspi 
tó között Mithridates 
ellen)

peto, 3, petivi,petitum, ké
rek, consulatum petere, 
pályáz a consuli hivatal
ra ; petenti a. m. si pe
teret

nihil sane, éppen nem 
tutus, 3, biztos 
tranquillus, 3, nyugodt, 

csendes
prorsus, ht. egyelőre, teljes

séggel, éppen
ea, a. m. e körülmények, 

sed ea . . . Catilinae, de 
éppen ezen körülmények 
valának kedvezők Cati- 
linára nézve.
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XVII.

1 Kalendae, -arum, nn. a hó
nap első napja 

appellare, megnevezni, fel
szólítani, (appellare, inf‘. 
hist. ép így: hortari, 
temptare, docere) 

temptare, próbára tenni 
imparatus, 3, készületlen 
praemium, sn. jutalom, 

haszon
docere, előadni, ecsetelni, 

lerajzolni; opes suas . .. 
docere, lerajzolta előttük 
segédforrását, az állam 
készületlenségét, az ösz- 
szeesküvésből származó 
nagy hasznot

2 explorare, kikémlelni, ki
kutatni

in unum, együvé, egybe 
necessitudo, inis, nn. a. m. 

necessitas, szorult hely
zet, quibus . . . akik a 
legszorultabb helyzetben 
voltak

plurimum audaciae (gén. 
part. Ny. 212. §. 1.) s a 
kik legbátrabbak voltak 
(inerat tartozik necessi
tudo s plurimum auda- 
cwe-hoz is, azért zeugma) 

senatorii ordinis (gén. 
qual.)

4 equester, -tris, -tre, lovagi, 
lovagrendű

ad hoc, ezen fölül, ezen 
kívül 

colonia, nn. gyarmat 
nobilis, -e, nemes, előkelő, 

tekintélyes; domi nobi
les, hazájokban tekinté
lyes egyének

complures, -a és -ia, igen 5 
sokan

occultus, 3, elrejtett, titkos 
particeps, -cipis, részes, 

résztvevő (Ny. 213. §.) 
dominationis spes, ura

lomvágy
inopia, nn. anyagi szükség 
necessitudo, 1. 2.
ceterum, egyébiránt 6
inceptum, sn. vállalat 
faveo, 2, favi, fautum, ked

vezek ; iuventus plera
que . . . favebat, a leg
több, de főleg a nemes 
ifjak kedveztek Catilina 
vállalatának

magnifice, pompásan, fény- 
üzőleg

molliter, kényelmesen 
quibus copia erat, kiknek 

módjukban vala ... él- 
niök

malo, malle, malui, inkább 
akarok

item ht. szintúgy, szintén, 7 
nem külömben, is, fuere 
item, voltak olyanok is 

ignarus 3, járatlan, tudat
lan, M. Licinus . . fuisse, 
hogy M. L. Cr. ismerte 
eme tervet, (consilii gén. 
ignarus miattNy.213. §.) 

invisus, 3, gyűlölt alcui;
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invisus ipsi, általa gyű
lölt, előtte gyűlöletes; 
akit gyűlölt

cuius vis opes ... crescere, 
azt akarta, hogy bárki
nek másnak a hatalma 
növekedjék, emennekha- 
talma ellenében (rová
sára)

confisum (esse), inf. per- 
fect. 1. XVI. 5.

valeo, 2, -ui, sikerülök; va
luisset (coni, futurum 
exactum-ot pótol, mert 
jelezve van a vonzó mon
datában a futurum; fore 
a. m. /Würum esse).

XVIII.

1 Antea, azelőtt. 
item, 1. XVII. 7.
in quibus Catilina fuit, 

köztük volt Catilina.
de qua (t. i. comurűfóöne) 

erről
verus, 3, igaz (Ny. 54. §. 7.)

2 designatus, 3, megválasz-
toth(amegválasztott.con- 
sulokat egészen hivatal
ba lépésükig (magistra
tum inire) designati-n&k 
nevezték; a választást 
megmásítani nem lehe
tett, de ambitus miatt 
vádat lehetett emelni a 
designatus ellen) 

ambitus, -us, hn. körüljá
rás, hivatalhajhászás 

(törvénytelen utón) meg
vesztegetés ; az ambitus- 
tói, mely büntetendő cse- 
lekvényt képézett, kü- 
lömbözött az ambitio, 
midőn a pályázó a sza
vazó polgárokat meg
kérte, hogy rá szavazza
nak)

interrogare, kérdezni, meg
kérdezni; törvény elő
idézni, bevádolni (lege) 
legibus ambitus interro- 
gati, törvényellenes hi
vatalkeresésről vádoltat- 
ván

poenas dare, bűnhődni 
repeto, 3, -ivi, -itum, újra 3 

követelek, visszakövete
lek ; pecuniae repetun
dae, pénzzsarolásért 
való kárpótlás; pecunia
rum rupetundarumreus, 
pénzzsarolásért való kár
pótlásról vádolt 

reus, 3, bűnös, vádolt 
prohibeo, 2, -ui, -itum, el

tiltok ; prohibitus ... pe
tere, eltiltották a consul- 
ságra való pályázástól 

legitimus, 3, törvényes 
profiteor, 2, professus, meg

váltok, jelentkezem; (a ki 
valami állami hivatalra 
pályázott (petere) törvé
nyes időn belül (trinun
dinum) vagyis három 
nundinae vasárnap közti 
idő) a comitia előtt je-
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lentkeznie kellett (nomen 
profiteri) amikor is nevét 
bejegyezték (nomen ac
cipere) ; a reus semmi
féle hivatalra sem pá
lyázhatott)

summae audaciae (gén. 
qual.)

egens, (egeo, 2, -m, szűköl
ködöm) szegény

factiosus, 3, pártoskodó, 
pártszövő

perturbare, megzavarni, 
fölforgatni; ad pertur
bandam (gerundivum a 
czél kifejezésére.)

mali mores, rossz erköl
csök ; elvetemültség 

stimulare, buzdítani, ösz
tönözni

communicare, közölni; 
consilio communicato 
(abl. abs.) miután tervü
ket vele közölték,miután 
tervükbe beavatták

parare, készíteni, akarni, 
elhatározni

interficio, 3, -feci, -fectum, 
megölök

fascis, -is, hn. nyaláb, cso
mó ; fasces, vesszőnyalá- i 
bök (mint a főhatalom 
jelképe); á. é. főhivatal; 
fascibus correptis (abl. 
abs.) a vesszőnyalábokat 
azaz a főhatalmat ma
gukhoz ragadván 

corHpío, 3, -ripui, -reptum, 
megragadok

obtineo, 2, -ui, -ntum, elfog
lalok

ea re cognita, ezen terv ki- 6 
tudódván

caedes, -is, nn. gyilkosság, 
gyilkolás

transfero, 3, -tuli, -latum, 
elhalasztók

pernicies, -ei, nn. veszede- 7 
lem, legyilkolás, leölés 

machinari, tervezni 
maturare, érlelni, idején 8 

tenni vlmit; (ha infin. van 
utána): sietni (Ny. 237. 
§. 12.) ni Catilina matu- 
rasset dare signum, ha 
Cat. korán (elhamar
kodva) nem adta volna a 
jelt

pro (élj.) előtt 
patrare, véghezvinni, meg

tenni
frequens, -tis, gyakori,nagy 

számú; nondum... con
venerant, még akkor ke
vés fegyveres volt jelen 

ea res, azon körülmény 
dirimo, 3, -emi, -emptum 

szétszedek, elválasztok, 
meghiúsítok.

XIX.

Pro praetore, (nem mint 1 
propraetort hanem csak) 
praetori hatalommal fol- 
ruházva

admtor, 3, -nisus v. nixus, 
neki támaszkodom, erői-
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ködöm; adnitente Cras
so (M. ahs. okhatározó) 
Crassus erőlködése, hat
hatós támogatása követ
keztében

infestus, 3, elkeseredett el
lenség

2 invitus, 3, akarata ellenére
(adiec. praedicativum) 
neque . . . dederat, de a 
senatus is örömmel adta 
a provinciát

simul, egyszersmind 
boni, derék, (politikai tekin

tetben) helyesen gondol
kozók

complures, 1. XVII. 5.
et (magyarázó mondatot 

vezet) mert
potentia nn. (személyes) 

hatalom
formidulosus, 3, félelmetes, 

félelmes
3 quos in exercitu ductabat,

akik seregében voltak 
iter faciens occisus est, út

közben megöltek (occido, 
3, -cidi, -cisum, meg
ölök)

4 patior, 3, passus, tűrök
5 alii autem (t. i. dzcuní) 

vetus, -eris, régi 
fidus, 3, hű
cliens, -tis, hnn. védett, 

alattvaló
vohi/ntate eius, ennek aka

ratából
aggredior, 3,-gressus, meg

támadok 

saevus, 3, kegyetlen 
perpetior, 3, -pessus, tűrök 
in medio relinquere, abba 

hagyni, nem feszegetni 
dictum (est) (által, alany.) 

eleget mondottunk.

XX.

Agere cum aliquo, alku- 1 
dozni, tárgyalni, érte
kezni

in rem esse, a dologra tar
tozó, czélszerű

cohortari, buzdítani; ta
men ... cohortari, mégis 
abban a hitben, hogy 
czélszerű lesz mindnyá- 
jokat együttesen (egybe- 
gyülten) felszólítani, buz
dítani

abda 3, abdidi, -ditum, el
rejtek

aedes, -is, nn. lakás, szoba, 
kül. templom, tbs. aedes, 
-ium, ház, lakóhoz

secedo, 3, -cessi, -cessum, 
visszavonulok, megyek.

arbiter, -tri, hn. tanú, szem
tanú

amoveo. 2, -ovi, -otíim, el
távolítók; omnibus . . . 
amotis (abl.abs.) minden 
alkalmatlan tanút eltá- 
volítván

huiusce modi, ilyenféle, 
ilyenforma

orationem habere, beszé
det mondani
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2 spectare, nézni, szemlélni;
spectata mihi forent, ha 
nem volna ismeretes, 
nem volnék meggyőződve 
mihi, a me helyett dat. 
auct. (Ny. 209. §.) 

nequaquam, hiába; nequi
quam . . . cecidisset (ca
do, 3, cecidi, casurus), 
hiába kínálkozott volna 
a kedvező alkalom 

in manibus esse, hatalmá
ban lenni

ignavia, nn. gyávaság, (el
vont főnév concrét he
lyett) : per ignavos (per 
segítségével) gyávák se
gítségével

vana ingenia, megbízha
tatlan egyénekkel (jelle
mekkel) ; vanus hiába 
való, üres

captare, kapkodni, hajhász- 
ni, elnyerni igyekezni

3 tempestas, -atis, nn. körül
mény

eo (abi. causae) azért 
audeo, 2, ausus, merész 

vagyok
incipio, 3, -cepi, -ceptum, 

kezdek, belekapok, bele
fogok

simul... intellexi, mivel át
láttam, hogy nektek 
ugyanazok vannak káro
tokra vagy hasznotokra, 
melyek nekem

4 ea, (nem amire vonatkozik,
hanem az állítmányt ki

egészítő főnévvel egye
zik)

demum, ht. csak 
firmus, 3, erős 
mente v. in mente agi- 5 

tare, fontolni, megfon
tolni ; sed ego . . . agita
vi, de hogy én mit ter
veztem, de hogy mi az én 
tervem

diversus, 3, ellenkező irá
nyú, külömböző, omnes 
. . . audistis, már ezelőtt 
mindnyájan külön-külön 
hallottátok

in dies, 1. V. 7. 6
accendo, 3, —cendi, -cen

sum, meggyujtok, föllán
golok, növök

considerare, megfontolni 
condicio, -onis, helyzet, ál

lapot
nosmet ipsi, mi magunk 
vindicare, számot tartani, 

törvényesen követelni, 
. ..in libertatem, hacsak 
mi magunkat föl nem 
szabadítjuk (hacsak mi 
magunk ki nem vívjuk 
szabadságunkat)

dicio, -onis, nn. uralom, 7 
főhatalom; in alicuius 
ius et dicionem conce
dere, valakinek tulajdo
nává lenni

reges t. i. socii 
tetrarcha, hn. fejedelem, 

aki valamely ország ne
gyed részén uralkodik;
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kisebb fejedelem,semper 
illis . . . vectigales (vec
tigalis, -e adófizető) esse, 
a szövetséges királyok s 
fejedelmek mindig nekik 
adóztak

stipendium, sn. adó 
pendo, 3,pependi, pensum, 

mérek, fizetek; (esse, pen
dere inf. histor.) 

strenuus, 3, bátor 
bonus, 3, becsületes 
volgus, -i, sn. köznép 
gratia, nn. befolyás 
obnoxius, 3, vlmi vétségben 

bűnös, alávetett
valeo, 2, -ui, erőben va

gyok ; si res publica va
leret, ha a köztársaság 
hatalma teljes erőben 
volna

formido, -inis, nn. félelem, 
rettegés; quibus formi
dini, (kettős dativus es
semus mellett)

8 aut ubi illi volunt, a. m.
apud quos illi esse vo
lunt, vagy azok kezében, 
kiknél ők akarják t. i. 
választás utján

9 repulsa, nn. elutasítás,
megbukás a választásnál, 
kudarcz

iudicium, sn. birói vizsgá
lat, törvényszéki üldözés. 

egestas, -atis, nn. szükség, 
nyomor

quousque, meddig quae ... 
viri, ugyan az istenért 

mindezt meddig fogjátok 
tűrni ?

nonne, vájjon nem 
emorior, 3, -mortuus, meg

halok ; emori per virtu
tem (módhatározó) 

praesto, 1, -stiti, -stilum, 
elül állok, praestat (inf.- 
szal) jobb

miser, -a, -um, nyomorult. 
inhonestus, 3, becstelen 
alienus, 3, idegen 
ludibrium, sn. gúny, játék

szer ; ubi alienae... fu
eris (által, alanyuság) 
amelybe mások gőgjének 
játékszerül szolgálunk 

dedecus, -oris, sn. gyalázat, 
becstelenség; per dede
cus (modhatározo) gya
lázatosán

amitto, 3, -misi, -missum, 
elveszitek

verum emmvero, de két-10 
ségkivül 1. II. 9.

pro, isz. ah! o ! pro deum 
(= deorum) . . . fidem, 
az istenek s emberek 
bizonyságaim

vigeo, 2, erőben vagyok; 
viget aetas, korunk erő
ben van, fiatalok va
gyunk

animus valet, szellemi ké
pességünk teljes erőben 
van

consenesco, 3, -senui, meg
öregszem, elgyöngülök; 
contra illis . . . conse-
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nuerunt, ellenben azok
nál a kor s gazdagság 
miatt minden (testi s 
szellemi erejük) elgyön
gült

inceptum, sn, kezdet 
opus, (Ny. 230. §.) 
expedio, 4, -ivi, -itum, ki

bontok, feloldok; cetera 
res expediet, a többieket 
a körülmény ki fogja 
fejteni, a többi majd ma
gától jön

^virilis, -e, férfias 
superare, bh. fölebb állok, 

kiemelkedem, bőségben 
vagyok (bőven található); 
illis divitias superare 
(acc, c. inf.) azoknál a 
gazdagság bővében van, 
hogy azok a gazdagság
ban bővelkedjenek 

profundo, 3, - fudi, -fusum, 
kiöntök, elöntök, elpaza
rolok

exstruo, 3, -struxi, -struc
tum, fölépítek

coaequare, kiegyenlíteni, 
egyenlővé tenni, quas 
profundant . . . . coae
quandis, a melyet elpa
zarolnak a tenger beé
pítésében s a hegyek el- 
-hordásában

res familiaris, családi va
gyon

brni, -ae, -a, kettő-kettő 
ample, ht. dúsan, gazdagon, 

kzf. amplius to váb b, több 

continuare, összefoglalni, 
összekötni; binas... con
tinuare, azok két vagy 
több házat építenek egy
más mellé

lar familiaris, (metony- 
mia) tűzhely, lakás, no
bis .. . ullum esse, ne
künk sehol sincs egyetlen 
tűzhelyünk (lakóházunk) 
sem

cum (explicativum): az ál- 12 
tál hogy

tabula picta, festmény 1.
XI. 6. 

diruo, 3, -m, -utum, le
rontok 

pecuniam trahere, pénzt
pazarolni 

pecuniam vexare, pénzt
harácsolni 

tamen, mindazonáltal 
summa libidine, a legna

gyobb tékozlással 
vinco, 3, vici, victum, ki

merítek
foris, ht. künn 13
aes alienum, 1. XIV. 2. 
asper, -a, -um, érdes, dur

va, sanyarú, mala res, 
spes multo asperior, sa
nyarú jelenünk, jövőnk 
még sanyarúbb 

denique, szóval; denique 
quid . . . animam, szó
val mink van nyomorú
ságos életünkön kívül 

reliquus, 3, hátrahagyott, 
hátralevő, quid reliqui
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(gen. part.) a hátraha- 
gyottnak mije

I4quin igitur, tehát miért 
nem, mert; quin (felhívó 
kérdésben) a. m. miért 
nem

expergiscor, 3, -perrectus, 
fölébredek

en, isz. ime
situs, 3, fekszik, van; in 

oculis sita sunt, szeme
tek előtt van

praemium, sn. jutalom, 
(praemia állitmányi kie
gészítő)

15 hortari, buzdítani
löütor, 3, üsus, élek vele, 

használok; vet . . . uti
mini, akár mint vezért, 
akár mint közkatonát 
akartok alkalmazni 

absum, abesse, abfui, távol 
vagyok; neque.. . aberit, 
sem lelkem, sem testem 
nem lesz távol, azaz 
szívvel lélekkel veletek 
leszek

animus me fallit, csaló
dom (fallo, 3, fefelli, csa
lok.)

servire, szolgálni 
paratus, 3, kész.

XXI.

1 Accipio, 3, -cepi, -ceptum, 
(auribus), hallok

sed neque res neque spes 
bona ulla, de sem a je

len, sem a jövő éppen 
nem vala biztató, (1. 
XX. 13.)

quietus, 3, nyugodt, quieta 
(több semh acc.) movere, 
a közbéke megzavarása 

merces, (-edis), nn. bér, 
jutalom, nyereség, vide
batur mellett kettős no
minativus egyik movere, 
a másik magna merces 
(állitmányi kiegészítő)

propono, 3, -posui, -posi
tum, előteszek, előter
jesztek, előadok

peto, 3, petivi, petitum, el
nyerek

guid ubique . . . haberent, 
a. m. quid opis aut spei 
haberent atque ubi ea 
essent, minő segedelem
re, eseményre számít
hatnak

polliceor, 2, pollicitus, igé- 2 
rek

tabulas novas, a. m. szám
viteli könyvek, (tabulae 
accepti et expensi), ha 
az adós eleget tett tarto
zásának a praetor előtt 
megtörtént a leszámolás 
s uj táblát kapott a hite
lező, innen tabulae no- 
vae, a. m. az adósságok 
részleges megszűnése 
vagy teljes megsemmisí
tése) ; tűm... novas, ek
kor Catilina megígéri 
adósságaik eltörlését
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proscriptio, -onis, nn. nyil
vános kihirdetés, áruba 
bocsátás, számkivetés 

locuples, -etis, gazdag 
sacerdotium, sn. papi tiszt

ség
3 praeterea, azaz: dicebat.

(azért oratio obliqua) 
petere consulatum A., a 

consuli hivatalra pályá
zik G. Antonius

guem . . . speraret (acc. c. 
inf. spero miatt); akiről 
reméli, hiszi

familiaris, -e, testi-lelki 
barát, bizalmas barát 

omm&us . . . circumven
tum, mindenféle szük
ségtől (pénzzavar) szo
rongatott

cum eo ... facturum, azzal 
fog ő, mint consul, mű
ködéséhez hozzáfogni

4 maledictum, sn. gyalázás,
rágalom

increpo, 1, -crepui, -crepi
tum, zorgok, zúgok, neki 
rontok, megtámadok 

wömznans, megnevezve, 
névszerint

laudare, (inf. hist.) 
admoneo, 2, -ui, -itum, 

emlékeztetek
egestas, 1. XX. 9. 
ignominia, nn. gyalázat 
guibus ea (t. i. wcíona) 

praedae fuerat, kiknek 
az zsákmányul szolgált, 
bo zsákmányt hozott 
112—1896. Lat. Praep. SafrCat. 

alacris, -e, bátor, felgyui- 5 
tott, izgatott

cohortari, buzdítani 
petitio, -onis, nn. hivatal

keresés, pályázás
cűrae, (dat. fin. habeo mel

lett Ny. 208. 8.) hogy le
gyen gondjuk’

conventus, ~us, hn. gyűlés.

XXII.

Oratione habita, (abl. abs. 1 
beszéde végeztével 

iusiurandum, iuris iüran- 
di, sn. eskü

popularis, -e, belföldi, po- 
putaris, -is, hn. földi; itt 
a. m. socius; populares 
sceleris sui, gonoszságá
nak szövetségeseit, bűn
társait

adigo, 3,-egi, -actum, haj
tok, űzök, kényszerűek, 
alqm

patera, nn. csésze 
circumfero, -ferre, -tuli, 

-latum, körülhordozok, 
körülviszek

exsecratio, -onis, nn. átko- 2 
zódás, átok, post exse
crationem, az esküvel 
erősített fogadás után 

degustare, megízlelni (inni) 
sollemnis, -e, évenkinti, 

ünnepelt
sacra, -orum sn. áldozat, 

istentisztelet (ünnepi is
tentiszteleteken)

3
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consuesco, 3, -suevi, -suc
tum, szokom,megszokom 

aperio, 4, -perui, -pertum, 
föltárok, kinyilvánítok 

dictitare, mondogatni 
quo, a. m. ut eo, (czélhat. 

mondat)
forent, a. m. essent
conscius, 3, tudó, alius . . . 

conscii (értelem sz. 
egyeztetés, Ny. 189. §. II. 
3. 4. j.) tudván egymás
nak ily nagy gonosztet- 
téről

3 fingo, 3, finxi, fictum, ala
kítok, költők,kigondolok; 
ficta (esse) (acc. c. inh 
existumabant miatt)

Ciceronis invidiam (gén. 
obiect.)

Icnio, 4, -wi, -ii, -itum, 
enyhítek

atrocitas, -atis, nn. iszo
nyatosság, iszonyú bűn
tény

poenas dare, bűnhődni 
pro, -hoz, -hez képest 
comperio,^, -peri, -pertum, 

megtudok, nobis (dat. 
auct. abh h. Ny. 209. §.) 
.... comperta est, mi 
azon dologról fontos
ságához képest keveset 
tudunk.

XXIII.
Obscurus, 3, homályos, 

1 n atus loco haud obscuro, 
nem alacsony származású 

flagitium, sn. gonosztett 
cooperio, 4, -operui, -oper

tum, befödök, betaka
rok ; coopertus alquare,. 
valamibe elmerült, elsü- 
lyedt

probrum, sn. gyalázatos 
tett, feslett élet

gratia, miatt
senatu moverant (a censo- 

rok egyik kötelessége 
volt a közerkölcsiségre 
való felügyelet azon jog
gal, hogy a társadalmi 
erkölcsök megsértőjét 
büntetéssel illették; ilyen 
büntetések voltak: nyil
vános dorgálás, a sena- 
tusból (senatu movere) 
vagy lovagrendből való 
kirekesztés (equum adi
mere); alsóbb rangú tri- 
busba való áttétel (tribu 
movere, tribum mutare 
iubere), minden tribus- 
ból való kizárás, szava
zati jogtól való megfosz
tás (in Caeritum tabulas 
referre). A következő 
lustrum censorai az elő
zők itétetét megváltoz
tathatták, ha az illetőn 
javulást vettek észre 
(restitutio in inte
grum)

vanitas, -atis, nn. hiúság, 2 
könnyelműség

reticeo, 2, -ticui, hallgatok, 
elhallgatok
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suamet (Ny. 63. §. 2. j. a 
meí-ről)

occultare, eltitkolni 
prorsus, ht. előre, teljesség

gel, egyáltalában
quidquam pensi . . .V. 6. 

prorsus... habebat, sem 
a szóval, sem a tettel egy
általában nem törődött

3 stupri vetus consuetudo,
régi fajtalan viszony

cum minus gratus esset, 
midőn már nem volt any- 
nyira kedves

inopia, (abl. caus.) 
largior, 4, -/íus, bőven 

adok, ajándékozok
minus, a. m. non, nem 
maria montisque polliceri, 

(közmondásos kifejezés): 
eget-földet Ígérni

minor, 1,-atus, fenyegetek 
obnoxius, 3, vlmi vétségben 

bűnös, alávetett, enge
delmeskedő , ni . . . ob
noxius foret, ha neki 
nem engedelmeskednék, 
akaratának nem hódolna 
(ha t. i. nem akarná vele 
a régi viszonyt folytatni) 

postremo . . . solitus erat, 
szóval a szokottnál dur
vábban bánt vele

4 insolentia, nn. szemtelen
ség, szokatlan magavi
selet

occuZíum habere aliquid, 
valamit titokban tartani 
(Ny. 278. §. 5.)

occulo, 3, -cului, -cultum, 
titkolok

tollo, 3, sustuli, sublatum, 
elhallgatok, sublato auc
tore, (abh abs.) elhallgat
ván a szerzőt, nem ne
vezvén meg a forrást 

ea res. ezen hír 5
accendo, 3, -cendi,. -cen

sum, meggyújtok, föltü
zelek, növelek; studium 
. . . accendit, sarkalta az 
embereket

mandare, rábízni, ruházni, 
ad consulatum man
dandum (gerundivumos 
szerkezet czélhatározó 
értelemmel, ut . . . man
darent)

pleraque (egyes nőnemű 6 
nominativus, Sallust. e 
szót gyakran használja 
egyes számban, különö
sen gyűjtőnevek előtt)

invidia (abh causae) 
aestuare, hevülni, forrni;

invidia aestuabat, az 
irigységtől forrongott, 
rendkívül féltékeny volt 

polluo, 3, -m, -utum, be- 
piszkolok, bemocskolok, 
et quasi . . . credebant, 
s azt hitték, hogy mint- 
egy befertőződik a con- 
sulság, lealacsonyul a 
consuli méltóság 

quamvis, melléknév előtt 
a. m. ha mindjárt, ha még

I oly—is
3*
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novus homo (Rómában 
hosszú időn át egyedül a 
patríciusok lehettek ál
lami hivatalnokok, míg
nem hosszas küzdelmek 
után a plebejusok is el
nyerhették e jogot, e jog 
alapján fejlődött ki a no
bilitas. Azokat, kiknek 
elődei valamely curulisi 
hivatalt viseltek, nobili
seknek nevezték; azokat 
pedig, kik ilyen hivata
lokból, melyeknek első 
lépcsője a curilisi aedili
tas volt, szükséges költ
séggel nem rendelkezvén, 
ki voltak zárva, ignobi- 
leseknek, de néha az ig- 
nobileseknek, különösen 
a gazdagabbaknak sike
rült curulisi hivatalba 
jutniok, az ilyen ignobi- 
list, ki családjában elő
ször viselt curilisi hiva
talt, nevezték homo no- 
ws-nak; utódai már no
biles lettek; ilyen homo 
novus volt Cicero is) 

adipiscor, 3, -eptus, el
nyerek

post, ht. invidia et super
bia post fuere, irigység 
ésgőgháttérbe szorultak.

XXIV.
1 Comitia, -orum, sn. gyű

lés, comitia centuriata, 
(olyan gyűlés, melyen a 

nép szokta gyakorolni 
politikai jogait); itt co
mitiis (t. i. consularibus) 
habitis, consuhválasztó 
gyűlésen

popularis, -is, hn. tag, ré
szes

concutio, 3,-cussi, -cussum, 
megrettentek, (plus
quamperfectum a gyorsa
ság, a gyorsan, váratla
nul bekövetkezett ese
mény jelzésére)

furor, -oris, hn. düh, dü- 2 
hösség

wmwo, 3, -ui, -utum, ki
sebbítek

in dies, napról-napra 
sumo, 3, sumpsi, sumptum, 

veszek
mutuus, 3, kölcsön vett,pe- 

cuniam . . . mutuam, a 
pénzt,melyet a sajáts ba
rátai hitelére kölcsön vett 

belli faciundi, (gerundi
vum) a háború megindí
tásának

ascisco, 3, -ivi, -itum, elfő- 3 
gadok, befogadok; ea . . 
dicitur (nom. c. inf.)

aliquot, néhány
sumptus, -us, hn. költség, 

kiadás, quae . . . tolera- 
verant, akik eleinte bu
jaságukkal győzték tete
mes kiadásaikat

quaestus, -us, hn. kereset 
luxuria, nn. bujaság, post 

ubi . . . fecerat, később,
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miután koruk a kereset
nek és nem egyúttal a 
bujaságnak véget vetett 

aes, aeris, sn. érez, pénz, 
aes alienum, adósság 

grandis, -e, iszonyú nagy 
conflare, összefúni, élesz

teni ; aes alienum . . . . 
conflaverant, roppant 
nagy adósságba verték 
magukat

4 servitium, sn. szolgaság, 
servitia urbana, a vá
rosbeli rabszolgákat 

sollicitare, erősen mozgás
ba hozni, föllázitani 

viros, a. m. maritos, (ma
ritus, hn. férj) 

adiungo, 3, -iunxi, -iunc- 
tűm, hozzáfűzök, hozzá
kapcsolok.

XXV.

1 In eis erat, ezek között volt 
virilis, -e, férfias, virilis

audaciae (gén. qual.), 
férfias vakmerőségü 

committo, 3, -misi, -mis
sum, elkövetek, véghez- 
viszek

2 haec mulier . . . fortunata
fuit, (fortunatus, 3, sze
rencsés), ezen nő szár
mazására s szépségére 
nézve, azonkívül férjé
ben s gyermekeiben 
eléggé szerencsés volt ; 
genere, forma, viro, li

beris (abh limitationis) 
férje volt Decimus Junius 
Brutus, aki 77. Kr. e. con
sul vala; gyermeke volt 
Decimus Brutus Caesar 
gyilkosainak egyike) 

doctus, jártas; docta (há
romféle szerkezettel for
dul elő : docta litteris abi. 
(classicus szerkezet); 
docta psallere infiniti- 
vusszal (költői szerkezet) 
ép így költői szerkezet 
acc.-sal multa alia 

psallo, 3, psalli, húros 
hangszeren játszom, czi- 
terázok

saltare, tánczolni 
elegans, -ntis, ékes, csinos, 

választékos
probus, 3, jó, tisztességes, 

erkölcsös, psallere . . . 
probae, énekelni s művé
sziesebben tudott tán
czolni, mint az egy erköl
csös nőre nézve szüksé
gese

instrumentum, sn. eszköz, 
kedvtelés

decus, -oris, sn. dísz, illen- 3 
dőség

pudicitia, nn. szemérem 
parco, 3, peperci, kímélek 
discerno, 3, -crevi, -cretum, 

elkülönítek, megkülöm- 
böztetek; pecuniae an 
famae (kettős kérdés).. 
discerneres (általános 
alanyuság miatt coniunc.
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egyes második személy: 
Ny. 192.6. d) nehéz meg
mondani, vájjon a pénzt 
vagy jó hírnevét kimél- 
te-e kevesbbé

lubido, -inis, nn. szenve
dély, ocsmány vágy

accendo, 3, -cendi, -cen
sum, felgyújtok

4 antehac, ht. azelőtt
prodo, 3, -didi, -ditum, el

árulok; fidem prodide
rat, megszegte adott 
szavát

creditum, sn. (credo igéből) 
hitel, kölcsön, kölcsön 
vett pénz

abiurare, esküvel eltagad
ni ; creditum obturave
rat, elesküdte a kölcsön 
vett pénzt, megesküdött 
(hamisan) arra, hogy 
nem tartozik

caedis conscia, (I. 22. 2.) 
gyilkosságban részes

praeceps, -cipitis, fejjel le
felé, fejjel előre; in prae
ceps abire, tönkre menni

5 absurdus, 3, rossz hang
zású, képtelen, együgyű; 
non absurdum, nem je
lentéktelen, ingenium 
... absurdum, elég eszes, 
tehetséges volt

iocus, hn. tréfa; iocum mo
vere, tréfát űzni

mollis, -e, gyöngéd 
procax, -acis, szemtelen, 

sermone uti (t. i. posse) 

. . . procaci, tudott majd 
szerényen, majd gyengé
den, majd szemtelenül 
beszélni

prorsus, ht. egy szóval 
facetiae, -arum, nn. elmés 

ötletek, tréfa, élez
lepos, -oris, hn. kellem, 

kedvesség, finomság, 
prorsus . . . inerat, szó
val igen élezés s nagyon 
kellemes volt.

XXVI.

Tfe rebus comparatis (abi, 1 
abs.) ily előkészületek, 
előzmények után 

nihilo minus, mégis 
in proxumum annum, a 

következő évre 
sperans, azon reményben 
si designatus foret (desi

gnare, kijelölni) ha meg
választják ; designatus, 
megválasztott, (a meg
választott consuit ugyan
is egészen hivatalba lé
péséig (magistratum 
inire) designatusnak ne
vezték, de már ekkor is föl 
volt ruházva hivatalá
nak minden jelképeivel) 

ex voluntate, (1. 19. 5.) 
quietus, 3, nyugodt 
neque illi tamen, de ennél 2 

sem
astutiae, -arum, nn. forté

lyosság
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desum, -esse, -fűi, távol 
vagyok, hiányzóm

3 principium, sn. kezdet 
polliceor, 2. -itus, ígérek,

pollicendo (ger. ahh 
modi)

Fulvia, (1. 17. 4. per Ful- 
viam Ny. 220. §. 2. j.)

efficio, 3,-fovi, -fectum, ki- 
eszkozlok

Q. Curius, (1. 23. 1.)
4 pactio, -onis, nn. alku, szer

ződés
perpello, 3, -puli, -pulsum, 

ráveszek, rábírok pacti
one .... perpulerat (a 
provinciára vonatkozó 
megegyezéssel rábírta: a 
lex Sempronia de pro
vinciis (123. Kr. e.) óta a 
senatus még a consuh 
választó gyűlés előtt ki
jelölte a consularis pro
vinciákat, melyeket a 
oonsulok consulságuk le
telte után kormányozni 
fognak, hogy a megvá
lasztott (designati) con- 
sulok azokon még hiva
talba lépésok előtt meg
osztozhassanak sorshu - 
zás utján, de szabadsá
gukban volt működésük 
megkezdése előtt provin
ciáikat megcserélni vagy 
egyiknek a másik részére 
lemondani; Cicero a ne
ki jutott Macedóniát át
engedte Antoniusnak)

\ praesidium, sn. őrség, őri
zet

occulte, ht. titkon, circum 
se .. . habebat, ot magát 
titkon barátai s pártfo- 
goltjai védték

petitio, -onis, nn. kérés, fo- 5 
lyamodás, a consulságra 
való pályázás

quas . . . fecerat, melyeket 
a Mars mezején a consu- 
lok ellen szőtt

prosperus, 3, szerencsés 
cedo, 3, cessi, cessum, me

gyek, sikerül, neque . . . 
prospere cessere, nem 
szerencsésen sikerültek, 
nem jól ütöttek ki 

constituit bellum facere, 
(elhatározástjelentő ige 
után egyszerű inf., mert 
mind a két mondat ala
nya ugyanaz)

experior. 4, -pertus, meg
kísértek

asper, -a,-um, érdes,durva, 
kellemetlen

foedus, 3, gyalázatos, un
dok, quoniam... aspera 
foeda (Ny. 237. §. 3.) eve
nerant, mivel, a mit ti
tokban tervezett, rosz- 
szúl és csúfosan ütött ki.

XXVII.

Alium alio, másokat más- 1 
hová

alio, ht. máshová
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quem ubique(etubi)... cre
debat, akit s ahol a maga 
részére alkalmasnak, 
használhatónak hitt 

simul, ht. együtt, egyszerre
2 molior, 4, -itus, mozgásba

hozok, erőlködöm
tendo, 3, tetendi, tentum, 

feszítek; insidias ten
dere, cselt vetni

obsido, 3, -sedi, -sessum, 
körülveszek, elfoglalok 

telum, sn. nyíl, fegyver; 
ipse cum telo (abl. módi) 
esse ő maga fegyveresen 
járt

item alios iubore, t. i. esse 
cum telo. iubere miatt 
acc. c. inf.)

item, ht. szintúgy, szintén 
hortari, (inf. hist.; ép igy 

festinare, vigilare, fati-. 
gari is)

intentus, 3, éber 
dies- noctesque, éj j el - n a p - 

pal
festinare, sürgölődni 
vigilare, őrködni 
insomnia, nn. álmatlanság 
fatigare, kifárasztani, ne

que insomniis . . . fati
gari, és sem az éjjelezé- 
sek, sem a munka ki nem 
fáraszták

3 procedo, 3. -cessi, -cessum,
kimegyek, sikerülök 

intempestus, 3, alkalmat
lan, időn kívüli; intem- 
pesta nocte, késő éjjel |

princeps, -cipis, hn. fő 
ignavia, nn. gyávaság 4 
queror, 3, questus, panasz

kodom
docet, előadja 
ad capiunda (capio, 3, 

cepi, captum) arma, (ge
rundivum), fegyverfo
gásra

qui initium .... facerent 
(czélhatározó mondat 
Ny. 257. §. 1. b)

opprimo, 3, -pressi, -pres
sum, elnyomok, si prius 
... oppressisset, ha előbb 
Cicerót az útból a láb 
alól eltette

officio, 3, -foci, -fectumy 
gátolok, útjában vagyok 
(aZcm).

XXVIII.

Perterreo, 2, -ui, -itum, 1 
megijesztek, igitur . . . . 
ceteris, mig tehát a töb
biek megrémültek s ha
boztak

opera, nn. közreműködés 
polliceor, (1. 26. 3.) 
paulo post, kevéssel ezután 
sicuti salutatum, (supinum 

aczél kifejezésére), mint
ha üdvözölni akarná, üd
vözlés ürügye alatt; (vo
natkozik a romaiak azon 
szokására, melynél fogva 
az előkelőbbek első reg
gelijük n\,án(ientaculum^
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borba mártogatott ke
nyérből, tojásból, sajtból, 
méz s gyümölcsből állott) 
clienseik tisztelgését (sa
lutatio) fogadták, akik 
már hajnalban kezdtek 
gyülekezni a vestibu- 
lumban)

introeo, 4, -ivi, -itum, be
megyek

improvisus, 3, nem sejtett, 
váratlan, de v. ex impro
viso n. csak improviso, 
váratlanul, hirtelen, itt: 
orozva

domi suae, saját otthoná
ban

confodio, 3,-fodi, - fossum, 
felások, átdöfök, átszűrök

2 ubi intellegit, amint érte
sült

impendeo, - ere, fölötte füg
gök, fenyegetek 

propere, ht, gyorsan
3 ianua, nn, ajtó

prohibeo, 2, -m, -itum, el
tiltok, ianua (abi.) pro
hibiti, az ajtótól elaltat
ván, azaz: zárt ajtóra 
találván

frustra, ht. hiába 
suscipio, 3, -cepi, -ceptum, 

fölvállalok, vállalkozom
4 sollicitare, föllazítani (inh

hist.)
egestas, -atis, nn. szegény

ség
dolore iniuriae (gen. ob- 

iect) a jogtalanság miatt 

érzett fájdalmában, el
keseredésében

novarum rerum cupidam 
(acc. egyeztetve plebem- 
mel a qqq kimaradása 
miatt) uj dolgokra vá
gyott, politikai helyzeté
nek változását kívánta; 
rerumgen. cupidus miatt 
(Ny. 213. §,) 

quod, (okhat. kötőszó) 
amitto, 3, -misi, -missum, 

elvesztek
latro, -onis, hn. rabló 
cuiusque generis (gen.

qual.) mindenféle
regio, -onis, nn. vidék, tar

tomány
colonia, nn. gyarmat 
lubido, -inis, nn. tob

zódás
luxuria, nn. kicsapongó, 

buja élet
nihil reliqui (gen. part, ni

hil miatt) fecerat, semmit 
sem hagytak.

XXIX.

Anceps, -itis, kettős 
malum, sn. baj, veszedelem 1 
permoveo, 2, -movi, -mo

tum, nagyon megindítok; 
ancipiti malo permotus, 
kettős veszedelemtől 
szorongattatván

quod, (okhat.) 
privatus, 3, magános; pri

vato consilio, személyes
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intézkedéssel, sajátegyé
ni hatalmával, segédesz
közeivel

longius, ht. tovább 
tueor, 2, (tutatus), védek, 

védelmezek
neque satis compertum ha

bebat, sem elég biztosan 
nem tudta

comperia 4, -peri, -pertum, 
tudok; compertom ha
bere (nyomatékos kifeje
zés az egyszerű perfec
tum helyett Ny. 278. 5.) 

refero,-ferre, rettuli,-latum, 
visszaviszek; referre (hi
vatalos kifejezés) de re- 
publica referre, az ál- ( 
lamügyékről előterjesz
tést tenni, ami a consu-: 
lók hivatalos teendői 
közé tartozott

vulgus, -i, sn. nép 
rumor, -oris, hn. hír 
exagitare, kizavarok, ki

űzök, megbeszélek, exa
gitatam (vonatkozik 
rem-re, ki van hagyva 
quae) az ügyet, melyről 
a nép hír után már heve
sen beszélt

2 plerumque, többnyire 
atrox, -ocis, szörnyű, vészt- 

hozó, iszonyú
negotium, sn. helyzet, ál

lapot
solet (rövidített kifejezés e 

h. solet fieri; quod . . . . 
solet) veszedelmes ál

lapotban szokott tör
ténni

operam dare, vlmire nagy 
szorgalmat fordítani

ne quid = ne aliquid 
detrimentum, sn. kár. ve

szedelem
capio, 3, cepi, captum, 

fogok, darent... caperet, 
legyen gondjuk a consu- 
loknak, hogy az állam 
semmiféle kárt se szen
vedjen; (szokásos kifeje
zés, melylyel a senatus 
nagy veszedelem idejé
ben valamely magistra- 
tusnak korlátlan hatal
mat ad, mely minden 
provocatiót kizárt. Efon- 
tos megbízást a népnek 
volt ugyan joga megadni, 
de extra ordinem a ta
nács is adhatta azt, még 
pedig nemcsak a consu- 
loknak, hanem más ma- 
gistratusoknak is)

ea potestas .... maxima 3 
(állitmányi kiegészítő) 
permittitur, ez a hata
lom a legnagyobb, me
lyet a senatus római szo
kás szerint az elöljáróra 
ruházhat

magistratus, -us, hn. elöl
járó

permitto, 3, -misi, -missum, 
átengedek

exercitum parare, hadse-
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reget gyűjteni, hadsereg
gyűjtés

coerceo, 2, -ui, -itum, kor
látolok, zárok, coercere 
. . . civis, a szövetsége
seknek s polgároknak 
mindenmodon való meg
fékezése

domi militiaeque, békében 
s háborúban

superus, (superior, sum
mus v. supremus) felső, 
imperium . . . summum 
habere, a katonai főha
talom s a polgári igaz
ságszolgáltatás korlátlan 
gyakorlása; az imperi- 
wn-mal az élet-halál fö
lött való jog (ius vitae 
necisque) járt s ezzel 
szemben megszűnt min
dennemű provocatio, 
mert rendes körülmé
nyek között a katonai 
főhatalom csakis a város 
falain kivül (extra po
moerium), azoktól is 
1000 lépésnyi távolság
tól kezdve lépett érvény
be, mert a városban s 
azon kivül is 1000 lépés
nyire a provocatio joga 
sértetlenül állott fönn; 
iudicium summum, mert 
rendes körülmények kö
zött az igazságszolgálta
tás a praetor tiszte volt) 

aliter, ht. másként, külom- 
ben

nullus. 3, egy sem, nullius
. .. consuli ius est, ilyen 
dolgok kozol egyhez sincs 
joga aconsulnak (egyet
len ilyen dologhoz sincs 
joga a consulnak) earum 
rérum gén. part., consuli 
(e. tbs. h.; dat. poss.)

XXX.

Recitare, fololvasni 1
adfero, -ferre, attuli, alla

tum, hozok, quas.. . ad- 
latas, (esse) (acc. c. inf. 
dicebat miatt), melyről 
azt mondotta, hogvFae- 
sulábol hozták neki

arma capere, fegyvert ra
gadni

simul id, quod in tali re 
volet, egyszersmind né
melyek, ami ily körülmé
nyek kozott történni szo
kott, azt hirdették 

portentum, sn. csoda, ször
nyűség

prodigium, sn. csodajel, 
jósjel

conventus, -us, hn. össze
jövetel

fieri (facto szv.-je), tartozik 
portenta s prodigia- 
hoz is

portari, moveri, (ált. ala- 
nyuság miatt szenv. inf.; 
az acc. c. 'mí.nuntiabant 
miatt)

servilis, -e, rabszolgai
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3 sendía, (régi gen. senatus \ 
h.), különösen e szóval 
kapcsolatban: decretum, 
sn. a senatus véleménye 
(senatus auctoritas), ha 
az ellen a tribunusok ki
fogást nem emeltek (in
tercedere), v. valami hiba 
nem merült föl a külső 
formákban, senatus de- 
cretum-mú. (senatus con- 
sultum-Yná) lett, ha kifo
gásra talált, akkor sena
tus auctoritas maradt. 
Q. Marcius Rex consul 
volt 68 Kr. e. azután pro
consul Ciliciában, hol 
diadalmasan harczolt a 
tengeri rablók ellen ; Q. 
Metellus consul volt 69- 
ben, azután proconsul 
Creta szigetén : ezt telje
sen alávetette a római 
hatalomnak, azért kapta 
a Creticus nevet) 

circumque ea loca, a. m. 
környék s a körülöttük 
levő helyekre, azoknak 
környékére; círcum itt 
úgy áll, mint jelző; p). 
heri homines, a tegnapi 
emberek

utrique, uterque (tbs. csak 
akkoráik ha a két főnév, 
a melyekre vonatkozik, 
tbs.; Sall.-nál azonban 
többször e. főnevek után 
is előfordul 1. V. 7.)

ad urbem, a. m. Róma kör

nyékén, (tehát Rómán 
kivül; mert a hadvezér
nek, ha diadalmenetet 
kért, a diadalmenet meg
tartása előtt, nem volt 
szabad a városba be
mennie)

imperatores, (utrique-nek 
appositiója)

impedio,4, -ivi, -itum, meg
akadályozok

calumnia, nn. rágalmazás 
(abl.)

vendo, 3, -didi, -ditum, 
áruba bocsátók, eladok ; 
vendere mos erat (inf. 
gerundium gen. h).; im
pediti ... mos erat, mert 
néhányan (paiicorum), 
kik előtt egy volt a be
csület s becstelenség 
(szokásuk volt áruba bo
csátani minden becsüle
test s becstelent) rágal
mazással megakadályoz
ták, hogy diadalmenetet 
tartsanak

pro, -hoz, -hez képest; pro 
tempore, a körülmények
hez képest

indicare, jelentést tenni, 6 
si quis (aliquis). . . con- 
ruratione. . . facta erat, 
ha valaki a köztársaság 
ellen való összeesküvés
ről jelentést tesz

praemium, sn. jutalom 
sestertium, sn. ezer sester- 

tius
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impunitas, -atis, nn. bün
tetlenség ; impunitatem 
eius rei, t. i. coniuratio- 
nis, (ha esetleg a föladó 
részes volt az összees
küvésben való részessé
gért) büntetlenséget

7 item, ht. egyúttal
gladiatorius, 3, gladiatori; 

gladiatoriae familiae, (a 
gladiátorok rabszolgák, 
halálra Ítélt gonosztevők, 
vagy tönkre jutott pol
gárok voltak)

municipium, sn. munici
pium város, (az elfoglalt 
városok a connubium és 
commercium-cai kívül a 
római polgár semmiféle 
jogát sem élvezték, tar
toztak azonban részt 
venni mindazon terhek- 
ben (munus és capere, 
innen municipium), mi
nőket a teljes jogú római 
polgárok viseltek, később 
teljes római polgárjogot 
nyertek és saját decurio- 
nes-eik kormányzása 
alatt állottak önálló ha
tóság és törvényhozás 
mellett): szabad város 

distribuo, 3, -ui, -utum, 
elosztok

opes, -um, hatalom, gaz
dagság , pro cuiusque 
opibus, mindegyik nagy
ságához mért számban 
(aszerint, amint a muni

cipium képes volt többet 
vagy kevesebbet eltar
tani)

per totam urbem, az egész 
városban

vigilia, nn. ébrenlét, éber
ség, őrállás; vigiliae, éj
jeli őrizetek, őrjáratok 

minores magistratus, a 
kisebb rangú hatóságok.

XXXI.

Immutare, megváltoztatni I 
facies, -ei, nn. arcz, külső; 

quibus rebus .... erat, 
ezen rendeletek követ
keztében nyugtalanság 
terjedt el a polgárok kö
zött (permota civitas) s 
megváltozott a város 
külseje

laetitia, nn. öröm 
lascivia, nn. pajkosság, fék- 

telenseg, kicsapongás 
diuturnus, 3, tartós 
quies, -etis, nn. nyugalom, 

béke
pario, 3, peperi, partum, 

szülök, okozok
repente, ht. hirtelen 
invado, 3, -vasi, -vasum, 

megtámadok, meglepek 
festinare, sürgölődni 2
trepidare, remegni, félni, 

(festinare, trepidare, 
credere, habere, metiri, 
inf. historicusok)

i metus, -us, hn. félelem
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periculum, sn. veszedelem 
metior, 4, mensus, mérek, 

suo ... m’eün, mindenki 
saját félelme szerint Ítél
te meg a veszedelmet

3 magnitudo, inis, nn. nagy
ság, hatalom, (abh cau
sae ; az állam hatalmas 
volta miatt teljes biztos
ságban érezték magukat, 
azért rájuk nézve a féle
lem szokatlan volt) 

belli (gén. obiec.) 
insolitus, 3, szokatlan 
incedo, 3, -cessi, -cessum, 

előjövök, előlépek, meg
szállok, quibus . . .in
cesserat, kiket az állam 
hatalmas volta egy há
borútól való félelem szo
katlanul lepett meg

adfiictáre, megrongálni, 
károsítani; se afflictare, 
kínlódni magát emészteni 

supplex, -icis, könyörgő 
(supplices Ny. 237. §. 3. 
jegy.), manus... tendere, 
kezöket kérőleg emelték 
az ég felé

miseror, 1, -atus, szánok, 
sajnálok, (sajnálkoztak, 
aggódtak kis gyermekeik 
sorsa miatt)

rogitare, kérdezősködni 
paveo, 2, pavi, rettegek, 

félek omnia, mindentől 
deliciae, -arum, nn. gyö

nyör, élvezet, superbia 
atque deliciis omissis

(abl. abs.) dölyfösséggel 
s élvezetekkel fölhagy
ván

diffido, 3, -fisus, nem bí
zom, kételkedem, sibi 
patriaeque diffidere azt, 
hogy a hazával együtt 
elvesznek

adflictare, miserari, rogi
tare pavere, diffidere 
(inh historicusok.)

crudelis, -e, kegyetlen 4 
moveo, 2, movi, motum, 

mozdítok, eadem illa 
movebat, ugyanazokkal 
foglalkozott

praesidium, sn. védelem, 
védelmi intézkedések

et ipse . . . Paulo, s őt ma
gát L. Paulus a plautius- 
féle törvény alapján tör
vény elé idézte (1. 18. 2.) 

dissimulare, színlelni 5 
expurgare, kitisztítani, iga

zolni
iurgium, sn. czivakodás, 

veszekedés
lacesso, 3, -ivi, (-ii), -itum, 

ingerelek, dissimulandi 
(causa miatt) .. . in se
natum venit, színlelés 
(hogy ártatlannak tün
tesse föl magát) s maga 
igazolása végett, mintha 
puszta czivakodásból tá
madták volna meg, jött 
a senatusba

praesentia, nn. jelenlét, 6 
sive . . . commotus vagy
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mivel jelenléte megdöb
bentette (jelenléte meg
ijesztette) vagy mivel a 
harag fölingerelte (ha
ragra lobbant jelenléte 
miatt); (timens s commo
tus participiumok az ok
hat. cum kötőszó kiha
gyása miatt)

luculentus, 3, világos, pom
pás

quam postea .... edidit, 
melyet később Írásban is 
kiadott (írásba foglalt) 
(scriptam prt. perfect.) 

7 assido, 3, -sedi -sessum, 
oda ülök, leülök

ut erat. . . omnia, a mint 
kész volt mindenek szín
lelésére (nem zavarodott 
meg, ha színlelni kellett) 

demitto, 3, -misi, -missum, 
lebocsátok; demisso 
voltu, lesütött szemmel 

supplex, -icis, könyörgő, 
esdeklő

postulare, kérni 
temere, vakmerőn, meggon

dolatlanul, ne quid (ali
quid h.) . . . . crederent, 
hogy vizsgálat nélkül 
semmit se higyjenek el 
róla

ea familia (se) ortum esse 
(oratio obliqua) hisz oly 
családból származott

instituo, 3, -stitui, -stitu- 
tűm, megállapítok, sza
bok, vitam instituere. 

úgy szabni életét, oly éle
tet élni

ut omnia bona . . . habe
ret, hogy minden jóra 
(állami kitüntetésre, hi
vatalra) reménye lehet 

cuius . . . essent, hisz ő s 
ősei a római néppel fe
lette sok jót tettek

perdo, 3, -didi, -ditum, el
vesztek, tönkre teszek, 
perdita ... esse szüksége 
van az állam fölforgatá
sára, tönkretevésére (re
publica abl. opus miatt, 
Ny. 230. §.)

cum (adversativum) 
inquilinus, hn. (a. m. in- 

colinus) (tulajdonképpen 
a. m. valahol tulajdonos
jog nélkül lakó, innen) : 
idegen származású, szü
letésű

maledictum, sn. gyalázás, *8 
rágalom

obstrepo, 3, -strepui, -stre
pitum, vlmi mellett v. 
ellen zúgok vlkinek be
szédét lármázva megza
varom, obstrepere (inh 
hist.) omnes mindnyájan 
fölzúgtak, lármával be
szédét megzavarták 

parricida, hnn. apagyilkos, 
hazaáruló, gyilkos 

vocare, (inh hist.) 
furibundus, 3, fölbőszült, 

dühöngő, (attrib. praedi-





LATIN ISKOLAI CLASSIKUSOKHOZ VALÓ PRAEPARATIO.
SZERKESZTI

DÁVID ISTVÁN.

E füzetek czélja első sorban a kiadásunkban már meg
jelent vagy éppen megjelenő latin classikusokhoz, 
tehát a Bibliotheca scriptorum Romanorum czimü válla
lat szövegkiadásaihoz magyarázatot nyújtani, még pedig szó- 
és nyelvtanit, melynek segítségével tanulóink az illető classicus 
Íróból annyira előkészülhetnek, hogy a nyelvtani jelenségekkel, 
a szavak jelentésével, a szólásmódok értelmével tisztában lesz
nek és így a kívánatos fordítást elég könnyen elkészíthetik. 
Minden más magyarázat csak gyéren fordul elő, vagy éppen 
elmaradt, mert ez a tanár dolga és feladata. így tehát minden 
tanár e füzeteket legjobb lelkismerettel fölajánlhatja tanítvá
nyának, mint oly eszközt, melylyel egyrészt sok időt meg
kímélhet, másrészt az illető latin irók művében oly készültsé
get szerezhet, a minőt a tanár tanítványaitól megkívánhatott, 
de a minőt ritkán tapasztalhatott.

Ajánljuk ezennel hézagpótló vállalatunkat, mely máskü
lömben bármely kiadású latin remekírónál alkalmazható, a clas
sica philologia tisztelt tanárainak becses figyelmébe és szives 
pártolásába.

Eddigelé a következő füzetek jelentek meg :



LATIN ISKOLAI CLASSICUSOKHOZ VALÓ PRAEPARATIO.
SZERKESZTI:

DÁVID ISTVÁN.
Cicero orationes selectae XIII. Magv. Dávid István. 1. fűz. De imper, 

Gn. Pomp. 1-16. (L. P. 1.)
Ugyanaz. 2. fűz. De imp. Cm. Pomp. 17—végig és In Cat. 1.1—végig. 

(L. P. 8.)
Ugyanaz. 3. fűz. In Cat. II. 1—végig. III. 1—végig és IV. 1—3. 

(L.P.ll.)
Dávid István Latin Olvasókönyv. Liv. Ovid. Phaedr. müveiből. Magy 

Dávid István. 1. fűz. I. r. I. Egyes versek. — Phaedrus meséiből 
1—27. (L. P. 12.)

Ugyanaz. 2. fűz. I. r. I. Phaedr. meséiből. 27—végig. — A rom. 
köztárs. tört. 1—34. (L. P. 16.)

Ugyanaz. 3 fűz. I. r. A róm. köztárs. tört. 34. — II. r. Ovid. 14. 
(L. P. 21.)

Ugyanaz. 4. fűz. JI. r. Ovid. 14—végig. (L, P. 25.)
Horatius Carmina. Magy. Dr. Boros Gábor. 1. fűz. Carm. I. 1—37. 

II. 1-6. (L. P. 13.)
Ugyanaz. 2. fűz. Carm. II. 7. — IV—végig. Epod. (L. P. 17.)
Horatius Satirái. Magy. Gergye Lénárt. 1. fűz. Sat. 1.1—5. (L. P. 19.) 
Ugyanaz. 2. fűz. Sat. I. 5—végig. II. 1. (L. P. 23.)
Livius ab urbe condita libri. Lib. XXI—XXII. Magy. dr. Fodor 

Gyula. 1. fűz. Lib. XXI. 1—17. (L. P. 4.)
Ugyanaz. 2. fűz. Lib. XXI. 17-42. (L. P. 5.)
Ugyanaz. 3. fűz. Lib. XXI. 42—63. — XXII. 1—23. (L. P. 14.)
Ugyanaz. 4. fűz. Lib. XXII. 23-végig (L. P. 20.)
Sallustius Bellum Iugurthinum. Magy. dr. Kapossy Luczián. 1. fűz. 

Bell. Iug. 1—22. (L. P. 2.)
Ugyanaz. 2. fűz. Bell. Iug. 23-58. (L. P. 9.)
Ugyanaz. 3. fűz. Bell. Iug. 58—86. (L. P. 24.)
Ugyanaz. 4. fűz. Bell. Iug. 87—végig. (L. P. 27.)
Ugyanaz. Coniuratio Catilinae. Magy. dr. Kapossy Luczián. 1. fűz. 

Coni. Cat. 1—32. (L. P. 22.)
Ugyanaz. 2. fűz. Coni. Cat. 32—végig. (L. P. 26.)
Tacitus Annales. Magy. dr. Fodor Gyula. 1. fűz. Ann. I. 1—18.) 

(L. P. 3.)
Ugyanaz. 2. fűz. Ann. I. 19—79. (L. P. 15.)
Vergilius Aeneis. Magy. Várkonyi Odilo. 1. fűz. Aen. 1.1—373. vs. 

(L. P. 6.)
Ugyanaz. 2. fűz. Aen. I. 374—végig. (L. P. 7.)
Ugyanaz. 3. fűz. Aen. II. 1—620. (L. P. 10.)
Ugyanaz. 4. fűz. Aen. II. 620—végig. III. 1—455. (L. P. 18ó

Budapest. Nyom. Wodianer F. és Fiainál.
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Rövidítések.

abl. = ablativus
abl. abs. = ablativus absolutus
acc. = accusativus
acc. c. inf. = accusativus cum infinitivo 
á. é. = átvitt értelemben 
alci, alcs, alqd, alqm, alqo, — alicui, 

alicuius, aliquid, aliquem, aliquo 
áll. = állítmány i

m. = annyi mint 
áth. = átható ige 
bh. = benható ige 
',oni. = coniunctivus
cs. «= cselekvő 
dat. = dativus 
e. = egyes szám 
é. == értelemben 
elj. = elülj ár ó 
f. k. = függő kérdés
n. fnileg = főnév, főnévileg 
sf. = felsőfok 
ut. = futurum 
füg. besz. = függő beszéd 
gen. = genitivus 
. = helyett
n. =hímnemű; hnn. = hím- és nő
nőnemű

ny. = hiányos
t. = határozó 
imp. = imperativus 
impf. = imperfectum 
ind. = indicativus 
isz. = indulatszó 
köv. = következő ___ _ 

kt. = kötőszó 
kül. = különösen 
kzf, = középfok
l, = lásd
m. = mondat 
mlkm. = melléknév 
nn, = nőnemű
nom. c. inf. = nominativus cum infi

nitivo
nv, = névmás
Ny. = Schultz-Dávid, Latin nyelvtana 
öá. — önállóan
or. obi. = oratio obliqua 
part. = participium 
pfm. = perfectum 
rghln. = ragozhatatlan 
RNy. = Dávid István, Röv. latin 

nyelvtan
sn. = semlegesnemű
sz. = személy 
szmt. = személytelen 
szr. = szerkezet 
szv. = szenvedő 
tbs. = többes szám 
t. i. = tudniillik
t. k. = tulajdonképpen
u. i. = ugyanis
vlki, vlmi = valaki, valami
v. ö. = vesd össze
1, 2, 3, 4, (az ige után) = első, stb. 

igeragozáshoz tartozó
3, (a melléknév után) = három vég- 

zetű
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cativum határozói jelen
téssel, Ny. 237. §. 3.)

circumvenio, 4, -veni, -ven
tum, körülveszek 

praeceps, -ipitis, fejj el lefelé 
restinguo, 3, -stinxi, -stinc- 

tum, oltok, kioltok, csil
lapítok quoniam . . . re- 
stingiiam minthogy el
lenségeim engem körül
hálózva vesztembe űz
nek, fölgyujtatásomat 
rombolással fogom elol
tani (azaz romlásomat, 
tönkretevésemeh elve
szésemet mások tönkre- 
tevésével fogom kiegyen
líteni, lecsillapítani).

XXXII.
1 Proripio, 3, -ripui, -rep

tum, előrántok, előka
pok. deinde . . . .prori

. puit ezután a curiából 
hazarohant

procedo, 3, -cessi, -cessum, 
előrehaladok, sikerülök 

munio, 4, -ivi, -itum, meg
erősítek intellegebat ab 
incendio .... munitam, 
mind mivel látta, hogy 
éjjeli őrség védi a várost 
a fölgyujtás ellen

factu (supinum, Ny. 291. §.) 
legiones scribere, légiókat 

toborozni
antecapio, 3, -cepi, -cep- 

tum, és -captum, előre 
elfoglalok, megelőzök, 

multa antecapere, sok 
mindent eleve hatalmába 
ejteni

bello usui, (kettős dat. 
forent (essent) miatt, Ny. 
208. §.)

intempestus, 3, alkalmat
lan, időn kívüli, nocte 
intempesta, késő éjszaka 
(november 7 s 8 közt levő 
éjszaka, 8-án mondotta 
Cicero a fórumon máso
dik beszédét Catilina 
ellen)

promptus, 3, készséges 2 
mandat, (praes, histor.) 
quibus rebus possent, amint 

csak tehetik, minden le
hető módon

opes ... confirment, növel
jék a párt erejét 

maturare, érlelni, megér
lelni, siettetni

parare, készületeket tenni; 
caedem . . . parent, te
gyenek készületeket a 
gyilkolásra, gyujtogatá* 
sokra s a háború egyéb 
iszonyatosságaira 

propediem, ht. legközelebb, 
nem sokára

dum... geruntur, mig ezek 3 
Rómában történtek (Ny. 
255. §.)

ex suo numero a. m. ex su
orum numero, környeze
téből

mandatum, sn. megbízás, 
utasítás.
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XXXIII.

1 Testor, -ari, -atus, tanú
bizonyságul hivok

neque quo, sem azért, hogy 
(czélhat. m,)

periculum . . . faceremus, 
hogy másokat veszede
lembe sodorjunk

sed... forent, hanem, hogy 
biztosítsuk (megvédjük) 
testünket, életünket) az 
erőszakoskodástól

misex, -a, -um, nyomorult 
faenerator, -oris, hn. köl

csönző, tőkepénzes, ban
kár, uzsorás

expers, -pertis, nem részes 
vlmiben, vlminek hiával 
levő, qui . . . expertes 
sumus, kik mint nyomo
rultak, mint szükölködők 
a hitelezők erőszakos
sága s kegyetlensége mi
att többen hazátlanok, 
mindnyájan pedig becsü
lettől megfosztottak s 
csődbe kerültek vagyunk 

patrímömwn, sn. atyai 
örökség; neque cuiquam 
. . . corpus habere közö
lünk egynek sem volt 
szabad az ősök szokása 
szerint a törvényszék 
előtt pert indítani (a tör
vény védelmével élni, 
lege úti) sem, az atyai 
örökség elveszése után

2—1897. Lat.. Praop. — Sáli. Cat.

személyes szabadságot 
élvezni

mzsereo, 2, -ui, -itum és 2 
misereor, 2, miseritus és 
misertus, szánok, meg
szánok, könyörülök (gen.- 
szal)

opitulor, 1, -atus, segítek, 
segítségére vagyok (dat.- 
szal)

novissume, legújabban, mi
nap, most

memoria nostra (emléke
zetünk szerint,'még em
lékezünk rá,) nem rég 

aes alienum, adósság 
volentibus omnibus bonis 

(abh abs.) minden jó
szívű polgár akaratával 
(szíves beleegyezésével) 

solyo, 3, -vi, -utum, fizetek 
plebes, (egyes nominativus 3 

Sall.-nál gyakori plebs 
h.)

dominor, 1, -atus, ural
kodom

armare, fölfegyverezni 
secedo, 3, -cessi, -cessum, 

elköltözöm
causa, miatt 4
certamen, -inis, sn. ver

sengés
nisi, a. m. hacsak nem 

quam... amittit, melyet 
minden derék csak éle
tével szokott elveszíteni 

obtestor, 1, -atus, tanúnak 5 
hívok, kérek, könyörgök, 
et . . . obtestamur, hoz-

Z '4
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zád és a senatushoz ese
dezünk

consulo, 3, -sului, -sultum, 
tanácskozom, gondos
kodom, tekintettel va
gyok (dat.-szal) 

iniquitas, -atis, nn. egyen
lőtlenség, méltatlanság, 
igazságtalanság

rest ituo, 3, ~stitui,-stitutum, 
ismét visszaállítok, hely' 
reállítok

necessitudo, -inis, nn. 
szükség, kényszerűség 

impono, 3, -sui, -itum, rá
helyezek neve. . . impo
natis, s ne kényszere
setek bennünket arra 

ulciscor, 3,ultus, megboszu- 
lok, boszut állok

pereo, perire, perii, elve
szem, elpusztulok, meg
halok, quonam . . . pere
amus, hogy mi módon 
veszszünk el, (haljunk 
meg) miután életünkért 
a legnagyobb mértékben 
boszut állottunk.

XXXIV.

1 Lisaedo, 3, -cessi, -cessum, 
eltávozom, ab armis dis
cedant, tegyék le a fegy
vereket

supplex (1.31. 7. Ny. 237. §.) 
mansuetudo, -inis, nn. sze

lídség, jóindulat, ea man
suetudine . . . misericor

dia (abl, qualit. oly ke
gyes s irgalmas 

frustra, hiába, hasztalanúl 
ex itinere, útjából 2
optumo cuique, minden 

egyes politikai tekintet
ben kiválónak 

se falsis ... (oratio obliqua
a levél tartalmának idé
zésére) alaptalan (hamis) 
vádakkal körülhálóztak 

factio, -onis, nn. csinálás, 
párt, felekezet,cselszövés 

fortunae cedere, engedni a 
kényszernek, meghajolni 
sorsa előtt 

exsilium, számkivetés 
non quo, nem azért,mintha 
sibi tanti sceleris conscius 

esset, ily nagy gonosz
tettről vádolná lelkiis
merete

conteníw, 'onis, nn. vetél
kedés

seditio, -onis, nn. lázadás 
quas sibi... redditas (acc. 3

c. inf.) dicebat (miatt), a 
melyről azt mondotta, 
hogy Catilina nevében 
adták neki 

exemplum, tartalom, má
solat

infra, alább, earum ... est 
ennek tartalma (máso
lata) az alább következő.

XXXV.
Res, -ei, nn. tapasztalás 1 
cognosco, 3, -novi, -itum.
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megismerek, (cognita 
nominativus tartozik 
fides-hez), re cognita, ta- j 
pasztalásból ismert hű
séged

fiducia, bizalom 
commendatio, -onis, nn. 

ajánlás, fiduciam.. . tri
buit, bizalmat ad aján
lásomnak ; felbátorít 
ajánlatom tevésére

2 quam ob rem statui . . . 
non parare, ennélfogva 
elhatároztam, hogy uj 
lépésemben (tervemben 
in novo consilio), nem 
védem magamat

satisfactio, -onis, nn. elég
tétel, igazolás, mentség 

conscientia, lelkiismeret 
decerno, 3, -crevi, -cretum, 

elhatározok, eltökéllek, 
satisfactionem . . . de- 
crevi,oe eltökéltem,hogy 
bűntől tiszta önérze
temre támaszkodva elő
terjesztem igazolásomat 

Fidius,-ii, hn. (mellékneve 
a legfőbb istennek, v. 
Juppiternekmint a hűség 
istenének), me-dius fi
dius (állítást erősítő be
szédforma) : istenemre 
mondom

veram licet cognoscas, a. 
m. licet, ut veram co
gnoscas, igaznak ismer
hetsz el 

contumelia, nn. gyalázás, 3 
becsületsértés 

concitare, fölizgatni, föl
ingerelni 

fructus, -us hn. gyümölcs 
industria, szorgalom 
privatus (part, perf.prwdre

megfosztani igétől) 
obtineo, 2, -ui, -tentum, el

nyerek, statum . . . obti
nebam, méltóságomnak 
megfelelő fokot, (polczot) 
nem nyerhettem el 

miser, -a, -um, szegény, 
szerencsétlen 

publica causa, közügy 
consuetudo, -inis, nn. szo

kás
non quin, nem mintha nem 

(Ny. 252. §. 2.) 
aes, aeris, sn. érez; aes 

alienum, adósság 
nomen, -inis, sn. név, itt: 

kötelezvény
possessio, -onis, nn. birtok, 

vagyon
solvo, 3, -vi, -utum, felol

dok, fizetek; non quin 
. . .possem,nemmintha 
saját kötelezvényeimre 
szóló adósságot vagvo- 
nomból kifizetni nem 
tudtam volna 

liberalitas,-atis,k0kezush^, 
et alienis . . .persolveret 
(persolvo-tól teljesen, az 
utolsó fillérig kifizetni) 
hisz Orestilla bőkezűsé
gében még a mások kö-

4*
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telezvényeire szóló adós
ságot is az utolsó fillérig 
kifizette saját s leányá
nak vagyonából

quod a. m. quia (videbam) 
honestare, megtisztelni, ho

nestatos (part. perf. a 
közvetlen észrevevés mi
att, Ny. 281. §. 4. 2. j.) 

suspicio, -onis, nn. gyanú, 
gyanúsítás

alienare, elidegeníteni, mel
lőzni

4 hoc nomine, ebből az okból 
pro meo casu, szerencsét

len helyzetemhez képest
honestus, 3, becsületes, tisz

tességes (egyeztetve 
spes-szel)

reliquus, 3, hátralevő 
conservare, megőrizni 
sequor, 3, secutus, követek, 

törekszem; hoc nomine 
satis .... secutus, ezen 
okból szerencsétlen hely
zetemhez képest elég 
tisztességes remények 
után törekedtem méltó
ságom maradványának 
megőrzése végett, digni
tatis reliquae conservan
dae, (gerundivum gén. 
czélhat. jelent. Ny. 286. 
4- j.)

5 scnóere vellem, szerettem
volna írni (Ny. 248. 3. c.. 
1. j.)

nuntiatum est (ált. alanyu- 
ság sémi.) hírül hozták 

vim mihi parari, (által, 
alanyuság szv. inf.; acc. 
c. inf.), hogy erőszak ké
szül ellenem.

fldes, -ei, nn. ótalom, véde
lem

per, a. m. -ra, -re 
rogatus, (rogare igétől part, 

perfectum), gyermekeid
re kérlek

haveto, a. m. aveto (aveo, 
2, igétől erősen kívánni) 
isten veled.

XXXVI.

Commorari, időzni, késle- i 
kedni (paucos dies ki
terjedés acc.)

vicinitas, -atis, nn. szom
szédság, környék

sollicitare, fölizgatni, föl- 
lázítani

armis exornare, fegyver
rel ellátni, fölfegyve
rezni

dum, kt. mig . . . nem, (Ny. 
245. §. j. RNy. 267.)

fasces, -ium, nn. vessző
nyaláb

insigne, -is, sn. jel, jelvény 
contendo, 3, -ndi, -ntum, 

megyek
ubi, mihelyt 2
comperio, 4, -peri, -pertum, 

megtudok, haec. . . sunt, 
mihelyt Rómában erről 
értesültek

hostls, (tbs acc.), (kettős
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acc. iudicat mellett Ny. I 
197. §. RNy. 128. 3.) 

diem statuere, napot ki j 
tűzni

fraus, fraudis, nn. csa
lárdság; sine fraude, 
büntetlenül

discedo, 3, -cessi, -cessum, 
eltávozom

praeter, kivéve
capitalis, -e, főbenjáró, 

ante quam (t. i. diem, itt 
nőnemű, mert határna
pot jelez) . . .praeter re
rum capitalium (gén. 
crim. condemno ige mi
att) condemnatis (több 
dat. liceret miatt praeter 
iis, qui . . . condemnati 
sunt), amely előtt bün
tetlenül letehetik a fegy
vert, kivéve a halálra 
Ítélteket

decernit, 1. 35. 2. (meg
hagyni) _

dilectus, -us, hn. toborzás 
maturare, siessen, (coni. 

praes, függ decerniMX.) 
persequor, 3 -secutus, ül

dözök
praesidium, sn. őrizet, vé

delem (dat. kettős dat. 
sit miatt sit függ, decer- 
mí-től)

4 Multo maxime misera
bile, fölötte nyomorúsá
gosnak

cui, (dat. poss. tartozik 
fuere tamen cives m.-ba) 

cum, kt. ámbár, jóllehet 
domo, 1, -ui, -itum, meg

hódítok
pareo, 2, -ui, engedelmes

kedem
mortalis, -e, nem halandó, 

quae mortales prima 
putant (kettős acc. quae 
s prima putant miatt 
(Ny. 197. §.), miket az 
emberek legfőbb javak
nak tartanak

adftuo, 3, -ftuxi, folyók, 
özönlök domi otium el 
divitiae adfiuerent (a. 
m. abunde essent) otthon 
béke, nyugalom s gazdag
ság bőven megvolt 

que-que, a. m. et-et 
obstinatus (obstinare igé

től) állhatatos, makacs 
perdo, 3, -didi, -ditum, el

veszítek perditum (su
pinum irent miatt) el
veszteni törekedtek

senati, (genit, senatus h.) 5 
decretum, sn. határozat; 

duobus decretis (abl. abs. 
megenged, jelentéssel)

praemium, jutalom 
induco, 3, -duxi, -ductus, 

rávezetek nequepraemio 
inductus, jutalomtól in
díttatva, csalogatva

patefacio, 3, - feci,-factum, 
fölfedezek, elárulok (ala
nya : quisquam, neque 
quisquam, senki)

morbus, betegség
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tabes, -is, nn. ragály 
invado, 3, -si, -sum, meg

lepek, megszállok, tanta 
vis . . . plorosque (több, 
gen.) invaserat, oly nagy 
volt lelki betegségük, 
amely mint ragály lepte 
meg a legtöbb polgár 
lelkét.

XXXVII.

1 Alienus, 3, idegen
mens, -tis,nn. érzelem ; ne

que solum .. . erat, de 
nemcsak azok voltak el
lenséges érzelemmel 

conscius, 3, együtt tudó 
gen.-szál coniurationis) 

omnino, ht. egyáltalában 
novarum rerum studio 

(abi. causae) lázongások 
iránt való szeretetből 

inceptum, sn. vállalat
2 adeo, egy szó kiemelésére

a. m. éppen; idadeo . . . 
facere, úgy látszott, hogy 
ezt éppen szokása sze
rint teszi

3 quibus, (dat. poss.)
opes, -um, nn. vagyon, 

quibus opes nullae sunt, 
akiknek semmi vágyó 
nuk sincs, (akik vagyon
talanok)

malus, fölforgató 
extollo, 3, magasztalok 
odi, ödísse, gyűlölök; (ödere 

ind. pert, tbs 3. sz.)

exoptare, fölötte óhajtozni 
odio, (abh caus.) rerum 

suarum, (gen. obiect.......
mutari szv. inh ált. ah) 
. . . student, saját körül
ményeit, helyzetük iránt 
való gyűlöletből arra tö
rekszenek, hogy minden 
megváltozzék

turba, zavargás 
seditio, -onis, nn. lázadás, 

(mindkettő ablat. műkö
dő alanyul aluntur szv. 
ige mellett); turba ... 
aluntur, polgári zavar
gások alkalmával gond 
nélkül élnek

egestas, ~atis, nn. szükség, 
szegénység

damnum,káv; quoniam... 
damno, mert a szegé
nyek könnyen kár nél
kül maradhatnak (nem 
szenvedhetnek kárh mert 
nincs mit veszteniük) 

praeceps ,-itis,mn. hanyatt- 4 
homlok rohanó, forra
dalmi szellemű, föJforga- 
tásra törekvő, urbana 
plebes (plebes, -ei plebs 
mellékalakja) . . . erat. 
De a városi, ez igazán 
forradalmi szellemű volt

probrum, gyalázatos tett 5 
petulantia, vásottság 
dedecus, -oris, szégyenletes 

tett, per dedecora abh 
mód. h. (Ny. 225. §. 2. j. 
RNy. 171. 2. j.)
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patrimonium, atyai örök
ség; amissis patrimoniis 
(abl. abs.) item alii,post- 
quam . . . amiserunt 

sentina, mocskos víz, fertő 
(szemétgödör)

confluo, 2, -fluxi, -fluctum, 
összefolyok, összejövök 
in sentinam (Ny. 235. 2. 
RNy. 183.) összereglést 
jelentő igék mellett e 
kérdésre hol in áll acc.- 
szál)

6 memor, mn. emlékező
(gént.-szál)

gregarius, 3, nyájbeli, köz
katona

victus, -us, hn. élet, élet
mód, ut regio . . . age
rent, királyi életmódban 
s fényben éltek

7 merces, -edis, nn. bér, juta -
lom, quae in agris . . . 
toleraverat, mely a vidé
ken keze munkájából él
degélt (kezének keres
ményéből tengette nyo
morúságos életét (ino
piam)

largitio, -onis, nn. ado
mány

excio, 4, -ivi, -itum, v. ex
cieo, 2, -civi, -citum, 
fölizgatok

praefero, 3, -tuli, -latum, 
elébe teszek

8 malum publicum, állami
szerencsétlenség 

mirari, csodálni,quo minus 

. . . est, annál kevésbbé 
csodálhatjuk

malis moribus, (abh qual. 
homines jelzője, ép így 
maxuma spe, abl. qual.) 
vérmes reményű

iuxta ac sibi consuluisse 
(consulo 3, -ui, -ullum) 
ép oly rosszúl gondos
kodtak az államról, mint 
(ac) magukról

victoria (abl. causae.) 9 
imminuo, 3, -nui, -nutum, 

megkisebbítek; ius liber
tatis . . . erat, polgári jo
gaikban rövidséget szen
vedtek

haud sane alio animo, ép 
oly ellenséges érzülettel 

atque, a. m. mint, (aliarum 10 
miatt); quicunque . . . 
erant, hogy akik más 
mint a senatus pártjához 
tartoztak (nem voltak 
senatuspártiak) 

conturbari . . . maíe&aní, 
inkább azt akarták, hogy 
a köztársaság legyen 
zavargásban, mint hogy 
nekik legyen kisebb ha
talmuk

adeo (1. 37. 2.) id adeo ma
lum, így éppen ezen baj 

revertor, 3, -verti, (-sus), 
visszafordulok, vissza
térek.



56 Sali. Cat. 38. 39.

XXXVIII.

1 Restituo, 3, -ui, -utum,
visszállítok

nanciscor, 3, n actus, el
nyerek

ferox,-ocis, mn. vad, quibus 
. . . erat, kik erősek (ko
ruknál fogva) s elbiza- 
kodottak voltak

criminari, vádaskodni, se
natum criminando, (ger. 
abl. módi) azáltal, hogy 
vádaskodtak a senatus 
ellen

exagitare, fölizgatni 
largior, 4, -itus, ajándé

kozni
poZZíciíáH, ígérgetni; lar- 

giundo pollicitando (ger. 
abl. módi) adományok
kal s Ígéretekkel

incendo, 3, -ndi, -nsum, 
föltüzelek *

flieri (inf coepere, azaz coe
perunt miatt)

2 nitor, 3, nisus v. nixus
törekedem (summa ope 
teljes erővel)

senatus (gén.) specie lát
szólag, a senatus érde
kében

absolvo, 3, -vi, -utum, fel
oldok ; uti paucis (verbis) 

. . . absolvam, hogy az iga
zat röviden elmondjam

3 agitare, nyugtalanítani 
honestis nominibus, tisz

tességes ürügyek alatt 

sicuti, mintha 
quo, (czélhat. mm.) 
simulare, színlelni; bonum 
. . . simulantes, szóval a 

haza javának ürügye 
alatt mindenki, saját 
hatalmáért küzdött

contentio, onis, nn., neque 
illis . . . contentionis, a 
versengésben sem kímé
letet nem tanúsítottak, 
sem határt nem ismertek 

exerceo, 2, -ui, -itum, gya
korolok,használok, kiak
názom.

XXXIX.

Cresco,3, crevi, növekszem, 1 
gyarapodom

ei a, m. hi, (pauci) 2
teneo, 2, -ui, -ntum, tar

tok, elfoglalok, tenere 
(inf. hist. és így agere, 
terrere)

innoxius, 3, ártalmatlan, 
sértetlen

floreo, 2, -ui, virágzóm ; in- 
noxii felelősség nélkül; 
florentes, virágzó, ked
vező körülmények kö
zött

iudicium, ítélet; ceteros 
. . . terrere, törvényszék i 
üldözésekkel rémítet
tek el

tractare, vlkvel bánni, quo 
plebem in magistratu 
placidius tractarent.
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hogy hivatalos működé
sükben kevésbbé sze
líden (kegyetlenebből) 
bánhassanak

3 ubi primum, kt. mihelyt 
dubiis rebus, (abl. abs.)

kétes körülmények kö
zött

novare, felforgatni; novan- 
di (ger. gén. spes, miatt) 

offero, 3, obtuli, oblatum, 
fölajánlok, az újításra 
remény kínálkozott

adrigo, 3, -rexi, -rectum 
föligazgatok

4 primo proelio, (abl. disce-
do miatt)

superior, (supra közép 
foka), mint győztes v. 
győzelmesen

aequa manu, vagy el nem 
dőlt ütközet után hagyta 
volna el a csatatért 

profecto, kt. valóban 
clades, szerencsétlenség 
calamitas, -atis, nn. véres 

vereség
adipiscor, 3, adeptus, el

nyerek, neque illis, (abl. 
uti miatt) . . . licuisset, 
de azok sem, kik győzel
met arattak, élvezhették 
volna azt sokáig

quin, ht. anélkül hogy 
defessus, 3, elfáradt 
exsanguis, -e, vérnélküli, 

kimerült
extorqueo, 2, -torsi, -tor- 

tűm, kicsavarok, quin
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defessis et exsanguibus 
(abl. extorqueret), qui 
plus posset... extorque
ret, anélkül hogy tőlük 
kifáradtaktól s kimerül- 
tektől más hatalmasabb 
a hatalmat s szabadsá
got el ne vegye

retraho, 3,-traxi,-tractum, 5 
visszahurczolok, quem 
(acc. c. inf. iussit miatt) 
retfracítm (part. perf. 
postquam kihagyása mi
att) . .. necari (inf. pass. 
által, alany.) iussit, akit 
atyja, miután az útból 
visszahurczolták, meg
öletett

quoscunque .... idoneos, 6 
(kettős acc. credebat mi
att) credebat, a kiket 
jellemöknél vagy hely
zetűknél fogva forrada
lomra alkalmasoknak 
tartott

per se, személyesen 
per alios, mások segítsé

gével
sollicitare, fölizgatni, föl- 

lázítani
sed cuiusque modi (gén. 

qual.) . . . hominum, ha
nem mindenféle embere
ket

quod .. . bellousui (kettős 
dat.) foret, kiket csak 
használhatna a hábo
rúban.
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XL.

t Negotium dare, megbízást 
adni

requiro, 3, -quisivi, -qui- 
situm, fölkeresek

impello, 3, -puli, -pulsum, 
ráhajtok, ráüzök

existumans, (azt hívén, azt 
hitte ugyanis) vonzata: 
eos facile ad tale . . . ad- 
dwci(szv.inháltal. alany.) 
posse, ennek mellékmon
data (rövidítve) publice 
. . . oppressos, (qui . . . . 
oppressi sunt) hogy azok 
könnyen megnyerhettek 
ily tervnek, mert állami
lag s egyénileg el vannak 
adósodva

aes alienum, adósság 
natura, abl. természeténél 

fogva
2 negotiari,üzérkedni, keres

kedést űzni
princeps, -ipis,hn. előkelő 
noseo, 3, novi, ismerek 
conspicio, 3, -spexi, -spec

tum, megpillantok, meg
látok

percontor, 1, -cantatus, 
kérdezősködöm, pauca 
.. .civitatis. néhány (pár) 
szóval tudakozódván ál
lamuk állapotáról

doleo, 2, -lui, fájlalok, saj
nálkozom, quasi . . . sta
tum, mintegy sajnálkoz

ván annak szerencsétlen 
helyzetén

exitus, -us, hn. kimenetel, 
orvoslás

tantis malis, (dat.); quem 
. . . sperarent, ennyi 
bajra miben keresnek 
orvoslást (minő orvos
lást, mert quem minő
ség kérdő)

queror, 3, questus, panasz- 3 
ködöm

avaritia, nn. kapzsiság 
auxili, (gen. partit, nihil 

miatt)
remedium, orvosszer, mi- 

seriis (dat.). . remedium 
mortem (kettős acc. ex
spectare miatt), hogy 
nyomorúságaiknak egye
düli orvosszere a halál 
lesz

ratio, -onis, nn. mód, ut 
effugio, 3, fugi, elkerülök, 

mala (acc. effugio miatt, 
Ny. 194. §. RNy 122.) 
qua . . . effugiatis, me
lyen ennyi bajtól meg- 
menekedhettek

adduco, 3, -duxi, -ductum, 4 
odavezetek, in maxi
mam spem adducti, a 
legvérmesebb reményre 
gerjedve

misereo, 2, miserui, mise
ritum, s misereor, 2, 
miseritus, könyörülök, 
megszánok, ut sui mise-
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reretur (Ny. 196. §. 1), 
hogy könyörüljön rajtuk 

asper, -a, -um, terhes, ni- 
hil . . . esse (oratio obli
qua) nincs oly terhes, 
nincs oly nehéz dolog 

cupidus, 3, vágyó, quod
. . . essent, amit e legna
gyobb buzgalommal meg 
ne tennének

dum, (a. m. dummodo) . . . 
liberaret, ha azzal álla
mukat megszabadíthat
ják az adósságtól

5 forum, piacz; foro (dat.
propinqua miatt) 

alienus, 3, idegen, (rende
sen abl.-szal, itt gén.-szál 
consiti, neque . . . Sem
proniam, nem volt ide
gen a tervtől (a terv 
megbeszélésére alkalmas 
Sempronia hajlandósága 
miatt)

absum, abesse, abfui, tá
vol vagyok

6 arcesso, 3, -sivi, -situm,
hivok; quo (czélhat. m.) 
. . . sermoni (dat. ines- 
set, miatt), hogy annál 
nagyobb súlya legyen be
szédének (hogy annál 
nyomatékosabb legyen 
beszéde)

eo praesente, (abl. abs.) 
ennek jelenlétében

aperio, 4, -perui, -pertum, 
föltárok

innoxius, 1. 39. 2. praeter-

ea... innoxios, még sok 
mást minden rangból, 
jóllehet mentek voltak a 
bűntől, (nem voltak az 
összeesküvés részesei) 

animus, bátorság, bizalom 
amplus, 3, terjedelmes, tá

gas, nagy; quo legatis 
(dat. poss.)... esset, hogy 
a követek annál inkább 
neki bátorodjanak 

polliceor, 2, -licitus, Ígérek, 
pollicitos (part, attribu- 
tivum) postquam polli
citi sunt . . . suam, mi
után közremüködésöket 
megígérték.

XLI.
Incertus, 3, bizonytalan; 1 

in incerto habuere, a. m. 
fuerunt,sokáig haboztak 

quidnamconsili,(gen.quid
nam miatt) caperent, 
hogy mire tökéljék el 
magokat, mire határoz
zák magukat

in altera parte, egyik részen 2 
studium belli (gén. obiec.) 

háborúra való vágyódás 
merces, -edis, jutalom, nye

reség
maiores opes, hatalmasabb 

segédeszközök
volvo, 3, -vi, -utum, forga 3 

tok, megfontolok, illis 
volventibus (abl. abs.) 
míg ezeket minden ol
dalról megfontolták
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fortuna, nn. jóllét
4 patrocinium, sn. pártfogás
5 per Sangam, Sanga útján

(Ny. 220. §. b. 2. j.)
consilio cognito, (abl. abs.) 

értesült a tervről
studium coniurationis, 

(gén. obiec.) az összees 
küvés iránt való erős 
hajlandóságot

adeo, 4, -ii, -itum, hozzá
megyek, fölkeresek 

polliceor (1. 40. 6.), bene 
polliceantur, Ígérjenek 
minden jót

operam do, rajta vagyok, 
törekszem

manifestus, 3, nyilvánvaló, 
ut eos . . . habeant, hogy 
a bűn (vétkességük) men
nél jobban rájuk bizo
nyítható legyen.

XLH.

1 Citra, citerior, citimus (in
nen) ultra, ulterior, ulti
mus, túlsó

motus, -us, hn. zendülés
2 ante, ht. előbb

inconsulte, ht. meggondo- 
latlanúl, dementia, nn. 
őrjöngés, per dementiam 
(módhatározóilag Ny. 
225. 2. j.) őrjöngve

cuncta simul agebant, min
dent egyszerre teljesí
tettek

nocturnus, 3, éjjeli 

arma, sn. védő fegyver 
telum, sn. támadó fegyver 
portatio, -onis, nn. szál

lítás
festinare, sietni, festinando 

agitando (ger. abl. módi) 
sürgölődésükkel s min
denek mozgásba hozásá
val inkább csak (plus) 
rémülést, mint veszedel
met okoztak

ex eo numero, a. m. ex eö- 3 
rum numero, ezek közöl

ex senatus (gén.) consulto, 
tanácshatározat alapján 

causa cognita, (abh abs.), 
az ügy megvizsgálása 
után

vinculúm, bilincs 
coníwio, 3, -ieci, -iectum, 

beledobok, in vincula, 
vasra veretek

item, ht. hasonlóképpen 
legatus, alvezér.

XLIII.

Princeps, -ipis; az össze- 1 
esküvés fejei

paratus, 3, kész; paratis 
magnis copiis, abl. abs., 
miután * amint ^látszott, 
nagyhadicsapatok(segéd- 
eszközök) voltak készen 

cum, kt. mihelyt 
constituo, 3, -ui, -utum, el

határozok , constituerant 
(alany Lentulus et ceteri) 

contio, 'onis, nn. népgyü-
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lés; conííöne habita, | 
(abh abs.) a népgyülésen 

queror, 3, questus, panasz
kodom, quereretur de ... 
panaszt emeljen Cicero 
rendelkezései ellen 

impono, 3, -sui, -itum, 
ráhelyezek bellique . . . 
imponeret, s ezen fölötte 
terhes háború miatt való 
(okozta) gyűlöletet a leg
derekabb consulra há
rítsa

eo signo, ezen jelre t. i.
Bestia beszéde 

exsequor, 3,-secutus, végre
hajtok, suum quisque... 
exsequeretur, kiki hajtsa 
végre saját kötelességét 
(a neki kiszabottteendőt) 

2 sed ea (nom.) hoc modo 
divisa (t. i. esse) dice
bantur (nom. c. inh di
cor mellett) a szerepeket 
pedig, a mint mondják, 
így osztották el 

tumultus, -us, hn. zavar, 
quo tumultu, (a. m. ut eo 
tumultu, czélhat. m.). . . 
ceterosque fieret, hogy e 
zavarban annál köny- 
nyebben bejuthassanak 
a consulhoz s a többiek
hez

aditus, -us, hn. bemenetel 
ianua, ajtó
alius autem alium, mások 

pedig másokat
filii familiarum, a nem

nagykorú gyermekek, 
quorum maxima pars 
ex nobilitate erat, kik
nek legnagyobb része a 
nemességből való volt 
(nemes volt) 

interficio, 3, -feci, -fectum, 
megölök 

simul, egyúttal 
caedes, -is, nn. öldöklés 
percello, 3, -culi, -culsum, 

lesújtok, caede et incen
dio (abh caus.) perculsis 
omnibus, (abh abs.), mi
után az öldöklés s gyúj
togatás miatt mindenki 
megrémült (általános ré
mület keletkezett)

inter haec . . . decreta, ezen 3 
készülődések s rendelke
zések közben

prolatare, halogatni; illos 
. . . corrumpere, (orat, 
obh), hogy azok habozás
sal s halogatással a leg
kedvezőbb alkalmakat 
tönkre teszik

consultum, tanácskozás 
opus est, szükséges, (Ny.

230. §. RNy. 168) 
langueo, 2, -gui, lankadok, 

languentibus aliis, mig 
a többiek tétlenkednek 

natura, (abh caus.) termé
szeténél fogva 

ferox, -ocis, vad 
vehemens, -ntis, heves 
promptus, 3, kész; manu
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promptus, tettre kész, í 
vakmerő

putabat maxumum bonum 
in . . . esse.

XLIV.

1 Praeceptum, ajánlás
per Gabinium, Gabinius 

közvetítésével 
convenire, összejönni, acc.- 

szal (ceteros-, Ny. 195. §.
i.J)

iusiurandum, eskü, írás
beli biztosíték; quod si
gnatum . . . perferant, 
(czélh. ut id) hogy azt 
lepecsételve polgártár
saiknak megvihessék 

impello, 3, -puli, -pulsum, 
ráveszek; (szv. int ált. 
al.) alig bírhatok ily ve
szedelmes vállalatra

2 suspicari, gyanítani, nihil
suspicantes, semmit sem 
gyanítva

Cassius pollicetur semet 
eo . . . venturum, C. meg
ígéri, hogy rövid idő múl
va oda fog menni

3 pergo, 3, perrexi, perrec-
tűm, megyek

data atque accepta (acci
pio 3, -cepi, -ceptum) 
fide, (abl. abs.) kölcsö
nösen adott szó alapján

4 ad Catilinam, Catiliná-
ra czimzeth Catilinának 
szóló

exemplum, példa, másolat, 
tartalom)

Cognosces ex eo, quem . . ., 5 
qui sim, (f. k.)

fac cogites, (körülirt kifeje
zés Ny. 265. §. 2. j.) gon
dold meg

calamitas, ‘atis, nn. baj 
memini, emlékezni, (ne fe

ledd)
considerare, megfontolni 
ratio, -onis, nn. érdek 
infimus, (fsf. infra-ioX) lég- 6 

alsó itt: rabszolga 
ad hoc, ehhez, ezen kivül 
mandatum, megbízás, 

mandata verbis, szóbeli 
megbízás

cnm (causale), mivel 
quo consilio, minő szán

dékkal, miért
repudiare, visszautasítani, 

megvetni
servitium, rabszolgaság (el - 

vont főnév van a concret 
rabszolgákat h.) 

cunctari, habozni, késle
kedni

prope, közel (propior, ‘ius, 
proximus).

XLV.
íTís rebus . . . actis (abl. 1 

abs.)
constituo, 3, 'Ui, -utum, 

meghatározok, megálla
pítok ; constituta nocte 
(abl, abs.), miután kije
lölték az éjét
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per legatos, a követek ut
ján ; Cicero per ... edoc
tus, Cicero, mivel a kö
vetek mindenről értesí
tették

per insidias, (abl. modi h.) 
Ny. 225. §. 2. j.

comitatus, -us, hn. kiséret 
deprehendo, 3, -di, -sum, 

megfogok
cuius gratia, amely miatt 
permittit, ut cetera (több 

acc. agant miatt) ita 
agant, uti facto opus sit, 
egyebekre nézve enge- 
delmet ad, hogy úgy cse
lekedjenek, amint szük
séges

praesidiis collocatis, elhe
lyezvén az őröket 

occulte, ht. titkon
3 ad id loci, ezen helyre 

simul utrimque, egyszerre 
mindkét felől (elől s há
tul)

exorior, 4, -ortus, táma
dok, keletkezem

cito, ht. hamarosan, csak
hamar

cognito consilio, (abl. abs.) 
fölismervén a helyzetet, 
megtudván, hogy mit 
akarnak

sine mora, késedelem nél
kül, haladéktalanul 

cohortari, buzdítani 
a multitudine, a sokaság 

(a nagyobb szám) ellen 
desero, 3, -ui, -ertum, el

hagyok, ubi a . . . deser
tus est, midőn a követek 
elhagyták, . . . átpártol
tak

obtestari, 1, tanúnak híni, 
kérni, könyörögni; mul
ta prius . . . obtestatus, 
először nagyon könyör- 
gött Pomptinusnak éle
téért, (hogy neki kegyel
mezzen)

quo ei notus erat, mivel 
ismerőse vala

timidus, 3, félénk, megije- 
deth elcsüggedett

diffido, 3.~ fisus.nem bízom, 
kétkedem, vitae (dat.) 
diffidens, életét féltve,

dedo, 3, -didi, -ditum, meg
adom, átadom magamat; 
dedit (praes, historicum.)

XLVí.

Quibus rebus confectis 1 
(conficio, 3, -feci, -fec- 
tum, befejezek igétől) 
mihelyt ezek megtörtén
tek

propere, ht. gyorsan, azon
nal

per nuntios, (per közvetí
tést jelent, Ny. 220. §. b.
2. j.) hírvivők utján . . . 
décZáranfur, a hírvivők 
mindent azonnal értésé
re adnak a consulnak

occupare, megszállani 2 
laetitia, öröm
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laetari, örülni
intellego, 3, dexi, -lectum, 

átlátok, megismerek
coniuratione patefacta, 

(patefacio-tól, abi. abs.) 
az összeesküvés fölfede
zése következtében

civitatem ... ereptam esse, 
(acc.c.inf. intellegens mi
att) az állam nagy vesze
delemtől szabadult meg 

porro autem, másrészt 
azonban

anxius, 3, aggódó 
dubitans, mivel nem tudta; 

quid facto opus esset, 
hogy mit tegyen

in maximo . . . tantis civi
bus deprehensis (abi. 
abs.), minthogy ily elő
kelő férfiakat oly iszonyú 
gonosz tetten értek 

onus, -eris, sn. teher 
impunitas, -atis, nn. bün

tetlenség
perdo, 3, -didi, -ditum, el

veszítek, poenam . . . 
perdundae reipublicae, 
(gerundivum gen. mint 
czélht.) fore (acc. c. inf. 
erodebat miatt) azt hitte, 
hogy azok megbünteté
sét az ő terhére fogják 
róni, büntetlenségök az 
állam vesztére lesz

3 confirmato animo, majd 
fölbátorodva, neki báto
rodva

vocari, (acc. c. inf. [iubet], 
szv. által, al.)

ad concitanda servitia, (ge
rundivum) a rabszolgák 
föllázítására

parabat (imperh de conatu, 
Ny. 241. §. 3. i. j. RNy. 
220.)

egredior, 3, -gressus, ki- 4 
megyek

indicium, följelentés, co
gnito indicio, mivel tud
tára esett a fölfedezés 
(följelentés)

profugio, 3, -fugi, elmene
külök

quod (okhat. kt.) 5
manu tenens, kézen fogva 
custos, -odis, hn. őr 
venire iubet, kisérteti 
frequentia, nn. népes gyű- 6 

lekezet, látogatottság, 
magnaque frequentia 
(abh abs.) . . . ordinis, 
miután ezen rend tagjai 
fölötte számosán össze
gyűltek

scrinium, szekrényke
Flaccum praetorem . . . 

adferre, (acc. c. inf iu
bet miatt) Flaccus prae- 
tornak megparancsolja....

XLVIh

Interrogatus, midőn vallat- 1 
ták útja felől

quid aut . . . habuisset = 
quid consiti habuisset
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aut qua de causa, majd | 
hogy mi volt terve s mi
nő okból

fingo, 3, finxi, fictum, kép
zelek, koholok 

dissimulare (színlelni) de 
coniüratione, az össze
esküvésről semmit sem 
akart tudni

fides publica, az állam ne
vében biztosított sértet
lenség, büntetlenségkor, 
ubi . . . . iussus est, (szv. 
ált. alany.), végre midőn 
felszólították, hogy az 
államtól biztosított sér
tetlenség föltétele alatt 
tegyen vallomást 

docetque, s azt mondja 
ascisco, 3, -wi, -itum, el

fogadok, fölveszek, asci- 
tum esse (acc. c. inf. edo- 
cet-től függő or. obi. egész 
coniüratione esse-ig)

2 eadem, (tbs semh acc.) 
ugyanígy

fateor, 2, fassus, vallók 
coarguo, 3, -ui, -utum, rá

bizonyítok, ac Lentulum 
. . . sermonibus, s Lentu- 
lusra, aki tétette magát, 
mintha semmit sem tud
na, rábizonyítják a bűnt 
a leveleken kívül azon 
beszédekből

ex, szerint
portendo, 3, -tendi-tentum, 

jósolok, ex . . . portendi, 
(szv. inf. ált. ah s acc. c. 

inf. or. obi.), hogy a Sy- 
billai könyvek a Roma 
fölött való uralmat há
rom Corneliusnak jósol
ják

potior, 4, potitus, hatal
mamba hajtok, gen.-szal 
a főhatalmat elnyerem 
(Ny. 231. §. RNy. 167.) 
cui . . . potiri, kit a sors 
kijelölt, hogy a város fö
lött való legfőbb hatal
mat elnyerje

incendo, 3, -ndi, -nsum, 
fölgyujtok, ab incenso 
(part, perf.) Capitolio, a 
Capitolium folgyujtása 
óta

prodigium, csodajel, jósjel 
haruspex, -icis, hn. haru

spex, belekből jövendö
lő, jós

cruentus, 3, véres, quem 
(acc. c. inf. tartozik a 
cruentum fore m.-ba) 
saepe . . . respondissent 
(kívánja az acc. c. int) 
bello civili (abh causae) 
. .. fore, melyről (mert 
erről) gyakran jósolták a 
jósjelekből a haruspexek, 
hogy polgárháború miatt 
véres lesz

perlego, 3, -legi, -lectum, g 
átolvasok; perlectis lit
teris (abh abs.), a leve
lek elolvasása után

cum, mivel 
prius, előbb

2—1897. Lat. Praep. Sáli. Cat. 5
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signum, jel, pecsét, cum 
prius ... sua, (nem signa 
jelzője, hanem attrih. 
praedic, tartozik cogno- 
vissent-hez, kettős acc.) 
cognovissent,mivel előbb 
mindnyájan sajátjaiknak 
ismerték el pecsétjeiket 

abdicare, lemondani, ab
dicato magistratu abh 
abs. (postquam abdica
tus est magistratus, azaz 
postquam magistratum 
abdicavit) miután állami 
hivataláról lemondott

Lentulus itemque ceteri, L. 
ép így a többiek

in liberis custodiis (libera 
custodia-ból) házi fog
ság, a vizsgálati fogság (a 
rómaiaknál abból állott, 
hogy a vádlottat magán 
házhoz rendelték, hol bi
lincs nélkül lehetett, de 
a házat nem volt szabad 
elhagynia), Lentulus . . . 
habeantur, hogy Lentu- 
lust a többiekkel együtt 
házi fogságban őrizzék

4 retraho, 3, -traxi, -tractum, 
visszahúzok, visszahur- 
czolok ; nam is paulo ... 
retractus erat, mert ezt 
kevéssel előbb elfogták, 
(mert ezt kevéssel előbb 
a szökésből visszahur- 
czolták)

trado, 3, -didi, -ditum, át
adok.

XLV1II.

Patefacio, 3,-feci,-factum, 
kinyitok, fölfedezek, con
iuratione patefacta (abl. 
abs.), miután az össze
esküvést fölfedezték

cupidus, 3, kiváncsi, vá
gyódó

nimis, fölötte
faveo, 2, favi, fautum, 

ápolok, melengetek,quae 
primo cupida (e. h. quia 
cupida erat rerum no
varum) . . . bello (dat. 
faveo-tol függ.) favebat, 
a mely kezdetben, mint
hogy lázongásokra haj
lott, fölötte óhajtozott a 
háborúra

mutare, megváltoztatni 
exsecrari, elátkozni, kár

hoztatni (inf. hist. ép így 
tollere)

ad caelum tollere, égig 
emelni, nagyon magasz
talni

eripio, 3, -pui, -ptum, ki
ragadok, erepta (part, 
perh egyes nom. egyez
tetve plebs-szel), veluti 
. . . erepta (esset), mintha 
rabszolgaságból mentet
ték volna meg (menekült 
volna ki)

gaudium atque laetitiam 
(vigság) agitabat (im- 
perf. a tartósság jelölé-
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sére) örvendezve vigado- 
zott

detrimentum, kár, namque 
(t. i. putabat) praedae 
(dat. finalis) . . . detri
mento (szinte dat. fin.) 
fore (miatt), mert azt 
hitte, hogy a háború 
egyéb csapásai (neki) in
kább zsákmányul szol
gálnak (zsákmány szer
zésére szolgálnak) mint 
kárt okoznak

immoderatus, 3, mérsék
letien

calamitosus, veszedelmes, 
kártékony, incendium 
. . . calamitosum, a gyúj
togatás (a tűzveszede- 
lem) ellenben kegyetlen, 
mérsékletien s rá nézve 
a legkártékonyabb 

copia, vagyon
cotidianus, 3, naponkint^ 

quippe cui . . . erant, 
mert neki összes vagyona 
(a lakáson kivül) minden
napi kenyere s rajta levő 
ruhája volt

3 adduco, 3, -xi, -ctum, oda
vezetek

proficiscor, 3, -fectus, me
gyek, utazom, (profici
scentem part, praes.relat. 
az egyidejűség kifeje
zésére retraetum-mea 
egyeztetve és guem-mel) 

iter, itineris, sn. ut 
retraho (1. 47. 4) quem . . . 

retractum (acc. c. int 
aiebant miatt), akiről azt 
mondták, hogy akkor 
fogták el, midőn Catili- 
nához utazott

cum, kt. (okhat.) mivel 4 
indicare, jelenteni, jelen

tést tenni, elárulni, val
lomást tenni, (se indica- 
türum (esse) acc. c. inf.) 
hogy vallomást fog tenni 
az összeesküvésről

si fides publica data esset 
(or. obi. miatt) ha az ál
lam nevében biztosítják 
büntetlenségről 

iussus (part, perf.) a con
sule, (szv. szr., mert a 
nyomaték iussus-on van) 
edicere, minthogy a con
sul megparancsolta neki, 
hogy mondja el azokat 

eadem fere (docet}, csak
nem azokról ad érte
sítést

parare, készíteni, de para
tis incendiis, a tervezett 
gyújtogatásokról

caedes, -is, nn. gyilkolás, 
quae . . senatum (kettős 
acc. docet miatt) a mi- 
két V. mondott a sena- 
tusnak

praeterea (t. i. docet v. di
cit) továbbá elmondja

se missum (esse), acc.c. inf. 
qui Catilinae nuntiaret, 

(czélh. m., qui oratio 
rectában ut ego h.)

5*
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deprehendo, 3, -di, -sum, 
elfogok, megfogok, alii- 
que, qui . . . deprehensi 
sunt, kiket az összees- 
küvés miatt fogtak el 

terreo, 2, -ui, elijesztek, el
rémítek; necum .. . ter
rerent, hogy Lentulus, 
Cethegus s más össze
esküdtek elfogatása (ex 
coniüratione deprehensi
l. deprehendo alatt) ne 
riaszsza el őt

properare, sietni; aoque 
magis properaret (1. Ny. 
237. §. 12. a) . . . acce
dere, sőt annál gyorsab
ban közeledjék a város
hoz

reficio, 3, -feci, -fectum, 
folélesztek, quo (czélhat.
m. ut eo h.) . . . reficeret, 
hogy mind a többiek bá
torságát újra foléleszsze

et ilti... eriperentur, mind
ezek könnyebben kimé-; 
nekülhessenek a vesze
delemből

5 maximis divitiis, summa 
potentia, (abl. qual.) ezen 
dúsgazdag, fölötte nagy 
hatalmú

incredibilis, -e, hihetetlen 
reor, 2, ratus, vélek, hi

szek
in tali tempore, (időhatá- 

rozó szó in praep.-val | 
nem az időt, hanem azI 
időviszonyt, állapotot je

löli, tehát): ily válságos, 
veszedelmes körűimé- 
nyék kozott

tanta vis hominis (nyoma
tékosan egy sajátság van 
megnevezve az egyén he
lyett) az ily hatalmas 
egyént

lenio, 4, -ivi, -itum, enyhí
tek, szelídítek, csillapí
tok

exagitare, ingerelni; ta
men quia . . . videbatur 
(nom. c. int vis . . . leni- 
unda, exagitanda esse) 
mégis mivel úgy látszott, 
hogy ily veszedelmes kö
rülmények kozott ehatal- 
mas egyént inkább csilla
pítani, mint ingerelni kell 

obnoxius, 3, elmarasztalt, 
büntetést érdemlő;pleri- 
que (quia) ex negotiis 
privatis obnoxii (erant), 
legtöbben, mivel magán 
ügyben (pénzüzletben) 
lekötelezettek voltak 
(Crassusnak adósai vol
tak)

conclamare,egyszerre (egy
hangúlag) kiáltják

index, -icis, hn. följelentő, 
tanú

refero, -ferre -tuli,-latum? 
visszahozok, előterjesz
tést teszek, et postulant, 
uti de ea re referatur, s 
követelik, hogy ezen 
ügyről előterjesztést te-
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gyen a consul a sena- 
tusnak

consulo, 3, -ui, -ultum, ta- I 
nácsolok, javaslok, con
sulente Cicerone (abl. 
abs.) Cicero javaslatára 

frequens, gyakori, népes, 
nagy számú

indicium, följelentés, val
lomás ; indicium ... vi
deri, Tarquinius vallo
mása hamisnak látszik

retineo, 2, -nui, -ntum, 
visszatartok, in vinculis 
(vinculum bilincs) reti
nendum, s ot börtönben 
kell tartani

amplius, ht. tovább, több 
ideig, addig (ample kö
zépfoka) neque amplius 
potestatem (t. i. indi
candi) faciendam (esse), 
s többé nem is kellene 
alkalmat adni a vallo
másra

nisi de eo indicaret, ha 
csak azt nem akarja meg- 
vallani

mentior, 4,-tltus, hazudom , 
cuius consilio . . . men
titus, hogy kinek taná
csára mondott ily nagy 
hazugságot

7 existumarent, (coni., mert 
a qui erant-ra vonatko
zik; (Ny.260.§. RNy.256.) 

machinari,kigondolni,(ma- 
chinatum (esse) inf. perf. 

acc. c. inf. existumarent 
miatt)

appellare, megnevezni, ap
pellato Crasso, a Cras- 
susra való hivatkozással 

per societatem periculi, a 
veszedelemben való for
gásával, hogyő is vesze
delemben forog

tego, 3, texi, tectum, védek 
quo (czélhat. m. ut eo h.) 
facilius . . . illius (t. i. 
Crassi) ... tegeret, azért, 
hogy ha Crassust nevezi 
meg (Crassus-ra hivat
kozik) ennek hatalmá- 
mával azért, hogy ez is 
veszedelembe kerülhet 
(per societatem periculi) 
annál könnyebben véd
hesse a többieket

immitto, 3, -misi, -missum, 8 
ráküldök, rábocsájtok; 
alii . . . aiebant, mások 
azt mondogatták, hogy 
Cicero bujtotta föl Tar- 
quiniust

more suo, (abl. módi), szo
kása szerint

suscipio, 3, -cepi, -ceptum, 
fölvállalok

patrocinium, véd elmezés, 
pártfogás

conturbare, megzavarni, ne 
(czélhat. tagadó m.) Cras
sus .... suscepto . . . 
patrocinio (abl. abs.) 
. . . conturbaret, hogy 
Crasssus szokása szerint
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a gonoszok pártfogásá
val (magára vállalván a 
gonoszok védelmezését) 
meg ne zavarja az állam 
helyzetét (rosszabbá ne 
tegye a politikai viszo
nyokat)

9 praedicare, hirdetni, mon
dani ; postea ego audivi 
(vonzata): Crassum
praedicantem (ennek 
vonzata): tantam . . . 
sibi . . . impositam 
(miatt) én később magá
tól Crassustól hallottam, 
midőn nyiltan hirdette, 
hogy ezen nagy gyaláza
tot Cicero fogta rá, prae
dicantem (part, praes, az 
érzéki észrevevést jelen
tő igék mellett partici- 
piumot használunk, mi
dőn a cselekvő szemé
lyen van a súly,inf. pedig, 
midőn nem a cselekvő 
személyt, hanem a cse
lekvést emeljük ki. Ny. 
281. §. 4. 2. j.).

XLIX.
1 (Prex), nn. (e. csak dat. 

acc. abl.; rend, tbs.) ké
rés, könyörgés

gratia, befolyás 
pretium, érték, pénz 
impello, 3, -puli, -pulsum, 

rábirok
index, -icis, hn. vádló, per 

Allobroges . . . nomina

retur, hogy az allobro- 
gokkal vagy más vala
mely vádlóval C. Caesart 
hamisan bevádoltassa 

nam uterque . . . exerce- 2 
bant (tartósság jelzésére 
imperf.) mert mindketten 
azzal ádáz ellenségeske
désben éltek

oppugnare, megtámadni, 
bevádolni, oppugnatus, 
(part, pert attribut.) 

repeto, 3, -ivi, -itum, visz- 
szakérek, visszakövete
lek, in iudicio pecunia
rum repetundarum, zsa
rolási per (Ny. 217. §. 
3-j.)

supplicium, elitélés, ha
lálbüntetés, Liso, op- 
pugnatus . . . iniustum 
(Piso, mert az ellene 
emelt zsarolás vádjának 
tárgyalása alkalmával, 
Caesar szintén vádat 
emelt ellene egy, a Padus 
folyón túl lakó (Trans- 
paddnusjembernek igaz
ságtalan kivégzése miatt) 

pontificatus, -us, hn. főpapi 
méltóság

petitio, -onis, nn. kérés, 
folyamodás, Catulus . . . 
odio incensus, Catulus a 
főpapi méltóságért való 
folyamodás óta gyűlölet
tel volt eltelve

quod, (okhat. odio miatt; 
Ny. 276. §. 4. RNy. 275.)
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exterus, kívül \eN o, exterior, 
külső, extremus (ritkán 
extimus) legvégső, ex- 
trema senectute (abl. 
qual.) tisztes korú

honor, -oris, hn. tisztség; 
honoribus, (abl. usus 
miatt)

adulescentulus, nagyon fia
tal (hozzá képest, Catulus 
57, Caesar 37 éves volt) 

vinco, 3, vici, victum, le
győzök victus (part, perh 
egyeztetve Catulus-szal; 
Ny. 237. §. 1.)

discedo, 3, -cessi, -cessum, 
távozom; quo extrema 
. . . . discesserat, mert 
mint tisztes korú s a 
legfőbb tisztségek vise
lése után a fiatal Cae
sartól legyőzve vereség
gel távozott a (szavazás
nál elbukott)

3 res, alkalom 
quod, (okhat. kt.) 
privatim, mint magánzó 
liberalitas,-atis, nn. bőke

zűség
publice, mint tisztviselő 
munus, -eris, sn. szolgálat, 

tisztség, nyilvános játé
kok

grandis, -e, iszonyú nagy, 
quod is privatim .... 
líberalitate .... mune
ribus (mindkettő abl. 
causae) . . . pecuniam 
debebat, mivel az mint 

magánzó rendkívüli bő
kezűsége, mint tisztvi
selő rendkívül fényesen 
(maximis) rendezett já
tékai következtében fö
lötte nagy adósságokba 
keveredett

facinus, -oris, sn. gonosz- 4 
ság

impello (1. 49. 1.) 
nequeo, 4, -ivi, -itum, nem

-hatok, -hetek 
singillatim,bl. külön-külön 
circumeo, 4, -ii, -itum, kö

rüljárok, meglátogatok 
(circumeundo ger. abl. 
módi)

ementior, 4, -mentitus, ha- 
zudok, ementiundo ger. 
abl. módi)

conflare, összefujni, invi
diam conflare (dativ.- 
szál illi), gyűlöletet szí
tani, gerjeszteni, ipsi sin- 
gillatim . . . . invidiam 
conflaverant, ők maguk, 
az által, hogy külön- 
külön egyeseket megláto
gattak s különféléket ha- 
zudoztak, mikről azt 
mondogatták, (quae di
cerent e. h. quae ut di- 
xerunt), hogy azokat ré
szint Volturciustól, ré
szint az allobrogoktól 
hallották, az ellen (Cae
sar ellen) nagy gyűlöle
tet keltettek
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usque eo, még pedig oly! 
mértékben

praesidium, őrség, őrizet 
telum, fegyver, qui prae-1 

sidi . . . Concordiae, kik 
mint őrök (őrség gya
nánt) fegyveresen czir- 
káltak a Concordia tem- I 
plom körül

mobilitas, -atis, nn. mozgé
konyság ; animi mobili
tate, lelki fölhevüléstől 

studium, buzgalom, szere
tet

clarus, 3, világos, tiszta, 
quo (czélhat. m. ut eo h.) 
studium . . . clarius es
set, hogy az állam iránti 
buzgalmuk (hazaszerete
tük) annál inkább kitün-

egredior, 3, -gressus, kime
gyek

minitari, fenyegetni, egre- 
dienti (part, attrib.) ... 
gladio minitarentur, | 
Caesart, midőn a sena- 
tusból kilépett, megtá
madták.

L.

i Dum . . , aguntur decer
nuntur (a dum ind. 
praes., mert a két ese
mény egy időben történt, 
de nem egyenlő tartós- 
ságú, magyarul): mig 
ezek történtek . . . hatá

roztak (Ny. 245. §. 1. RNy. 
266.)

comprobare, helyeselni, 
bebizonyítani

indicium (1. 48. 6.); com
probato .. . indicio (abi. 
abs.) mivel vallomásuk 
igaznak bizonyult

praemium, jutalom 
libertus, fölszabadított rab

szolga
cliens, -ntis, kegyelt, cliens, 

liberti . . . Lentuli, Len
tulus fölszabadított rab
szolgái (libertusai) s né- 
hányán cliensei közöl 

divorsus, 3, külömböző 
opifex, -icis, hn. mester

ember
vicus, utcza, városnegyed 
sollicitare, fölizgatni, fölbuj- 

tani, divorsis itineribus 
(abl.modi).., servitia (el
vont főnév concret ser
vos h) ... ad eum eri- 
piundum (gerundivum) 
sollicitabant, külömböző 
uton-modon az utczákon 
mesterembereket s rab
szolgákat bujtogattak föl 
annak (t. i. Lentulusnak) 
kiszabadítasára

exquiro, 3, -sivi, -situm, 
kikutatok, fölkeresek

duces multitudinum, egyes 
népcsoportok, fölbérel
hető csőcselék vezetői 
(multitudinum tbs mert
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egyes népcsoportokat je
lent)

pretium a. m. pecunia 
vexare, kínozni, hábor

gatni
soleo, 2, solitus, szoktam

2 Cethegus per nuntios (sze
mély van eszközül hasz
nálva azért per, Ny. 220. 
§. h. 2. j.) orabat, Cethe
gus pedig hírvivők utján 
arra kérette . . .

família, cselédség 
lego, 3, legi, lectum, kiválo

gatok, kiszemelek
exercitare, gyakorolni, lec

tos et exercitatos, (part, 
pert attrib. qqq. kiha
gyása miatt) in auda
ciam, vakmerő vállala
tokra kiszemelt s azok
ban gyakorlott s fölsza
badított rabszolgáit

grex, gregis, nyáj, csapat, 
grege facto (abh abs.) 
osszecsoportosulva

cum telis, (abh modi) fegy
veresen

inrumpo, 3, -rupi, -rup
tum, betörök, berohanok

3 parari, (szv. inf*. ált.
alany.) consul.. .parari, 
a consul (Cicero) mihelyt 
értesült a készülődések
ről

dispositis praesidiis, (abl. 
abs.) s miután elhelyez
te az őröket

rés, az ügy állása, miben
léte

tempus, körülmény, ut rés 
. . . monebat (moneo, 2, 
-ui, -itum, intek) convo
cato senatu (abl. abs. 
refert, alanya consul fő
mondat) s miután a mint 
az ügy állása s a körül
mények kívánták, össze
hívta a senatush kérdi 

placeo, 2, -ui, -itum, tet
szem : quid . . . fieri (fa
cio szv. al.) placeat, (t. i. 
senatui) mi történjék 
azokkal

qui in custodiam (t. i. ll- 
beram) traditi erant, kik 
házi fogságban vannak 

séd eos . . . fecisse, pedig 
a senatus kevéssel ez
előtt azt az ítéletet mon
dotta ki róluk, hogy vét
keztek az állam ellen 
(hazaárulok)

rogare, kérdezni, rogatus 4 
(part. perf. attrib. q. ki
hagyása miatt) kit elő
ször kérdeztek vélemé
nye felől

designare, kijelölni, quod 
. . . designatus, mivel ek
kor megválasztott con
sul volt

deprehendo, 3,-ndi, -nsum, 
megfogok

supplicium, halálbüntetés, 
de eis, (hozzá tartozik) 
supplicium sumundum
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(esse) (körül, igerag. 
inf. sumo, 3, sumpsi, 
sumptum igéből, infin. 
decreverat miatt) azt 
mondotta, hogy azokat, 
kiket . . . halállal kell 
büntetni

permoveo, 2, -movi, -mo
tum, megindítok; isque, 
de ugyan ő

pes, pedis, hn. láb, pedi
bus ire in sententiam 
alcuius, szavazatával va
lakinek véleményéhez já
rulni (v. szavazni) pedi
bus . . . iturum se (acc. 
c. inf.) dixerat (miatt), 
azt mondotta (alanya is
que), hogy Ti. Nero vé
leményéhez fog járulni 
szavazatával

quod, kt. mivel
praesidiis additis (abl. 

abs.; addo hozzáadok 
igétől) quod de ea re ... 
censuerat (censeo, 2, ui, 
censum, igétől, mely ta
nácsolok, indítványozok 
jelentésben cselekvő ala
kot ut kötőszóval, a 
szenvedőt acc. c. inh 
vonzza Ny. 268. 2. j.) mi
vel az indítványozta, 
hogy ezen ügyről az őr
ség szaporítása után te
gyenek indítványt (te
gyenek előterjesztést)

5 ubiadeum ventum est,(szv.

sn. által, al.) midőn ráke
rült a sor 

rogatus (part, peri attr.) 
és a consul kérdezte vé
leménye felől 

huiusce . . . locutus est
(loquor-tíA) a következő 
beszédet mondotta; (hu- 
iuscemodi ilyen, azaz: 
melynek tartalma kö
rülbelül ez volt.)

LI.

Omnis homines (tbs acc. 1 
decet miatt), minden em
berhez illik

dubius 3, kétes 
consultare, tanácskozni;

qui de . . . consultant, 
kik kétes ügyekben ta
nácskoznak 

vacuus, 3, üres, ment, (va
cuos esse, állítmánya 
omnis hominesneY, acc. 
c. inf. decet miatt) hogy 
mentek legyenek 

haud facile, nem egyköny- 2 
nyen 

animus, ész 
provideo, 2, -vidi, -visum, 

előrelátok, találok 
illa, t. i. ira, odium, ami

citia, misericordia 
officio, 3, -feci, -fectum, 

gátolok, akadályozok, út
jában állok 

pareo, 2, -ui, engedelmes
kedem, hódolok, neque
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quisquam . . . . paruit 
senki sem hódolt egy
szerre szenvedélyének és 
saját hasznának

3 intendo, 3, -di, -tűm, meg
feszítek ; ubi . . . inten
deris (ált. alany, coni.
e. 2. sz.-vel Ny. 192. §.
6. d.) valet, ha az ember 
megfeszíti eszét, ez dönt 

possideo, 2, -sedi, -sessum, 
bírok, birtokában va
gyok vlmnek, sed.. .pos
sidet, de a kit a szenve
dély hatalmába kerített 

dominari, uralkodom, ea 
dominatur, annál az 
uralkodik

4 copia, bőség 
memorare, említeni; ma

gna ... memorandi (ger. 
gén. copia-val birtokvi
szony) sok példát tudnék 
(est indic, az ily kifeje
zésekben ; történnék, le
hetne, kellene, Ny. 247. §. 
II. 1. RNy. 235.) felhozni 
arra

qui, ht. mimódon . . male 
consuluerint, hogy mily 
helytelen határozatokat 
hoztak azon királyok s 
népek

impello, (1. 49.1.), impulsi, 
(part. perf. attrib.) ira 
. . . impulsi, kiket a ha
rag vagy a könyörületes- 
ség vezérelt

malo, malle, malui, inkább 

akarok, quae maiores.. * 
fecere, (fecerunt h.), ami
ket őseink szenvedélyeik 
ellenére helyesen s an
nak rendje szerint vittek 
végbe

magnificus, 3, nagyszerű, 
fényes

cresco, 3, crevi, növök; 
quae . . . creverat, mely 
a római nép segítségével 
lett hatalmassá

infidus, 3, hűtlen
bello confecto, (abh abs.) a 

háború bevégzése után 
consultum est, (szv. sn. ált. 

ah miatt) tanácskoztak 
ne quis, ne aliquis, h. (czél

hat. m.), hogy senki se 
mondhassa

incipio, 3, -cepi, -cepium, 
kezdek; divitiarum . . . 
iniuriae (gén.-ok cau
sa miatt) inceptum (esse 
acc. c. inh diceret miatt}, 
hogy a háborút inkább 
gazdagodás, mint sérel
mük (megtorlása) miatt 
kezdették

impunitus, 3, büntetlen, 
impunitos, (htrozónak 
fordítandó Ny. 237. §. 1.)

item, ht. ép így, hasonló- 6 
képpen

bellis . . . omnibus, az ősz- 
szes pún háborúk alatt 

cum, kt. (concessivum) ám
bár, noha

indutiae, -arum, nn. fegy-
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verszünet, per indutias, 
fegyverszünet idején 

nefarius, 3, gonosz, isten
telen

occasio, -onis, nn. alkalom, 
nunquam ipsi ... fecere, 
ok alkalom adtán soha 
sem cselekedtek hason
lókat

magis quaerebant (ismétl. 
cselekv. miatt imperf.) 
quid se (abVdignus miatt 
függő kérdés) . . . fieri 
posset, inkább azt keres
ték, hogy mi méltó hoz
zájuk, mint azh hogy mit 
tehetnének jogosan azok 
ellen

7 vobis, (dat. auct. a vobis h.)
provideo, (1. 51. 2) hoc 
item . . . providendum 
est, erre nektek is figye
lemmel kell lennetek 

neplus.. .valeafhogy ne le
gyen fontosabb előttetek, 
(hogy többet nem nyom
jon a latban előttetek) 

dignitas, -atis, nn. méltó
ság

neu, (et ne) . . . consulatis, 
s ne gondoskodjatok in
kább gyűlöletetek kielégí
téséről, mint jó hírneve
tekről, v. (s inkább gon
doljatok jó hírnevetekre, 
mint gyűlöletetek kielé
gítésére)

8 reperio, 4, -ri, -pertum, ta
lálok, nam si . . . repe-

ritur, mert ha bűneiknek 
(bűneikért.) megfelelő 
büntetés található (mert 
ha a büntetés megfelelő 
lesz bűneiknek) 

approbare, helyeselni, no
vum . . . approbo, he
lyeslem e szokatlan in
dítványt

sin, a. m. si autem 
ingenium, képzelem 
exsuperare, fölülmúlni, sin

. . . exsuperat, ha pedig 
a bűn nagysága minden 
képzelmet fölülmúl 

his, (abi.) utendum (esse, 
miatt) eenseo (acc. c. inf. 
50. 4) azt javaslom, hogy 
alkalmaznunk kell azo
kat

comparare, szerezni, quae
. . . comparata sunt, mi
ket a törvény rendel 

composite, ht. művésziesen 9 
magnifice, nagyszerűen 
miserari, szánni, sajnálni, 

composite . . . miserati 
sunf, művészi szerkezetű 
beszédben s pompás elő
adásban sajnálkozólag 
szóltak a haza szeren
csétlenségéről 

accido, 3, -cidi, oda esem, 
személytelenül: megesik, 
történik

enumerare, elszámlálni, el
sorolni; quae (minőség 
kérdő, egyeztetve saevi- 
íía-val) .... enumera-
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vere, elszámlálták, hogy 
minő a háború vadsága 
(hogy milyen kegyetlen 
a háború), hogy minő 
a legyőzőnek sorsa 

divello, 3, -velli, -vulsum,
széttépek, kiragadok 

complexus, -us, hn. ölelés.
divelli (szv. ált. alany, 
inf. historicus, ép így 
rapi, pati) ... complexu, 
kiragadják a gyermeke
ket a szülők karjaiból 

collubet, 2, -uit, -itum est,;
tetszik, matres fami
liarum . . . collubuisset, 
a családanyáknak tűr
niük kell azt, ami a győ
zőknek tetszik (a győzők 
kényét-kedvét) 

fanum, templom 
spoliare, kirabolni (int1.

hist.) 
caedes, -is, nn. gyilkosság,

öldöklés 
fieri, (inf. hist.) 
cadaver, -eris, sn. holttest 
eruor, -oris, hn. aludt vér 
luctus -us, hn. gyász 
compleo, 2, -evi, -etum, 

megtöltök (inf. hist.) 
postremo . . . compleri, 
végre fegyverrel, holt
testekkel, vérrel s gyász
szál telik meg minden 

sed per deos immortalis, 
de hát az isten szerel
mére

pertineo, 2, -tinui, kiterje

dek, elérek, quo (ht. ho
va) . . . pertinuit, mi 
czélja volt ama beszéd
nek

infestus, 3, elkeseredett el
lenség

comüráíiö, -onis, nn. ösz- 
szeesküvés, cin úti . . . 
coniuratíoni (dat. infe
stus miatt, elvont főnév, 
concret ht.) faceret, talán 
hogy titeket az összeeskü
vők elkeseredett ellensé
geivé tegyen (az összees
küvők ellen ellenséges 
indulatra hangoljon 

scilicet, (gúnyosan) persze 
atrox, -oeis, mn. szörnyű, 

borzasztó
permoveo, 2, -movi, -ma

tum, egészen megindítok 
accendo, 3, -ndi, -nsum, 

fölgyujtok, scilicet quem 
. . . accendet, persze azt 
majd a beszéd tüzeli föl, 
akit azoly nagy soly ször
nyűiéit meg nem indított 

non ita est, ez nem így van, 11 
ellenkezőleg

parvus, 3, csekély; neque 
cuiquam .... videntur 
(videor kettős nominati- 
vusszal iniuriae s par
vae) senki sem tartja 
csekélyeknek szenvedett 
(suae) sérelmeit

gravis, -e, súlyos 
aequus, 3, méltányos, 

egyenlő; multi eas . . ►
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habuere, sokan a méltá
nyosnál is (a kelleténél 
is) nagyobbaknak tart
ják azokat

12 licentia, szabadság, sed 
alia aliis licentia est (de 
másoknak más a szabad
ságuk) de mindenkinek 
megvan a maga szabad
sága

demitto, 3, -misi, -missum, 
lebocsátok, demitti ab 
aliquo, Vikitől származni 

obscurus, 3, homályos, sö
tét ; qui demissi . . . ha- 
bent, akik alacsony sors
ban,senkitől sem ismerve 
(in obscuro) töltik éle
tüket

iracundia, harag 
delinquo, 3, -liqui, -lictum, 

vétkezem, hibázok; si 
quid (aliquid h.)... deli
quere, ha haragjukban 
valami vétket követtek el 

par,paris nn. egyenlő, meg
felelő, fama atque . . . 
pares sunt, hírük s sor
suk megegyeznek (vagyis 
csak abban a körben 
tudnak róluk, a melyben 
élnek (fortuna)

praeditus, 3, vlmivel föl
ruházott

excelsus, 3, magas, kiváló, 
qui magno . . . agunt, a 
kik nagy hatalommal föl
ruházva, magas állásban 

cwncti, -ae, -a, minden 

novi (Ny. 146. §. 3. RNy.
86.) tudok

cuncti mortales, minden 
ember, mindenki, az 
egész világ

parvus, 3, kicsiny, csekély; t3 
ita in maxuma . . . . 
licentia est, így a legma
gasabb állásban levők
nek legcsekélyebb sza
badságuk van; (a legma
gasabb állásuaknak a 
legnagyobb körültekin
téssel kell élniök)

studeo, 2, -ui, törekszem, 14 
részrehajlóm, szeretek

ödi, (Ny. 146. 2. RNy. 86.) 
gyűlölök, neque studere 
. . . decet, nekik nem 
szabad sem szeretniük, 
sem gyűlölniük, legke- 
vésbbé pedig haragud
nak

apud alios, másokban 
superbia, gőg 
crudelitas, -atis, nn. ke

gyetlenség
in imperio, magas állásu- 

akban
equidem, bizonyára, való- 15 

bán
cruciatus, -us, hn. kínzás ; 

omnis . . . esse (acc. c. 
inf. existumo miatt) én 
részemről azt hiszem, 
hogy minden kín, bünte
tés csekélyebb, mint gaz
tettük
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posterus, 3, posterior, -rus, 
postremus, utolsó 

memini, (Ny. 146. 1. RNy.
86.) emlékezem

impius, 3, istentelen, go
nosz

obliviscor, 3, oblitus, el- 
feledkezem

dissero, 3, -rui, -rtum, be
szélek, sed plerique. . . . 
postrema, (tbs. sn acc. 
meminere miatt, Ny. 216. 
§. 2. 1. j.) . . . sceZeris 
(gen. obliti miatt Ny. 
216. §. RNy. 153.) .... 
disserunt, de a legtöbb 
halandó csak a legutóbb 
történtekre (postrema) 
gondol s ekkép (et) a 
gonoszok gaztettéről 
megfeledkezve, csak a 
büntetést emlegetik

16 saevus 3, kegyetlen, szi
gorú, si ea . . . saevior 
fuit, ha az egy kissé szi
gorúbb volt

strenuus, bátor, határozott 
D. Silanum . . . studio 
reipublicae (gen. obiec.) 
dixisse (acc. c. inf. scio 
miatt) meg vagyok győ
ződve (certe scio), hogy 
D. Silanus, ezen bátor s 
határozott férfiú, haza
szeretetből mondotta 
azokat, amiket mondott 
{quae dixerit, coni, mert 
a quae acc. c. inf.-os

mondatra mutat, Ny. 
262. §.)

neque illum . . . exercere 
(acc. c. inf. scio, miatt) 
és hogy őt ily fontos 
ügyben sem részrehajlás, 
sem ellenségeskedés (ini
micitiae, tbs) nem ve
zeti

is, ea, id, (nyomatékos, talis 
h.), viri, a. m. oius

modestia, szerénység, ön
mérséklés, eos möres... 
cognovi, olyannak isme
rem jelleméh olyannak 
önmérséklését

crüdolis, -e, kegyetlen 17 
alienus, 3, idegen; cérum 

sententia .... videtur 
(kettős nom.-szal senten
tia crudelis, aliena) 
mindazonáltal vélemé
nyét nem tartom (mihi 
videtur) ugyan kegyet
lennek, de alkotmányuk
kal (a republica) ellen
kezőnek

quid enim . . . potest (köz
bevetett m.); potest, le
hetne, kellene stb. indic. 
Ny. 247. §. II. 1.) mert 
mi lehetne az ily embe
rekkel szemben kegyetlen 

metus,-us, hn. félelem .pro- lg 
fecto ht. valóban, tényleg 

subigo, 3, -ogi, -actum, alá
hajtok

genus, -eris, sn. nem
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decerno, 3, -crevi, -cretum, 
indítványozok, nam pro
fecto . . . iniuria (t. i. 
coniuratarum (gen. 
obiec.) . . . decernere, 
mert tényleg vagy a féle
lem, vagy (az összees-í 
küdtektől) szenvedett 
sérelem birt rá téged, 
Silanus, mint megválasz-| 
tott consulhhogy ujnemü j 
büntetést javasolj (indít
ványozz)

19 supervacuus, 3, fölösleges 
disserere, (1. 51., 15.) 
praesertim, főleg 
diligentia, szorgalom, gon-:

dosság (abl. caus.); cum 
praesertim . . . sint in 
armis,hisz kitűnő consu- 
lünk kiváló (praesertim) 
gondossága következté
ben oly jelentékeny őr
sereg áll fegyverben

20 de poena.........habet, a
büntetésről beszélhetek, 
úgy ahogy a dolog tény
leg van

miseria, nyomorúság 
aerumna, szenvedés 
requies, -ei, nn. nyugalom, 

in luctu . . . cruciatum 
esse, (acc. c. inf. dicere, 
miatt) fájdalomban s 
nyomorúságban a halál 
(mortem ah) a szenve
déseknek megszűnése (a 
szenvedésektől való meg
menekülés) nem kín | 

dissolvo, 3, -vi, -utum, föl
oldok

ultra, kt. túl rajta
locus est alcui rei, helyén 

való dolog, eam (t. i. 
mars), alany acc. c. inh 
folytatása . . . curae . .. 
gaudio (dativusok) lo
cum esse (miatt), az meg
szünteti az emberek min
den baját (malatöbb sn. 
acc. malum-\u\), azon 
túl nincs sem gond, sem 
öröm

per deos immortalis, de az 21 
isten szerelmére

quam ob rem, miért 
verber, -eris, sn. verés, 

ütés
animadvorto, 3,-vorti,-vor- 

sum, figyelek, vigyázok; 
anima dvortere in ali
quem, megbüntetni, úti 
prius verberibus (abh 
instr) . . . animadvorte- 
retur, (szv. ált. ah) hogy 
előbb meg kell őket ve
retni

veto, 1, -ui, -itum, tiltok 22 
an, kt. talán
at, kt. de
item, ugyancsak 
condemnare, elitélni 
eripio, 3, -ui, -reptum, ki

ragadok
exsilium, számkivetés 
permitto, 3, -misi, -mis

sum, megengedek, at 
aliae . . . condemnatis
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civibus permitti iubent, | 
de ugyancsak más tör
vények meg azt rendelik 
(iubent), hogy az elitéit 
polgárokat nem kell ha
lállal sújtani (animam 
eripere), hanem megen
gedni nekik a számkive
tést (hogy számkivetéshe 
mehetnek)

verberare, megverni, an 
quia .... quam necari, 
vagy talán mivel súlyo
sabb büntetés, ha a bű
nöst megverik, mint ki- 
végzik

23 acerbus, 3, keserű, fanyar,
fájdalmas

convinco, 3, -vici, -victum, 
meggyőzök, rábizonyí
tok, quid autem . . . 
convictos, de mi annyira 
fájdalmas vagy fölötte sú
lyos azon emberekkel 
szemben, kikre oly nagy 
gonosztett bizonyult

24 sin. a. m. si autem . . . est,
ha pedig azért, mivel 
könnyebb

convenio, 4, -veni,-ventum, 
összejövök ; qul (ht.) 
convenit, miként egyez
tethető össze

neglego, 3, -lexi, (-légi, ki
vételesen Sall.-nál) lec
tum, elhanyagolok, cum 
(adversativum coni.-szál) 
. . . neglegeris, mig a na
gyobban mellőzöd
2—1897. Lat. Praop. Sáli. Cat. 

at enim, ellenvetés: de 25 
mondhatná valaki 

parricida reipublicae, ha
zaáruló

quod .... decretum erit, a 
mit a hazaárulókra fog
nak szabni

tempus, körülmények 
dies, az idő 
moderari, mérsékelni, kor

mányozni (dat. v. acc.- 
szal), cuius lubido . . . 
moderatur, melynek sze
szélye kormányozza a 
népeket

merito, ht. méltán, illis . . . 
evenerit, azok teljesen 
megérdemlik, bármi is 
történik velők 

considerare, megfontolni 26 
orior, 4, ortus, származom 27 
minus bonus, kevesbbé 

becsületes, sed ubi . . . 
pervenit, de ha a hata
lom a tudatlanokra vagy 
a kevesbbé becsületesek
re száll át

novum illud exemplum, 
ama szokatlan (ujjrend
szabály

devictis Atheniensibus, 28 
(abl. abs.) miután győze
delmeskedtek az athe- 
neieken

imposuere, rendeltek 
tractare, bánni vlkiveh qui 

.... tractarent (czélh. 
m.), hogy ezek amazok 
államát kormányozzák

6
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29 invisus, 3, gyűlölt (invideo-
ból dat.-szal) 

indemnatus, 3, el nem 
ítélt, ei primo coepere 
(coeperunt h. coepí-től) 
.... necare, ezek kez
detben minden gonosz 
indulatu s mindenki előtt 
gyűlöletes egyént törvé
nyes Ítélet nélkül kezd
tek kivégezni

ea, (tbs. sn. acc. laetor-hoz 
Ny. 198. §. 3. RNy. 124.) 
ea . . laetari (inf. hist.) 
örült ennek a nép, dicere 
(inf. hist.)

30 paulalim, lassankint 
licentia, önkény
iuxta, ht. egyformán, kü- 

lömbség nélkül, iuxta 
bonos... lubldinose (ht.) 
interficere, jókat s go
noszokat külömbség nél
kül kényök-kedvök sze
rint ölettek meg

metu terrere, félelemmel 
megijesztették, (megfé
lemlítették)

31 poenas dare, bűnhődni
(dat.-szal)z7acZmtos . . . 
oppressa poenas dedit, 
így a szolgaságba hajtott 
állam balga örvendezé
séért súlyosan lakolt

32 nostra memoria, emlékez
hetünk, v. a mi korunk
ban

iugulare, torkát metszeni, 
megölni, nostra memo

ria . . . iugulari iussit, 
s a mi korunkban, mi
dőn a győzelmes Sulla 
Damasippust s más hozzá 
hasonlókat, kik az állam 
szerencsétlensége követ
keztében lettek hatal
masokká, megölette 

factwsus, 3, pártoskodó 
exagitare, kizavarni, ki

űzni, kínozni; homines 
scelestos . . . aiebant, azt 
mondogatták, hogy ama 
gonosz, pártoskodó em
berek, kik az államot za
vargásaikkal gyötörték, 
méltán szenvedtek halált 

concupisco, 3, concupivi, 33
-ltum, megkívánok 

operam dare, törekedni,
rajta lenni 

proscribo, 3, -scripsi, -scrip
tum, írásba foglalva 
közzé teszek, száműzök; 
proscripti, -orum, hn. 
számüzöttek, ut is in . .. 
numero esset, hogy az a 
számüzöttek lajstromába 
jusson

quibus . . . laetitiae (kettős 34 
dat.) fuerat miatt, kiknek 
Damasippus halála örö
mükre szolgált, kik örül
tek Damasippus halá
lának

ipsi trahebantur (t. i. ad 
mortem) azokat hurczol- 
ták a halálra

iugulandi (ger. genit, finis
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miatt); neque prius . .. 
explevit, s nem is lett 
előbb vége az öldöklés
nek, mig Sulla övéit gaz
dagsággal ki nem elé
gítette

35 atque haec . . . his tempo
ribus vereor, én ugyan 
mindezektől mig M. Tul
lius a consul s a jelen 
viszonyok között nem 
tartok

ingenium, jellem, egyén
36 alio consule (abl. abs.), más

consul alatt 
item, kt. szintén 
falsus, 3, hamis, falsum... 

pro vero credi a nem 
igazat igaznak tartják 

hoc exemplo, ezen példa 
szerint

decretum, határozat 
gladius, kard, per senatus 

(gén.) . . . eduxerit (fut. 
exact.) a senatus hatá
rozat következtében kar
dot ránt

finem statuere, határt 
szabni

37 egeo, 2, -ui, hijával vagyok
vlminek, szűkölködöm 
(gén.-szál, Ny. 222. §. 3. 
j.) neque consili . . . egu
ere, sem belátásban, sem 
bátorságban nem szűköl
ködtek

obsto, 1. - stiti, -staturus, 
előtte állok,akadályozok, 
neque . . . obstabat, az 

elbizakodottság sem aka
dályozta meg őket abban 

quominus, kt. hogy, (aka
dályozást jelentő ige után 
áll Ny. 253. RNy.251.ha a 
vonzó mondat tagadó) 

alienus, (1. 51. 17.) 
institutum, intézmény, 

szokás
imitari, utánozni, quomi

nus aliena . .. imitaren
tur, hogy idegen szoká
sokat, ha azok helyesek 
voltak, ne utánozzanak 

militaris, -e, katonai,arma, 38 
-orum, támadó fegyver 

telum, védő fegyver 
insigne, -is, sn. jelvény 
pleraque, legnagyobb rész

ben, (egyeztetve insi- 
gnia-NeX)

sumo, 3, sumpsi, sumptum, 
veszek, kölcsönzők 

postremo, szóval 
ubique, ht. bárhol 
idoneus, 3, czélszerű, post

remo quod .... videba
tur, szóval amit bárhol 
szövetségesnél vagy el
lenségnél czélszerűnek 
láttak

exsequor, 3, -cűtus, üldö
zök, végrehajtok, cum 
summo . 4 . exsequéban- \ 
túr, otthon a legnagyobb, 
buzgalommal alkalmaz -

• ták
animadvorto, (1. 51. 22.) 39
condemnare, elitélni

6*
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summum supplicium, ha
lálbüntetés

40 adolesco. 3, -evi, -ullum, 
fölserdülök, növekedem, 
postquam . . . adolevit, 
miután az állam nagyob
bodott

fartio, -onis, nn. politikai 
part

valeo. 2, -ui, erős, hatalmas 
vág vök, et multitudine 
(abl. causae). . . valuere, 
s a polgárok sokasága 
miatt, a politikai pártok 
elhatalmasodtak

circumvenire, behálózni, 
circumveniri (szv. inf. 
ép ky fleri is coepere 
miatt) s a járatlanokat 
(j<'hiszemiieket) befonni 
kezdettek s más (egyeb) 
hasonlók történtek

paratae (parare igétől) 
sunt, megalkottak

quibus legibus, a mely tör
vények szerint

capio 3. cepi, captum, fo
gok. hanc ego causam... 
magnam puto, én ezt az 
okot fölötte fontosnak 
tartom arra,hogy semmi
féle uj rendszabáshoz ne 
nyúljunk

42 virtus, jelesség, kiválóság, 
vitézség

illis, (dat. poss.)
opes, -um, nn. eszköz, qui 

ex parvis ... in nobis, 
kik csekély eszközökkel 

oly nagy hatalmat terem
tettek, mint a mienk 

pario, 3, peperi, partum, 
szülök, szerzek qui ea... 
parta. . . retinemus, kik 
ama dicsőén szerzetteket 
alig tudjuk megtartani 

placet igitur t. i. mihi, ta- 43
Ián tehát azt javaslom 

minume, éppen nem 
publicare, elkobozni 
pecunia, pénz, vagyon, 

publicandas (esse)pecu
nias, vagyonukat el kell 
kobozni 

municipium, város, ipsos 
in... opibus valent, hogy 
fogságban kell őket tar
tani, szétosztva (per) 
azon városok között, a 
melyek a legtöbb segéd
eszközzel rendelkeznek 

neu quis, a. m. et ne quis
(aliquis h.) neu quis .. . 
agat, azután azokról sen
ki se terjeszthessen indít
ványt a senatus elé, sem 
a nép elé

fecerit, (coni, pert, mert 
acc. c. inf. vonatkozik 
fut. jelentéssel) 

senatum existumare, (acc.
c. inf.) a senatus nyilat
koztassa ki

cum contra . . . facturum, 
az az állam s a közjóiét 
ellen fog cselekedni (az
az : a haza s a közjóiét 
ellensége).
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LII.

1 Dicundi finem focit, be
szédét befejezte 

adsentior, 4, -sensus. he
lyeselek ; ceteri verbo . . . 
varie adsentiebantur, a 
többiek rövid nyilatko
zatukkal (verbo) válta
kozva (varie) majd en
nek majd amannak indít
ványához csatlakoztak 

rogatus sententiam, mi
után felszólították véle
ményének nyilvánítá
sára

2 mens, -ntis, nn. ész, longe
mihi (dat. poss.) . . . est, 
egészen más az én néze
tem

res, körülmények, res atque 
pericula (hendiadys), ve
szedelmes körülményein
ket

reputare, számba venni, 
mocum reputo, fontolga
tom

3 videntur illi disseruisse
(nom. c. inh) ezek, ne
kem úgy látszik, azok 
megbüntetéséről beszél
tek

focus, tűzhely 
caveo, 2, cavi, cautum, 

őrizkedem
consultare, tanakodni, res 

autem . . . consultare, 
a helyzet azonban arra 
int bennünket, hogy in

kább őrizkedjünk azok
tól (védekezzünk azok 
ellenében), mint azon 
tanakodjunk, hogy mit 
határozzunk ellenök

maleficium, bűntett 4
persequor, 3,-secütus, üldö

zök, büntetek, nam cete
ra . . . persequáre, (coni. 
praes, e. 2. sz. ált. alany.) 
mert egyéb bűntetteket 
akkor lehet büntetni

implorare, kérni, könyö
rögni, folyamodni, hoc 
nisi provideris . .. im
plores, (ált. alany.) jelen 
esetben, hacsak előre 
nem gondoskodunk,hogy 
meg ne történjék, miután 
megtörtént, hiába folya
modunk a törvényszék
hez

capta urbe, miután hatal
mukba kerítették a vá
rost

reliquus, 3, hátralevő, nihil 
fit reliqui (gen. quant. 
nihil miatt Ny. 212. §. II. 
RNy. 150. b.) victis (dat.) 
semmi sem marad a le
győzőiteknek

per deos immortalis, az is- 5 
ten szerelmére

vos ego appello, rátok hi
vatkozom

signum, szobor 
tabula (picta), festmény 
pluris (gen. pret. Ny. 218.
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RNy. 155.) facere, 
többre becsülni 

cuiuscunque modi (gen. 
qual.)swní, bárminők le
gyenek is

amplexari, átkarolni, quae 
amplexamini, miket sze
retettel karoltok át 

otium, nyugalom 
praebeo, 2, -ui, nyújtok, 

adok; si voluptatibus... 
voltis (volo, velle, volui 
igétől) ha gyönyöreitek- ! 
nek békében akartok 
élni (ha zavartalanul 
akartok élvezni) 

expergiscor, 3, -rectus, föl
ébredek, (expergiscimini 
imp.)

capesso, 3, -ivi, -itum, meg
ragadok, — rempubli- 
cam, az állam jólétéért 
fáradozom

6 vectigal, -alis, sn. adó, non
agitur... sociorum (gén. 
obiect.) iniuriis, nem az 
adókról, nem a szövetsé
gesek ellen elkövetett sé
relmekről van szó

in dubio est, forog vesze
delemben

7 saepenumero, sokszor, gya
korta

multa verba feci, kimerí
tően beszéltem

queror, 3, questus, panasz
kodom (de-veh ellen) 

advorsus, 3, ellenkező, 
multosque . . . advorsos 

habeo, s e miatt sok el
lenségem van

delictum, rossz tett, bal- 8 
lépés

gratiam facere alcs rei, el
engedni vlmit, elnézni, qui 
(okhat. mklm. cum ego h. 
azért coni. Ny. 259. §. 
RNy. 257.) mihi atque 
animo . . . delicti gra
tiam fecissem, minthogy 
én magamnak (mihi et 
animo) semmiféle ballé
pést sem néztem el 

condonare, ajándékozni, 
odaadni, haud facile . . . 
condonabam, nem egy 
könnyen bocsátottam 
meg másoknak szenve
dély szülte gonosz tet
teit

pendo, 3, pependi, pensum, 9 
mérek, mérlegelek, (par
vi, nihili, kevésre, sem
mire sem becsülök Ny. 
218. §. RNy. 155. gen. 
pret.)

opulentia, hatalom, gaz
dagság

neglegentia, hanyagság,ko- 
zonbosség, egykedvűség 

tolerare, eltűrni, opulentia 
(abl. instr.) neglegentiam 
tolerabat, hatalmával 
megbírta az egykedvűsé
get, (közömbösséget) 

bonisne an . . . vivamus 10 
(kéttagú függő kérdés),
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hogy mi becsületesen v. 
erkölcstelenül élünk-e 

neque (t. i.id agitur), arról 
sincs szó

quantum, hogy mily nagy 
(egyeztetve imperium- 
mal)

magnificus, 3, fényes, ha
talmas

sed haec, cuiuscunque mo
di (gén. qual.). . . futura 
sint, hanem hogy min
den bárminő legyen is, a 
mienk maradjon-e (vagy 
velünk együtt az ellen
séggel közös legyen-e

11 mansuetudo, -inis, nn. sze
lídség

misericordia, nn. könyörü- 
letesség;JWc mihi (dat. 
ethicus, Ny. 203. §. 2. 1. j. 
RNy. 134.) .. . nominat, 
itt nekem valaki kíméle
tet s könyörületességet 
mer emlegetni (emleget) 

vocabulum, szó 
amííío, 3, -misi, -missum, 

elvesztek; iam pridem 
(régen) . . . amisimus, 
mi bizony már régen el
felejtettük e szavak va
lódi értelmét

largior, 4,-itus,bőven adok, 
ajándékozok

líberalitas, -atis, nn. bőke
zűség ; nam bona. . . vo
catur, (ált. alany.) mert 
idegen javak elajándéko
zását bőkezűségnek, go

nosz dolgokban való 
(malarum rerum, gén. 
obiect.) vakmerőséget 
bátorságnak nevezik 

situs, 3, van, fekszik, eo 
respublica . . . sita est, 
emiatt forog az állam a 
végső veszedelemben 

sint sane, ám legyenek 12 
mos, moris, hn. szokás, 

erkölcs, quoniam . . . 
mores (alany.) habent, 
mert így hozza magával 
a korszellem

liberalis, -e, bőkezű, ada
kozó

ex .. . fortunis társaiknak 
vagyonából

misericors, -cordis, mn. 
könyörületes, irgalmas 

fur, -furis, hn. rabló 
aerarium, kincstár, sint mi

sericordes ... aérám, le
gyenek könyörületesek a 
kincstár megrablói iránt 

parco, 3, peperci, parsum, 
kímélek

perdo ,3,perdidi, perditum, 
vesztek, ne illi . . . pau
cis sceleratis (tbs. dat. 
parcunt miatt) . . . per
ditum (supin. a czél ki
fej. eant mellett), de ne 
ajándékozzák nekik vé
rünkét s mig néhány go
nosztevőt kiméinek, ne 
törjenek minden jó ér
zelmű polgár vesztére
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13 bene et composite, helyesen
s ékesen

in hoc ordine, e gyűlésben > 
existumare, vélni, hinni, I 

credo falsa existumans 
(part, praes, okh. rövid!-1 
tésére; quia existumat 
falsa esse ea) mivel — 
úgy hiszem hamisaknak 
tartja azokat (költemény
nek tartja mindazt) 

inferi, -orum, hn. alvilág 
taeter, -tra, -trum, undok 
incultus, 3, műveletlen, vad 
foedus, 3, förtelmes, rút 
formidulosus, 3, borzasztó, 

divorso itinere (abl. loci 
praep. nélkül a vonal je
lölésére, melyen a moz
gás történik Ny. 233. §. 2) 
a bonis (e. h. a bonorum 
itinere) . . . habere, hogy 
a gonoszok a jók utjától 
eltérő utón undorító, vad, 
förtelmes s borzasztó 
helyekre jutnak

14 pecunias publicandas (1.
51. 13)

per municipium in custo
diis habendos, (1. 51.13.) 

videlicet, természetesen 
timeo, 2, -ui, félek, timens 

(part, praes, okhat. m.) 
mert fél v. azon félelmé
ben)

popularis, a. m. socius. 3., 
conduco, 3, -xi, -ctum, föl

fogadok, ne, si Romae 
. . . conducta per vim I

(abi. modi gyanánt Ny. 
225. §. 2- j.) eripiantur, 
hogy, ha Rómában ma
radnak, őket vagy bűn
társaik (az összeeskü
vésben szövetségeseik) 
vagy a fölbérelt tömeg 
erőszakkal fogja kisza
badítani

quasi vero, mintha bizony 15 
tantum modo, kt. csak 
per totam Italiam, egész

Itáliában
aut non . . . audacia, vagy 

mintha ott nem tehetne 
többet a vakmerőség 

opes, -um, nn. segítő esz
köz ; ubi ad defenden
dum (ger. acc. czél) . . . 
sunt, a hol kevesebb esz
köz van a védelemre 

vanus, 3, hiábavaló, quare 16 
vanum . . . ex illis me
tuit, ennélfogva bizo
nyára hiába való az ő 
indítványa, ha fél azon 
emberektől származható 
(ex illis) veszedelemtől 

solus, 3, egyedül, si in tanto
. . . non timet, ha pedig 
mindnyájunknak oly 
nagy aggodalmai között 
egyedül ő nem fél

refert (személytelenül) an
nál inkább érdekünkben 
áll (Ny. 219. §. RNy 157.) 

me mihi atque vobis (dat., 
t.i. mert ebben a jelentés
ben gondoskodni, féltene
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dat. kivan Ny. 204. §. 2. 
j. RNy. 139.) timere, hogy 
magamról s rólatok gon
doskodjam (me... timere, 
acc. c. inf.-val.)

17 statuo, 3, -ui, -űtum, hatá
rozok, Ítéletet mondok 

pro certo (Ny. 197. §. 1. j.) 
habetote jól jegyezzétek, 
tartsátok bizonyosnak

18 attentus, 3, feszült, figyel
mes, quanto vos . . . age
tis, minél határozottab
ban fogtok cselekedni 

infirmus, 3, gyönge, erőt
len, csüggeteg, tanto illis 
(dat. poss.) . . . infirmior 
erit, annál alább sülyed 
bátorságuk

paululus, 3, igen kevés, 
paululum, csekélység, 
kevéssé, ín. s ht.

langueo ,2, Zam/ui, bágyadt, 
lankadt, erőtlen, si vide
rint paululum modo vos 
languere, ha látják, hogy 
ti csak egy kevéssé is 
engedtek (ingadoztok) 

iam omnes . . . aderunt, 
csakhamar mindnyájan 
dühöngve fognak megje
lenni (feroces Ny. 237. 
§• 1.)

19 nolite credere, ne higyjétek
20 si ita res esset, ha így volna

a dolog
multo pulcherrumam (Ny. 

54. §. 5.) . . . haberemus, 
úgy hazánk most a le

hető leghatalmasabb (le
hető legszebb állapotban) 
volna

quippe, mert hisz 
máior copia, nagyobb bő

ség, egyszerűen: több
sed alia fuere, de más 21 

volt az
quae nobis (dat. poss.) 

nulla sunt, ami nálunk 
egyáltalában hiányzik 

industria, buzgó tevékeny
ség

foris, ht. künn
consulo, 3, -ui, -ultum, ta

nácskozom, in consu- 
lundo, a tanácskozásban 

oömmtis, 3, alávetett, ne
que delicto ... obnoxius, 
minden bűntudattól és 
szenvedélytől ment volt 

pro his... avaritiam, ezek 22 
helyett nálunk dőzsölés 
s kapzsiság uralkodik

egestas, -atis, nn. szegény
ség ; publice . . . opulen
tiam, az állam szegény, 
az egyesek igen gazda
gok. (a magán vagyon 
óriási)

inertia, tétlenség, lauda
mus ... inertiam, dicsér
jük a gazdagságot, de 
tétlenül élünk

ambitio, -onis, nn. kegy
vadászat, nagyra vágyás, 
omnia virtutis . . . pos
sidet, az érdemnek min-
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23 den jutalmazását a nagy- 
ravágyás ragadja el

separatim, elkülönítve, kü- 
lön-külön

consilium capere, magát 
elhatározni, ubi vos se- 
parolim . . . capitis, ha 
külon-külon, ki-ki magá
ról gondoskodva (magán 
érdekeiteket tekintve) 
határozzátok el magato
kat (éltek)

ubi domi . . . servitis, ha 
otthon a gyönyöröknek, 
itt a haszonnak s kegy- 
vadászatnak éltek

eo fit, ezért van az 
vacuus, 3, üres, ment, ut 

impetus . . . rem publi
cam, hogy támadást in
téznek a védetlenül ma
radt állam ellen

24 omitto, 3, •misi, -missum,
mellőzök

incendo, 3, -ndi, -nsum, 
fölgyujtok; patriam in
cendere (görögös e h. ut 
pa triam incen derent,
hogy szülővárosunkat 
fölgyujtsák

infestus, 3, elkeseredett 
ellenség

arcesso, 3, -ivi, -ltum, elő
hívok

dux hostium . . . est, az el
lenség vezére hadseregé
vel már nyakunkon van

25 cunctari, habozni

moenia, -ium, sn. vár, 
várfal

quid . . . deprensis hosti
bus (abl.) faciatis, hogy 
mit tegyetek a falaink 
közt elfogott ellenséggel 

misereor, 2, miseritus v. 26 
misertus (s misereo 2, 
-ui, -itum) könyörülök, 
szánok

delinquo, 3, -liqui, -lictum, 
vétkezem, misereamini 
. . . armatos (Ny. 237. 
1.) dimittatis, azt gon
dolom, könyörüljetek 
rajtok — hisz éretlen 
gyerekek nagyravágyás- 
bol tévedtek — s bocsás
sátok el őket fegyveresen 

dum ne ista vobis . . . con- 27 
vortat, csak aztán ezen 
kímélet s konyorüleh ha 
fegyvert ragadnak, a ti 
károtokra ne forduljon 

asper, -a, -um, érdes, durva 28 
scilicet . . . est, persze a 
dolog veszedelmes 

exspectare, várni, immo 
vero... inertia et mollitia 
(abl. causae) . . . exspec
tantes (part, praes. Ny. 
237. 1.) cunctamini, sőt 
inkább nagyon is, de 
tunyaságtok s elpuhult- 
ságtok miatt, egyik a má
sikra várakozva ha
boztok

confido, 3, -fisus, bízom 
(abl.-szal)
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29 votum, fogadástétel 
supplicium, esedezés, kö

nyörgés
muliebris, -e, női, asszonyi 

non votis . . . parantur, 
nem fogadástételekkeh 
nem asszonyi rimánko- 
dásokkal lehet az istenek 
segedelmét megnyerni 

prosperus, 3, szerencsés 
cedo, 3, cessi, cessum, me

gyek; vigilando, agundo 
. . . consulundo (ger.ahl. 
mód.) prospera (Ny. 237. 
§. 1.) cedunt, éberséggel, 
okos megfontolással min
den szerencsésen sikerül 

socordia, tétlenség 
ignavia, tunyaság 
implorare, könyörögni, 

kérni
irati infestique sunt, hara- 

gusznak s üldözni fognak
30 imperium, parancs

necari (ált. alany.) iussit, 
megölette

31 egregius, 3, kitűnő 
/mmöderá£us,mértékletlen,

immoderatae . . . mor
te .. . dedit, fékezhetet- 
len bátorságáért halállal 
bűnhődött

32 parricida, -ae hnn. atya-
gyilkos, itt hazaáruló 

videlicet . . . obstat, előbbi 
életük ellentétben áll e 
gonosztettükkel (ezen 
gonosztettük enyhítésére 
szolgál)

verum parcite dignitati 33 
Lentuli, kíméljétek Len
tulus érdemét

pudicitia, szemérmesség, 
tiszta erkölcs, si ipse 
pudicitiae . . . ullis pe
percit, ha az tiszta erköl
csét, ha hiréh ha vala
mely istenséget s ha bár
mely embert valaha kí
mélt

ignosco, 3, -novi, -notum, 
megbocsátok

nisi, ha 
iterum, ht. ismételten, má

sodszor
pensus, 3, fontos, kiváló, 34 

alqd pensi habere, vlmit 
fontolóra v. tekintetbe 
venni, quibus si ... fuis
set, ha ezek valaha vala
mit tekintetbe vettek 
volna

non ea consilia... habuis
sent, nem gondoltak volna 
ily merényletre az állam 
ellen

mehercule, istenemre mon- 35 
dóm

si peccato (dat.) . . .esset, 
ha helye volna a téve
désnek, (ha lehetséges 
volna a tévedés)

corrigo, 3, -rexi, -rectum, 
kijavítok, facile . . . cor- 
rigi, könnyen venném, 
hogy maga a valóság jó- 
zanítson ki benneteket
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contemno, 3,-tempsi,-temp- '■ 
tum, megvetek

fauces, (tbs) torok 
urgeo, 2, ursi, szorítok, 

Catilina . . . faucibus 
urget, Catilina seregével 
a nyakunkon van 

moenia (1. 52. 25.), atgue 
in sinu urbis, sőt a vá
ros szivében (t. i. a sena- 
tusban) vannak

neque quicquam a. m. nihil, 
neque parari ... occulte, 
titokban sem készülődni, 
sem tanácskozni nem 
lehet

36 quare ego ita censeo, miért 
is én azt indítványozom 

nefarius, 3, gonosz, isten
telen

sceleratus, 3, elvetemült, 
cum (causale) nefario 
consilio (abl. instr.) . . . 
venerit, mivel az elvete
mült polgárok gonosz 
terve az államot a leg
nagyobb veszedelembe 
sodorta

convinco, 3, -vici, -victum, 
rábizonyítok

confiteor, 2, -fessus, meg
váltok, eique indicio . . . 
confessique sint, s mivel 
T. Volturcius s az allob- 
rogok követeinek vallo
mása folytán rájuk bizo
nyult s beismerték

res capitalis, főben járó 
ügy

manufestus, 3, kézzel fog
ható, nyilvánvaló, rajta
kapott, de confessis . . . 
de manufestis rerum 
capitalium (gén. crim. 
. . . supplicium sűmun- 
dum (esse), mind a kik 
megváltották, mind a 
kikre rábizonyult a fő
benjáró vétség, az ősök 
szokása szerint halállal 
lakóijának.

Lili.

Adsido, 3, -sedi, -sessum, 1 
leülök,

consularis, -is, volt consul, 
consulares . . . laudant, 
minden volt consul, ha- 
sonlokép a senatus nagy 
része dicséretek kozott 
elfogadják indítványát 

alii alios, egymást 
increpo, 1, -ui, -illem, kor

holok, dorgálok, alii . . . 
increpantes (Ny. 237. §. 
1.) . . . vocant, egymást 
szemrehányásokkal il
letve gyáváknak mondják 

senati (gén. senatus h.).. . 
censu erat, a tanács oly 
módon határoz, mint ő 
indítványozta

sed mihi . . . fécit, de ne- 2 
kém, ki sokat olvastam, 
sokat hallottam azon di
cső tettekről, melyeket a 
római nép békében s há-
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borúban, szárazon és vi
zen véghezvitt

attendo, 3, -ndi, -ntum, 
figyelmemet odairányi- 
tom, forte lubet attendere 
(tartozik mihi-bez) eset
leg kedvem támadt pon
tosan kikutatni

sustineo. 2, ui, -ntum, 
fontartok, okozok, létre
hozok, quae res . . . sus
tinuisset, hogy kiválólag 
minő körülmény hozta 
létre ezen borzasztó álla
potot

3 contendo, 3,-di, -tűm, har-
czolok, sciebam . .. con- 
tendisse, megtudtam, 
hogy igen gyakran kis 
csapattal harczoltak az 
ellenségnagyserege ellen 

gero, 3, gessi, gestum, vise
lek

parvis copiis, csekély segéd 
eszközzel

violentia, hevesség, kegyet
lenség, mostohaság (for
tunae)

facundia, nn. ékesszólás; 
facundia (abl. limit)... 
gloria (abl. hm.), hogy 
ékesszólásban a görögök, 
hadi dicsőségben a gal
lok a romaiakat fölül
múlták

4 agitare (mente), gondol
kozni, elmélkedni 

constat, ismeretes, tudva 
van 

patrare, véghezvinni, ac 
mihi multa agitanti 
(part, praes, attrib) . . . 
factum (esse), de midőn 
mindezekről sokat elméi- 
kedtem, azon tapaszta
lásra jutottam, hogy 
mindezt néhány polgár
nak ki váló jelessége okoz
ta s így történt 

paupertas, -atis, nn. sze
génység

paucitas, - atis, nn. csekély
ség (néhány)

desidia, nn. henyeség 5
rursus, kt. viszont, ismét 
sustentare, fentartani. ki- 

állani, kibírni, rursus 
respublica . . . sustenta
bat. viszont az állam ha
talmával állotta ki az 
imperatorok s az állami 
tisztviselők hibáit

effetus, 3, erőtlen, elgyön- 
gült; ac sicuti effeta vi 
(abl. abs.) . . . magnus 
fuit, s mintha az ősi erő 
már kimerült volna, Ró
mában hosszú időn át 
valóban egyetlen szellemi 
jelességre nézve kiváló 
férfiú nem volt

ingens, -entis, mn. nagy, £ 
kitűnő, sed memoria mea 
(abl. temp.) ingenti vir
tute (abl. qual.) moribus 
dlvorsis (abl. abs. meg
engedő jelent.) fuere viri 
duo, de az én időmben
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két kitűnő szellemű, bár 
külömböző jellemű fér
fiú élt

offero, offerre, obtuli, obla
tum, fölajánlok

silentium, csend, hallgatás 
praetereo, 4, -ii, -itum, el- 

mellőzök, quos, quoniam 
res .... consilium, aki
ket, mivel tárgyam is 
ajálja (rávezetett) nincs 
szándékomban hallgatás
sal mellőzni

aperio, 4, -ui, -tűm, föl nyi
tok, quin utriusque . . . 
aperirem, hogy mind
kettőnek egyéni termé
szetét, jellemét, ameny- 
nyire tehetségem engedi, 
meg ne ismertessem, 
(quin van, mert prae
terire non possum van 
a vonzó m.-ban Ny. 252. 
§. 11. RNy. 280.)

L1V.

1 Eloquentia, ékes beszéd 
aequalis, -e, egyenlő, igitur 

eis . . . fuere, tehát ezek 
származatra, korra, ékes 
szólásra nézve csaknem 
egyenlők voltak (aequa- 
lia, tbs. sn. mert az ala
nyok külömböző neműek) 

par, paris, nn. egyenlő) 
megfelelő

item, ép így
sed alia (t. i. gloria) alii.

de mindegyiké más ter
mészetű (de ahhoz mind
egyik más utón jutott) 

munificentia, bőkezűség, 2
Caesar . . . habebatur, 
Caesart jótéteményeinél 
fogva nagynak tartották 

integritas, - atis, nn. épség, 
egészség, vitae integri
tate, feddhetetlen életé
nél fogva 

severitas, -atis, nn. szigo
rúság, hajlíthatatlanság 

addo, 3, -didi, -ditum, 
hozzáadok; huic.. . ad- 
diderat,ennek a hajlítha
tatlanság szerzett tekin
télyt 

sublevare, segíteni 3
dando... agnoscundo(ger.

ablat.) adakozással, se
gítéssel, bocsánatadással 

largior, 4, -itus, bőven
adok, elengedek

adipiscor, 3, adeptus, el
nyerek ; Cato . . . largi- 
undo (ger. abi.) adeptus 
est, Cato azzal, hogy 
semmit sem nézett el 
(ami feddésre méltó volt), 
szerzett hírnevet

miser, -era, -erűm, nyo
moréi, szerencsétlen 

perfugium, menedék 
in altero . . . pernicies, az 

egyik a szerencsétlenek
re nézve nagy segítség, a 
másik a gonoszokra néz
ve veszedelem
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facilitas, -atis, nn. szíves
ség

constantia, állhatatosság, 
szilárd jellem

4 in animum inducere, föl
adatul tűzni ki

intendo, 3, -ndi, -ntum, 
kifeszítek, figyelek 

negotium, ügy
neglego, 3, -lexi, -lectum, 

elhanyagolok, nem törő
döm vlmvel; negotiis. . . 
intentus (part. perf. 
attrib.) ... neglegere, mig 
barátainak ügyeivel fog
lalkozik, saját ügyeivel 
nem törődik

denegare, eltagadni, elhall
gatni

donum, jutalom,guod dono 
(abl.) dignum (miatt) 
est, ami jutalomra méltó 

sibi, maga részére 
exoptare, hevesen kívánni 
r/rZus, -űtis, nn. kiválóság, 

jelesség
enitesco, -ere,kitűnöm; ubi 

(e. h. ut ibi czélhat. m.) 
posset, hogy ott vitézség 
(hadi kiválósága) ragyog
hasson

5 at, kt. de, ellenben 
modestia, önuralom 
decus, -oris, sn. tisztesség,

at Caioni (dat. poss.)... 
modestiae, decoris . . . 
severitatis erat, Cato, el
lenben önmagán való 
uralkodásra, tisztességre.

de főleg hajlíthatatlan
ságra törekedett 

factiosus, 3, pártoskodó 6 
strenuus, 3, derék 
pudor, -oris, hn. szemérem, 

lelkiismeretesség 
innocens, -entis, önzetlen, 

megvesztegethetetlen 
abstinentia, önzetlenség 
petere, keresni 
assequi, elérni, részesülni.

LV.

Pedibus in sententiam alcs 1 
discedere, szavazni, (1. 
50.4); in Catonis... dis
cessit, Cato indítványát 
elfogadta 

factu, (sup. abh optumum 
miatt Ny. 291. §. RNy. 
210.)

reor, 2,ratus, vélek, hiszek, 
optumum factu ratus, a 
tettre legjobbnak vélte 
v. csak legjobbnak vélte 

instare, nyomában lenni 
antecapio, 3,-cepi-ceptum, 

és -captum, előre elfog
lalok, megelőzök, be nem 
várok

novare, megújítani, zava
rokat támasztani; ne 
quid (aliquid novaretur) 
hogy időközben (a közbe 
eső éjjel) valami zavar
gás ne történjék 

quae supplicium postula
bat, ami a halálos Ítélet



96 Sali. Cat. 55. 56.

végrehajtásához szüksé
ges volt

2 praesidiis dispositis, az
őrség elhelyezése után

3 paululus, (h 52. 18.) 
adscendo, íolmegyek
est in eareere locus, quod 

Tullianum . . adscende- 
ris (által, alany.)... hu mi 
depressus, ezen börtön
ben, ha az ember egy 
kissé balra fölfelé megy 
a föld szine alatt (humi 
depressus) körülbelül 12 
lábnyira egy hely van, 
melyetTullianumnak ne
veznek

4 camera, boltozat, kamra 
lapideus, 3, kőből való 
fornix, -icis, hn. boltozat,iv 
insuper... iuncta, s fölötte

egy kőivekből készült 
boltozat

incultus, -us, hn., elhanya
golás, piszok

facies, -ei, nn. arcz, ábrázat
5 demittere, lebocsátani

vindex, -icis, hn. keres; 
boszulo; vindex rerum 
capitalium, a halálos 
büntetések végrehajtója 

laqueus, hurok, tor, kötél 
gúla, torok
frango, 3, fregi, fractum, 

laqueo . . . fregere, meg
fojtották

6 exitus, -üs, hn. kimenet,
dignum . . . invenit, er

kölcseinek s tetteinek 
megfelelő halállal lakolt 

supplicium sumere de al- 
quo, a halálos büntetést 
vlkin végrehajtani.

LVI.

Ex omni copia, mindazon 1 
csapatokból

ei, -et, részint, részint 
instituo, 3, -ui,-utum, ren

dezek, szervezek
cohortis . . . complere, a 

cohorsokat, amint a ka
tonák száma engedi, tel
jesekké tenni

voluntarius, 3, onkénytes 2 
brevi spatio, rövid idő 

múlva
cum, kt. (concessivum) no

ha, ámbár
pars quarta, egy negyed 5 

rész
instruo, 3, -xi, -ctum, föl

szerelek
casus, -us, hn. a véletlen 
sparus v. sparum, görbe 

lándzsa
lancea, dárda
alii, néhányan
praeacutus, 3, elül meghe- 

gyesített
sudis, -is, nn. karó 
adventare, közeledni 4
iter facere (inf. hist.) per 

montis.áXkéb a hegyeken 
castra movere, (inf hist.) 

vezette táborát
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pugnare, megütközni, ho
stibus . . . pugnandi da- 
re (inh hist), az ellen
ségnek nem adott alkal
mat a megütközésre 

propediem, ht. legközelebb, 
nem sokára

inceptum, vállalat, terv 
patrare, végrehajtani

5 repudiare, visszautasítani 
servitia a, m. servos 
concurrere, összefutni, me

nekülni
opibus (abl.) frotus, bízva 

az össeesküvés erejében 
ratio, -onis, nn, szándék 

érdek; rationibus suis 
alienum, érdekeivel el
lentétes

fugitivus, 3, szökött 
communicare, közölni, 

részt venni vlben; cau
sam civium cum fugiti
vis communicare, a pol
gárok ügyét a rabszol
gák ügyével közösnek 
tenni.

LVII.

1 Nuntius, -i, hn. hír 
patefacio, 3, fölfedezek 
supplicium sumptum (es

se), hogy halálbüntetés
sel lakoltak

inlicio, 3, -lexi, -lectum, 
csalogatok

magnis itineribus, erőlte
tett menetekben (rendes 
2—1897. Lat. Praep. — Sáli. Cat.

napi menet (iustum iter)
20 római mérföld; eről
tetett napi menet (ma
gnum iter) 24 római 
mérföld egy nap alatt) 

in agrum Pistoriensem, 
pistoriai területre 

abduco, 3, -duxi, -ductum, 
levezetek 

trames, -itis, hn. mellékút 
perfugio, 3, -fugi, futok 
praesideo, 2, -sedi, -ses- 2 

sum, elül ülök, felügye
lek, védek, ótalmazok 

difficultas rerum, a körül
mények ellenséges talál
kozása 

perfuga, hn. szökevény 3 
propere, gyorsan 
radix, -icis, nn. tő 
considere, letelepedni 
qua illi . . . properanti, a 

hol annak, ha Galliába 
siet (Galliába való sieté
sében) le kellett szállania 

utpote qui magno exercitu 4
(abl. abs.)... sequeretur, 
(coni, mert okhat. m. 
cum-mal) mert ez t. i. — 
bár nagy serege volt — 
sík földön podgyász nél
kül könnyen követhette 
futásában

sed Catilina •. . clausum 5 
(esse) ... advorsas (esse) 
ullam spem (esse), de C. 
miután látta, hogy he
gyektől s az ellenség csa
pataitól körül van véve,

7
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hogy a városban ügye 
rosszul áll, hogy sem me
nekülésre, sem segítség
re nem számíthat 

optumum . . . ratus in tali 
re . . . temptare, mivel 
legjobbnak vélte ily nyo
masztó helyzetben sze
rencsét próbálni

quom primum, mihelyt le
het

confligo, 3, -flixi, -flictum, 
összecsapok

6 contio, népgyűlés; advoca
re, összehívni.

LVIII.

1 Comperio, 3, -peri, -per
tum, megtudok; comper
tum habeo, jól tudom 

virtutem addere, vitézséget 
okozni, vitézzé tenni

2 quanta cuiusque animo
audacia inest, a mennyi 
bátorság van kinek-ki- 
nek szivében

natura aut moribus, vér- 
alkotásánál v. a megszo
kottságnál fogva

patere, nyilvánúlni 
excitare, fölizgatni, lelke

síteni
nequiquam hortere, azt 

hiába buzdítják
timor animi auribus offi

cit, a szív félelme aka
dályozza a hallást

3 quo (eo, ut h.) pauca mo

nerem, azért, hogy né
hány dologra figyelmez
tesselek benneteket 

aperire, megismertetni 
socordia, hanyagság (nom.) 4 
afferre, okozni 
quoque modo, a. m. et quo

modo
opperiri alqd, vlmire vá

rakozni
nunc vero . . . sint, hogy 5 

áll jelenleg ügyünk 
iuxta, a. m. pariter, iuxta

mecum intellegitis, azt 
ép úgy tudjátok, mint én 

obstare, útban állani 6
esse, időzni
si maxume animus ferat,

ha még úgy óhajtanok is 
frumentum, élelmi szer 
quo cunque, bármerre 7
aperio (1. 58, 3.); ferro . . .

est, fegyverrel kell utat 
nyitnunk

quapropter, miért is 8
forti et parato animo sitis,

hogy bátor s elszánt lel- 
küek legyetek 

memineritis (fut. exact) 
gondoljátok meg (Ny. 
244. §. 3. l.j.) 

decus, oris, sn. tisztesség,
becsületesség

omnia nobis tuta erunt, 9 
minden biztosítva lesz 
ránk nézve

commeatus abunde (erit), 
bőségesen lesz eleségünk
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patebunt, kitárulnak előt
tünk

cesserimus, meghátrálunk 
eadem advorsa flent, éppen 

azok támadnak ellenünk
10 tegere, födni, védeni
11 necessitudo impendet alci,

kényszerítő szükség kész
tet valakit

supervacaneus, 3, fölös
leges

12 aggredimini, támadjátok
meg

13 licuit, szabad volt volna 
aetatem agere, élni 
potuistis exspectare, vára

kozhattatok volna
opes, -um, segítség, kegye

lem
14 intolerandus, 3, elviselhe

tetlen
haec sequi decrevistis, 

ezekre határoztátok ma
gatokat

15 si haec relinquere voltis,
ha ezektől mentek akar
tok maradni

nisi, kt. csak
műtavit, cserélheti föl

16 ea vero, ez éppen
dementia, esztelenség

17 pro muro habetur, védő
falul szolgál

18 cum (iterativum) vos con
sidero, valahányszor rá
tok tekintek

aestumare, fontolóra venni 
me spes tenet, erős 

remény száll meg 

necessitudo, szorult helyzet 19 
angustiae loci, a hely szűk 20 

volta
quod si . . . inviderit, ha 21 

pedig a szerencse vitéz- 
ségteknek nem kedvez

cavete (ne) . . . amittatis, 
legyetek rajta, hogy bo- 
szulatlanul el ne veszít
sétek élteteket

neu capti trucidemini, és 
hogy elfogva ne öljenek 
benneteket

quam . . . relinquatis, ha
nem hagyjatok inkább 

luctuosus, 3, gyászos.

LIX.

Commorari, késlekedni; 1 
paulul um commora tus, 
kevés vártatva

signa canere, trombitálni 
e£aegtmre,egyenlővétenni;

szv. egyenlővé lenni
ipse pedes, o maga gyalog 
pro loco et copiis, a hely 

minősége s csapatok ereje 
szerint

rupes, -is, nn. szikla
frons, -tis, nn. homlok 2 
reliquarum signa (a. m.

reliquas cohortes) . . . 
collocat, a többieket a 
tartalékban sűrűbben 
helyezte el.

legere, kiválasztani 3
evocatus, 3, kiszolgált, de 

önkényt beállt katona
7*
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gregarius, 3, nyájbeli, köz
katona

curare, vezérelni
propter, mellett
adsisto, 3, -stiti, mellette 

állok
quam bello . . . dicebatur. 

a melyről azt mondogat
ták, hogy a cimber há
borúban Mariusé volt

4 pedibus aeger, lábbajos
quod, mivel
legatus, alvezér

5 tumultus, -Us, hirtelen ki
tört zavargás

conscribo ,3, -scripsi,-scr ip- 
tum, összetoborozni

equo circumiens, körül- 
lovaglás közben

unumque... appellat, min
den egyest nevén ne
vezve, név szerint meg
szólít

6 amplius triginta annos,
^Ny. 228. 2. j. RNy. 162.) 

plerosque ipsos, a legtöbb 
személyesen

ea commemorando, azok 
emlegetésével.

LX.

1 dal, adat
incedo, 3, -cessi, -cessum, 

előre nyomulok
2 ferentarius, -i, könnyű

fegyverzetű katona
pilum, hajító dárda, (omit

tunt, félre teszik) 

rem gerere, harczolm, res 
geritur, karddal harczol- 
nak

comminus, közelről 3
instare, előre nyomulni 
maxima vi certatur, a leg

nagyobb erőfeszítéssel 
harczolnak

expeditus, (1. 57. 4.) 4
versari, forogni
succurro, 3, curri,-cursum, 

segítek, laborantibus, a 
csüggedőknek

saucius, 3, sebesült 
arcesso, 3, -ivi, -itum, hí

vok, integros . . . arces
sere, (inh hist.) a sebe
sültek helyébe épeket 
állít

multum, ht. sokszor 
ferio, 4, leütök, strenui . . . 

exsequebatur, egyszerre 
teljesíti a derék harczos 
s jó hadvezér kötelessé
geit

contra ac ratus (reor-tól) 5 
ellenkezőleg mint vélte, 
várakozása ellenére 

tendere, feszíteni 
praetorianus, 3, testőrbeli 
alibi, máshol ellenállókat, 

resistentis (tbs. acc.) 
utrimque, mindkét felől 
deinde . . . aggreditur, az

után a többit mindkét 
részről oldalvást támadja

in primis, az elsők között 6 
postquam ... videt, miután 

látja, hogy seregét széjjel
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verték s csak néhányad 
magával van még életben 

confertus, 3, sűrű 
confodio 3, -fodi, -fossum, 

felások, átdofok, átszű
rök, in confertissimos... 
pugnans confoditur az 
ellenség legsűrűbb sorai 
közé rohan s itt harcz- 
közben keresztül szúrják.

LXh

1 Confecto proelio, az ütkö
zet befejezése után

tum vero cerneres, csak ak
kor lehetett látni

quanta animi vis, mily 
nagy bátorság

2 vivus, 3, élő, életében 
disiicere, szétszórni; quos

medios^ kiket a csatasor 
középső részéből 

diversus, 3, ellenkező irá
nyú, (kissé távolabb) 

adv orsus, 3, szemben levő, 
advorsis vulneribus, elől 
kapott sebeik következ
tében

spirare, lehelni

vivos, quam . .. habuerat, 
mely életében sajátja volt 

ingenuus, 3, nemes 5
iuxta, egyformán; ita 6 

cuncti . . . pepercerant, 
így senki sem kímélte 
sem a saját, sem az el
lenség életét

laetus, 3, örvendetes 7
incruentus, 3, vérnélküli 
adipisci, nyerni 
vulnerare, megsebesíteni 
visundi aut spoliandi gra- 8 

ti a, kíváncsiságból, úgy 
zsákmányolás végett 

procedere, kimenni 
volventes . .. cadavera, az 

ellenséges holttestek for
gatása közben

hospes, -itis, hn. vendég
barát

cognatus, 3,rokon; reperié- 
bant, bukkantak

qui .. . cognoscerent (coni, 
mert qui fuere-ve vonat
kozik)

varie, ht. fölváltva 9
maeror, -oris, hn. szomo

rúság
luctus, -us, hn. jajveszéklés.



Rövidítések.

abl. = ablativus
abl. abs. = ablativus absolutus
acc. = accusativus
acc. c. inf. = accusativus cum infinitivo 
á. é. = átvitt értelemben
alci, alcs, alqd, alqm, alqo, = alicui, 

alicuius, aliquid, aliquem, aliquo 
áll. = állítmány i
a. m. = annyi mint 
áth. = átható ige 
bh. = benható ige 
coni. == coniunctivus 
cs. «= cselekvő 
dat. = dativus
e. = egyes szám 
é. = értelemben 
élj. = elöljáró
f. k. = függő kérdés
fn. fnileg == főnév, főnévileg 
fsf. = felsőfok 
fut. = futurum 
füg. besz. — függő beszéd 
gén. = genitivus 
h. = helyett
hn. = hímnemű; hnn. = hím- és nő

nőnemű
hny. = hiányos 
ht. = határozó 
imp. = imperativus 
impf. — imperfectum 
ind. = indicativus 
isz. = indulatszó 
köv. = következő

kt. = kötőszó 
kül. = különösen 
kzf. = középfok
l. = lásd
m. = mondat 
mlkm. = melléknév 
nn. — nőnemű
nom. c. inf. = nominativus cum infi

nitivo
nv. = névmás
Ny. = Schultz-Dávid, Latin nyelvtana 
öá. — önállóan
or. obi. = oratio obliqua 
part. = participium 
pfm. = perfectum 
rghln. = ragoz hatatlan 
RNy. = Dávid István, Röv. latin 

nyelvtan
sn. = semlegesnemű
sz. = személy 
szmt. = személytelen 
szr. = szerkezet 
szv. = szenvedő 
tbs. = többes szám
t. i. = tudniillik
t. k. = tulajdonképpen
u. i. = ugyanis
vlki, vlmi = valaki, valami
v. ö. = vesd össze
1, 2, 3, 4, (az ige után) = első, stb. 

igeragozáshoz tartozó
3, (a melléknév után) = három vég- 

zetű



LATIN ISKOLAI CLASSIKUSOKHOZ VALÓ PRAEPARATIO.
SZERKESZTI

DÁVID ISTVÁN.

E füzetek czélja első sorban a kiadásunkban már meg
jelent vagy éppen megjelenő latin classikusokhoz, 
tehát a Bibliotheca scriptorum Romanorum czimü válla
lat szövegkiadásaihoz magyarázatot nyújtani, még pedig szó- 
és nyelvtanit, melynek segítségével tanulóink az illető classicus 
íróból annyira előkészülhetnek, hogy a nyelvtani jelenségekkel, 
a szavak jelentésével, a szólásmódok értelmével tisztában lesz
nek és így a kívánatos fordítást elég könnyen elkészíthetik. 
Minden más magyarázat csak gyéren fordul elő, vagy éppen 
elmaradt, mert ez a tanár dolga és feladata. így tehát minden 
tanár e füzeteket legjobb lelkismerettel fölajánlhatja tanítvá
nyának, mint oly eszközt, melylyel egyrészt sok időt meg
kímélhet, másrészt az illető latin irók művében oly készültsé
get szerezhet, a minőt a tanár tanítványaitól megkívánhatott, 
de a minőt ritkán tapasztalhatott.

Eddigelé a következő füzetek jelentek meg:

1. fűz. Cicero, Orationes selectae. (De imp. Cn.Pomp. v. de lege
Mán.) 1. fűz. Magyarázta Dávid István.

2. fűz. Sallustius, Jugurtha 1. fűz. Magy. Dr. Kapossy Luczián.
3. fűz. Tacitus, Annales 1. fűz. Magy. Dr. Fodor Gyula.
4. fűz. Livius, Lib. XXI—XXII. 1. fűz. Magy. Dr. Fodor Gyula.
5. fűz. Livius, Lib. XXI—XXII. 2. fűz. Magy. Dr. Fodor Gyula.
6. fűz. Vergilius, Aeneis. 1. fűz. Magy. Várkonyi Odilo.
7. fűz. Vergilius, Aeneis 2. fűz. Magy. Várkonyi Odilo.
8. fűz. Cicero, Orationes selectae. (De imp. Cn. Pomp. és in Catil.

I. II) 2. fűz. Magy. Dávid István.
9. fűz. Sallustius, Jugurtha. 2. fűz. Magy. Dr.JKapossyLuczián.



10. fűz. Vergilius, Aeneis, 3. fűz. Magy. Várkonyi Odilo.
11. fűz. Cicero, Orationes selectae. (Orat, in Catii. II. III.) 3. 

füzet. Magy. Dávid István.
12. fűz. Dávid István, Latin olvasókönyv. (Livius, Ovidius.

Phaedrus.) 1. fűz. Magy. Dávid István.
13. fűz. Horatii Carmina. 1. fűz. Magy. dr. Boros G.
14. fűz. Livius. XXI—XXII. 3. fűz. Magy. dr. Fodor Gy.
15. fűz. Tacitus, Annales. 2. fűz. Magy. dr. Fodor Gy.
16. fűz. Dávid István, Latin olvasókönyv (Livius, Ovidius, Phaed

rus) 2. fűz. Magy. Dávid István.
17. fűz. Horatii Carmina. 2. fűz. Magy. dr. Boros G.
18. fűz. Vergilius, Aeneis. 4..füz. Magy. Várkonyi Od.
19. fűz. Horatius Satirái. 1. fűz. Magy. Gergye L.
20. fűz. Livius, XXI—XXII. 4. fűz. Magy. Dr. Fodor Gyula.
21. fűz. Dávid István. Latin Olvasókönyv. 3. fűz. Magy. Dávid I.
22. fűz. Sallustius, Bellum Catilinae. 1. fűz. Magy. dr. Kapossy L.
23. fűz. Horatius Satirái. 2. fűz. Magy. Gergye L.
24. fűz. Sallustius, Jugurtha. 3. fűz. Magy. dr. Kapossy L.
25. fűz. Dávid István, Latin olvasókönyv. (Livius, Ovidius, Phaed

rus). 4. fűz. Magy. Dávid István.
26. fűz. Sallustius, Bellum Catilinae. 2. fűz. Magy. dr. Kapossy L.

Ajánljuk ezennel hézagpótló vállalatunkat, mely más
külömben bármely kiadású latin remekirónál alkalmazható, a 
classica philologia tisztelt tanárainak becses figyelmébe és szives 
pártfogásába.

Kiváló tisztelettel

LAMPEL RÓBERT (WODIANER F. ÉS FIAI)
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C. SALLUSTII CRISPI

DE BELLO IUGURTHINO LIBER.

I.
1 Falso, hamisan, nem iga

zán ; alaptalanul 
queror, 3, questus, pa

naszkodom, nehezte
lek; queri dealiqua re, 
panaszkodni vlröl vagy 
vmi miatt

genus, generis, sn. nem, 
faj

m&eciZZws, 3, gyenge,erőt
len, gyarló

aevum, -i, sn. örök idő, 
öröklőt, életkor, élet (a 
tartósság mellék fogal
mával) ; aevi brevis 
(gén. quah jelző helyett 
natura-borza röv. életű, 
múlandó

fors, nn. (hny. Ny. 47. §. 
II. 2.) véletlen, vak eset; 
sors (melyet a véletlen 
idéz elő)

wirfus, tn’Hüfós, nn. férfiúi 
derékség. jeles tulajdon, 
szellemi erő ; quod.... 
regatur(okaáato\ő mon
dat, quod után coni., 

mert a főmondat ala
nyának nézetét adja elő) 
Ny. 276. §. 4.)

reputo, 1, -avi, -atum, 2 
számhaveszek, meg
gondolok, megfontolok; 
reputando, ha komo
lyan megfontolja az 
ember v. ha megfontol
juk. (Ny. 289. §. megfon
tolva.)

aliud, a. m. aliud quid 
quam, valami 

praestabilis, -e, jeles, de
rék, kitűnő

invenio ,^,-veni, -ventum 
találok, rátalálok; in- 
venias (coni, általános 
alany jelzésére Ny. 192.§ 
6 d.) —, neque maius 
aliud neque praesta
bilius . . . (hasonlat ki
egészítésére szolgál: 
quam humanam na
turam)

industria, -ae, nn. tevé
kenység, munkásság, 
kitartó szorgalom

1*
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desum, -esse, -fui, hiány
zik, nincs meg ; deest 
alei alqd, nincs jelen, 
nem vesz részt benne, 
nincs szolgálatára ; 
deesse függ invenias- 
tól magisque inveni
as ....

3 dux, dueis, hnn. vezér, 
vezető

imperator  ,-oris, hn. főve
zér, (a ki suis auspi
ciis folytatja a háborút) 

mortalis, -is, hn. ember 
ammus, -i, hn. szellem 
quiubi, Ny. 238. §. 8. 1 j. 
ad, felé, végett 
virtutis via, az erény útja 
grassor, 1, -alus, járok, 

lépdelek, megyek 
pollens, (polleo, -ere), te

hetős, magában erős, 
erővel teljes; (benső 
erőt, tehetséget jelent), 
abundepollens, fölötte 
erős

potens, (pot-sum), hatá
sos, hatalmas (benső 
erőnek nyilvánulása) 

egeo, 2, egui, szűkölkö
döm; rászorulok, szük
ségem van vmire (egere 
alcs rei v. alqa re) 

quippe quaepotest (az ok
határozó quippe qqq 
Sallustius mindig indi- 
cativusszal köti coni. 
helyett, Ny. 259. §.j.) 

probitas, -atis, nn. becsü
letesség, őszinteség 

artis bonas, jó, erkölcsi 
tulajdonok, (artis tbs. 
acc. Ny. 33. §. 1) 

eripio, 3, -ripui, reptum, 
kiragadok, eripere al- 
cui alqd, elrabolni va
lakitől valamit

sin, ha pedig (megelőző 4 
föltételes mondathoz 
másik ellentétes, még 
pedig- positiv föltételt 
csatol (Ny. 171. §. l.j.) 

capio, 3, cepi, captum, 
elfogok, elragadok 

pravus, 3, ferde, görbe, 
gonosz, rossz

inertia, -ae, nn. ügyetlen
ség, tétlenség, tunyaság 

pessumdo, 1, -dedi, -da
tum, elpusztítok, tönkre 
teszek, Ny. 110. §. pes
sum dare ad iner
tiam, belemerülni a tu
nyaságba

perniciosus, 3, veszedel
mes, ártalmas

libido,-inis, nn.vágy, kí
vánság, érzéki vágy, 
gyönyör

paulisper, kissé,kis ideig, 
rövid időre

usus, (part, attributivum, 
Ny. 281. 282. §§.)

socordia, -ae, nn. (se-cors, 
se =sine és cor) szelle
mi petyhüdtség okozta 
részvétlenség (mindaz



SALL. JUG. I. 4-5. 5

iránt, ami az ember 
körül történik), szel
lemi renyheség 

diffluo, 3, -fluxi, szét- 
folyok, észrevétlenül 
elfogyok

infirmitas, -atis, nn. 
gyengeség

accusatur, (ált. alany 
Ny. 192.6. a.)

suam quisque,(a quisque 
mint simuló szó vala
mely hangsúlyos szó 
után áll. Ny. 68. §. 
5. 4. jegy, s 292. §. 
13)

auctor, -oris,bn.ok,okozó 
negotium, -ii, sn. dolog, 

elintézendő ügy, külső 
viszonyok, körülmé
nyek

transfero, -tuli, -latum, 
(tralatum), átviszek, 
átfordítok, hárítok

suam quisque culpam 
auctores ad negotia 
transferunt, mindenki 
saját hibáját — bár 
önmaguk okai — a 
külső körülményekre 
hárítja

5 quod si, ha tehát
áKcm cura est alcs rei, 

valakinek gondja van 
vlmire; gondot fordít 
valamire, törődik vlvel 

aliena,(alienus ,3.) idegen, 
nem illő (jobb szellemi 

természeteinkkel össze 
nem férő)

profutura, (prosum, 
prodesse, -fui, hasz
nálok,) hasznos

multum, nagyon 
etiam, sőt
peto, 3, petivi és petii, pe

titum, vlmi után nyú
lok. rá rohanok; petere 
aliquid, kérni, köve
telni vlmit, törekedni 
vlmi után

neque magis — quam, 
nem annyira, mint in
kább

rego, 3, rexi, rectum, 
irányozok,intézek, kor
mányozok, uralkodom 

casus, -us, hn. esés, vélet- 
lenség, véletlen ese
mény

eo magnitudinis, Ny. 212 
§• II. 3. j.

procedo, 3, -cessi,-cessum, 
kimegyek, kilépek,előre 
megyek, jutok, emel
kedem

úti, (ut helyett, következ
ményes ; vagy más ol
vasás szerint ubi hely
határozó)

pro, előtt, elé, gyanánt, 
mint

gloria, (abl. causae) 
uti pro mortalibus . . . .

fierent, hogy(vagy: a hol) 
mint halandók (noha 
halandók) dicsőségük
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következtében halha
tatlanokká lennének.

n.
1 Úti, amint

compono, 3, -posui, -posi
tum, összeteszek, össze
állítok; componere ex 
alquo, összeállítok va
lamiből

anima, -ae, nn. lélekzet, 
élet, lélek

res, rei, nn. dolog, tárgy, 
vagyon, tett

studium ,-i,sn buzgalom, 
vágy, vonzalom, törek
vés

alia...alia (alius,-a,-ud- 
bői) részint.... részint 

sequor, 3, sequi, secutus, 
követek, utánamegyek, 
kisérek vlmit, szem előtt 
tartok, sequi alquid, 
vlmi után irányozni 
magát, vlhez alkalmaz
kodni

2 igitur, tehát, ennélfogva,
azért

praeclarus, 3, világos, 
nagyon fényes, kitűnő, 
praeclarum est, hír
hedt

facies, -ei, nn. ábrázat, 
arcz szépsége, szép arcz 

ad hoc, (annak jelölésére, 
ami még az előbbiekhez 
járul) továbbá, ezen
kívül ; v. ö. praeterea 

alia omniahuiuscemodi, 
minden egyéb efféle 

brevi, (brevis ,-e-tő\), rö
viden, rövid idő alatt 

dilabor, 3, -lapsus, szét
megyek,szétfolyok,meg
semmisülök , elenyé
szem

at (régiesen así), de, el
lenben, azonban. (Ny. 
167. §.)

ingenium, -ii, sn. (velünk 
született természeti tu
lajdonok összege), ter
mészet, hajlam, érte
lem, szellem; ingeni = 
ingenii

facinus, -oris, sn. tett 
(minden feltűnő tett 
akár jó, akár rossz) 

immortalis, -e, halhatat
lan

postremo, (posterus, 3, 
kzf. posterior, fsf. po
stremus) végre, utoljá
ra, egy szóval 

fortuna, -ae, nn. sors, vé
letlen, vagyon, jólét 

6onum,-i,sn,jó; (bsbona, 
-orum, javak, birtok, 
vagyon

ut . . . sic, vlmint . . úgy, 
Ny. 170. §.

orior, 4, ortus (oriturus) 
(ind. praes, oreris, ori
tur, orimur, orimini, 
coni. impf. areretur) 
láthatóvá leszek, ere
dek,támadok, születem,
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fonákság, (fonák ész
járás)

admiror, 1. -mirat Us,CSO
dálok, bámulok, admi
randus, 3, csodálatra 
méltó, bámulatos 

dedo, 3, -didi, -ditum 
átadok, átengedek; 
élek

gaudium, -ii, sn. öröm, 
gyönyör, corporis gaur- 
dia, a. m. voluptates 
corporis, érzéki élve
zetek, gyönyörűségek ; 
dediti corporis gaudiis, 
érzéki élvezeteknek él
vén

luxus, -us, hn. pompa, 
fényűzés, tékozlás, dő
zsölés

ignavia, -ae, nn. erőtlen
ség, gyávaság,tunyaság, 
per luxum atque igna- 
viam, módhatározó; 
dőzsölésben s tunya
ságban. (Ny. 225. §.) 

aetas, -atis, nn. életidő, 
életkor

aetatem (a vitam) age
re, életet eltölteni, le
élni ; élni 
\enium, 1. II. 2. 
Ce\um, külömben, el- 

%en, egyébiránt
\ 3’ terjedelmes, 

ag“ kitűnő, fényes, 
nagy£ft J ’

■mcuítttsV hn elhanya_

származom; orta, part, 
perfectum 

occido, 3, -cidi, leesem, el
pusztulok, tönkre me
gyek, megsemmisülök 

augeo, 2, auxi, auctum 
gyarapítók, növelek 

senesco, 3, senui, öreg
szem, vénülök, fogyok, 
gyöngülök,megszűnöm; 
aucta senescunt, min
den, mi növekedésével 
virágzása tetőpontját 
elérte, fogyni kezd, las
sankint elenyészik 

íncorruptus, 3, romlatlan, 
sértetlen tiszta, ép, va
lódi 

rector, -or^ hn. igazgató, 
kormányzó

ago, 3, egi, actum, hajtok, 
űzök, kergetek, kor
mányozok, mozdítok; 
agere alqd, yiy moz
gásba hozni, innen: 
cuncta agit, minden
nek indító oka, vezérlője; 
cuncta habet, minden
nek birtokában van, 
mindenen uralkodik, 
mindennek ura

neque, és nem: neque 
ipse habetur, és ő rajta 
semmi sem

4 quo magis, a. m. et eo ma
gis, és annál inkább 

pravitas, -atis, nn. ferde
ség, szabálytalanság
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golás, nem művelés, 
parlagon hagyás

socordia, -ae, nn. butaság, 
hanyagság, tunyaság

torpesco, 3, torpui, meg
meredek, elnyomoro- 
dom, elsatnyulok

sino, 3, sivi, situm, enge
dek, hagyok

cum praesertim, (rende
sen praesertim) cum, 
főleg, kivált mikor

ars, artis, nn. ügyesség, 
mesterség, művészet, 
mód, eszköz

claritudo, -inis, nn. vilá
gosság, fény, dicsőség, 
hirnév (külömben cla
ritas helyett van).

III.
1 Ex his t. i. artibus animi 

magistratus, -us, hn. a 
magister hivatala, elöl
járói hivatal

imperium, -ii, sn. parancs, 
hatalom, főhatalom, fő
parancsnokság ; kato
nai hatalommal folru- 
házott hivatal (pl. a 
consulé); magistratus 
et imperia a. m. polgár? 
és katonai méltóságéi 

omnis cura rerumpuK 
carum, a közügyé'^ 
való minden foglak2as 

minume = minin e^“ 
kevésbbé

tempestas, -atis ' ld0~

szak, idő, hac tempe
state, a jelen zavaros 
időben

cupiunda = cupienda 
(többes sn. subiect. 
praedicativum) cupio- 
tói. Ny. 106. §. 6.

honos és honor, -oris, 
hn. tisztelet, kitüntetés 

fraus, fraudis, nn. csel, 
ravaszság, csalás; per 
fraudem (modhatáro 

_ző)
tutus, 3, biztos, biztosiütt 
eo, annál fogva, azért 
honestus, 3, becsületes, 

illő, tisztességes, ho
noratus, tisztelt, be
csült

quidem, ugyar legalább 2 
(Ny. 172. SJ-)

rego, 3, rfa rectum, 
irányozcy vezefek, kor
mányod

parentis, pareo, 2, pari, 
megfenek, engedel- 
m^edem, igétől) töb- 
]Dr acc. parentes, h;

^fjntes, -ntium, alatt
valók
tamquam, (Ny. 254. §. 
j. indicativusszal áll, 
itt a feltételes mon
dat — si coneris — 
valószínűséget fejez ki 
(casus potentialis) a
zért van az apodosis- 
ban is coniunctivus 
quamquam-mal)
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delictum, -i, sn. bűntett, 
vétség, hiba

corrigo, 3, -rexi, -rectum, 
egyenesítek, megigazí
tok, javítok

importunus, 3, nem al
kalmas, terhes, kelle
metlen, bajos, veszedel
mes

cum praesertim, 1. II. 4. 
mutatio,-onis, nn. válto

zás ; (rerum) államé 
caedes, -is, nn. levágás, 

vérontás, öldöklés 
fuga, -ae, nn. futás, szám

űzetés
hostilis, -e, ellenséges; 

hostilia, -ium, sn. el
lenségeskedések

portendo, 3, -tendi, -ten
tum, jósolok, jelentek; 
előre jelzek

3 nitor, 3, wsms és nixus, 
vlminek támaszkodom, 
törekszem, erőlködöm 

fatigo, 1. -avi, -atum, 
fárasztok, kimerítek, 
erősen elfoglalom (ali- 
qm v. me), fáradozom 

odium, -i, sn. gyűlölet, 
idegenkedés, odium 
quaerere, gyűlöletet 
szerezni

msi, mint, (mert neque 
aliud után a hasonlító 
mint latinul nisi) 

dementia, -ae,nn. bolond
ság, dőreség, esztelen- 

extremae demen

tiae est, (Ny. 215.
§• 1.)

nisi forte, ha csak nem, 4 
kivéve

quem, a. m. aliquem, (Ny. 
68. §. 2.)

perniciosus, 3, ártalmas, 
veszedelmes

lubido, -mis, nn. 1. I., 4. 
teneo, 2, tenui, tentum, 

tartok, fogok, elfoglalva 
tartok

decus, -oris, sn. dísz, 
ékesség, szeplőtlenség, 
becsület

gratificor, \,-atus, ked
veskedem, szívességet 
teszek; föláldozok, de- 
cus et libertatem alci, 
föláldozni vlkiért.

IV.
Negotium, -ii, sn. dolog, I 

kötelesség, tiszt, egyes 
foglalkozás

ex, -bóh -bőh közöl 
ingenium, -ii, sn. termé

szet, természeti tulaj
donság: emberről :
természet, hajlam, szel
lem, értelem, ész 

exerceo,2-ercui,-ercitum) 
gyakorolok, exercere 
se v. csak exerceri, 
foglalkozni vlmivel; 
gyakorolni magát 

imprimis, mindefölött, 
főképpen, kivált 

usui est) kettős dat. N .208.
§• 1- j.)
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memoria rerum gesta
rum, történetírás

2 virtus, -utis, nn. becs, ér
ték, (1. I. 1.)

praetereo, -ire, -ii, -itum, 
mellette elmegyek, el
haladok,tekintetbe nem 
veszek, mellőzök; prae
tereundum it i. esse) 
puio elmellőzendőnek 
tartom (t. i. dicere de 
virtute stb. (Ny. 107. 
§• 2. j.)

simul, egyúttal azért 
insolentia, -ae, nn. szokat- 

lanság, túlzás, elbiza
kodottság, kérkedés; 
per insolentiam, kér
kedésből

quis a. m. aliquis, (Ny. 
68. §. 2. j.)

existumo (existimo) 1, 
becsülök, Ítélek; hi
szek, vélek

memet, (Ny. 62. §. 2. j.) 
extollo, 3, extuli, föleme

lek, laudando (gerun
dium ablativusa,/aud/- 

h.) extollere ma
gasztalni

studium meum, kedves, 
kedvelt tanulmányom, 
(ameum nyomatékos- 
ság, kiemelés végett 
van,mert külömben oly 
mondatokban, melyek
ben az alany s birtokos 

összeesnek, a latin nem 
teszi ki)

per insolentiam, (nyo
matékosság miatt áll a 
mondat élén, Ny. 292. 
§. 4; rendes szórend
ben : ne quis existumet, 
memet extollere lau
dando studium meum 
per insolentiam) 

atque, sőt
fore (a. m. futuros esse t. 3 

i. homines, (Ny. 153. §.) 
decerno, 3-crevi, -cretu m, 

eldöntők, elvégezek, el
határozok, (Ny. 266. 
§• 3. j.)

procul, ht. távol, messze, 
(gyakran ab és ablativ- 
szal), -tói -tői, messze, 
-tói -tői távol

respu blica, reipu b licae, 
nn. államügy, közügy 

aetatem agere, élni, (lásd 
II. 4.)

labor, -oris, hn. munka, 
dolog,baj,küzdelem,bal
sors; munkásság, tevé
kenység, foglalkozás 

inertia,-ae, nn. ügyetlen
ség, tunyaság, tétlenség 

impono, 3, -posui, -posi
tum, beleteszek, rá te
szek, adok (nomen) 
(kettős dat.-szál, Ny. 
208. §)
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certe, ht. bizonyára, két
ségkívül ; legalább 

maxuma (maxima h.j 
industria, legfőbb fog
lalatosság, (L I. 2.) 

saluto, 1, -avi, -atum, 
üdvözlök, köszöntök; 
salutare plebem, a nép 
alsó rétegeit hivatalke- 
reséskor üdvözölni, 
köszönteni; (nevükön 
szólítani s kegyüket 
kérni, egyszóval a nép
nek udvarolni)

convivium, -ii, sn.lakoma, 
vendégség, megvendé- 
gelés, lakomarendezés^

4 reputo, 1, -avi, -atum* 
számba veszek, meg 
gondolok, megfontolok, 
(fut. exact.); L I. 2.

adipiscor, 3, -deptus, el
érek, utolérek, vlmihez

. v. vlmire jutok
/ assequor, 3, -secutus, el- 
!/ érek, utolérek, vlmihez 

jutok
nequeo, nequire, nequivi, 

nequitum, Ny. 143. §. 
quae, minőségre vonat

kozik, (Ny. 67. §. 1.) 
genus, generis, sn. nem, 

faj,foöfmmmgen. part.; 
minő fajta emberek 

pervenio, 4, -veni, -ven- 
tum, jövök, érkezem, el
jutok,

profecto, ht. valóban, bi
zonyára

magis, e h. potius, in
kább

merito, ht. érdem szerint, 
joggal, helyesen, alapos 
okból

ignavia, -ae, nn. gyáva
ság, tunyaság, restség 

iudicium, -ii, sn. bírói 
vizsgálat, ítélet, hatá
rozat ; megfontolás, 
meggyőződés 

commodum, -i, sn. ké
nyelem, haszon 

otium,-ii, sn. foglalkozás
tól szabad idő, nem 
foglalkozás aközügyek- 
kel, csendes magánélet 

negotiis, itt: az állam- 
ügyeivel való foglalko
zás

venire alcui, szállni vala
kire, jutni

praeclarus, 3, világos, 
nagyon fényes, kitűnő 

soleo, 2,solitus sum, szok
tam, szokásom; (köv. 
inf.; ut solet, a mint 
történni szokott. (Ny. 
ii5. §.;

imago, -zms,nn.kép, kép
más: maiorum imagi
nes, az ősöknek (viasz
ból készített) képei

intueor, -eri, (a pfm. h. 
aspexi,) ránézek, ráte
kintek ; intueri ali
quem, bámulattal nézni 
valakire

vehementissume = vehe-
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mentissime, erősen, 
nagyon

accendo, 3, -cendi, -cen
sum, meggyújtok, föl
gyújtok ; accenditur 
animus ad virtutem : 
a szív föllángoh fölhúz- 
dúl a vitézségre 

scilicet, itt a. m. scire li
cet, (ép azért acc. c. inf.- 
val): világos, hogy . . . 
kétségtelen, hogy ...

6 cera, -ae, nn. viasz, viasz-
kép

memoria rerum gesta- 
' rum. (gen. obiect.,) tet

teikre való emlékezés 
fiámmá, -ae, nn. láng, 

tűz
cresco, 3, crevi, növök, 

növekszem
negue, és nem, Ny. 165. §. 
sedo, 1, -dm, -atum.

leszállítok, lecsillapí
tok, szv. elalszom 

virtus, -utis, nn. érdem 
eorum, (tartozik famam 

és gloriam-hwz és visz- 
szamutat mawrum-ra) 

fama, -ae, nn. hírnév 
adaequo, 1, egyenlővé 

teszek, utolérek, elérek; 
Ny. 194. §.

7 at contra, (nyomaté
kos) ellenben pedig, Ny. 
167. §

mos, moris, hn. akarat, 
szokás, hagyomány, 
tbs. jellem, erkölcsi ál

lapot; his moribus, 
(abl. abs.) quales nunc 
sunt; his m oribus, kor
szellem, hic, haec, hoc 
mellék jelentése: jelen, 
mostani, Ny. 238. §, j. 

quin — gui non, Ny.
252. §. I. 1., quin
van azért, mert quis est 
omnium a. m. nemo est
es így tagadó főmon
dat ; (nincs senki, aki 
stb.)

sumptus, -us, hn. költség, 
kiadás

probitas, -atis, nn. jám
borság, becsületesség 

contendo, 3, -tendi, -ten
tum, feszítek, meghú
zok. contendere cum 
alquo, versenyezni va
lakivel

etiam, még, -is
homines novi, (azon pol

gári vagy lovag szár
mazású emberek, kik 
családjukban először 
viseltek curulisi hiva
talt ; ezek utódai lettek 
nobiles-ek): új nemesek 

nobilitas, -atis, nn. hír
név, dicsőség, nemesség 

antevenio, 4, -veni, -ven
tum, fölülhaladok, meg
előzök

furtim, ht. lopva, alattom- 
ban, titkon
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latrocinium, -ii, sn. rab
lás, utonállás

furtim et per latrocinia 
módhatározók: titkon 
(mint tolvajok) s nyilt 
erőszakkal,mint rablók 

bonis artibus, egyenes 
utón

imperium, -ii, sn. parancs, 
hatalom, rendelkezési 
jog; katonai hatalom
mal fölruházott hivatal 
(pl. aconsulé); katonai 
főhivatal. (1. III 1.)

honor, -oris, hn. tisztelet, 
kitüntetés, méltóság, 
czím, állás; honoris — 
magistratus, polgári 
főhivatal, (1. III. 1.)

nitor, 3, nisus és nixus 
vlminek támaszkodom, 
neki dőlök; niti ad 
alqdyXv&vcc törni, töre
kedni. Ny. 222. §.j.

8 proinde, ht. ennélfogva, 
azért, proinde quasi, 
mintha bizony (guny- 
nyal), (Ny. 168. §. s 
1. j.)

praetura, -ae, nn. prae
tori hivatal, praetorság 

huiuscemodi és huius- 
modi, ilyen, efféle, 
efajta, ilyenféle

ac non = et non potius 
perinde, ht. éppenúgy, 

szintúgy
sustineo, 2, -tinui, tar

tok, feltartok, magam
ra veszek, viselek 

liberius, mértéken túl 
procedo, 3, -cessi,-cessum, 

kimegyek,kij övök,előre 
megyek, túlmegyek 

piget, Ny, 154. §.2. 
■morum, ezpiget és taedet 

tárgya, civitatis gén. 
poss.

dum.... piget .... Ny. 
245. §. 1.

inceptum, -i, sn. kezde
ményezés, vállalat.

V.
Scripturus sum, (coniug. i 

periphr. Ny. 107. §.) 
gero, 3, gessi, gestum, 

hordok, viselek; bellum 
cum alquo, in v. adver
sus alqm, háborút vi
selek

primum, ht, első ízben, 
először

atrox, -ocis, szörnyű, 
vészhozó, rettenetes, 
iszonyú

varia victoria, abl. qual. 
(változó sikerű) 

obviam, ht. szemközt, 
szembe; obv. ire, elle
nébe menni, szembe
szállni ; obviam itum 
est, általános alany, 
Ny. 192. §. 6.

contentio, -onis, nn. meg- 2 
feszítés, verseny, küz-
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delem; quae contentio 
{az ebből fejlődött küz
delem)

permisceo, 2, -miscui, 
-mistum v. -mixtum, 
összevegyítek, össze
keverek, cuncta hu
mana divinaque, min
den isteni és emberi in
tézményt összezavarok 

vecordia, -ae, nn. eszte- 
lenség, őrültség, eo ve
cordiae, az őrültség oly 
fokára .... (Ny. 212. §. 
II. 3.j.)

studia civilia, polgári 
villongások,egyenetlen
kedések

vastitas, -atis, nn. puszta
ság, foldulás

finem facere, bevégezni, 
véget vetni

3 priusquam §. 2.)
expedio, 4, -pedivi és 

-pedü,-peditum,  kibon
tok, feloldok; expedire 
rem v. de re, kifejteni, 
előadni; elbeszélni 

supra repetere, a múltra 
visszatérni

quo, hogy ez által, (Ny. 
251. §•)

ad cognoscendum,a meg
értésre

illustris, -e, világos, fé
nyes, érthető

apertus, 3, fodetlen, nyilt, 
világos; apertum, -i. 

sn. nyilt v. szabad tér 5 
in aperto sint: aperta 
sint helyett

post, után, óta; post 4 
magnitudinem n. R.: 
azon idő óta, hogy a. . .

(ops), opis, nn (e.-ben 
csak opis, opem, ope, 
tbs.-ben teljes), hata
lom

attero, 3, -trivi, -tritum, 
hozzádorzsolok. gyön
gítek, kimerítek

recipio, 3, -cepi, -ceptum, 
újra megfogok, alqmin 
alqd recipere, valakit 
fölvenni, befogadni . . . 

cognomen, -inis, sn. csa
ládnév, melléknév

ex, miatt 
facinus facere, (fig. ety

mologica) elkövetni, 
véghez vinni

capio, 3, cepi, captum, 
fogok, elfoglalok 

magrmm/állitmányi mel
léknév imperium-bm i 

valeo, 2, valui, valiturus, 
eros, jó erőben vagyok, 
képes vagyok 

urbis = urbes
ager, agri, hn. szántóföld, 

mező, falu, vidék, határ 
manu capere, elfoglalni 
regi dono dedit, (kettős 

dativus, Ny. 208. §) 
permaneo, 2, -mansi, 5
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-mansum, végig meg
maradok, fenmaradok 

imperi = imperii, h.
6 solus, 3, (genit, solius,

dat. soli,) egyedüli, 
egyetlen, egymaga; (a- 
diect. praedicativum) 

obtineo, 2, -tinui, -tentum, 
hirok, hatalmamban 
tartok

morbus, -i, hn. betegség; 
morbo, (abh caus.) 

absumo, 3,-sumpsi, -sump
tum, fölhasználok, föl
emésztek, szv. meg
semmisülök, elenyé
szem

7 gigno, 3, genui, genitum,
nemzek, szülök; ex sese 
genuit, Ny. 221. §. j.

quod, (okhatározó, tény
leges okot hoz föl, azért 
indicativusszal)

orior, (h II 3.) 
concubina, -ae, nn. ágyas, 

nem törvényes feleség; 
(ra-szehmert Salh oriri 
rendesen ex praeposi- 
tioval áll)

privatus, 3, magán, egyes 
embert illető, személyi; 
fn. magánzó, államhi
vatalt nem viselő férfi 

derelinquo, 3, -liqui, -lic
tum, elhanyagolok, el
hagy ok \privatumdere- 
liquerat, fejedelmi jo
goktól megfosztott, a 
trónöröklésből kizárt

cultus, -us, hn. ápolás, 
testi nevelés

habeo, 2, -ui, -itum,va\a- 
hogyan tartok, bánom 
vele; eodem cultu (abh 
modi.)

liberi, -orum, (gyakran 
liberum is) magzatok, 
gyermekek.

VI.
Ubi primum, Ny. 245. 1 

§. 2.
adolesco, 3,-evi, felnövök, 

fölserdülök
pollens, -ntis, képes, erős, 

hatalmas
decorus, 3, illendő, diszes, 

szép
facies, -ei, nn ábrázat, 

arcz, alak, külső; de
cora facie, szép kül
sejű abh quah) 

ingenio, (abh limit.) 
validus, 3, erős, egész

séges, hatalmas
luxus, -us, hn. fényűzés; 

tékozlás, dőzsölés; lu
xu (Salh idejében még 
divatban volt összevont 
dat. luxui h. Ny. 42. 
§• 3. j.)

corrumpo, 3, -rupi, -rup- 
ímn,elrontok, megsem
misítek , megrontok; 
corrumpundum, Ny. 
106. §. 6., dedit, czél- 
zatosság kifejezésére 
állitmányi kiegészítő
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(megrontásra n. adta 
magát át....)

úti, mint; (ind.-szah)
equito, í,-dm,-díum,lo

vagolok, lóháton me
gyek, nyargalok

iaculor, 1, -atus, dárdát 
vetek

cursus, -as,hn.futás ; cur
su certare, futással ver
senyezni, versenyt futni 

aequalis, -e, egyenes, sík, 
fa. kortárs

cum, (Ny. 256. §. 2.) 
omnis = omnes, accus. 
anteire, (Ny. 195. §. 2. j.) 
carus, 3, drága, becses, 

kedves
venor, 1,-atus, vadászok; 

in venando, Ny. 289. 
§, tempus agere, időt 
tölteni, (1. II. 3. 4.) 

leonem, (egyes szám töb
bes jelzésére)

in, között, sorában 
ferio, -ire, taszítok, ütök, 

leütök, elejtek
fera, -ae, nn. vadállat, vad 
plurumum = plurimum 
minimum = minimum 
loquor, loqui, locutus 

sum, beszélek, (Ny. 
135. §.)

tametsi, noha, ámbár, jól
lehet (ind.-szal)

2 laetus, 3, víg, vidám, ör
vendező,(Ny. 222. §. 2) 

existumans = existi
mans, existimo, 1, be
csülök, Ítélek, véleke
dem, gondolkodom. (1. 
IV. 2.,

virtutem, jeles tulajdon- 
Ság, (1. I. 1.)

exigo, 3, -egi, -actum, ki
hajtok, elűzök, eladok 

aetatem exigere, az életet 
eltölteni, leélni

cresco, 3,erem, növök,nö
vekszem, gyarapodom, 
emelkedem

intellego, 3,-lexi, -lectum, 
átlátok, megismerek, 
észreveszek (postquam 
intellegit hominem a- 
dulescentem magis ma
gisque crescere exac
ta sua aetate et parvis 
liberis)

intellegit perf. az egyszerű 
lego mintájára; exacta 
aetate s parvis liberis, 
abl. abs.

eo negotio, ezen körül
mény (1. I. 4.) 

permoveo, 2, -movi, -mo
tum, mozgásba hozok, 
megmozgatok, megille
tek, nyugtalanítok 

volvo, 3, volvi, volutum, 
hengerítek; alqd ani
mo v. secum volvere, 
valamit ismét leikébe 
visszaidézni, megfon
tolni vlmit í
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natura mortalium, em
beri természet, (236, 
§• 2.)

avidus, 3, vágyó, (Ny. 
213. §.)

praeceps, -cipitis, mn. fej
jel lefelé, fejjel előre, 
gyors, rohanó, hirtelen- 
kedő, vaktában cselek
vő ; nagyon hajlandó 
vlmre

expleo, 2, -evi, -etum, 
megtöltök, tele töltök, 
kielégitek

opportunitas, -atis, nn. 
valaminek kedvező al
kalom

mediocris, -e, középsze
rű, jelentéktelen, nagy
ra nem vágyó 

praeda, -ae, nn, zsák
mány, nyereség, haszon 

transv orsos = transver
sos, transversus, 3, ke
resztben fekvő, rézsut 
menő; transversum 
agere, félre vezetni, 
rossz útra vezetni, el
téríteni az igazság, az 
erény útjáról

ad lioc, ezen kivüh (1. II. 2.) 
studium, 1. II. 1.
accendo, 3, -cendi, -cen- 

sum, meggyujtok, föl- 
gyujtok; studia accen
sa, rajongó szeretet, 
ragaszkodás

ex, miatt, következtében

dolus, -i, hn. álnokság, 
ravaszság

interficio, 3,-feci,-fectum, 
tönkre teszek, megölök, 
meggyilkolok 

ne qua = ne aliqua, (Ny.
68.§.2.j.)

seditio, -onis, nn. megha- 
sonlás, zendülés, láza
dás

anxius, 3, nyugtalan, ag
gódó

orior, 1. II. 3.
ex quibus anxius erat, 

ne qua .... (Ny. 250. 
§•3.)

VII.
Difficultas, -atis, nn. szó- 1 

rult helyzet, nehézség, 
nyomasztó körülmé
nyek

czrcumwmo, 4, -veni, 
-ventum, bekerítek, kö
rülveszek

ubi videt, (praesens histo
ricum, Ny. 245. §.
2.1.j.) _

insidiae, -arum, nn. les
hely , les, cselvetés ; 
.. nnsidiisper mm,(abl. 
módi, Ny. 225. §. s
3. l.j.)

qpprímo,3,-prem, -pres
sum, lenyomok, legyő
zök, leverek, láb alól el
teszek; (opprimi posse 
...acc. c. inf. által, ala- 
nyü mondat, Ny. 192. 
§• 6.)

247—1891. Lat. Praepar.— sáli. Jug. 2
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accipio, 3, -cepi, -ceptum, 
elfogadok, kapok; ac
ceptus, 3, alcui, szíve
sen látott, kedves 

popularis, -e, belföldi; fn. 
popularis, -is, hn. föl
di , populares, -ium, fn. 
néppártiak, honfitársak 

promptus, 3, elővett, lát
ható, kéznéllevő,ügyes, 
jártas; manu promp
tus, vitéz

appeto, 3, -ivi, (-ii), -itum, 
nyúlok valami után, 
alqd, megkívánok, vá
gyom vmire.

gloria militaris, hadi di
csőség ; gloriae milita
ris appetens (gén. Ny. 
214. §.)

obiecto, 1, eléje dohok, sze
mére hányok; kiteszek 

tento, 1, tapintok, érintek ; 
fortunam, szerencsét 
próbálok, megkisérlek 

2 eques, -itis, hn. lovas
ság, lovas-katona; lovas, 

pedes, -itis, hn. gyalogság 
gyalog - katona; gyalo
gos

auxilium, -ii, sn. segítség, 
katonai segédcsapatok 

ostento, 1, odatartok, di
csekedem, kérkedem ; 
ostento virtutem, az ál
tal, hogy . . .

saevitia, -ae, nn. dühös- 
ség, bőszültség

occido, -3, -cidi,-casurus,

leesem, lerogyok, el
pusztulok ; sperans.... 
eum occasurum, (Ny. 
268. §.3. j.)

praeficio, 3, -feci,-fectum, 
vlkit vlmnek élére ál
lítok.

longe aliter ac, egészen 3 
másképpen mint; (ac- ■ 
nak egyenlőséget s kü- 
lömbséget jelentő név
mások, igehatározók 
után jelentése: »mint«) 

reor, reri, ratus, vélek, 
gondolok, hiszek 

impiger, -pigra, -pigrum, 
serény, tevékeny, gyors 

acer, -cris, -cre, hegyes, 
éles

impigro atque acri in
genio, (abl. qual.) gyors, 
éles eszü

mperator,-öHs, hn had- 4 
vezér, fővezér; Caesar 
óta a római császárok 
állandó czime

morem hostium, az el
lenség harczmódját 

labor, -oris, hn. munka, 
fáradság, fáradozás 

cura, -ae, nn. szolgálati 
buzgóság

pareo, 2, parui, megjele
nek ; engedelmeskedem 
parendo . . . eundo 
(ger. abl. Ny. 289 §. 
mód.)

claritudo, -inis, nn. vi-
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lágosság, fény, dicsőség 
hírnév

trevi, ht. röviden, rövid 
idő alatt

waícumo=maximp 
terror, -oris, hn. ijedtség, 

rémület, félelem; Nu
mantinis terrori (ket
tős dat. esset mellett. 
Ny. 208. §.) |

5 ac sane, és valóban 
difficillimum =difficilli- 

műm (Ny. 51. § 2.)
■inprimis,[sL felső fok erő

sítésére, (legeslegnehe
zebb,) rendesen alapfok 
mellett.]

strenuus, 3, serény, gyors 
tevékeny; bello stre
nuus elszánt katona 

providentia, -ae, un. elő
relátás. óvatosság 

audacia,- ae, nn. vakme
rőség. bátorság 

ex (1. VI. 3.) 
temeritas, -atis, nn. eset

legesség, meggondolat
lanság, vakmerőség 

affero, afferre,attuli, alla
tum, odahozok, megho
zok, okozok. (Ny. 140 §.) 

<6 omnis = omnes
fere, ht. csaknem, majd

nem
asper, -a, -um, érdes, dur

va, bajos, kellemetlen 
per Iugurtham(& személy 

eszközként Ny. 220. §. 
b. 2. j.)

agere, (inf. hist. mivelte- 
tő ige.)

in amicis habere, (in nu
mero amicorum habe
re helyett) barátjának 
tartani, barátai közé 
sorolni. (Ny. 179. §.
1-j.)

in dies, napról napra 
amplector, -3, -plexus, át

karolok, megszeretek 
consife’um, -ii, sn. tanács

kozás, megfontolás, ta
nács

neque ullum = nullum 
(Ny. 68. §. 5).

frustra, ht.hiába, haszon
talanul, sikertelenül 

huc accedebat, ehhez já- 7 
járult

munificentia,-ae, nn, jó
tékonyság, bőkezűség, 
animi

sollertia, -ae, nn. ügyes
ség, művésziesség; ta
lálékony ész; ingeni 
(ingenii h.J

quis = quibiis (Ny. §. 
2. j. 2.)

familiaris, -e, házhoz tar
tozó, házi, házbeli ; 
amicitia familiaris, bi
zalmas barátság 

coniungo, 3,-iunxi,-iunc - 
tűm, összekötök, ösz- 
szefoglalok; alqd cum 
alqua re v. alci rei, 
egyesítek.

2*
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VIIL
1 Tempestas, -atis, nn. idő

szak, idő
complures, -a és-ia, több, 

igen sokan 
novi t. i, homines 
potis, -e, ható, -hető, ké

pes ; — potior, potius 
gén. -ioris, jobb, jele
sebb, becsesebb

factiosiis, 3, pártoskodó, 
uralomra vágyó 

potentes, hatalmaskodók 
socius, 3, társas, fn. társ, 

szövetséges
clarus, 3, világos, fényes, 

hires
honestus, 3, (1. III. 1) 
mediocris, - e, 1 VI. 3. 
pollicitor, 1,-atus, ígérek,

Ígérgetek, pollicitando, 
(ger. abl. Ny. 289. 
§ s. j.)

potior, 4, -itus, hatalmam
ba ejtek, elfoglalok, el
nyerek (Ny. 231. §. 
S- j‘)

foreuti. ... potiretur, (e 
körülírásról 1. Ny. 274. 
§. 4.)

virtus, gyüjtőnévileg: tu
lajdonok

venalis, -e, eladó, meg
vesztegethető

2 deleo, 2, delevi, deletum,
eltörtök, elpusztítok, 

(Ny. 111. §. 1.) Nu
mantia. deleta (ablat. 
abs.)

revorti = reverto, 3, re- 
verti,-versum és rever
tor, 3,-versus, visszafor
dulok, visszatérek

decerno, Ny. 266.
3,j.

contio, -onis, nn. gyüle
kezet ; ' pro contione?. 
az összehívott katonák 
előtt

praetorium, -ii, sn. a had
vezér sátora

secreto, ht. titkon, különr 
négy szem között 

potius publice quampri- 
vatim, inkább az állam
mal mint egyesekkel tett 
szolgálatok által ápolja,, 
tartsa meg a . ...

neu (Ny. 250. §. 2. j.)
largior, 4, -itus, bőven 

adok, osztogatok, aján
dékozok

insuesco, 3, -suevi, -sue
tum, szokom vlmihez 

periculose =pericidosum 
est;
veszek, vásárolok; emi 
függ periculose-io\ inf.. 
pass. által, alany (Ny.. 
192. § 6.)

permaneo, 2, -mansi?, 
-mansum, végig (állha
tatosan) megmaradok 

artes, jó tulajdonságok 
sin, ha pedig 
properanter, ht. sietver 

hirtelen, mohón
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pergo, 3, perrexi, perrec
tum, haladok, folyta
tok, tovább megyek 

praecipitem casurum,fej
jel lefelé, hanyatthom- 
lok esik az örvénybe ; 
gyorsan fog leesni, el
bukni; (L VI. 3) (prae
cipitem tartozik ip- 
sum-boz)

IX.
1 Quas = ut eas (Ny.

257. §.); reddo, 3, red
didi, redditum, vissza
adok, átszolgáltatok, 
kézbe adok

2 sententia, -ae. nn. gon
dolat, vélemény, tarta
lom

haec = következő; (Ny. 
238. §. 1.)

longe maxuma, (maxi- 
ma) (Ny. 54. §. 5.)

guam rém.........gaudio
esse a mely körül
ményről biztosan tu
dom, hogy — (Ny. 
268. §. 4. j; tibi gau
dio esse kettős dat.) 

meritum, -i, sn. érdem. 
oarus, 3, kedves (Ny.

203. §. 1. j.) (1. VI. 1.) 
idem, egyszersmind (Ny.

238. §. 3.)
(ops) opis, nn. hatalom, 

gazdagság, befolyás, erő 
(1. V. 3.) o mni v. summa 
ope, teljes erőből 

nitemur (1. IV. 7.)

pro, előtt, elé, szerint, ké
pest, megfelelőleg 

gratulor, 1, -atus, örö
mömet nyilvánítom, 
szerencsét kívánok 

en, isz. lám, íme 
te, (abl. dignus mellett 

Ny. 224. §.) 
avus, -i, hn. ős, ősapa, 

nagyatya 
suus, 3, (Ny. 238. §.

9. b.) 
imperator (1. VII. 4 ) 
virtus, érdem. (L I. 1.) 
gratia, -ae. nn. kedvesség 
permotus, < 1. VI. 2.) 
flecto, 3, flexi, flexum, haj

lítok, változtatok, meg
másítok ; mentem v. 
animum flectere, szán
dékát megmásítani 

vinco, 3, vici, victum, 
legyőzök, fölülmúlok, 
megnyerek, 

aggredior, 3, -gressus, 
liozzálépek, hozzáme - 
gyek, törekszem, (Ny. 
266. §. 3. j. s 269.
§• 1- j.)

statimque, s így azonnal 
adopto, 1, kiválasztok, ki

szemelek, örökbe fo
gadok

testamentum, -i, végren
delet ; testamento, vég
rendeletileg

pariter, ht. egyenlőn, ha
sonló módon; pariter 
cum, együtt, egyszerre
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heres, -edis, hn. sz. örökös 
instituo, -3, -síiíui, -stitu 

tűm, megállapítok föl
teszek magamban, ren
dezek

3 paucos post annos (Ny. 
234. §. 2.1. j. és szórend 
292. §. 15.)

conficio, 3, -/ecí, -fectum, 
elkészítek, bevégezek, 
megemésztek, tönkrete
szek; — confectus, 3, 
törött, lankadt, ere
jefogyott, (morbo s ae
tate, abl. caus.)

assum (adsum), adesse, 
affui (adfui), jelen va

gyok, közeledem
intellegeret, (1. VI. 2.) 
ooram, ht. előtte: élj. abl-.

szál: jelenlétében 
cognatus, 3, rokon, vér

rokon ; fn. atyafi
item, ht. szintúgy, nem 

külömben, is
dicitur, (ált. alanyi mon

dat Ny. 192. §. 5.) 
verbum, -i, sn. szó, kifeje

zés, beszéd, verba face
re (ritkábban: habere) 
beszélni

X.
1 Amisso patre, (abl. abs. 

Ny. 283. §.6 j.)
sine opibus, vagyontalan 
regnum, -i, sn. királyság, 

királyi uralom, királyi 
palota

non minus, nem kevésb- 
bé; non minus . . .. 
quam, ép annyira v. 
ép oly . . . mint

gigno, (1. V. 7.)
fallo, 3, fefelli, csalok,, 

megcsalok, szv. fallor,. 
tévedek, csalódom, n. 
falsum me habuit és 
nem csalt meg, (nyoma
tékos kifejezés fefellit 
me helyett. Ny. 278. 
§• 5.)

alius, 3, más, egyéb 2 
egregius,3, kitűnő, kiváló, 

jeles
omitto, 3, -misi, -missum, 

eleresztek, elejtek, hall
gatással mellőzök 

novissimus, 3, legutolsó, 
legvégső; nem rég,

' imént
redeo (Ny.' 142. §.)
honoro, 1, tisztelek, be

csülök, kitüntetek, föl
ékesítek

nomen, -inis, sn. név, el
nevezés, hírnév

renovo,megújítok, újítok 
mortalis = mortales 
dexter, -era, -erum és 3 

-tra, -trum, (kzf. dex- 
terior, - ius, fsf. dexti- 
mus) jobb, jobboldali; 
fn. dextra, -ae, nn. jobb 
kéz, vlkinek jobbja 

fides, -ei, nn. hit, bizalom, 
szó ,per regni fidem ki
rályi szavamra
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obtestor, X,-atus, tanúnak 
hívok, kérek, könyörgök 

genus, -eris, sn. nem, faj, 
származás, eredet 

propinquus, 3, közel, kö
zel levő; fn rokon 

hos... caros habeas (ket
tős accus. Ny. 197.

2) 
neu (1. VIII. 2.) 
malis (Ny. 141. § s. 265.

sanguine coniunctus,vév- 
rokon

retineo, 2,-tinui, -tentum 
visszatartok, megőri
zek, megtartok

4 thesaurus, -i, hn. drága
ság, kincs

praesidium, -ii, sn. véde - 
lem, ótalom

cogo, 3, coegi, coactum, 
összehajtok, egybegyüj- 
tök

queas (Ny. 143. §.) 
officium, -ii. sn. szivesség, 

udvariasság, előzékeny
ség,

pario, 3, peperi, partum 
szülök, létrehozok, meg- 
szerzek, szerzek

5 q-wem(minőség-kérdő. Ny.
67. §.)

liostis,-is,ellenséges érzel
mű, rossz indulatu

6 equidem, valóban, csak
ugyan, igazán 

imbecillus, 3, gyarló, erőt
len, gyönge 

dilabor, 3, -lapsus, szét
megyek, elszéledek, föl- 
bomlom, megsemmisü
lök^

Ceterum, ht. külömben, 
egyébiránt

sapientia,-ae,aa. bölcses
ség, okosság, belátás 

prior, prius, gén. -oris 
előbbi, elsőbb, jelesebb, 
kiválóbb, (Ny. 52. §.
4.)

ne (ali)quid aliter eveni
at ; evenio, 4, veni, ven
tum, kijövök, kikerü
lök ; aliter evenit, más
ként üt ki a dolog 

decet, (Ny. 154. §. 2.) 
certamen, -inis, sn. ver

seny, czivódás 
opidens,-ntis és opulen

tus, 3, gazdag, hatalmas 
observo, 1, vlmire figye- 7 

lek, tisztelek, nagyra- 
becsülök

imitor, 1, -atus, követek, 
utánozok,

enitar, 3, -nisus és -nixus 
kiküzdöm magamat, 
kivergődöm, törekszem 

sumo, 3, sumpsi, sump
tum veszek, fölveszek, 
fogadok

videar (Ny. 192. §. 4.).

XI.
Fingo, 3, finxi, fictum, i
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alakítok, képezek; fic
tus, 3. költött

longe aliter (L VII 3); ali
ter = alia

agito, 1, ideoda-hányok, 
mozgatok ; alqd in 
animo, in mente v. 
ammo, mente agitare, 
vlmire gondolni -,(vitam 
agitare, élni)

pro tempore, a körülmé
nyekhez képest 

benignus. 3, jóságos, ke
gyes, szives, nyájas 

respondeo (Ny. 114.
§• 2.)

2 paucis post diebus (Ny. 
234. §. 2.)

moHíur (Ny. 135. §.
5.)

more regio (Ny. 225. §. 
!•) •

iustus, 3. igazságos, kellő 
elegendő, törvénysze
rű; — funebria iusta 
v. csak iusta, tisztessé
ges, szertartásos elte
metés

magnifice, nagyszerűen 
regulus, -i, hn. kis ország 

királya, királyka; ki
rályfi

convenio, 4, -veni, -ven
tum, összejövök, ösz- 
szegyülök ; convenire 
in unum t. i. locum 
(Ny. 235. §. 3.)

ctmcítís, 3, összes, mind 
discepto, 1, bíráskodom, 

ítéletet tartok; discep
tare inter se, vitatkozni, 
tárgyalni

minumus — minimus t. i. 3 
natu ex illis (Ny. 212. 
§• 3. j.)

ferox,- ocis, bátor, merész, 
vitéz, vad, daczos 

ingnobilitas, -atis, nn. 
vlkinek ismeretlen vol
ta, alacsony származás 

maternus, 3, anyától va
ló, anyához tartozó, 
anya genus (1. X. 3) 

impar, -paris, nem egyen
lő, nem hasonló, kü
lömböző

despicio, 3,-spexi, -spec
tum, letekintek, lené
zek, megvetek

assideo, 2, -sedi, -sessum, 
mellette ülök: (Adher
balem acc. a rendes 
dativus helyett) 

medius, 3, középső 
duco, 3. duxi, ductum, 

vezetek, honori ducere 
tiszteletnek venni 

foret (Ny. 153. §.) 
concedo, 3, -cessi, -ces- 4 

sum, elmegyek, eltávo
zom, átengedek 

fatigo. 1, árasztok, kime
rítek, nyugtalanítok; 
aliqm precibus fati
gare ostromolni kéré
sekkel, (kérve kérni) 

vix, ht. alig, bajosan, 
nagy nehezen
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transduco,3, -duxi, -dúc- 
tűm, átviszek, átveze
tek ; transductus est 
= adductus est, ut 
transiret

5 administro, 1, szolgálok, 
intézek, kormányozok; 
de administrando im 
perio (gerundiv. szer
kezet)

dissero, 3, -serui, -ser
tum, fejtegetek, meg
beszélek, tárgyalok ér
tekezem

iacio, 3, ieci, iactum, do
bok, vetek, kimondok, 
nyilvánítok, (inter ali
as res iacit egyebek 
közt odaveti, mellesleg 
véleményét nyilvánítja) 

oportere, (Ny. 154. §. 2.1; 
rescindi, acc. c. inf., 
mert iacit itt verbum 
dicendi

quinquennium, -ii, sn. öt 
év, öt évi időköz: 
quinquenni = quin 
quennii

consultum, -i, sn. tanács
végzés, határozat

rescindo, 3, -scidi, -scis- 
sum, ismét fölmetszek, 
felszakítok, elvágok, 
érvénytelenné teszek 
érvénytelennek nyilvá
nítok ; rescindi, inf. 
pass. ált. al. mond.

confectum (1. IX. 4. an
nis, abl. caus.) 

valeo, 2. valui, valiturus, 
(Ny. 77. IV. j.) jó erőben 
vagyok, képes vagyok 

adoptatio, -onis, nn. 6 
örökbefogadás 

pervenio, 4, -veni, -ven- 
tum, jövök, érkezem; 
ad v. in alqm locum, 
vlm. helybe eljutnf 

verbum, -i,K sn. mege- 7 
gyezés, nyilatkozat 

quod verbum, s ezen 
megegyezés (Ny. 238. 
§.8.)

pectus, -oris, sn. mell,bá
torság, szív

descendo,3,-scendi,-scen- 
sum, leszállók, lelépek, 
lemegyek, descendere 
in pectus, benyomulni 
a lélekbe

quisquam, (Ny. 68. §. 2.) 
ratus erat (1. VII. 3.) 
anxius, 3, aggódó, ag- g 

godalmas, nyugtalan 
molior, 4, -itus. mozgásba 

hozok, erőlködöm, vál
lalkozom, hozzá fogok 

cum animo habere, a. m. 
animo v. secuni volvere 
(1. VI. 2.)

quibus, vonatkozik ea-ra 
per dolum (Ny. 225. §.

2 j.)
quae ubi (Ny. 238. §. 8.) 9 
ubi, ht. hot akinél, minél 
tarde, (tardius) lassan, 

késedelmesen
lenio, 4, -wi v. -zz, -itum.
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enyhítek, szelídítek,csil
lapítok

statuit, (Ny. 266. §. 3. j.) 
neque, a nélkül hogy . . . 
inceptum, -i, sn. szándék.

XII.
1 Conventus, -us,hn. gyűlés,

(conventu abl. temp. 
Ny. 234. §. 1. j.) 

quem ab.................. me-
moravi,(N\. 268. §. 4. j.) 

regulus (h XI. 2.) 
dissensio, -onis, nn. véle- 

ménykülömbség,viszál- 
kodás, meghasonlás 

placeo, 2, placui, tetszem, 
akarok, határozok (Ny. 
266. 3. j,)

thesaiirus, -i, hn. drága
ság, kincs 

fínis=flnes 
imperia imperii 
singuli, -ae, -a, egyenkint.

egyes-egyes
constituo, 3, -stitui, -sti- 

tutum, oda állítok, al
kotok. készítek, megái 
lapítok.

2 ad utramque rem, t. i.
distribuendam 

maturius, korábban, e- 
lőbb.

alius alio t. i loco, egyik 
ide, a másik amoda 
(mindegyik más helyre) 

concedo, 3, -cessi, -ces- 
sum, elmegyek, megyek 

forte, esetleg
3 eius, t. i. talis 

utor (Ny 231. §.) 
proximus lictor, (értel- 

mezvény) a rangra első 
lictor, ki közvetetlenül 
a tisztviselő előtt ment 

lictor, -oris, hn. törvény
szolga, poroszló, lictor 

acceptus, 3, szívesen lá
tott, kedves

can/s acceptusque, igen 
kedves

püuisier, -stri, hn. szol
ga, inas, segítő, czinkos- 
társ, eszköz

offero, offerre, obtuli, ob
latum, elébe hozok, 
elébe adok; szv. ajánl
kozom

quem............ministrum
oblatum = quem casus 
ei ministru m obtulit 

promissum, -i, sn. Ígéret 
onero, 1, -am, -atum, 

terhelek, megrakok, el
halmozok

impello, 3, puli, -pul- 
sum, megütök, csábí
tok, ingerelek, rábírok 

viso. 3, visi, megtekintek, 
fölkeresek, meglátoga
tok

clavis, -is, nn. kulcs; cla
vis = claves

adulterinus, 3, hamis, ál; 
clavis adulterina, ál
kulcs, tolvaj kulcs 

referebantur, (Ny. 241.
§• 2.)
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ceterum, a mi a többit 
illeti; egyébiránt

manus, -us, nn. kéz; csa
pat

4 mandatum, -i sn. meg
bízás

conficio, 3, -feci, -fectum 
elkészítek, bevégezek, 
teljesítek

doctus, 3, tanult, ügyes; 
uti doctus erat, a mint 
erre utasítást kapott||

5 aedes, -is, nn. lakás, szo
ba : acdcs, -ium, ház, 
lakóház

berohanok, berontok, 
betolakodom

divorsus (diversus), 3, 
ellenkező irányú, kü
lönféle irányban levő: 
(külömböző irányba 
oszolva.)

alii . . . alti, némelyek 
.... mások

occurso. 1, -avi, -atum, 
elébesietek, találkozom

interficio (1. VI. 3.)
scrutor ,\.,-atus, vizsgálok, 

kutatok
abditus. 3, eltávolított 

rejtett
clausus (claudo, 3, clausi, 

clausum), bezárt
effringo, 3, -fregi, -frac

tum, kitörök, feltörök 
strepitus, -us. hn. zörej, 

zaj

tumultus, -us, hn. zaj. 
lárma

misceo, 2 miscui, mix
tum (mistum), keverek, 
vegyitek, strepitu ei 
tumultu omnia mi
scere .... mindent el
töltenek

occulto, 1, eldugok, eltit
kolok, se occtdtare, el
rejtőzni

tugurium, -ii, sn. kuny
hó, szalmaviskó; szoba 

nWíZwr, -eris, nn. nő, asz- 
szony

ancilla, -ae. nn. szolgáló
leány, nőcseléd (értel- 
mezvényként: mulier 
ancilla)

quo, a hova
pavidus, 3, bátortalan, 

remegő, félénk; initio 
pavidus, ijedtsége kez
detén, első réműlésében 

ignarus, 3, járatlan, tu
datlan, ismeretlen, (Ny. 
213. §.)

perfugio, 3, -fugi, vki-z 
hez, v. vhá futok, me
nekülök

refero, (Ny. 140. §.).
XIII.

Facinus, -oris, sn. csele- 1 
kedet, tett, vétség, bűn
tett

brevi (1. VII. 4.) 
divolgatur (divulgo, 1. 

kihirdetek, közzéteszek, 
elterjesztek)
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imperium (1. IV. 7.) 
invado, 3. -udsi, -vasum, 

bemegyek, behatolok, 
ellepek, megszállok 

discedo, 3, -cessi, -ces 
sum, szétmegyek, eltá
vozom ; in duas par
tis (partes) discedere, 
szakadni, oszlani 

secuntur=sequuntur, (1.
II, 1.)

illum alterum, (Ny. 238. 
§ 4.)

bello (abi. lim.) 
meliores (bonus kzf.-a), 

vitézebbek

mas (Ny. 54. §. 7.) 
partim, részint; majd 
alias, ht/=partim). majd 
voluntas, -atis, nn. aka

rat, (Ny. 225. §.3, I. j.) 
imperio suo, aea.adiun- 

git miatt (Ny. 205. §.) 
impero, 1, -dm, -atum, 

parancsolok, rendelek, 
uralkodom; omni Nu
midiae dat. (Ny. 205. §.) 

paro,1-avi, -atum, készí
tek, szándékozom, ké
szülök

3 caedes, -is, nn. levágás, 
meggyilkolás

fortuna, -ae, nn. körül
mény, sors, helyzet 

docerent de caede . . .
(Ny. 198. §. j.) 

fretus, 3, bizó, bizakodó, 

vlmire támaszkodó. (Ny. 
222. §. 2)

armis contendere (con
tendo, 3, -tendi, ten- 
tum) vivni, küzdeni, 
harczolni

vinco, 3, mei, victum, 4 
győzök

profugio, 3, -fugi, elsza
ladok, menekülök (1. 
XII. 5.)

provincia, -ae. nn. va
lakire rábízott tisztség, 
hatáskör, vlmely Itáli- 
án kívül fekvő s a ró
mai néptől meghódított 
tartomány

patro, 1, véghezviszek, 5 
végrehajtok, (patratis 
consiliis, abh abs.) 

potior, 4, -itus, hatal
mamba ejtek, Ny. 231. 
§4 (1. vni. 1.) 

postquam után imperh 
‘ (Ny. 245. §. 2. 2. j.) 
otium (h IV. 4.) 
reputare cum animo, 

megfontolni
timeo, 2, timui, (Ny. 204. 

§■ 2. j.)
neque usquam — neque 

ulla in re
paucis diebus = paucis 

post die&us(Ny.234.§.2.)

praecipio, 3, -cepi, -cep
tum. fölveszek, elfog
lalok. megparancsolok; 
(Ny. 269. §. külömböző
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alanyi mondatokban ut 
s coniunc.)

vetus, veteris (kzf. vele- 
rior, fsf. veterrimus) ó, 
azelőtti, hajdani, régi

munus, -eris, sn. szolgá
lat, tisztség, ajándék

expleo, 2, -evi, -etum (1. 
VI. 3.) tele töltök

acquiro, 3, -quisivi, -qui- 
situm, vlmhez szerzek, 
nyerek

quaecunque, (Ny. 68. 1)
largior, 4, itus, bőven 

adok, ajándékozok, 
megvesztegetek, (Ny. 
106. §. 6. s 289. §.) 

cunctor, 1, -atus. késedéi 
meskedem. habozok

6 hospes, -itis, hn, idegen,
járatlan ember, vendég
barát

tempestas (VIII. 1.) 
polleo,-ere, tehetős, képes, 

erős vagyok 
commutatio, -onis, nn. 

változás
invidia, ae, nn. gyűlölet 
favor, -oris, hn. kegy, 

pártolás, jóakarat
7 pars . .alii = alii. . . alii,

némelyek . . . mások 
induco, 3, -duxi, -duc

tum, felöltök, ráadok, 
ráveszek, megnyerek 

singuli ex senatu, a se 
natus tagjai

ambio, 4,-wi, v. -ii. -itum. 
körüljárok, megkérek, 

kéréssel fordulok vlk- 
hez

nitebantur, (1. IV. 7.) Ny. 
241. §. 1. j.

consulo, 3, -sului, -sül- 
tűm, tanácskozom, ta
nakodom ; consulerein 
alqm bánni vlkvel 

confido, 3, -fisus, bizom 
(Ny. 245. §. 1. j.)

die constituto, abl. temp. 
(1. XII. 1.)

datur alci senatus, vlki 
a tanács előtt kihallga
tást nyer

accipere, hallani, (ettől 
függ, acc. c. inf.).

XIV.
Cbnscn&o, 3, -scripsi, 1 

-scriptum, összeírok; 
— patres consrcipti 
összegyűlt atyák; con- 
sripti-nak nevezték a 
senatus azon lovagren- 
dü tagjait, akikkel a se
natus tagjainak Tarqui
nius Superbus alatt 
megfogyott számát 800- 
ra kiegészítették, így 
lett a megszólítás pa- 
tres et conscripti, ké
sőbb azonban a szava
kat az et kihagyásával 
egybevették

morior, 3, mortuus, meg
halok (moriens parti, 
attributivum Ny. 281. 
§• !•)
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praecipio (I. XIIL 6.), ok
tatok, tanítok

tantum modo, csak 
procuratio, -onis, nn. 

gondoskodás felügyelés, 
kormányzás

regni Numidiae, gén. oh- 
iectivus (Ny. 210. §. 2.) 

meam, (kettős acc. exi- 
stumarem mellett Ny. 
197. §.)

penes, élj. acc. -náh -néh 
mellett; vlknek hatal
mában

eniterer (1. X. 8.)
domi militiaeque, Ny.201.

quam maxumo (1.XIII. 2.) 
usui esse Rom. pop. (ket

tős dat. 1. IV. 1.)
cognatorum (1. IX. 4.) 
affinis, -e, határos, (há

zasság utján) rokon.
Ioco, (Ny. 233. §. 1. jegy.) 
fuissem, (Ny. 277. §. 3.) 
vostra=vestra
munimentum, -i, sn. védő 

eszköz, bástya, védelem 
2 praecepta agitare, párán 

csőt tenni, teljesíteni
sustineo, 2, -tinui, -ten

tum, tartok, táplálok, v. 
hordok

sceleratus 3, bűnnel be- 
fertőztetett, bűnös, go
nosz, istentelen

contemno, 3, -tempsi, 
-temptum, kevésre be

csülök, figyelembe nem 
veszek, megvetek 

nepos, nepotis, hn. unoka 
stirps, stirpis, nn. törzs, 

törzsök, fatörzs, család, 
származás 

expello, 3, -puli, -pulsum 
elkergetek, kiűzök 

misoria, -ae. nn. ínség, 2
nyomor, eo miseriarum 
(Ny. 212. §. II. 3.j.) 

venturus eram, kellett
jutnom (Ny. 107. §.) 

vettem, (Ny. 248. §. c. 1.
- s. 269. §. l.j.) 

maiores, -um (magnus 
kzf.) öregek, elődök, 
ősök 

maxume (= maximé) t. i.
vellem

debeo, 2, debui, debi
tum, tartozom

egeo, 2, egui, szűkölkö
döm, rászorulok, YNy. 
222. §. 3)

secundum, elj. acc.-szah 
hosszában, mentében, 
mindjárt utánna; után 

desidero, 1, -avi, -atum, 
kívánok; (desideranda 
erant Ny. 107. §.) 

debitum, -i, sn. adósság, 
tartozás

parum, ht. kevés, nem 3 
eléggé

per se ipsa, magában 
probitas, -atis, nn. jám

borság, becsületesség
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in manu esse, hatalmá
ban lenni

confugi, (1. XII. 5. perfu- 
gio)

miser, -era, -árum, nyo- 
morú, szerencsétlen, si
ralmas ; miserrumum 
=miserrimum

cogo, 3, coegi, coactum, 
összehajtok, egybegyüj- 
tök, kényszerítek 

onus, -eris, sn. teher 
dsm esse (1. IV. I.) (qui- 

bús . . . oneri . . usui 
kettős dat.)

3, (többny. tbs) 
< a többi, egyéb, más 

recipio, 3,-cepi, -ceptum, 
újra megfogok, válla
lok, fölveszek; in ami
citiam recipere barát
ságba fogadni, jutni 

du&ius, 3, kétkedő, habo
zó, kétes, kétséges; in 
rebus dubiis kétséges 
helyzetben, szorultság
ban

appeto, 3, -ivi, ii, -itum, 
nyúlok valami után, vá
gyódom vlmire, törek
szem

instituo, 3, -stitui, -stitu- 
tum megállapítok, el
kezdek, rendezek, ami
citiam instituere, ba
rátságot kötni

eo (tali) tempore, quo stb, 
petunda, (Ny. 106. §.)

5 quorum vonatkozik /d- 

milia nostra-ra (Ny, 
189. 3. 4. j.)

progenies, -ei, nn. nem
zetség, sarjadék, ivadék 

frustra, ht. haszontala
nul, hiába

nolite páti, (Ny. 265. §. 1.) 
impetro, 1, -dm, -atum 6 

kiviszek, elérek, kíván
ságom teljesülni látom, 
elnyerem; ad impetran
dum (t. i. auxilium), 
Ny 288. §.l. czélhatáro- 
zó mondat Ny. 290. §. 
2. 2.j.

miserandus, 3, szánandó, 
sajnálatra méltó

quod, (causale) 
deformo, 1, ábrázolok, 

rajzolok, elrútítok, el
torzítok

aerumna, -ae, nn. bajló
dás, nyomorúság, vi
szontagság

genere, fama copiis, ae
rumna (abh causae) 

inops, -opis, gyámoltalan 
exspecto, 1, -dm, -atum, 

várok vlkit, várakozom 
erat, (Ny. 210. §. Ih 1.) 
maiestas, -atis, nn. mél

tóság ; (erat maiestatis 
Ny. 215. §. 1.)

prohibeo, 2. -ui, -liibitum, 
visszatartóztatok, gáto
lok, elhárítok

verum, ht. de valóban 7 
finis, -is, hn. (néha nn.) 

határ, vidék,tartomány
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eiicio, 3, -ieci, -iectum ki
vetek, kidobok, kiűzök, 
(abl. separativus-szal 
Ny. 232. §j

maiores (1. XIV. 3.) 
avus, -i, hn. ős, nagyatya 
una, ht. együtt 
vobiscum, (Ny. 63 §. 1.) 
mihi, dat. erepta mellett; 

alcui alqd. eripere, 
vlktől vlmit. elrabolni

in mea iniuria-ban a 
birtokos névmás mint 
gén. obiectivus áll (Ny. 
210. §. 3. j.)

despicio, 3, -spexi, -spec- 
tum, lenézek, megvetek 

8 eheu me miserum, (Ny.
202. §.) huc, ide; hu- 
ciné ht. hát ennyire? 
ide ? (Ny. 64. §. j)

evado, 3, -vasi, -vasum, 
kimegyek, válom vmvé, 
valahogyan kiütök, le
szek, hucine evasere 
beneficia: ezt eredmé
nyezték, ez lett az ered
ményük

parem facere cum alquo, 
valakivel egyenlővé 
tenni

particeps, -cipis, részes, 
(Ny. 213. §.)

potissimum ht. (potis-e- 
tői 1. VIII. 1) legkivált, 
különösen, éppen

stirps (1. XIV. 2.) 
exstinctor, -aris, hn. (ex

stinguo, 3, -stinxi.

-stinctum igéből) hn. 
eloltó, púsztító, kiirtó 

sit, (coni, praesens eva
sere után Ny. 246. §. 3.) 

sanguis, -guinis, hn.vér, 
vérontás

ferrum, -i, hn. vas, kard, 
fegyver, (harcz metoni- 
mikus kifejezés.)

fuga, (1. III. 3.)
versor, 1,(középért, wrso- 

ból) vlhol tartózkodom, 
jártas vagyok vlben; 
viselkedem, élek

dum, Ny. 255. §. 1. (v. 9 
ö. 245. §.l.)

incolumis -e, sértetlen, 
ép, kárt nem szenvedett 
(nem gyöngült) 

iure, a dolgok természe
tes menete szerint, egész 
természetesen 

omnia, mindenfelé 
saevus. 3, dühös, vad, ke

gyetlen
laius, -eris, sn. oldal 
ab, mindjárt után, köz

vetetten mellette, a la
tere oldalunk melleit, 
szomszédságunkban^ 

pestis, -is, nn. ragadós he" 
tegség; pusztulás, rom
lás, veszedelem (meto- 
nymia)

lacti, (attributiv. praedi
cativum) ht. helyett há
borítatlanul (Ny.259. §.) 

agito (h XI. 1 pacem agi-
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taré, békét élvezni, bé
kében élni

quippe quis (quibus).... 
(okadatoló mellékmon
dat Ny. 259. §. és j. Sal- 
lustiusnál a coni. h. 
ind. is előfordul)

nisi forte... (nisi forte is 
fuit, quem vos nobis 
hostem esse iussisse- 
tis), kivéve olyan .... 
(iussissetis coni .-bán 
van, mert következmé
nyes mondatban van, 
melynek qzww szava 
az elhallgatott is-re 
vonatkozik, a mely ta
lis helyett van)

11 improvisus, 3, nem sej
tett, váratlan; ex v. de 
improviso, váratlanul, 
hirtelenül

intolerandus, 3, kiállha- 
tatlan, elviselhetetlen

effero, efferre, extuli, ela
tum, kiviszek, kihozok; 
se efferre, kérkedni 

eodem, egyszersmind (Ny.
238. §. 3) 

eo?íorHó‘,-e, elűzött, szám
kivetett

cooperio, 4,-operui,-oper
tum, befödök, betaka
rok ; á. é. coopertus mi- 
seriis, elhalmozott, el
árasztott ; extorrem... 
inopem... coopertum 
effecit-leX együtt tesz
nek állítmányt

ut, úgy hogy, (ut conse- 
cutivum)

praedico, 1, -avi, -atum, 12 
kihirdetek, kikiáltok, 
említek; (praedican
tem part, praesens ész- 
revevés igéje mellett 
azt jelenti, hogy a mű
ködő alany maga, köz- 
vetetlenül vette észre a 
mellékmondatban kife
jezett cselekvést; Ny. 
284. §. 4. h. j.) 

ceterum — sed 
ex omnibus, mindenek 

között
quod in... fuit: e helyett 13 

id, quod...
praesto, 1, -stiti, elül ál

lok, fölülmúlok, adok 
otium, (1. IV. 4.) 
reor, (VII. 3.) 14
coniungo, 3, -iunxi, 

-iunctum, összefogla
lok, összekötök, con. 
alqd alcuiv. cumalquo 

neco, 1, ölök (Ny. 108. §.
9-)

impius, 3, istentelen, go
nosz

effugio, 3, -fugi, kikerü
lök, elkerülök, (Ny. 194. 
§•)

vix, alig, nagy nehezen 
potissimum, ht. különö- 15 

sen, első sorban
infelix, szerencsétlensé

gemben
accedo, 3, -cessi, -cessum,

247-1891. Lat. Praepar.— sali. Jug. 3
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hozzálépek, vlkhez for- I 
dúlok kéréssel (alcui, 
ad n. in aliquem) 

praesidium, -ii, sn. véde
lem, ótalom 

exstinguo. 3, -stinxi, 
-stinctum, kioltok, el
oltok, szv. elalszom, el
veszek, meghalok 

naturae concessit, a (ter
mészet rendje szerint) 
meghalt

quem minume decuit, 
Ny. 154. §. 2. (tartozik 
a propinquus-hoz) 

scelus, -eris, sn. gaztett, 
per scelus, gaz módon l 
(Ny. 225. §. 2 )

fratri eripuitvitam (meg
ölte testvéremet (1.1.4.) 

affinis (1. XIV. 1.) 
alium alia clades, (Ny.' 

238. §. 9. c. 3. j) 
opprimo, 3, -pressi, -pres- 

sum, lenyomok, elnyo
mok

crux, crucis, nn. kereszt; | 
alqm in crucem agere, | 
rapere tollere v. cruci i 
sufflgere,N\ki keresztre i 
szegezni, feszíteni 

obiicio, 3, -deci, -iectum, 
odavetek, dobok

pars acti... pars obiecti \ 
sunt,(Ny. 189.§.II.4.a) ■ 

anima, -ae, nn. élet 
tenebrae, -arum, nn. sö- I 

tétség, homály, tömlöcz 
(Ny. 235. §. 2.)

maeror, -oris, hn. levert
ség, bánat

luctus, -us, hn kesergés, 
siránkozás

exigo, 3, -égi, -actum. 
kihajtok, űzök; vitam 
exigere, élni, az életet 
tengetni /

quae, tárgya amisi-nek t6 
és alanya facta sunt- 
nak

ex. részéről
necessarius, 3, szükséges, 

elkerülhetetlen, vlkvel 
rokoni viszonyban álló, 
legközelebbi rokon; (a 
sn.általában jelzi mind
azt. a mi szükségkep 
hozzánk tartozik, barát, 
rokon)

si quid (= aliquid) mali 
(gen. quantitatis; Ny. 
212. §. II.)

imploro, 1, -avi, -atum. 
sírva kiáltok; alqmim
plorare, esdekelni, kér
ni, könyörögni

quibus pro... curae esse 
decet, kikhez hatalma
tok méltóságához ké
pest illik, hogy.... őr
ködjetek. (Ha a vissza
vivő névmással beveze
tett jelzői mondathoz 
ennek alárendelt mon
dat járul, akkor a la
tinban ezt a két mon
datot rendesen egybe- 
vonjuk úgy, hogy a
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visszavivő névmást a 
jelzői mondatból ki- 
veszszük és az annak 
alárendelt mondatba 
teszszük, a mikor aztán 
ez a mondat határozza 
meg a visszavivő név
más esetét; ép ezért 
van quibus e'snQmquos, 
a mint kellene lenni 
decet miatt; az aláren
delt mondat határozza 
meg esetét, hol curae 
esse dat. vonz, azért 
van kettős dativus-szal 
quibus... curae esse 
(1. Ny. 268. §. 4. j.) 

pro, képest
m (omne) et iniurias 

omnis, acc. curae miatt 
est alqd v. alqs curae 
(v. curae est alci de 
alqua re), gondoskodni 
vlmről

17 exsul, -sulis, számkivett, 
száműzött (patria v. 
patriae-va\ állhat) 

solus, 3, egyedül, magára 
hagyva

honestus, 3, becsületes, 
erkölcsös, tekintélyes, 
tekintélyt szerző

egens, (vonzatáról Ny. 
222. §. 3. j.)_

appello, 1, -avi, -alum, 
megszólítok, üdvözlök, 
hivatkozom, megkérek 

nationesne an reges, (a 

kettős kérdésről Ny. 
176. §.2.)

infestus. 3. háborgatott, 
nyugtalanított, ellensé
ges. rossz indulatú 

quoquam, valahová 
aut quisquam-ban aut 

an helyett; aut pedig 
an h. ált midőn a 
részek egy kérdéshez 
tartoznak s nem álla
nak egymással ellentét
ben, hanem egymást 
csak kiegészítik, ma
gyarázzák (= és vagy) 

nostri (többes gén. Nv.
62. §)

misereo, 2, miserui, mi- 
seritum és misereor, 2, 
miseritus és misertus, 
szánok, könyörülök. 
miser eté^ miser eturme 
alcs v. alcs rei, sajnál
kozom vlmin, szánako
zom vlkin

instituo, 3,-stitui, -stitu- 18 
tűm, megállapítok, föl
teszek magamban, ren
dezek, tanítok, oktatok 

ne quem (ne aliquem) ut 
neminem helyett (czél- 
zatos mondatokban 
rendes szerkesztés ut 
és tagadó szó helyett) 

nisi, kivéve 
accipio, d. VII. 1.) 
abunde, ht. bőségesen, 

bőven, untig elég
fore (Ny. 153. §.)

3*
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huic imperio, (nvomaté- 
kosság kedvéért dat. 
possessivus, Ny. 207. §.) 

una, együtt 
occido, 3, -eidi, leesem, 

lerogyok, elenyészem, 
elpusztulok (Ny. 106. §.
6.)

19 opulentus, 3, (opulens),
gazdag, vagyonos, ha
talmas

secundiis, 3, következő, 
legközelebbi; sikeres, 
kedvező

oboedio (obedio), 4, vkre 
hallgatok, engedelmes
kedem

quo, annál
sociorum, (gén. obiect-Xp

20 vereor ne, (a szerkezetről
Ny. 250. §. 3.)

quos = aliquos (Ny. 68. 
§.5. 2. j.)

privatus, 3, magán, egyes 
embert illető, szemé
lyes

transvorsos agat (VI. 3.) 
quos ego audio maxuma 

ope niti, (acc. c. inf. 
audio után, mert nem 
közvetetlen észrevevés- 
ről van szó, 1. XIV. 12.) 

ambio, 4, -ivi, v. -ii,-itum, 
körüljárok, megkérek 

fatigare, (1. XI. 4.) 
ata/w, abesse, abfui, tá

vol vagyok (Ny. 74.§.2.) 
causam cognoscere, (bi- 

róilag) az ügyet előle- 

gesen megvizsgálni; 
incognita causa (abl. 
absolutus Ny. 284. §. 3.) 
előleges vizsgálat nél
kül

statuo, 3, statui, statu- 
tum, állítok; statuere 
de aliquo, elhatározni, 
végzést hozni

fingere, (1. IX. 1.); verba 
fingere, hazudni

licuerit (coni. oratio obli- 
qua-bad)

quod utinam (Ny. 238. §. 21
8.)

quoius — cuius (Ny. 66.
§• 2J.)

proiicio, 3, -ieci, -iectum, 
elővetek, odavetek; ki
lökök

eadem, (Ny. 238. §. 3.) 
simulantem videam (1.

XIV. 12.)
aliquando, végre vala- 

hára
rerum humanarum (gén. 

obiect. cura miatt), 
rés, sors

cura, gond, gondosság, 
részvét

ne (nae), ht. valóban, bi
zonyára

ferox, -ocis, vad, szilaj, 
elbizakodott, kevély- 
kedő

praeclarus, 3, világos, ki
tűnő, derék, hírhedt 

excrucio, 1, -avi, -atum, 
gyötrök, kínzók
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impietas, •atis, nn. hálát
lanság

nex, necis, nn. erőszakos 
halál, gyilkolás 

poenas reddere,bűnhődni 
(alcs rei, vlmiért) 

mmdíürus, 3, éretlen, 
korai (idő előtt) 

unde = ab eo, a quo 
decuit, t. i. eripi, (Ny.

247. 2.) 
érepfa est,_(\. XIV. 15.) 
egestas, -atis, nn. szük

ség, Ínség
aerumna, -ae, (1. XIV. 7.) 
praecipito, l,-avi,-atum, 

letaszítok, lebuktatok 
spectaculum, -i, sn. jele

net, látvány, rerum hu
manarum (mint f. 21.), 
spectaculum praebeo, 
a halandók sorsának 
látványául (példájául) 
szolgálok

incertus, 3, bizonytalan, 
kétes, ingadozó, habozó 

tuasne, (gen. obiect. he
lyett Ny. 210. §. 2. 3. j.) 

persequor, 3, -secutus, 
folyton kisérek, törvé
nyesen keresek, meg- 
boszulok

ipse auxili egens, (Ny. 
222. §. 3. j.; partié, attri
buti vum Ny. 281. §.) 

consulo, 3, -sului, -sul- 
tum, tanácskozom, meg
fontolok, gondoskodom 
(Ny. 204. §. 2. j.) 

cuius (gen. subiect.), nem 
regno-ra vonatkozik, 
hanem consulam ala
nyára er/o-ra

potestas vitae necisque, 
felségi jog (élet-halál 
ura)

pendeo, 2,pependi, lógok, 
függök (ab, ex, de és 
a&Z.-szah v. csak abh- 
szal), ex opibus alienis, 
idegen hatalomtól, t. i. 
a rómaiakétól

emorior, • mori, -mortuus, 
meghalok (emori inf. 
alany gyanánt)

exitus, -us, hn. kimenetel, 
vég

neu = neve (a folytatóla
gos óhajtás jelzésére) 

defessus, 3, elfáradt, lan
kadt, kimerült

lubet — libet, (Ny. 154. §. 
2)

dedecus, -oris, sn. becs
telenség, gyalázat

per vos... stb. vagy csak 
vos, t i. oro

subvenio, 4, -veni, -ven
tum, segítségre jövök, 
segítek

ite obviam (1. V. 1.) 
nolite pati, Ny. 265. §. 
sanguis (1. XIV. 9.) 
per scelus (1. XIV. 15.) 
tabesco, 3, tabui, olvadok, 

enyészem.
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XV.
1 Finom loquendi (gerund.

genit, finem miatt) fa
cere, a beszédet bevé
gezni

largitio, -onis. nn. ada
kozás, megvesztegetés 

fretus, 3, (1. XIII 3.) 
interfectum, (1. VI. 3.) 
bellum inferre, háborút 

indítani
supero, 1, -avi. -atum, 

bh. fölebb állok, fölül
múlok, legyőzök

queror, 3. questus, pa
naszkodom

nequivisset, (Ny. 143. §.) 
se alium putarent (ket

tős acc. Ny. 197. §. 3) 
ac, mint, (hasonlító szócs

ka alius után) 
cognosco, 3, -navi, -gni- 

tum, megismerek
neu = neve (czélzatos 

mondat)
2 uterque, (Ny. 68. §. 4.)

mindegyik (a kettő kö
zöl), mindkettő (és Ny. 
212. §. 2. l.j.)

senatus statim consuli- 
túr, t. i. a consule, 
vagyis a gyűlés elnöke 
eltérve a szokástól, 
azonnal vélemény nyil
vánításra szólította föl 
a senatush holott ez
előtt az elnök terjesz
tette elő az ügyet (re

ferre), azután sorban 
felszólította a senato- 
rokat véleményük nyil
vánítására (consulere 
ordine senatum) 

fautor, -aris, hn. jóakaró, 
pártoló 

gratia, -ae, nn. befolyás 
depravo, 1, -avi, -atum, 

elferdítek, eltorzítok, 
megrontok (quae gra
tia, abl. depravata est) 

contemno, 3, -tempsi, 
-temptum, kevésre be
csülök, semmire sem 
becsülök, figyelembe 
nem veszek

laudibus extollere (ren
desen ornare, ferre n. 
efferre) alqm, Nikii égig 
magasztalni

fiagitium, -ii, sn. gazság, 
gyalázatos tett 

nitebantur (1. IV. 7. és
XIII. 8.)

pro, mellett, érdekében 
at contra,(nyom6stt(Mat) 3 

ellenben, pedig
bonum, ’i, sn. becsüle

tesség
aequum, ~i, sn. igazsá

gosság, jogosság 
subvoniundum (1. XIV.

25. Ny. 106. §. 6.) 
severe, ht. (severus-lől) 

szigorúan, keményen 
vindico, 1. -avi, -atum, 

számot tartok vlmire,
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törvényesen követelek; 
büntetek (alqm v.alqd) 

censeo, 2. censui, censum, 
becsülök, ítélek, hatá
rozok, indítványozok 
(Ny. 268. §. 2. j.)

4 nobilis, e, volt szárma
zására való tekintet 
nélkül minden római, 
kinek elődei curulis 
méltóságot (consul a 
tus, praetura, aedili
tas curulis) viseltek 

impiger, -gra, -grum, se
rény, tevékeny 

factiosus, 3, pártoskodó,; 
uralomra vágyó 

avidus, 3, (Ny. 213. §) 
callide, ht. okosan, ügye 

sen
5 famosus, 3, híres, rossz-

hirü
impudens, -ntis, szemte

len
veritus, (Ny. 278. §. 4.) 
quod in tali re solet (t. i. 

féri, a mit Sáli, rende
sen kihagy)

polluo, 3, pollui, pollu
tum, bepiszkolok, be-' 
mocskolok, beszennye
zek; pollutus, undok,! 
utálatos, szennyes 

consuetus, 3, (consuesco,!
3, megszokott,
szokásos, uralkodó 

libido, -inis, nn. szenve
dély

contineo, 2,-tinui, vissza
tartok.

XVI.
Verum, -i, sn. (főnévileg) 1 

igazság
pretium, -ii, sn. ár, érték, 

jutalom, pénz
antefero, -ferre, -tuli, 

latum, előre v elül 
viszek, eléteszek, több
re becsülök

decerno, (1. IV. 3.) 2
obtineo, (1. V. 6.) 
dividerent, (coni. imperf. 

mert fit praesens histo
ricum, Ny. 246. 3, 3. j.) 

princeps, -cipis, első, leg
első, fő

homo clarus, (Ny. 237. 
5.'

interfectis, (abl. abs. 1.
VI. 3.)

acerrume (acerrime h.), 
fsf-u ht. (acer, acris, 
acre, hegyes, éles, csí
pős, heves)

exerceo, 2, -ercui, -erei- 
tűm, gyakorolok, exer
cere alqd in alqm (v. 
rendesen in aliquo), 
vlki ellen vlmit gyako
rolni v fölhasználni, 
(ellene fordítani) 

eum in inimicis habue- 3 
rat, (Ny. 197. §. 1. j. 1.
VII. 6.)

accuratus, 3, gondos, pon
tos, accurratissime, a
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leggondosabban, a lég-1 
nagyobb kitüntetéssel 

recipio, (1. XIV. 5.) 
pollicitando, (1. VIII. 1.) 
fides, -ei, nn. (1. X. 2.) be

csületesség (fide egyes | 
dativus Ny. 45. §. 2. j.) 

commodum, -i, sn. ké- ;
nyelem, haszon

aggredior, 3, -gressus,; 
hozzálépek, hozzame- ! 
gyek, ad alqm v. csak 
aZqm, fordulni v. járulni 
vlkihez, törekedni vlkit 
megnyerni

attingo, 3, -tigi, -tactum, 
megérintek, határos 
vagyok

opulentus, (1. XIV. 9.) 
species, -ei, nn. nézés, lá

tás, külalak, látszat 
usus. -us. hn. használat, 

használás (valóban) 
potior, (1. VIII. 1.) 
portuosus. 3, sok kikötő - 

jü, kikötésre alkalmas 
exorno, 1, -avi, -atum, 

földiszítek, fölékesítek, 
vlmivel el vagyok látva 

possido, 3. sedi, -sessum, 
elfoglalok, birtokomba 
veszek.

XVII.
1 Postulo 1. -avi, -atum, 

követelek, rendesen ut 
v, ne kötőszós mellék 
mondattal (Ny. 275. §.

1.) itt eltérőleg egysze
rű infmitivusszal 

situs, -us, hn. fekvés, ál
lás, helyzet 

expono, 3, -posui, -posi
tum, kiteszek, kirakok, 
magyarázok, leírok, el
beszélek (paucis ver
bis)

attingere, (1. XVI. 3.) meg
említeni

loca, (Ny. 47. §. VII.) 2 
calor, -oris, hn. melegség, 

hőség
asperitas, -atis. nn ér

desség, durvaság, ke
ménység , zordonság, 
j árhatatlanság 

solitudo, -inis, nn. ma
gánosság, pusztaság, 
elhagyatottság 

frequento, 1, - dm. - atum, 
gyakran meglátogatok 

haud facile, nem egy
könnyen . (tartozik 
narraverim-hez) 

comperio, 4. -peri, -per
tum, megtudok, com
pertum, (part, perfect.) 
= biztosan megtudot- 
tat, bizonyosat 

quam paucissumis (Ny.
54. §. 7.1

absolvo, 3, -solvi, -solu
tum. föloldok, elbeszé
lek, elmondok (paucis 
absolvere alquid, vlmt 
röviden elmondani) 

orbis, -is, hn. kör, kerek- 3
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ség, orbis terrae (ren
desen terrarum) a föld 
kereksége

pleruSque, pleraque.ple
rumque, a legnagyobb 
rész, mindnyájan; ple- 
rique, legtöbben 

in parte tertia posuere 
(=posuerunt) (Ny.235. 
§• 2.)

tantummodo, ht. csak 
pauci (t. i. dixerunt) ... 

esse, sed Africam in 
Europa (t. i. posue
runt)

4 finis = fines és fretum
kettős acc. habet mel
lett (Ny. 197. §. 2.) 

occidens, -ntis, hn este, 
nyugat

fretum, -i, sn. (és fretus, 
■us), hn. tengerszoros, 
(á. é. tenger) (Gadita
num, a Gibraltár szo
ros)

ortus, 'us, hn. fölkelés 
(solis)

declivis, -e. meneteles, 
rézsútos, lejtős

latitudo, -inis,nn. széles
ség, kiterjedés, lapály

5 saevus, 3, dühös, vad, vi
haros

importuosus, 3, kikötő 
nélküli, kikötőkben sze
gény

frux, frugis, nn. termés, 
gabona

fertilis, -e, termékeny

pecus, -oris, sn. barom, 
marha (Ny. 34. §. III. 
és 2.)

infecundus, 3, terméket
len

penuria, -ae, nn. hiány, 
szükség (caelo terraque 
abl. loci.)

saluber, -bris, -bre, és 6 
salubris, -e, egészsé
ges; (salubri corpore 
abl. qual. Ny. 226. §.)

velox, -ocis, gyors, sebes, 
serény

patiens laborum, munka
bíró. (Ny. 214. §.) 

dissolvo, 3, -solvi, -solu
tum. feloldok, megsem
misítek ; (legtöbben 
öreg korban halnak 
meg)

bestia, -ae. nn. vadállat 
intereo, -ire. -ii, -itum. 

elveszek, elpusztulok 
morbus. (L V. 6.) 
haud saepe, (litotes) nem 

gyakran, ritkán 
maleficiis, 3. rosszul cse

lekvő. gonosz, vesze
delmes

qui, (Ny. 67. §. 1. j.) (%a- 7 
buerint... accesserint, 
... sint nem egyenes 
kérdés miatt állnak 
coni.-ban^

accedo. (1. XIV. 15.) 
permisceo, 2. -miscui, 

-mistum v. -mixtum, 
összevegyítek
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divorsus (diversus), 3, 
ellenkező irányú, kü- 
lömböző

ut, mint
interpretor, 1, -atus, ér

telmezek, magyarázok; 
fordítok; nobis, ré
szünkre, számunkra 

utique, ht. akárhogyan is, 
bármiképpen

rés se habét, vlmely álla
potban van

cultor, -oris, hn. művelő, 
lakó

fides, -ei, nn. megbízha
tóság, hitelesség

penes, élj. acc. nál, -nél, 
mellett

auctor, -oris, hn. gyara
pító. okozó, szerző; 
szerkesztő; auctar re- 
mm gestarum v. csak 
auctor, történetiró 

erit, (a futurum az impe
rativus h. Nv. 244. §. 3. 
lj) 

XVIII.
1 asper, -a, -um, érdes, 

durva
quis = quibus (Ny. 66. §. 

2. j. s 207. §.) 
cibus, -i, hn. étek eledel 
caro, carnis, nn hús 
ferinus, 3, vad (Ny. 236.

§. 3. a.)
humus, -i, nn. földszin, 

föld (Ny. 21. §. 1.)

pabulum, -i, sn. takar
mány, eleség 

vagus, 3, kósza, baran- 2
goló 

palor, 1, -atus, kószálok,
szerteszét kóborlók 

qiias nox.......habebant,
e h. eas sedes, quas 
nox coegerathabebant, 
oly hely volt éji szállá
suk, a minőre az éj 
kényszerítette 

interea (1. XVII. 6.) 3
compositus, part, attrib.

(1. II. 1.) 
passim, szerte, itt-ott, 

külömbség nélkül, rend 
nélkül (acpassím múl- 
tis.... petentibus, abl. 
absol. causalis, cum — 
amisso duce— passim 
multi sibi quisque im- 
perium peterent) 

brevi, (1. VII. 4.) 
dilabor, 3, -lapsus, szét

megyek. felbomlóm 
ex eo numero = ex eo- 4

rum numero 
transveho, 3, -vexi, -vec

tum, átviszek, átszál
lítok ; transvehi in 
alqm locum, kocsin, 
hajón v. lovon átmenni 
vlhova

locos, (1. XVII. 2.) 
intra, ht. belül, bent; élj. ó 

acc.-szah belül, innen, 
felé (inkább az óceán 
felé eső helyeket)
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alveus, -i, hn. teknő, saj
ka, hajófenék 

inversas, felfordított 
tugurium, < 1. XII. 5.);

pro tugurio (Ny. 197. 
§.3. l.j.)

materia, -ae, nn. anyag, 
épületfa

emo, 3, emi, emptum, 
veszek. vásárolok; 
femundí = emendi,ge
rundium gen. copia mi 
att, Ny. 286.

muto, 1, -avi, -atum, he
lyéből elmozdítok, cse
rélek

copia, -ae, nn. bőség, al
kalom

6 ignarus, 3, nem ismert 
ccmmcrcíum, -ii, sn. ke

reskedés. közlekedés
prohibeo, 3, -ui, -itum, 

akadályozok
7 paulatim, ht. lassankint 

connubium, -ii, sn. há
zasság

tento, (tempto), 1, tapin 
tok, megvizsgálok

alia deinde alia, szokot- 
tabb : alia atque alia 

semet, (Ny. 63. §. 2. j.)
8 agrestis, e, mezei, vad,

durva, falusi, földmives 
mapalia, -ium, sn. kuny

hók, viskók, hordozha
tó sátrak

oblongus, 3, hosszúkás 
incurvus. 3, görbe 
latus, -eris, sn. oldal

tego, 3, texi, tectum, fö
dök, befödök

quasi, ht. valamint, mint
ha

i carma, -ae, nn. hajófe
nék; navium carinae 
(Ny. 236. §. 3. 6.) 

accessere a. m. se mis- 9 
cuerunt, csatlakoztak 
vlkhez

i propius, ht. közelebb 
! agito, 1, avi, -atum. tar

tózkodom, lakom (1. 
XI. 1.)

sub, élj. abh-szah alatt, 
felé, (Ny. 163. §.)

sol, solis, hn. nap; sub 
sole, dél felé

I haud procul (litotes) kö
zel

ardor, oris, hn. hőség, 
forróság; forró égöv 

fretum, (1. XVII. 4.) 
i mature, ht. kellő időben, 

jókor, korán 
j inter se, egymással 
instituo, 3, -stitui,-stitu- 

tum, megállapítok, ala
pítok, kezdek; mutare 
res instituerant, csere
kereskedést kezdettek 

barbarus, 3, külföldi, ide- 10 
gen, nyers, durva

res, hatalom 11
adolesco. 3, -evi, felnö

vök, gyarapodom, na
gyobbodom

digredior, 3. -gressus, el
megyek, eltávozom
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possedere, (1. XVI. 3.)
12 utrique, (1. XV. 2.) 

freti, (L XIII. 3.) 
cogo, (L XIV. 4.) 
procedo, 3, -cessi, -ces- 

sum, kimegyek, kilé
pek. előre haladok 

inferior, alantabb fekvő, 
mélyebb. (Ny. 52. §. 3.) 

concedo. 3. -cessi, -ces- 
sum, elmegyek; conce
dere in... elfogadni.

XIX.
1 minuo, 3, minui, minu

tum, kisebbé teszek, 
apasztok, csökkentek; 
(multitudinis minu
endae, gerundivumos 
szerkezet, Ny. 285. §. 2.) 

imperi — imperii (1.
III. 1.)

sollicito, 1, -avi, -atum, 
erősen mozgásba ho
zok, megindítok inger
lek, lázítok

öra,-ae,nn.vlminek széle, 
párkány, határ, tenger
parti vidék 

maritimus, 3, tengeri 
condo, 3. -didi, -ditum, 

összeillesztek, alapítok 
augeo, 2. auxi, auctum, 

gyarapítók
origo, -inis, nn. (anya

város)
decus, - oris, sn. dísz

2 sileo, 2, silui, hallgatok

alio, ht. máshová (Ny. 
157. §.)

propero, 1. -avi, -atum, 
sietek

secundo mari, a tenger- 3 
part hosszában, a ten
ger mentében

ad Catabathmon.........
prima est, Catabath. 
után van, az első, Cat.- 
hoz legközelebb van

colonia,-ae, nn. gyarmat 
Theraeon, görög gén.

plur.; nom. Theraei 
deinceps, ht. egymásután, 

sorban, azután
ara, -ae, nn. emelvény, 

oltár
versus, élj. és ht. felé (Ny. 

164. §. III. 1. j.)
super, élj. túl ó
accipio, 3, -cepi, -ceptum,

(1. VII. 1. s XIII. 8.) el
fogadok. kapok, hallok, 
értesülök (rendesen 
auníms-szal összeköt
ve i

partim — atios. (néme
lyek — mások) 

tugurium (1. XII. 5.) 
vagus (1. XVIII. 2.) 
agitare (1. XI. 1.) 
exuro, 3, -ww‘, -ustum, 

kiégetek
lugurthino (gén. obiec. 7 

helyett, Iugurtha ellen 
való háború idejében) 

e Punicis oppida e h.
e P. oppidis
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novissime, legutoljára 
per magistratus,(\. III. 1.) 

(Ny. 220. §.6. 2. j.) 
imperito, 1, -avi, -atum, 

parancsolgatok, ural
kodom (alcui) 

praeter, élj. kívül 
eetera, egyébiránt, kü- 

lömben
populi Romani (gén. 

obiect. Ny. 213. §.) 
itemque, ht. szintúgy, 

nem külömben, viszont
8 necessitas, -atis, nn. 

szükségesség, kényte^ 
lenség, szükség; ad 
necessitatem rei, a 
tárgy szükségéhez ké
pest, a mennyire tár
gyam kívánja.

XX.

1 decedo, 3, -cessi, -cessum, 
eltávozom

adipiscor, (1. IV. 4.) 
reor (1. VII. 3.); (kettős 

acc.-szál certum....
omnia venalia esse)

ex, -tói, -tői 
accipio, (1. XIX. 5.) 
venalis, -e, eladó, meg

vesztegethető (VIII. 1.) 
simul, egyszersmind 
pollicitatio,-onis, nn. ígé

ret, ígérgetés 
accendo, (1. IV. 5.) 
expleo. 2, -evi, -etum, 

megtöltök, kielégítek

(alqm alqua re) (1. VI.
.3<)
intendo, 3, -tendi, -ten

tum, megfeszítek, ani
mum intendere rei v. 
in rem, figyelmét irá
nyozni

peto, (Ny. 118. §. VIII. 48.
1. I. 5.)

imbellis, -e, gyönge, gyá- 2 
va, harcziatlan 

placidus, 3, szelíd ; pla
cido ingemo, (abl. qual. 
Ny. 226. §.)

opportunus, 3, kényel
mes, alkalmas, (rei), 
opportunus iniuriae, 
alkalmas a méltatlan
ságra, sértegetésre a 
büntetlenség reményé
ben

ex improviso (v. impro- 3 
viso). hirtelenül, várat
lanul

accedo, 3, -cessi, -cessum, 
megtámadok (1. XIV. 
15.)

manu, fegyverrel 4
vindico, 1, -avi, -atum 

bosszút állok
par, (Ny. 203. §.) 
fretus, (1. XIII. 3.) 
queror, (1. I. 1.) 
contumeliosus 3, gyalázó 
refero, 3. rettuli, relatum, 

visszahozok, elbeszé
lek, elmondok

prius, inkább (1. XII. 5.)
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patior, pati, passus, 
szenvedek, tűrök

decrevit, (L IV. 3.)
sumo, 3. sumpsi, sump- 

tum, veszek, fölveszek, 
fogok

tento, (tempto) (1. VII. 1.) 
secus, ht. külömben, más

kép (nem jól, rosszul, 
balul)

cedo, 3, cessi, cessum, 
megyek, lefolyók, sike
rülök

6 neque = neque tamen 
cupido, -inis, nn. mohó 

vágy
minuebatur (1. XIX. 1.) 
quippe qui, mert (1. XIV.

lO.i
invado, 3, -vasi, -vasum, 

bemegyek, behatolok, 
megtámadok, elfogla
lok

praedatorius, 3, zsákmá
nyoló, rabló

cum praedatoria manu 
(Ny. 220. §. b. 2. j.)

aperte, nyíltan
petere alqd, valamire tö

rekedni (1. I. 5.)
8 pergo, 3,perrexi, perrec

tum, vlmi irányában 
tovább haladok

praedas, mindenféle 
zsákmányt (Ny. 236. §. 
4. b.

augere, (1. XIX. I.)

XXI. 
intellegit (1. VI. 2.) 1
processum (1. I. 5.) (hatá

rozatlan alany jelölése) 
relinquendum (1. V. 7.) 
necessario,\\k szükségből 
obvius, 3, találkozó, szem

közt levő (Ny. 237. §. 1.) 
uterque, utraque, utrum- % 

que, mindkettő 
prope Cirtam oppidum, 

(Ny. 200. §. 3. s 4. j.) 
consido, 3, -sedi, -sessum, 

leülök, letelepszem 
die, (genit, diei helyett

Ny. 45. §. 2. j) 
extremum, -i, sn. széle v.

vége valaminek, (főnév 
gyanánt használt sn. 
melléknév; származik 
exter v. (külső,
külföldi) alapfoktól; 
kzf. exterior, fsf. extre
mus (ritkán extimus) 

incipio, 3, -cepi, -ceptum\ 
kezdek, elkezdek 

plerusque, pleraque, ple
rumque, a legnagyobb 
rész

obscurus, 3, sötét; obscu
ro lumine,eAA. abs. ám
bár még sötétes vilá
gosság volt, innen te
kintve plerumque no ■ 
ctisu mondhatjuk: reg
geli szürkületkor 

etiamtum, ht. még akkor 
is, még mindig 

invadunt, (1. XX. 6.)
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semisomnus, 3, félig alvó 
partim (=alii) (1.X1X.5.) 
sumentis (= sumentes) 

(1. XIX. 5.)
fugo, 1, űzök, megfutamí

tok, megszalasztok 
fundo. 3, fudi fusum, 

öntök, elűzök, leverek, 
legyőzök; aliquem fu
gare fundereque, vlkit 
teljesen tönkre tenni 

profugit (1. XIII. 4.) 
togatus, 3, tógás, tógát 

viselő, innen togatus, 
-i, római polgár 

insequor, 3, -secutus, 
követek, üldözök (inse- 
quentis = insequentes) 

moenia, -ium, sn. kőfal, 
városfal

prohibeo (1. XIV. 7.) 
patro, 1, véghezviszek, 

teljesítek; bellum pa
trare, végig viselni a 
háborút, befejezni, be
végezni

3 circumsido, 3, -sedi, -ses
sum, bekerítek, ostro
molok

vinea, -ae. nn. szőlőhegy; 
ostromf'ödéh (melynek 
fedezete alatt az os
tromlott vár falához 
közeledtek)

turris, -is, nn. torony, 
ostromló torony 

machina, -ae, gép; om
nium generum, min
den nemű (gén. qual.) 

expugno, 1, -avi, -atum, 
meghódítok, ostrommal 
beveszek

aggreditur, (1. IX. 3. s 
XVI. 3)

festino, 1, -avi, -atum, 
sietek; festinans (part, 
causal.)

antecapio, 3, -cepi, -cep- 
tum és -captum, előre 
elfoglalok; tempus le
gatorum autecapere, 
megelőzni (felhaszn>r 
ni az időt) ‘

accepit (L XIX 5 ) 
adulescentes, ifjak, (45 4 

évnél fiatalabbakat ne
veztek úgy a rómaiak) 

lego, 1, -avi, -atum, kö
vetül küldök 

arnbo, -ae,-o, mindkettő 
qui = ut -ii (Ny. 257. §.

1. b.)
verbum, -i, sn. szó, kife

jezés; alqm meis ver
bis salutare, vlkit ne
vemben üdvözölni; al- 
cuius verbis nuntiare, 
vlkinek nevében jelen
teni

censeo, 2. censui, censum, 
becsülök, vélek, hatá
rozok, rendelek 

discedo, 3, -cessi, -cessum, 
szétmegyek, eltávozom; 
discedere ab armis, le
tenni a fegyvert (abl. 
separativus Ny. 232. §.)
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controversia,-ae, nn. szó
vita, vita

iure (1. XIV. 10.), törvény 
útján

discepto, 1, -avi, -atum, 
biráskodom, Ítéletet 
mondok, eldöntők (con
troversias inter al- 
quos) (L XI. 2.)

seque, (abl. dignum mel
lett vonatkozik a ró
maiakra)

que — que -= et — et, 
mind — mind.

XXII.
1 maturo. 1, -avi, -atum,

érlelek, siettetek, sietek 
dum parant, (Nv. 245. §.

1.)
audiebatur (által, alany. 

Ny. 192. §. 6. a.) 
rumor, -oris, hn. nesz, 

moraj, kósza hír, hír 
clemens, -ntis, kegyes, 

szelíd (Adherbal hely
zete rosszabb volt, mint 
a hír föltüntette)

2 accepta (oratione abh
abs. h XIX. 5.)

quorum = eorum (lu- 
gurtha, postquam eo
rum orationem acce- 
pit. ..)

quicquam, (tagadó mon
datokban használt név
más; Ny. 68. §. 5, 3. j.), 

auctoritas, -atis, nn. te
kintély, akarat

emm (h X. 8.)
optimus quisque, minden 

derék ember; (a quis
que simulóról 1. Ny. 68.
§. 5. j. 4.)

probo, 1, -avi, -atum, 
vizsgálok, megítélek, 
helyeselek,jónak tartok 

malitia, -ae, nn. rossz
indulat , gonoszság; 
virtute (bonis artibus), 
jó tulajdonságainál, 
non malitia (malis ar
tibus), rossz tulajdon
ságainál fogva 

artis — artes bonas 
penuria (h XVIh 5.) 
adopto (1\IX. 3!) 
alquis multa bene atque 3 

strenue facit, vlki sok 
dicső és vitéz tettet visz 
véghez

insidior, 1, -atus, vlkinek 4 
cselt vet, vlkire lesel
kedik (dativus-szal) 

comperio, 4, -peri, -per
tum, megtudok

obviam ire, (h V. 1.) 
ius, iuris, sn. természeti 

jog (h XIV. 10.) 
prohibeo, (h XIV. 7.) 
de, miatt, végett 
brevi, (h VI. 4.) 
digredior, 3, gressus, el

megyek, eltávozom 
appello, (h XIV. 17.) 
copia, (h XVIH. 6.); non 

fuit, t. i. legatis.
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, abl. ~ ablativus
! abl. abs. — ablativus absolutus
• acc, : accusativus
t acc. c inf. — accusativus cum infini

tivo
á. é. - átvitt értelemben

, alci, alcs, alqd, alqm, alqo, - - alkui, 
alicuius, aliquid, aliquem, aliquo

j a. m. = annyi mint
j áth. - átható ige
bh. = beható ige

t coni = coniunctivus
[cs. cselekvő
Ldat. dativus
i e. egyes szám
i élj. - elülj áró
j fn. fnileg — főnév, főnévileg
i fsf. = felsőfok
| fut. = futurum
í gen. = genitivus
l íi. = helyett
i hn. hímnemű ; hnn - hím-és nő

nemű
* hny. -- hiányos
I ht. — határozó
imp. ~ imperativus

t ind. “ indicativus
I isz. = indulatszó

köv. következő
kt. 7 = kötőszó 
kül. - különösen 
kzf. — középfok
1 lásd 
mik. - melléknév 
nn — nőnemű 
nom. c. inf. — nominativus cum infi

nitivo
nv. = névmás
Ny. == Schultz-Dávid, Latin nyelvtana 
oá. — önállóan 
part. = participium 
pfm. perfectum 
rghln. ragozhatatlan 
sn. : semlegesnemű
sz. _ személy 
szmt. = személyleien 
szv. = szenvedő 
tbs. — többes szám 
t. i. - tudniillik 
t. k. tulajdonképpen 
vlki, vlmi - valaki, valami 
v. ö. — vesd össze
1, 2, 3, 4, (az ige után) = első, stb. 

igeragozáshoz tartozó
3, (a melléknév után) — három vég

zett!

Rövidítések.
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XXIII.

Ubi, mihelyt (Ny. 245.
2.) 

decessisse, 1. XX. I. 
ratus est, 1. VII. 3. 
neque, és nem (Ny. 165. §.) 
arma, -orum, sn. fegyver, 

itt, a. m. rohanás ; armis 
expugnare, rohanással, 
(azaz pusztán fegyveres 
erővel, ostromló szerek 
nélkül) a várost bevenni 

vallum, -i, sn. sáncz 
fossa, -ae, nn. árok 
circumdat moenia fossa, 

(e szerkezetről Ny. 206. 
§.)

moern, -ium, sn. bástya, 
fal 1. XXI. 2.

turris, itt: turres, tbs.acc. 
1. XXI. 3.

exstruo, 3,-struxi, -struc- 
tűm, rakok, emelek, épí
tek, itt: építtetek 

praesidium, -i, sn. őrség, 
katonaság, turres prae
sidiis firmat, a tornyo
kat katonasággal rakatja 
meg_

temptare, tapintani, pró
bára tenni, megkísérlem 

ostentare, odatartani, mu
tatni; praemia osten
tat, jutalmakra reményt 
nyújt, jutalmakkal csá
bít — formidinem os
tentat, fenyegetésekkel 
ijeszt

hortando, ger. abl. buzdí
tással, buzdítva

arrigo, 3, -rexi, -rectum, 
fölemelek, föltüzelek 

prorsus, ht. előre, teljes
séggel, röviden, egyálta
lában

intentus, 3, buzgónk 
easirémus (fsf. exter és 

exterus-hoz), legutolsó 
in extremo, a végszük
ségben, a legnagyobb 
veszedelemben, 1. XXI. 2 

sino, 3, sivi, situm, enge
dek, hagyok; situs, 3, 
fekvő, található, van 

infestus, 3, ellenséges, el
keseredett, 1. XIV. 17.

auxili, (gén. obiect.) 
penuria, -ae, nn. szükség, 

hiány (abl. causae)
bellum trahi non potest, 

a háborút huzni vonni 
nem lehet

impiger-, -gra, -grum, se
rény, vakmerő, maxime 
impiger, fsf. (Ny. 53. §.) 

tmseror, 1, -atus, szánok, 
sajnálok, siránkozom

eos multa pollicendo ac 
miserando casum 
suum confirmat, sokat 
ígérve és sorsán sirán
kozva arra birja őket.

confirmare alqm, rábírni 
vlktt, hogy (úti)

munitio, -onis, nn. sáncz 
ad proximum maré, a

2

162—1393. Lat. Praepar. — Sáli. Jug. 4
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tenger legközelebbi ré
széhez (Ny. 237. §. 7.)

XXIV.

1 Iussum, -i, sn. parancso
lat

efficio, 3, -feci, -fectum, 
végrehajtok

recitatae, t. i. sunt 
sententia, -ae, nn. véle

mény, tartalom
2 óraíum, supinum (1. Ny.

290. §.)
mea culpa, abl. caus. 
subigo, 3,-egi, -actum, alá

hajtok, kényszeritek 
libido, -inis, nn. kívánság, 

vágy, libido invadit 
alqm, heves vágy száll 
meg vlkit

extinguo, 3, -stinxi-stinc- 
tűm, kioltok, eloltok, 
megölök

in animo habere alqd, 
gondolni valakivel, vala
kire, (neque vos neque 
deos in animo habet, 
nem gondol sem veletek 
sem az istenekkel)

ui. . . . malit, (következ
ményes mondat) san
guinem quam omnia 
malit, mindeneknél job
ban szomjuhozza vére
met

obsideo, 2, -sedi, -sessum, 
vlhol ülök, tartózkodom, 
ostromlók

obsessus teneor, (Ny. 278. 
§•5-)

auxilior, 1, -a ius, segíteni 
urgeo. 2, ursi, szorítok 
incertus sum, nem tudom 

bizonyosan
dehortor, í, -atus, lebe- 4 

szélek, ellenezek, tiltok 
experior, 4, -pertus, ta

pasztalok
parum, kevés (Ny. 212. §. 

II. 2.)
miser, -a, -um, szeren

csétlen
nisi tamen intellego, ° 

mégis tudom azt 
illum supra quam ego 

sum petere, többre tör 
az én személyemnél 

supra, ht. felül, íónnebb, 
tartozik petere (többre 
törni) igéhez

simul, ht. együtt, együtte
sen, egyszerre 

spérare, számítani 
uter, utra, utrum, melyik 

a kettő közöl
gravius,itt: többre,utrum 

gravius existumet, me
lyiket becsüli többre 

occultus, 3, elrejtett, titkos 
őccido, (Ny. 121. §. 8.) 6 

megölök
sane bizonyára, kétség

kívül
I iniuria, -ae, nn. jogtalan-
I ság, sérelem 
nihil ad vos, (ellipsis, ki-
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egészítendő attinet-ieX): í 
titeket nem illetnek, ér
dekelnek

7 armis tenere alqd, fegy
veres erővel megszállva 
tartani vlmit

me clausum obsidet, en
gem körúlzárolva ostro
mol

quanti fecerit, (Ny. 218. §. 
1.) mennyire becsülte 

declarare, világossá tenni
8 reliquus, 3, hátrahagyott,

hátralevő
nisi, mint 
quo, vonatkozik quid.. .-re

9 queror, 1. I. 1.
vanus, 3, üres, semmis, 

alaptalan
fidem facere alcui, vlmi- 

nek hitelt szerezni
10 scelus, -eris, sn. bűn, go

noszság
ostentus, -us, hn. mutatás, 

látvány, alci scelerum 
ostentui esse vlki gazsá
gának látható bizonyí
tékául szolgálni 

aerumna, -ae, nn. bajló
dás, nyomorúság

cruciatus, -us, hn. kínzás 
deprecor, 1, -atus, kérek, 

konyorgök
tantummodo inimici im- 

pertum et cruciatus 
corporis deprecor, egye
dül ellenségem uralma 
s testi kínzások elhárí
tásáért könyörgok, de

precari alqd, kéréssel 
vlmit elhárítani 

consulo, 1. XIII. 7. (Ny.
204. §. 2. j.) 

avus, -i, hn. nagyatya 
per amicitiae fidem, ba

rátságunk szentségére 
si ulla apud vos memo

ria remanet avi mei, 
ha csak némileg is em
lékeztek nagyatyámra, 
(ha még nem felejtetté
tek el végkép).

XXV.

Recitare, felolvasni t
censeo, 1. XV, 3. (Ny. 278.

§• 2.j.) 
subvenio, 4,-veni,-ventum, 

segítségre jövök, segítek 
interim, azalatt 
consuleretur, 1. XXIV. 10.

(általános alanyuság; 
Ny. 192. §. 6.) 

fautor, -oris, hn. jóakaró, 2
pártfogó 

summa (v. omní) ope, tel
jes erőből, 1. IX. 2. V. 2. 

(ops) opis, nn. hatalom, 
gazdagság 

eidem illi fautores, éppen 
a fönnebb említett, (már 
ismeretes, régi) pártfo
gók 

enitor, 3, -nisus és -niaw, 
kiküzdöm magamat, tö
rekszem 1. X. 8.

ab iisdem illis regis fau-
ii*
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to r ib us summa ope eni-1 
sum, éppen a régi párt- 1 
fogói a királynak min
den erővel azon dolgoz
tak (enisum szenv. 
használva)

decretum, -i, sn. határo
zat

3 bonum publicum, közjó 
gratia, itt: érdek 
bonum publicum privata

gratia devictum (est) a 
közjót a magán érdek
nek föláldozták4 maiores natu, (natus, -us,
hn. születés) (Ny. 227. §. 
14)

amplus, 3, terjedelmes, 
tágas, kitűnő, magas, 
amplis honoribus uti, 
magas hivatalokat vi
selni

consularis, -e, consuli, volt 
consul

princeps senatus, (a kit a 
censorok az album se
natorium (senatorok 
névsorának) összeállítá
sánál első helyre tettek 
s akit szavazás alkalmá
val először szólítottak 
föl véleményének nyilvá
nítására.)

5 in invidia esse, gyűlöle
tesnek lenni (apud po- 
polum)

obsecrare, kérvekérni 
triduum, -i, sn. három

nap

ascendo, 3, -scendi, a- 
scensum, fölhágok, na
vim ascendere, hajóra 
szállni

appello, 3, -puli, -pulsum, 
odahajtok, kikötök

ocius, ht. kzf. ocissime 
(fsf.) gyorsan, quam 
ocissume, (Ny. 54. §.

accipw, 3, -cvpi, -ceptum, 6 
értesülök

polleo, -ere, tehetős, erős, 
közügyekben nagy be
folyása van I. 3. 

inceptum, -i, sn. vállalat 
commoveo, 2, -movi, -mo

tum, megmozdítok, 
animo commotus, meg
döbbent

diversus, 1. XVII. 7. metu 
atque lubidine divor- 
sus agitatur, félelem s 
szenvedély közt ingado
zik

timeo (Ny. 204. §. 2. j.) 7
ni, a. m. nisi 
porro, ht. előre, tova 
animus cupidine caecus, 

a szenvedélytől elvakult 
szív

avidus, 3, vágyó, kapzsi 8 
avidum ingenium, 
kapzsi lélek

pravus, 3, bűnös, gonosz, 
circumdo, 1, -dedi, -da- 9 

tum, körülveszek 
irrumpo, 3, 'rupi, -rup

tum, berohanok, elfog
lalok
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diduco, 3, -duxi, -duc- 
tűm, széjjel osztok, meg
osztok, diducta manu 
hostium, az ellenség 
hadi erejének megosztá
sával

dolus, -i, hn. álnokság, 
csel

casus, -us, hn. esés, eset, 
szerencsés véletlen, sese 
casum victoriae inven
turum, szerencsés vé
letlent, kedvező alkal
mat fog találni a győze
lemre

10 secus, ht. másmódon, más
kép

procedo, L XXII. 5.; se
cus procedit, nem si
kerűi

intendo, 3, -tendi, -ten
tum, megfeszítek, törek
szem

convenire alqm, vlkivel 
találkozni

potior, 1. VIII. 1.
moror, 1, -atus, késleke

dem, halogatok, ne am
plius morando (ger. 
abl.) Scaurum incen- 
deret, hogy további ha
logatásával Se. föl ne 
ingerelje

incendo, 3, -cendi, -cen- 
sum, fölgyujtok, fölin- 
gerlek

11 senati, (rendes geni, sena
tus) senati verbis . . . 
nuntiabantur a sena

tus nevében . .. jelen
tenek, 1. XXI. 4.

minae, -arum, nn. fenye
getés

desisto, 3, -stiti, elállók 
vlmitől

consumo, 3, -sumpsi, 
-sumptum, fölemésztek, 
vesztegetek

multa oratione consump
ta, sok szópazarlás után 

discedo, 1. XXI. 4.
XXVI.

Moenia, 1. XXI. 2. i
defensare, buzgón heve

sen védelmezni
confido, 3, -fisus sum, bi- 

zom, alci rei v. aliqua 
re; dere (Ny. 122. §. 
20. s 222. §. 2.) s bizto
san reméllem (acc. c. 
inf. Na\)-confisi sese in
violatos fore, biztosan 
remélték, hogy sértetle
nek lesznek, . . . hogy 
őket bántani nem fogják 

deditio, -onis, nn. meg
adás, deditione facta, 
megadás, meghódolás 
esetén

paciscor, 3, pactus, vlkivel 
szerződést kötök, kikö
tök, vitam paciscatur, 
életét kösse ki, életben 
hagyását kösse ki 

de ceteris, a többire nézve 
senatui curae, kettős dat.

(Ny. 2* 8. §.)



54 SALL. JUG. XXVI. 3. XXVII. 1-3.

2 potior, -iUs, (potis kzf-a)
jobb, omnia potior  a re- 
batur fide lugurthae, 
mindent többre becsú- 
lendőnek vélt, minden- 
ben inkább hitt, mint J. 
becsületességében

fide, (abl. comp.) 1. XVII. 7. 
reor, 1. VH. 3.
penes, 1. XVII. 7.

3 excruciare, gyötörni, kí
nozni

Adh. excruciatum necat, 
Adh. nagy kínzások közt 
megöleti, excruciatum, 
attrib. praedic.

pubes, -eris, serdült, fel
nőtt, negotiator, -oris, 
hn. kereskedő 

promiscue, vegyest 
obvius, 3, szemközt levő, 

találkozik, 1. XXI. 1. úti 
quisque armatis obvi
us fuerat, amint kiki 
katonáival találkozott, 
amint kire-kire katonái 
ráakadtak.

XXVII.
1 Cognosco, 3, -navi, -ni- 

tum, megismerek, meg
tudok

agitari, tárgyalni
idem illi ministri, 1. 

XXV. 2.
interpellare, zavarni, fél

beszakítani, interpel- 
lando, félbeszakitással 
(abl. módi)

gratia, itt: befolyásukkal 
iurgium, -i, sn. czivako- 

dás, veszekedés, szóvál
tás

atrocitas, -atis, nn. iszo- 
nyuság, szörnyűség 

lenio, 4, -ivi, -itum, eny
hítek (imperh de conatu) 

designatus, megválasztott 2 
acer, -cris, -ere, hegyes, 

éles, tetterős, buzgó 
edoceo, 2,-docui, -doctum 

megtanítok, fölvilágosi
tok

id agi, a. m. arról van szó 
factiosus, 3, uralomra vá

gyó, pártoskodó 
per, (Ny. 220. §. 2. j.) . .
condonare, ajándékozni, 

elengedni
invidia, itt fölháborodás 
profero, -ferre, -tuli, ^fa

tum, előhozok, elhalasz
tók

consultatio, -onis, nn. ta
nácskozás, prolatandis 
consultationibus, (ge- 
rundiv.) a tanácskozások 
halogatásával

dilabor, 3, -lapsus, szét
megyek, eltűnöm 

delictum, -i, sn. bűn, de- 3 
licti conscientia (abl. 
caus.), bűne tudatában 

obvenio, 4, -veni, -ven
tum, hozzájövök, részül 
jutok

I stipendium, -i, sn. zsold.
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XXVIII.

1 Venus, -us, v. i, hn. csak
e. dat. s acc. eladás ; ve- 
num ire, eladják, meg
vásárolják

in animo haerere, meg
maradni, bevésődni 

familiaris, -e, meghitt ba
rát

interfido, 1. VI. 3.
aggredior, 3, -gressus, 

hozzálépek, megnyerni 
törekszem, pecunia ag
gredi alqm, vlkt pénz
zel megnyerni töre
kedni

2 adventare közeledni 
redpio, 3, -cepi, -ceptum

befogadok, legatos reci- 
pi moenibus, a követe
ket a városba bocsátani 

dedo, 3, dedidi, deditum, 
átadok, föltétlenül meg
adom magam 

in~intra, in diebus pro- 
xumis decem, a legkö
zelebbi tiz napon belül 

decedo, 3, -cessi, -cessum, 
elmegyek, eltávozom

3 infectus, 3, meg nem tör}
tént, infectis rebus, atJL 
abs. (Ny. 284. §. 3.) 
anélkül, hogy megtör
tént volna, siker nélküj

4 legat sibi, alvezérúl vá
laszt

delinquo, 3, -liqui, -lic
tum, elvétek, hibázok 

munire, falat, sánczot épí
teni, védeni, födni

habitus, -us, jellem 
artes, tulajdonságok 5
omnis a. m. omnes (quas- 

szál egyeztetve) 
praepedire, lekötni, el

nyomni
patiens laborum, (Ny. 

214. §.) kitartó a fárado
zásban

providens, óvatos 
firmus, 3, erős, edzett 
transveho, 3, -vexi, -vec- 6 

tum, átviszek, elszállítok 
commeatus, -us, hn. 7 

együttmenés, közleke
dés, eleség, commeatus 
parare, eleséget gyűj
teni.

XXIX.

Per, 1. XXVII. 2. 1
pecunia temptare, meg

vesztegetni 
administrare, szolgálni, 

viselni
asperitas, -atis, nn. ke

ménység, nehézség 
aeger, -gra, -grum, beteg, 

szenvedő, animus aeger 
avaritia, kapzsiságban 
sínylődő lélek

converto, 3, -verti, -ver
sum, megfordítok, meg
változtatok

administer, -tri, hn. se- 2 
géd
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faetio, -onis, nn. párt 
abstraho, 3, -traxi, -trac

tum, elvonok, elcsábítok, 
a bono honestoque in 
pravum abstrahere, a 
kötelesség s becsület út
járól gonoszságra térni

3 redimebat, (imperf. de
conatu)

pretium, -i, sn. pénzaján
dék

gratia, itt: befolyás 
efficio, 3, -feci, -fectum, 

kieszközölök
in spem adduci, remény

re gerjedni
recuperare (pacem), visz- 

szanyerni (a békét)
praesens, jelenlevő sze

mélyesen
pactio,-onis,nn, szerződés, 

de omnibus pactionibus 
praesentem agere, a 
szerződés minden ponlj 
járói személyesen fog 
alkudozni

4 species, -ei, nn. űrügy,
cuius rei species erat, 
mire ürügyül szolgált 

acceptio,- őm$,nn. átvétel 
mora, -ae, (nn. halogatás 

(abl. caus.)
indutiae, -arum, nn. fegy- 

verszün et; indutiae 
agitabantur, fegyver
szünet vala

5 consilium, -i, sn. hadita
nács, consilio praesenti, 
haditanács jelenlétében 

sécréía (több, semleges) 
mint titkosokat (secreto 
helyett)

transigo, 3, -egi, -actum, 
átdöfök, egyezkedem 

satura, -ae, nn. egyveleg, 
mindenféle; per satu
ram (Ny. 225. §. 2. j.), 
össze-vissza, rendetle
nül

exquiro, 3,-quisivi, -qui- 
situm, kikeresek, ki
puhatolok , sententiis 
exquisitis per saturam, 
rendetlenül (csak általá
nosságban), szabály elle
nesen) végrehajtván a 
szavazást

pro consilia* e. h. in con- 6 
silio, a haditanácsban 

pondus, -eris, sn. súly, 
nehézség, összeg; cum 
parvo argenti pondere, 
csekély pénzösszeg

ad magistratus rogandos 7 
tisztviselő választásra; 
magistratum rogare, a. 
m. vezetni a választó 
gyűlést, annak elnöke 
lenni.

XXX.
Divulgare, elterjeszteni 1 
quoque modo actae fo

rent, bármi módon tör
téntek

conventus, -us, hn. össze
jövetel

agitari, (acc. c. inf. álta-
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lános alanyuság) vitat- I 
koztak

invidia, itt: fölháborodás, 
1. XXVII. 2.

sollicitus, 3, fölizgatott, ag
gódó

probare, helybenhagyni 
flagitium, -i, sn. gazság 
decretum, -i, sn. szerződés 
subverto, 3, -verti, -ver

sum, felíórdítok, meg
semmisítek

2 auctor, itt: tanácsadó 
impedire, bebonyolítani,

akadályozni, visszatar
tani, potentia Scauri a 
vero bonoque impe
diebat, Scaurus befo
lyása a jó s becsületes 
úttól visszatartotta

3 contio ,~onis,ux\. népgyülés 
vindicare, megbüntetni,

bosszút állani
desero, 3, -serui, -sertum, 

elhagyok
ostendo, 3, -tendi, -ten- 

tatum, előtártok, rámu
tatok

prorsus, egyszóval 
intentus, 3, kifeszitett, itt: 

buzgón, nagy tűzzel, in- 
tentus accendebat (im- 
perf. v. de conatu), nagy 
tűzzel iparkodott a né
pet (plebis animum) 
feltüzelni

4 facundia, -ae, nn. beszélő
tehetség, ékesszólás

pollens, -entis, erős, ha
talmas, hatásos, 1.1. 3. 

decere, (személytelen ige), 
illeni

potissimum,\A. különösen.
XXXI.

Dehortar, 1. XXIV. 4. 
studium reipublicae, hon

szeretet
superare, fölülmúlni 
maxume, főkép 
innocentiae plus periculi 

quam honoris est, a 
becsületesség több ve
szedelemmel mint juta
lommal jár

piget, (Ny. 154. §, 2.), res- 2 
telek

ludibrium, -ii, sn. játék
szer, gúny

foedus, 3, gyalázatos 
inultus, 3, boszulatlan 
ut, mint (mennyire) 
ignavia, -ae, nn. tunya

ság, gyávaság 
socordia, -ae, nn. hanyag

ság 1. I. 4.
oimoms, 3, valamiben 3 

bűnös; obnoxiis inimi
cis (abl. abs. concess.), 
ámbár ellenségeitek bű
nösségük miatt megvan
nak alázva

exsurgo, 3, -surrexi, -sur- 
rectum, fölkelek, föltá
madok

quis a. m. quibus (quibus 
decet (vos) terrori esse.
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kiknek tőletek kellene 
félniok

4 subigo, 3, -egi, -actum,
aláhajtok, kényszerűek, 
indítok

obviam, -ire, 1. V. 1.
5 certe, 1. IV. 3.

experior, 4, -pertus, meg
kísértek, használok, ér
vényesítek

frustra, hiába 
ob rem facere alquid, ha

szonnal tenni vlmt
manu, 1. XIV. 3.

6 contra iniurias armati
eatis, fegyvert ragadja
tok sérelmeitek miatt 

secessio, -onis, nn. félre- 
menés, különválás 

opus (Ny. 230. §.) 
suomet (Ny. 69. §. 2.) 
mos, itt: bűn 
praeceps, -cipitis, fejjel le

felé,hanyathomlok;prae- 
clpites eant hanyathom- 
lok menjenek, tönkre 
menjenek, bukjanak

7 quaestio, -onis, nn. kérdés,
törvényszéki nyomozás, 

carcer, -eris, hn. börtön 
clades, -is, nn. öldöklés 
lubido, -inis, nn. szeszély

8 sane, okosan, eszesen, hát,
sed sane fuerit regni 
paratio, de hát legyen 
az királyságra való tö
rekvés

restituo, 3, -stitui, -sti- 
tutum, ismét vissza-

állítók, helyreállítok, 
előbbi jogaiba vissza
helyezek

(sane) iure factum sit, 
quiquid sine sanguine 
civium ulcisci nequitur, 
legyen, hogy jogosan 
történt mindaz, a mi 
polgár-vér ontása nél
kül meg nem torolható 

ulcisci, (szv. értelemben) 9 
indignari, boszankodni 
aerarium, -ii, sn. kincstár 
expilare, kifosztani, kira

bolni ; expilari (acc. c. 
inf. általános alany, 
ezért szv.)

| vectigal, -alis, sn. adó 
pendo, 3, pependi, pen

sum, mérek, fizetek 
penes, 1. XVII. 7. 
facinus suscipere, bűnt 

elkövetni
parum habere, kevésbe 

venni, meg nem elégedni 
pudet, poenitet (Ny. 154. io 

§• 2.)
incedo, 3, -cessi, -cessum, 

előlépek, járok, megyek; 
per ora incedere, szem 
előtt járni

magnifici, hetykén 
ostentare, odatartani, di

csekedni
perinde quasi, éppen ti 

mintha
honori .... praedae ha

beant, (Ny. 208. §. 2.) 
aes, aeris, sn. érez, pénz,
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servi aere parati, pén
zen vett rabszolgák 

perfero, -ferre, -tuti, 
-latuni, eltűröm 

nascor, 3, natus, születem 
aequo animo, egykedvűen 

(Ny. 225. §. 3. 1. j.)
12 occupare, itt: magához ra

gadni
sceleratus, 3, bűnnel be- 

fertozteteth gonosztevő 
cruentus, 3, véres 
nocens, -ntis, káros, vét

kes, gonosz
idem, egyszersmind 
quis, a. m. quibus, 
decus, -oris, sn. becsület 
quaestus, -us, hn. kereset, 

üzlet, keresetforrás, qui
bus .... quaestui (Ny. 
208. §. 2.)

13 munimentum, -i, sn. vé
dő eszköz, bástya, véde
lem

14 quam quisque .... tutus,
(Ny. 229. §. l.j.) 

metum ab scelere suo 
ad ignaviam vostram 
transtulere, oda vitték 
a dolgot, hogy bár ok a 
bűnösök, mégis ők fé
lemlítenek meg benne
teket, mert ti gyávák 
vagytok

odisse (Ny. 146. §. 4.) 
quos omnis eadem cu- 
pere . . . mindnyájukat 
ugyanazon vágy . . .

cogo, 3, coegi, coactum 

kényszerűek, in unum 
cogere, egyesíteni

factio, -onis, nn. pártos- t5 
kodás

accendo, 3, -cendi, -cen- 16 
sum, meggyujtok, fol- 
lángolok, égek (szv.) ad 
dominationem accensi 
sunt, uraság után áhí
toznak, égnek 

profecto, valóban 
vastare, pusztítani 
beneficium, -ii, sn. ado

mány, (hivatal adomá
nyozásával való) kitün
tetés

parare, szerezni 17
constituo, 3, -stitui, -sti- 

tutum, odaállítok, biz
tosítok

gratia, miatt (ger.gen.-val.) 
per secessionem (Ny.

225. 2. j.)
summa ope, 1. XXV. 2. 
dedecus, -oris, sn. szégyen 
pario, 3, peperi, partum, 

szülök, létrehozok, szer
zek

omnino, teljességgel, egé
szen, éppen

vindicare, számot tartani 18 
valamire, megbüntetni, 
in aliquem, büntetést 
végrehajtani vlkin

accidit alcui, megesik 
rajta, quod magis vos 
fecisse, quam illis ac- 
cidisse indignum est, 
rútabb rátok nézve,
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hogy ti tettétek azhmint- 
hogy rajtuk megesett 

indignum est, (Ny. 247. § 
II. 1.)

quaestio, 1. XXI. 7. 
indicium, -ii, sn. följelen

tés, tanúvallomás
19 dediticius, 3, aki magát föl

tétlenül megadta, meg
hódolt

oboediens, engedelmes 
sin, ha pedig 
scilicet legalább, biztosan 
existimare itt: megtudni 
impunitas, -atis, nn. 

büntetlenség 
potentis, a. m. potentes 
pervenio, 4, -veni, -ven

tum, jövök, eljutok, itt: 
háramlik

20 nisi forte, 1. III. 4. 
nondum etiam, még min

dig nem
satietas, -atis, nn. ele- 

gendőség, bőség, undor, 
satietas dominationis 
eorum me tenet, meg
untam uralmukat 

penes, 1. XVII. 7.
iudicia, törvénykezés 
paces, békekötések 
hoc est, azaz
invictus, 3, le nem győzött 
anima, -ae, nn. élet 
servitutem recusare, a 

szolgaságot lerázni 
audeo, (Ny. 115. §.)

21 flagitiosus 3, bűnös, gya
lázatos 

iniuriam accipere, a sé
relmet elszenvedni 

ignosco, 3, -gnovi, -gno- 
tum, megbocsátok 

cado, 3, cecidi, casurus, 
esem; ni misericordia 
in perniciem casura 
esset, ha könyörületes- 
ségtek veszedelmetekre 
nem fordulna 

importunitas, -atis, nn. 22 
ügyetlenség, illetlenség, 
szemtelenség, quantum 
importunitatis habent, 
akkora a szemtelensé
gük (azaz annyira szem
telenek)

parum est, kevés 
faciundi (gerundium gén.

Ny. 106. §. 6.); licentiam 
faciundi alci eripere, 
meggátolni vlkt a sza
badon cselekvésben 

sollicitudo, -inis, nn. ag
godalom

serviundum, (Ny. 106. 
§• 6-)

dominari, uralkodni 
prohibeo, 2, -m, itum, 

tiltok, elhárítok
sociis . .. hostibus utun

tur, (Ny. 231. §. j.)
mens, -ntis, nn. nézet u24
impunitus, 3. büntetlen 25
omitto, 3, -misi, -missum, 

mellőzök, hagyok 
peculatus, -us, hn. köz

pénz elsikkasztása 
per vim eripere, kizsarolni
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nihilum, -i, sn. semmi 
quae, .. . consuetudine 
pro nihilo (Ny. 197. §. 
1. j.) habentur, melye
ket gyakoriságuk miatt 
már semmibe sem vesz
nek

acer, -cris, -cre. éles, he
ves, dühös, 1. XXVII. 2.

domi militiaeque, (Ny. 
201. §. 2.)

venalis, -e, eladó
26 quaero, 3, -sivi, -situm,

keresek, törvényes vizs
gálatot tartok

vindico, 1. XXI. 18. 
noxius, 3, ártalmas, bű

nös
reliquus, 3, hátrahagyott, 

hátramaradt
id est, annyi mint

27 perperam, ht. ferdén, fo
nákul, rosszul 

ignoscundo, (ger, abl. 
inst.) az által hogy . . .

perdo, 3, -didi, -ditum, 
elvesztegetek, tönkre te
szek

eo, ire,ivi, itum, megyek, 
perditum ire, a. m. 
perdere

28 praesto, 1, -stiti, elülállok;
multo praestat, sokkal 
jobb

immemor, -oris, nem em
lékező (Ny. 213. §.) meg
feledkezni

bonus, itt: derék 
segnis,-e, tunya,rest, lomha 

neglegas, (Ny. 192. §.6. d.) 
ubi, ha
improbus, 3, istentelen, 

gonosz
haud saepe, (litotes), rit- 29 

kán.

XXXII.

Dicundo (ger. abl. instr.) i 
az által hogy . . .

persuadeo, 2, -suasi, -sua- 
sum, rábeszélek (dat.- 
szal; Ny. 204. 1. i. s 
268. §.)

interpono, 3, -posui, -po
situm, közéteszek, ve
gyítek, közbeállítok, biz
tosítok

fides publica, az állam ne
vében Ígért bántatlan- 
ság, sze m ély biztosság,
szabad menet; interpo
sita fide publica, sza
bad menetet biztosítván 

indicium, 1. XXXI. 19. 
pecuniae captae, (gen. 

crim.) megvesztegetés 
miatt (pénz elfogadása 
miatt)

accerso, a. m. arcesso, 3, 
-ivi, -itum, előhívok, 
idézek (törvényszék elé) 

delictum, -i, sn. bűn 
patefacio, 3, -feci, -fac- 

tum, kinyilvánítok (Ny. 
144. §. 2. 3. 4.)

dum . . . geruntur (Ny. 2 
245. §. 1.)
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relinquo, 3, -liqui, -lictum 
hátrahagyok

exercitu, a. m. exercitui 
praesum, élén vagyok, 

praeesse alicui, vezér- 
nek lenni

sequor, 3, secutus, követek 
facinus, -oris, sn. teth 

gonosztett
3 qui . . . traderent, (Ny.

257. §. 6.)
corrumpo, 3. -rupi, -rup

tum, megrontok, meg
vesztegetek ; auro cor
rupti, pénzzel megvesz
tegetve

perfuga, -ae, hn. szöke
vény

pacatus, 3, békés, pacata, 
-orum, sn. békés, barát
ságos vidékek, ex paca
tis a. m. ex sociis, azaz 
ex agro sociorum prae
das agere, zsákmányol
ni, rabolni

4 tabes, -is, nn. enyészés,
nyavalya, ragadós be
tegség

5 perfero,-ferre,-tuli,-latum
átviszek, keresztülviszek 

rogatio, onis, nn. tör
vényjavaslat

percello, 3, -culi, -culsum, 
lesújtok; omnis nobili
tas perculsa est, az 
egész nemesség meg
döbbent

timidus, 3, félénk

ex conscientia bűntudata, 
bűnössége miatt

diffido, 3, diffisus sum, 
nem bírom (Ny. 122. §. 
20.)

vis, itt: hatalom
experior, 4, -pertus, meg

kísértek, megpróbálok
fides itt: kezesség
non minoris ducebat,nem 

kevesebbre becsülte, 
előtte éppen olyan ér
tékű volt (Ny. 218. §. 1.) 

publicam (azaz : fidem) 1. 
| XXXII. 1.
tempestas, -atis, nn. idő.

XXXIII.

Decus, -oris, sn. dísz, mél- 1 
tóság

regius, 3, királyi
cultus, -us, hn. műveltség, 

öltözet
quam maxume, (Ny. 54. 

§• 7.)
confirmare, megerősíteni, 2 

bátorítani
magna vis animi, nagy 

lelki erő
merces, -edis, nn. bér, ju

talom, magna mer cede 
parat, nagy áron meg
vásárolja, megvesztegeti 

impudentia, -ae, nn. 
szemtelenség

munio, 1. XXVIBT71 
infestus, 3, elkeseredett 3 

ellenség
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plebes, -ei és -i, nn. a. m. 
plebs

in vincula ducere, bör
tönbe vetni, pars iube- 
bat in vincula duci, 
(ált. alany) egyik rész 
azt követelte, hogy bör
tönbe vessék

aperio, 4, -perui, -pertum, 
kitakarok, fölnyitok, ki
nyilvánítok

socius sceleris, bűntárs
supplicium, -ii, sn. aláza

tos kérelem, halálbünte
tés, supplicium sumere 
de alquo, vlkit kivégezni 

consulere alcui, gondos
kodni vlrőh tekintettel 
lenni vlmre

sedare, lecsendesíteni (inf. 
hist.)

motus, -us, hn. mozgás, iz
gatottság, íölháborodás 

mollirx, (inf. hist.) puhí
tani, lecsillapítani 

itt: harag
confirmare, megerősíteni, 

határozottan állítani, 
(inf. hist.)

fidem publicam, 1. XXXII. 
1.

inviolatus, 3, sértetlen, ép 
per sese, a. m. a mennyire 

tőle függ, az ő akaratával 
Silentium coepit fieri, mi- 

4 helyt csend lett
verba facere, szót emelni 
Numidiae e h. in Nu

midia 

ostendit, itt: elő-adja 
manifestus, 3, kézzelfog

ható
ex illo, ő tőle, szájából 
sino, 3, sivi, situm, enge

dek, hagyok, situm est 
in aliqua re, alapszik 
vlmin, tőle függ

sin, (Ny. 171. §. l.j) 
reticeo, 2, dicui hallgatok, 

elhallgatok.

XXXIV.

Finem dicundi fecit, be- 1 
szédét befejezi

iussus est, (általános 
alany)

accendo, 3, -ndi, -nsum, 
meggyujtok, fölizgatok 

quae ira fieri amat, a mit 
a harag tenni szokott a. 
m. quae ira fieri solent, 
a mik haragból történni 
szoktak; (itt acc. c. inf.) 
függ, ira amat-íó}) 

impudentia, 1. XXIII. 2. 
ludibrium, -ii, sn. gúny- 2 

tárgy, populus ludibrio 
habitus, a nép gúny
tárgynak tartatva, já- 
jékszerül szolgálva, a 
nép megcsalatva távo
zott

exagitare, kizavarni, ki
űzni, nyugtalanítani 

augesco, 3, auxi, növek
szem ; animi auge
scunt, nő a bátorságuk.
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XXXV.

Nepos, -otis, hn. unoka 
dissensio, -onis, nn. egye

netlenkedés, viszálko- 
dás

dedita Cirta, (abl. abs.) 
Cirta megadása után 

interficio. 3,-feci, -fectam, 
megölök

profugus, -i, hn. szöke
vény, menekülő, profu
gus abierat, elmenekült 
titkon

2 urgeo, 2, ursi, ursum,
szorítok, szorongatok; 
invidia cum metu a. m. 
invidia et metus

3 avidus, 3, vágyó, (Ny. 213.
belli gerundi (ge

rundivum),harczravágyó 
senesco, 3, senui, öreg

szem, elsatnyúlok, meg
szűnöm, moveri omnia 
quam senescere male
bat, inkább akarta, hogy 
minden mozgásban le
gyen, mint pangásban 

evenit, esik, jut
4 praesidium, -ii, sn. óta-

lom
conscientia, -ae, nn. bűn

tudat, bűnösség
impedio, 1. XXX. 2. 
proximus, 3, rokon 
fidus, 3, hű
conficio, 3, -feci, -fectum 

véghez-, keresztülviszek 

insidiator, oris, hn. lesel
kedő, itt: orgyilkos 

procedo, 3, -cessi, -ces
sum, kimegyek, sikerü
lök; parum procedat, 
nem sikerül

mature, kellő időben, csak- 5 
hamar

exsequor, 3,-secutus, végre
hajtok ; per homines 
(Ny. 320. §. 6. 2. j.) 

artifex, -icis, hn. művész, 
mester vlben,per homi
nes talis negotii arti
fices, emberek által, kik 
ily ügyekben mesterek 
voltak; az ilyen ügyek
ben nagyon is jártas 
emberekkel

explorare, kikémlelni, iti
nera egressusque eius 
explorat, kikémleli mer
re jár-kel

ubi res postulabat, alka
lom adtán

insidias tendere, cselt 
vetni

paullo, kevésbé (Ny. 54. 6 
§• 1.)

inconsultus, 3, meggon
dolatlan

aggredior, 3, -gressus, 
megtámadok

obtruncare, meggyilkolni 
deprehendo, 3, - di, -sum 

megfogok
multis hortantibus, (abl. 

abs.)
indicium, 1. XXXI. 19.
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profiteor, 2, -fessus, val
lók, bevallók

reus, 3, vádlott; fit reus, 
be vádolják

ex aequo bonoque, méltá
nyosság s igazság szerint 

ex iure gentium, nemzet
közi jog szerint

fide publica, 1. XXXII. 1. 
comes, -itis, hn. kisérő

8 manifestus, 3, kézzel fog
ható, világos,rajtakapott 

nitor, h III. 3.
adverto, 3, -verti, -ver

sum, odafordítok; ani
mum advertere, észre
venni, supra gratiam 
atque pecuniam suam 
invidiam facti esse, a 
tette iránt való gyűlö
let (tettétől keltett ha
rag) nagyobb, mint (ba
rátainak) befolyása és 
saját pénze

9 actio, -onis, nn. törvény
széki tárgyalás 

vas, vadis, hn. kezes 
consulo, 1. XXIV. 10.

XXXIII. 3.
vereor, 2, veritus, félek 
popularis, -e, földi, alatt

való
invado, 3. -vasi, -vasum, 

bemegyek, megszállok 
pareo, 2, parui, engedel

meskedem; ne popula
res metus invaderet 
parendi sibi, attól tar
tott, hogy alattvalói

162—1393. Lat. Praepar. — Sáli. Jug.

majd félnek neki enge
delmeskedni 

supplicium, -ii, 1. XXXIII.
3. 

fertur, mondják, (Ny. 192. 10
§. 5.) 

íacafus, hallgatagon 
eo, oda, arra 
venalis, -e, megvásárol

ható
mature, nemsokára 
pereo, -ire, -ii, elveszem 
emptor, -oris, hn. vevő.

XXXVI.

Renovare, megújítani, (re- t 
novato bello, abl. abs. 
okot jelent)

commeatus, 1. XXVIII. 7. 
militibus,... usui, (kettős 

dat.)
maturare, érlelni, siettet

ni, maturat portare, 
sietve vitet, szállíttat, 
(Ny. 237L§. 12. a.) 

comitia, -orum, sn. vá
lasztó gyűlés

haud longe, (litotes) közel 
causa, itt: űrügy 2
polliceor, 2, -itus, ígérek 
cedo, 3, cessi, cessum, me

gyek, hátrálok; cedere 
alcui, vlki elől hátrálni 

insto, 1, stiti, nyomában 
vagyok, üldözök, táma
dok

| diffido, 1. XXXII. 5. 
modo-modo, majd-majd

5
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ludificari, gúnyolni, ki
játszani ; belli modo, 
modo pacis mora 
consulem ludificari, a 
consuit majd az útközét, 
majd a béke ürügyével 
kijátszotta

3 haud ignarus, (litotes),
tudok

qui . . . existumarent, 
(coni. Ny. 260. §.)

properantia, -ae. nn. 
sietség

socordia, -ae, nn. hanyag
ság 1. I. 4.

dolus, -i, hn. csalárdság, 
1. VI. 4; ex tanta pro- 
perantia tam facile 
tractum bellum socor
dia magis quam dolo 
crederent, s azt hitték, 
hogy nem annyira ha
nyagságból, mint inkább 
csalárdságból húzták oly 
könnyelműen az oly 
nagy sietéssel (buzga
lommal) megkezdett há
borút

4 dilabor, 3, -lapsus, szét
megyek, letelem

relinquo, 1. XXXII. 2.
XXXVII.

1 Seditio, 1. VI. 3.
tribunicius, 3, néptribúni 
atrox, ~ocis, szörnyű, bor

zasztó
agitare, ide-oda hányni, 

megzavarni

resisto, 3,-stiti, megállók, 2 
ellenállok

continuare, folytatni 
dissensio, -onis, nn. vi- 

szálkodás
impedio, 1. XXX. 2. 
adduco, 3,-duxi,-ductum, 3 

elővezetek, odavezetek, 
in spem adductus est, 
az a remény ébredt benne 

conficio. 1. XXXV. 4;
(conficiundi s capiun- 
dae, gerundivum geni- 
tivusok spem miatt a 
háború bevégzésének 
vagy . . . reménye 

terror, -oris, hn. megijesz- 
tés, (abl. instr. terrore 
exercitus, serege okozta 
megijesztéssel) 

hiberna, -orum, sn. téti 
szoba, téli szállás 

expeditio, -onis, nn. had
járat

asper, -a, -um, kemény, 
hieme aspera, (abl. abs. 
concessivus.)

Suthul, (város Numidiá- 
ban)

thesaurus, -i, hn. kincs 
saevitia, -ae, nn. kegyet- 4 

lenség, zordonság, sae- 
vitia temporis, zord idő 
járás miatt) 

opportunitate loci, a hely
nek kedvező fekvése 
miatt

obsideo, 1. XXIII. 7. 
murus, -i, hn. fal
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sitlls, 1. XXXIII. 4. 
qyraeruptus, 3, meredek 
extremus, 3, szélső, végső 

(Ny. 52. §. 3. s 237. §. 
7); situm in praerupti 
montis extremo, mely 
egy meredek hegy szélén 
épült

planities, -ei, (planitia, 
-ae), nn. síkság 

limosus, 3, posványos 
hiemans, -ntis, téli; feie- 

mantibus aquis, a téli 
esőzések miatt 

palus, -udis, nn. mocsár 
quo regi formidinem ad- 

deret, hogy azzal a ki
rályt megijeszsze 

cupidine caecus, szenve
délytől elvakultan 

vinea, -ae, nn. szőlőhegy, 
ostromfödéh 1. XXI. 3. 

agger, -eris, hn. sáncz 
iacio, 3, ieci, iactum, ve

tek, hányok (sánczot, 
töltést)

properare, itt : siettetni. 
XXXVIII.

I Vanitas, -atis, nn. hiúság, 
hitványság

imperitia, -ae, nn. járat
lanság

subdolus, 3, ravasz 
augeo, 2, auxi, auctum, 

gyarapítók, előmozdítok 
dmeníia, -ae, nn. eszte- 

lenség; subdolus eius 
augere amentiam, ra

vaszul előmozdítja esz- 
telenségét

missitare, küldözgetni 
supplicare, könyörögni 
vitabundus, 3, kerülgetve 
saltuosus, 3, erdős 
trames, -itis, hn. mellékút 
ductare, vezetgetek 
pactio, -onis, nn. egyez- 2 

kedés, egyesség 
perpello, 3,-puli, -pulsum, 

megindítok, rábírok 
abditus, 3, (abdo-tól) rej

tett, félreeső 
regio, -onis, nn. vidék 
cedo, 1. XX. 5.
insequor, 3, -secutus, kö

vetek, üldözök
occultus, 3, elrejtett 
callidus, 1. XV. 4. 3
diu, a. m. die (régies alak 

noctu igehatározóval 
való kapcsolat miatt): 
éjjel-nappal 

tempto, 1. VII. 1. 
centurio, -onis, hn. szá

zados
turma, -ae, nn. (harmincz 

lovasból álló) csapat 
partim, részint, némelyek 
transfugio, 3, -fugi, átfu

tok, átpártolok
desero, 3, -serui, -sertum, 

elhagyok
instruo, 3, -struxi, -strue- 4 

tum, fölszerelek, ex sen
tentia instruit, elren
dezi véleménye szerint 
(a mint kívánta)

5*
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intempestus, 3, alkalmat
lan, intempesta nocte, 
sötét éjjel

improvisus, 3, nem sejtett, 
váratlan

5 percello, L XXXII. 5. 
tumultus, -us, hn. zaj 
insolitus, 3, szokatlan 
confirmare, erősíteni, bá

torítani. XXXIII. 3.
trepidare, ide-oda fut

kosni ; trepidare omni- 
bús locis, mindenütt za
var volt

vis magna (est) hostium, 
az ellenség nagy számú 

nox, -ctis, nn. sötétség 
nubes, -is, nn. felhő 
obscurare, borítani 
anceps, -itis, kettős, két- 

oldalról való 
tutius, biztosabb 
in incerto, kétséges

6 quos . . . corruptos dixi
mus, (Ny. 268. §. 4.) 1. 
XIV. 16.

corrumpo, 1. XXXII. 3.
gregarius, 3, nyájbeli, kö

zönséges , miles grega
rius, közkatona, itt ró
mai közkatona értendő 

pilus, -i, hn. a triariusok 
osztálya, vagyis mani- 
pulusa; centurio primi 
pili v. primus pilus v. 
primipilus, a triariu
sok első manipulusának 
századosa, ki a legióbeli 
sast is őrizte; centurio 

primi pili a. m. primus 
centurio pilanorum v. 
triariorum, ebből pila
nus, -i, hn. a római 
csatarend harmadik so
rában álló piZum-mal 
fegyverzett katona, azaz: 
triarius (harmadik sor
ban álló, kipróbált ka
tona)

munitio, -onis, nn. meg
erősítés, védő sáncz

locum hostibus introeun
di dedit, utat nyitott az 
ellenségnek a beroha- 
násra

foedus, 3, gyalázatos 7 
abiicio, 3, -ieci, -iectum, 

elvetek, elhányok
collis, -is, hn. domb 8
quo minus, a. m. quomi

nus ,hogy ne,(Ny. 253. §.)
utor, itt: kiaknázok 
remorari, időzni, feltartóz

tatni
colloquium, -ii, sn. talál- 9 

kozás, értekezés
verba facere, beszélni, 

mondani
tametsi, jóllehet 
clausum tenet, fogva 

tartja
humanae res, sors, itt: az 

emberi sors változé
konysága

foedus facere, szerződésre 
lépni

incolumis, -e, sértetlen 
iugum, -i, járom, szégyen-
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járom, mely alatt a le
győzött ellenségnek át 
kellett vonulnia, innen: 
mittere sub iugum v. 
sub iugo

10 flagitium, -ii, sn. gazság, 
gyalázatos tett; flagitii 
plenum a. m. gyalázatos 

mutare, változtatni, cse
rélni, quae mortis metu 
mutabantur, ezeket ha
lálfélelemért cserélték be 

hibuerat a. m. libuerat; 
libet, tetszik

pax convenit, a béke létre 
jött.

XXXIX.

I Comperio, 4, -peri, -per
tum, megtudok 

maeror, -oris, hn. szomo
rúság

invado, 1. XIII. 1.
doleo, 2, -ui, fájlalok, szo- 

morkodom, pro gloria 
imperii, a birodalom di
csősége miatt, a biroda
lom dicsőségén esett 
csorba miatt

insolitus, 3, szokatlan, já
ratlan

bellicus, 3, hadi, (gén. in
solitus miatt; Ny. 213.

timet libertati, félti a sza
badságot, (Ny. 204. §. 
2- j-)

praeclarus, 3, dicső, hires 

armatus, 3, fegyveres 
dedecus, -oris, sn. gyalá

zat, quod armatus de
decore potius quam 
manu salutem quaesi
verat, hogy jóllehet 
fegyver volt kezében in
kább gyalázattal, mint 
harczban kereste szaba
dulását

senatum de foedere con- 2 
sulere, békekötés ügyé
ben kérdést intézni a se- 
natushoz

tamen interim, de azalatt 
mégis

supplementum, -i, sn. pót
lék, tartalék-csapat

scribit, 1. XXVII. 3. 
auxilia, -orum, sn. segéd

csapatok
arcesso, 3, -sivi, -situm, 

hívok, hivatok, idézek
denique, egy szóval
par, -is, megfelelő, illő 3 
iniussus, hn. (csak egyes 

abh-ban -u), iniussu 
alcs, parancsa ellenére, 
meghagyása nélkül

impedio, 1. XXX. 2. 4
convenio, 4, -veni, -ven

tum, összejövök, meg
egyezem, uti convene
rat, az egyezség értel
mében

hiemare, felelni
medeor, -eri, 2, gyógyítok, 5 

(Ny. 134. §. 8.)
ardeo, 2, arsi, arsum.
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lángolok, égek, hevesen 
vágyódom (egysz. infin.- 
szal gestio módjára), 
mederi fraternae in
vidiae, (dat. medeor mi
att) animo ardebat, 
vágyva vágyott a test
vérétől való (keltett) föl- 
haborodast eloszlatni, 
(testvére hibáját jóvá
tenni)

solvo, 3, solvi, solutum, 
feloldok; imperio so
luto, a fegyelem felbom
lása után

licentia, -ae, nn. féktelen
ség

lascivia, -ae, nn. kicsa
pongás

copia, -ae, nn. bőség ; ex 
copia rerum, a dolgok 
jelen állásában; hely
zetében.

XL.

1 Rogatio, -onis, nn. kérdés, 
indítvány; rogationem 
promulgat, indítványt 
tesz, terjeszt elé

quaero, itt: biróilag vizs
gálok

legatio, -onis, nn. követ
ség

imperium, ii, sn. fővezér
let, qui in legationibus 
aut imperiis, a kik 
mint követek vagy fő
vezérek

perfuga, -ae, hn. szöke
vény

pactio, -onis, nn. szerző
dés, pactiones facere, 
szerződést kötni 

conscius, 3, tudó, értő, 2 
conscium esse sibi ales 
rei, bűnösnek érezni 
magát

pars, -tis, nn. itt : néppárti, 
ellenpárt, alii ex par
tium invidia pericula 
metuentes, mások azon 
félelemből, hogy az el
lenpárt gyűlölete miatt 
veszedelembe juthat
nak

apertus, 3, födetlen, nyílt 
qum, anélkül, hogy (Ny.

282, §. 2. j.)
fateor, 2, fassus, bevallók 
per amicos, per homi

nes, (Ny. 220. §. b. 2. j.) 
impedimenta parabant. 

(impf.de con.) akadályo
kat gördíteni törekedtek 

plebes, 1. XXXIII. 3. 3
memorare, említeni, (Ny 

291. §.)
intentus, 3, megfeszített, 

figyelmes
vi, itt: szám
iusserit, fogadta eh (a ro

gatio elfogadását iubeo 
igével fejezték ki) 

malum, -i, sn. itt: bün
tetés

lubido, -inis, nn. szenve
dély

impf.de
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cura reipublicae, az állam 
érdeke, java

* percello, 1. XXXII. 5.
docea 2,-cui, -ctum, tani- 

tok, értesítek, említek, 
quem .. . docuimus, 1. 
XIV. 16. quibus etc.

fuga, -ae, nn. elcsúggedés 
trepidus, 3, remegő, ide- 

oda futkosó; trepida 
civitate,(&b\. abs.) a pol
gárság zavargása, lázas 
izgatottsága alkalmával 

cum (causale), mivel 
quaesitor, -oris, hn. vizs

gálóbíró
5 violentus, 3, erőszakos, 

kíméletlen
rumor, -oris, hn. hír, köz

vélemény
ex, szerint
res secundae, kedvező ál

lapotok, szerencse 
insolentia, -ae, nn. szo- 

katlanság, fenhéjázás; 1. 
IV. 2; plébem ex secun- 
dis rebus insolentia ce- 
perat, a népet szeren
cséje miatt fenhéjázás 
fogta eh sikerei elbiza- 
kodottá tették.

XLI.

I Mos, moris, hn. szokás, 
1. IV. 7.

factio, -onis, nn. párt 
ars, artis, nn. fondorkodás 
orior, 1. II. 3. 

abundantia, -ae, nn. bő
ség (abl. caus.) 

duca itt: vélek, hiszek
(Ny. 197. §. 3. 3.) 

deleo, 2, delevi, deletum, %
eltörtök, feldúlok 

placide, nyugodtan 
modeste, mérséklettel 
tractare, vonszolni, vezet

ni ; placide modesteque 
inter se rem publicam 
tractabant, nyugodtan 
s önmérséklettel osztoz
tak az állam kormányá
ban

certamen, -inis, sn. ver
sengés

hostilis, -e, ellenséges, me
tus hostilis, az ellenség
től való félelem

ars, itt: szellem 
formido, -inis, nn. féle- B

lem, aggodalom 
mens, -tis, nn. lélek, for

mido mentibus deces
sit, de mihelyt az aggo
dalom eltűnt a telkek
ből 

scilicet, természetesen 
lascivia, -ae, 1. XXXIX. 5. 
incedo, 3, -cessi, -cessum, 

belépek, föllépek 
res adversae, szerencsét- 4 

lenség, viszontagság 
adipiscor, 3, adeptus, el

nyerek
acerbus, 3, keserves 
dignitas, -atis nn. méltó- 5 

ságérzet
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libertas,- atis, nn. szabad- 
ságérzeh in lubidi- 
nem vártere, szenvedé
lye kielégítésére fel
használni

sibi quisque ducere, ra
pere, trahere, (inf. hist.) 
mindenki a maga részé
re szerzett, ragadozott, 
rabolt

abstraho, 3, -traxi, -trac- 
tum, húzok, osztok 

quae media /uerai, amely 
eddig független (közé
pen) vala

dilacerare, darabokra 
tépni

6 polleo, -ere, tehetős, erős
vagyok; 1. I. 3.XXIV. 6 
nobilitas factione ma
gis pollebat, a nemes
ség összetartásuknál 
fogva hatalmasabb vala 

dispergo, 3, -spersi, -sper- 
sum, szét hintek, szét
forgácsolok, plebis vis 
soluta et dispersa,^ nép 
ereje, minthogy sokfelé 
eloszolt s szétforgácso- 
lódott

arbitrium, -ii, sn. önkény, 
paucorum arbitrio 
agitabatur, néhány em
ber önkénye szerint cse
lekedtek

7 penes eosdem, ugyanazok
kezében voltak

aerarium, -ii, sn. kincs
tár

gloriae, a dicsőség külön
féle nemei

diripio, 3,-ripui, -reptum, 
szétdarabolok, osztozko
dom

úti, amint 8
confinis, e, határos, 

szomszédos; úti quis- 
quc potentiori confinis 
erat, amint éppen valaki 
hatalmasabb ember 
szomszédságában lakott 

sedes, -is, nn. birtok 
pello, (Ny. 121. 12.) 
invado, h XIII. 1. sine 9 

modo modestiaque, ha
tár és mérték nélkül 

pulluo, 3, pollui, pollu
tum. bepiszkolok, meg- 
becstelenítek, 1. XV. 5.

vastare, elpusztítani, tönk
retenni

pensus, 3, fontos, kiváló, 
nihil pensi habere, 
semmit sem tart fontos
nak

quoad, mig nem (Ny. 255.
§• L) 

praecipitare, letaszítani, 
megbuktatni

ubi primum, mihelyt (Ny. 10 
245. §.)

antepono, 3, -posui, -posi
tum, elébe helyezek, 
többre becsülök

cwíías moveri, mozgásba 
jön, forong az állam 

dissensio, -onis, nn. vi- 
szálkodás, zűrzavar
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permixtio, -onis, nn. ÖSZ- 
szevegyítés, összezava
rás ; dissensio civilis 
quasi permixtio terrae 
oriri coepit, oly polgári 
zűrzavar támadt, aminő 
a föld háborgása.

XLII.
1 Multum addiderant rei- 

publicae, nagyban hoz
zájárultak a köztársaság 
megerősödéséhez 

vindicare, számot tartani 
vlmre, követelni; in li
bertatem, fölszabadítani 

patefacio, 3, -feci, -fac- 
tum, föltárok, fölfedezek 

noxius, 3, ártalmas, bű
nös

percello, 1. XXXII 5.
dimoveo, 2, -movi, -mo

tum, kimozdítok, elide- 
genitek, quos spes so
cietatis a plebe dimo
verat, akiket (a nemes
séggel való) szövetség 
reménye a néptől elide
genített

actio, -onis, nn. cselekvés, 
törekvés

obviam -ire, szembe
szállni

ingredior, 3,-gressus, be
lépek, belekapok, eadem 
ingredientem Gaium, 
az ugyanazokat tervező 
(ki ugyanazokat tervez
te) Gaiust 

alter-atter, egyik-másik 
trumvir, -viri, hn. trium

vir, (egy három férfiból 
álló hivatali testület 
tagja)

deduco, itt: elszállítok 
triumvir coloniis dedu

cendis, (dat. finalis Ny. 
287. §. 3.) a gyarmato
sok elszállítására (gyar
matok alapítására) vá
lasztott triumvir

necare, megölök (Ny. 108. 
§LII. 9.)

et sane, igaz ugyan 2
moderatus, 3, mérsékelt 
satius (satis középfoka), 3 

hasznosabb, jobb (bono 
dat. a derék emberre 
nézve) hasznosabb a le- 
győzetés

malo more, gonosz mó
don

victoria nobilitas ex lubi- 4 
dine utitur, a nemesség 
győzelmét szenvedélye 
kielégítésére használja

fuga, -ae, nn. menekülés, 
számkivetés

exstinguo, 3, -wxch -inc- 
tűm, kioltok, kitörölök, 
megsemmisítek

in reliquum, jövőre 
sibi addere, magának sze

rezni
quae, ezen, ilyen, (Ny. 238. 

§• 8.)
res, itt: eljárás
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pessumdo, -dare, -dedi, | 
-datum, tönkreteszek 

dum alteri alteros vin
cere quovis modo vo
lunt, midőn egyik fél a 
másikat minden áron 
megbuktatni törekszik 

acerbus, 3, keserű, fanyar, 
kegyetlen

ulciscor, 3, ultus, boszut 
állok, (Ny. 194. §.)

5 studium, -ii, sn. czél, tö
rekvés

mos, moris, hn. erkölcsi 
állapot

singulatim, egyenként, 
részletesen

magnitudo, -inis, nn. itt: 
fontosság

dissero, 3, -serui, -sertum, 
fejtegetek, értekezem, si 
singulatim aut pro 
magnitudine parem 
(coni, praes, paro-tól) 
disserere, ha részlete
sen vagy a tárgy fontos
ságához képest akarnám 
elbeszélni

desero, 3, -serui, -sertum, 
elhagyok; tempus quam 
res maturius me 
deseret, előbb fogynék 
ki az időből, mint az 
anyagból

inceptum, -i, sn. vállalat 
megkezdett tárgy.

XLIII.

Designati, 1. XXVII. 2. 1
partire, osztani, felosz

tani
e venit, jut 
acer, itt: tetterős 
adversus, 3, ellenség 
aequabilis, -e, egyenlő, 

részrehajlatlan 
inviolatus, 3, sérthetetlen, 

feddhetetlen, fama ta
men aequabili et in
violata (abl. qual.), 
mégis részrehajlatlanság 
s feddhetetlenség hiré- 
ben állott

ubi primum, mihelyt 
magistratum ingredi, hi

vatalba lépni
reor, 1. VII. 3.
intendo, 3, -tendi, -ten

tum, megfeszítek, ani- 
műm intendere, figyel
met fordítani

diffido, 1. XXXII. 5. 3
arcesso, 1. XXXIX. 2. 
instrumentum, -i, sn. 

szer, msírümenía mili
tiae, hadi szerszámok 

commeatus, 1. XXVIII. 7. 
affatim, bőven 
varius, 3, külömböző, vál

tozatos
egeo, 2, egui, szűkölködöm, 

rászorulok, (Ny. 222. §. 
3. j.), quae in bello va
rio et multarum re-
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rum egenti, a mire az 
annyira bonyolódott s 
sok eszközre szoruló há
borúban . . .

4 patrare, véghezvinni 
mütundo, (ger. abl. Ny.

289. §.)
anmíor, 3, -nisus, v. -ni- 

xus, neki támaszkodom, 
iparkodom, summo stu
dio annitebatur, a leg
nagyobb buzgalommal 
közreműködött

5 ex sententia, kívánsága
szerint

compono, 3, -posui, -posi
tum, összeteszek, ren
dezek

cum-tum, mind-mind 
ars bona, jó tulajdonság 
maxume, főkép 
invictus, 3, legyőzhetetlen, 

tántoríthatatlan; invic
tum animum gerebat, 
semmiféle kincs sem in
gathatta meg lelkét 

opes, 1. V. 3. IX. 2.
contundo, 3, -tudi, -tu

sum, összetörök, gyen
gítek

augeo, 1. II. 3.

XLIV.

1 lners, tétlen, lusta 
m&edís, gyáva 
patior, 3, passus, tűrök, 

neque periculi, neque 
laboris patiens, sem ve

szedelmek sem a fárad
ságok eltűrésére nem 
volt edzett (Ny. 214. §.) 

promptus, 3, kész, ügyes;
lingua quam manu 
promptior, készebb volt 
nyelvével, mint kezével 

praedator, -oris, hn. fosz
togató

sine imperio et modestia 
habitus, sem fegyelmet, 
sem engedelmességet 
nem ismert

sollicitudo, -inis, nn. ag- 2 
godalom, ex malis mo
ribus sollicitudinis 
quam ... az új vezér 
jobban aggódott a ka
tonák erkölcstelensége 
miatt, mint a mennyire 
bízott segítségükben s 
keltett benne kecsegte
tő reményt a katonák 
nagy száma

aestivus, 3, nyári 3
comitia, 1. XXVI. 1. 
imminuo, 3, -minui, -mi

nutum, kisebbítek, meg
rövidítek

exspectatio, -onis, nn. vá
rakozás, exspectatione 
. . . intentos putabat, 
s gondolhatta, hogy pol
gártársai feszülten vá
rakoznak az eredményre 

attingo, 3, -tigi, -tactum, 
megérintek, hozzáfogok 

maiores, -um, ősök; ma
iorum disciplina (abl.
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inst.) ősi fegyelemmel 
munkálkodásra nem 
kényszerítelte

cogo, 3, coegi, coactum, 
kényszerítek

4 clades, -is, nn. vereség 
percello, 1. XXXII. 5. 
decerno, 1. IV. 3. 
stativus, 3, állandó
in imperio fuit, fővezér 

volt
odos, (odor), -oris, hn. 

szag, pára, egészségte
len kigőzölgése a hely
nek

pabulum, -i, sn. takar
mány

egestas, -atis, nn. szükség, 
hiány

subigo, 3, -egi, -actum, 
aláhajtok, kényszerítek

5 munio, 1. XXVIII. 4.
vigiliae, -arum, nn. éjjeli 

őrség, vigilias deducere, 
éjjeli őrséget állítani 

signum, -i, sn. zászló 
lixa, -ae, hn. markotányos 
permisceo, 2, -miscui, 

-mixtum, összekeverek 
diu noctuque, 1. XXXVIII.

3.
vagari, kóborolni 
palari, szerteszét kóbo

rolni
villa, -ae, nn. nyári lakás, 

major
expugnare, itt: feltörni 
pecus, -oris, sn. marha 
mancipium, -ii, sn. rab

szolga ; p. et. m. prae
das certantes agunt, 
marhákat s rabszolgá
kat versenyezve rabol
nak

mutare, becserélni 
advecticius, 3, külföldi 
et aliis talibus, s más 

effélékért
frumentum publice da

tum, az államtól kapott 
gabona, (a római kato
nák rendesen egy-egy 
hónapra kaptak gabo
nát, még pedig a gyalo
gosok körülbelül 4 mo
dius vagyis 120 liter 
búzát)

mercari, kereskedni, ven
ni ; panem in dies 
mercari, a kenyeret 
napról-napra vették

postremo, egyszóval 
fingo. 3, finxi, fictum .kép

zelek
queo, quire, quivi, hatok, 

hetek
ignavia, -ae, nn. tunya

ság
probrum, -i, sn. gyalázatos 

telt, quaecunque, . . . . 
probra, ami gyalázatos 
tette a tunyaságnak s 
feslett életnek elképzel
hető s megnevezhető 

cuncta fuere et alia am- 
plius, mindaz megvolt, 
sőt még nagyobbak is.
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XLV.

1 Difficultas, -atis, nn. ne
hézség, súlyos körül
mény

res hostiles, hadakozás, 
harcz

comperior (rend, compe- 
rio) 4, -peri, -pertum, 
határozottan tudom

ambitio, -onis, nn. hivatal- 
hajhászás, itt: engedé
kenység

saevitia, -ae, nn. szigorú
ság ; tanta temperantia 
inter ambitionem sae
vitiamque moderatum, 
oly nagy mérséklettel 
tartott mértéket az en
gedékenység és szigorú
ság között

2 edictum, -i, sn. rendelet 
adiümentum, ~i, sn. elő

segítő eszköz
tollo, 3, sustuli, subla

tum, fölemelek, meg
szűntetek, (Ny. 104. §.) 

ne quisquam, senki 
coquo, 3, coxi, coctum, fő

zök, cibus coctus, főtt 
étel

sequor, 1. II. 1.
gregarius, (miles), 3, köz

katona
agmen, -inis, sn. menet 
iumentum, -i, sn. teher

hordó állat
artus, 3, szűk, szoros, pon

tos ; ceteris (rebus) arte 
modum statuisse, egye
bekben is szoros rendet 
szabott

transversus, 3, keresztben 
fekvő, rézsűt menő; 
transversis itineribus, 
kereszt utakon, ide-oda 
vonultában

iuxta ac si, éppen úgy 
mintha

vallum, -i, sn. sáncz 
fossa, -ae, nn. árok 
creber, -bra, -brum, sűrű 
ipse, személyesen 
frequens, -ntis, gyakori, 

számos; cum signis 
frequentes incederent. 
a zászlók körül sűrűn, 
tömötten, tömött sorok
ban menjenek

delictum, ti, kihágás 3 
prohibendo magis quam 

vindicando, inkább az 
által, hogy elejét vette a 
kihágásnak, mint bün
tetéssel

confirmavit exercitum, 
helyrehozta a hadsere
get (helyre állította a jó 
szellemet.)

XLVI.

Ex mvntiis accepit, ké- 1 
meitől megtudta

simul, egyszersmind 
certior factus, (Ny. 197. §.

Íj.)
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innocentia, -ae, nn. be
csületesség

diffido, L XXXII. 5. diffi
dere suis rebus, nem 
bízni ügyében

deditio, 1. XXVIII. 2.
á supplicium, L XXXIII. 3. 

taníummodo, csak 
liberi, -orum, hn. gyer

mekek
3 experimentum, -i, sn. ta

pasztalás ; experimentis 
cognitum erat, tapasz
talásból ismeretes volt 

infidus, 3, hitszegő 
ingenium, -i, sn. jellem; 

ingenio mobili, (abl. 
qual.), ingadozó jellemű 

novarum rerum cupidus, 
lázadásra hajló (Ny. 
213. §.)

diversus, 2, külön, elkülö
nített

aggredior, 3,-gressus, for
dulok, megnyerni tö
rekszem, alium ab alio 
diversos aggreditur, 
(egyiket a másiktól el
különítetten) külön-kü- 
lön mindegyiket meg
nyerni törekszik

temptare, megkísérlem, 
próbálkozni

opportunus, 3, alkalmatos 
(Ny. 203. §. 1. j.)

multa pollicendo persua
det, nagy ígéretekkel rá
bírja

maxime, lehetőleg 

sin, ha pedig, de ha 
procedo, 1. XXXV. 4. 
ceterum, egyébiránt 
palam, nyilvánosan; iu- 

bet regi nuntiari, 
meghagyja, hogy adják 
tudtára a királynak 

ex voluntate, kívánsága 
szerint, kívánságának 
megfelel

intentus (intendo-bóV), va
lamire igyekszik, vlmit 5 
szándékozik, innen; 
harczra kész

facies, -ei, nn. kép, contra 
belli faciem, mintha 
nem is volna háború 

tugurium, -ii, sn. gunyhó 
cultor, -oris, hn. földmives 
mapalia, 1. XVIII. 8. 
praefectus, -i, hn. elül- 

járó, tisztviselő 
obvius, 1 XXI. 1. 
imperarentur, (ált. alany) 
neque idcirco minus, 

mindazonáltal 6
pariter ac si, éppen úgy 

mintha
munito agmine, a táma

dás ellen biztosított me
netben, harczra készen 

explorare, kikémlelni 
ostentus, -us, hn. muta

tás, látvány, külső lát
szat, ostentui esse 

insidiis locum temptare, 
s ezalatt alkalmas he
lyet keresnek (az ellene 

1 való) cselvesztésre;
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(temptari), (ált. alany.) 
függ, credere, inf. hist.- 
tól)

7 expeditus, 3, akadálytalan,
könnyű fegyverzetű 

funditor, -oris, hn. pa
rittyás

sagittarius, -ii, hn. Íjász 
curare, itt: vezérkedni 
latus, -eris, sn. oldal 
auxiliarius, 3, segítő, se

géd csapat
tribunus, -i, hn. ezredes 
dispertio, 4, -ii, (v. ivi) 

-itum, felosztok
ut ii et cum iis permixti 

velites, hogy ők s a kö
zéjük osztott könnyű 
fegyverzetűek

velites, -um, hn. (veles, 
-itis, hn.) (rendesen tbs.- 
ben) könnyű fegyver
zetű katona

quocunque, bármerre 
propulsare, elűzni, vissza

verni
8 peritia, -ae, nn. jártasság,

in lugurtha peritia lo- 
corum et militiae erat, 
oly nagy volt I. a hely
ismeret s a hadúgyben 
való jártasság 

perniciosus, 3, veszedel
mes

incertum, -i, sn. bizony
talanság, in incerto ha- 
beretur, nem bizonyos, 
nem lehet tudni, nehéz 
eldönteni.

XLVII.

Pergo, 1. VIII. 2. 1
res venales, eladó tárgy 
forum rerum venalium, 

piacz, kereskedők helye 
celebmre, gyakran v.sokad 

magával látogatni
incolo, 3, -colui, -cultum, 

vlhol lakom
consuesco, 3, -suevi, -sue

tum, megszokom, szo
kom

simul, együtt, egyszerre 
tempto, 1. XVIII. 7. temp- 2 

tandi, (ger. gén. gratia 
miatt, kiegészítendő in- 
colas-sza\,) hogy kísér
letet tegyen a lakosok 
megnyerésére

patior, 1, XX. 5. sipateren- 
tur, t. i. incolae 

opportunitatis (gratia 
miatt) loci, s a hely ked - 
vező fekvése miatt

praesidium imposuit, őr
séget rakott

qua bello usui forent, hadi 
szükséglet

comportare, összehordani 
reor, 1. VII. 3.
id quod res monebat, a 

mire a körülmények is 
utaltak

frequentia, -ae, nn. tö
meg

negotiator, 'oris, hn. ke
reskedő



80 SALL. JUG. XLVII. 2—4. XLVIIL 1-2.

iuvo, 1, iuvi, iutum, se
gítek

iam paratis rebus, a már 
beszerzett készletnek 
(dat. münmento - val
együtt fore miatt (Ny. 
208. §. 1.) védelmül fog 
szolgálni

3 impense, ht. költségesen,
rendkívüli módon, sű
rűn

supplex, -icis, kérő, kö
nyörgő, impensius le- 
gatos supplices mittere 
(inf. hist.), még sűrűb
ben küldözgette a kö
nyörgő követeket 

pacem arare, békét kért 
praeter, kivül

4 úti, mint
illicio, 3, -lexi, -lectum, 

elcsalok, elcsábítok
proditio, -onis, nn. árulás, 

quos uti priores illec
tos ad proditwnem, a 
consul ezeket is mint 
az előbbieket árulásra 
csábította

abnuo, 3, -nui, tagadólag 
intek, megtagadok 

mora, -ae, nn. halogatás ; 
inter eas moras, ezen 
látogatások alatt

promissum, -i, sn. ígéret, 
promissa legatorum 
exspectare, (inf. hist), 
a követek Ígéretének be
váltására várakozott.

XLVIII.

Compono, 3, -posui, -posi- 1 
tum, összehasonlítok 

ars, -tis, nn. itt : cselfogás 
temptare, itt: megtámad

ni, tönkre tenni, 1. VII. 
1. suis artibus temp
tatur saját cselfogásai
val hálózzák be, teszik 
tönkre

animum advorttt, észre
vesz

céíerum, 1. II. 4.
re, tényleg 
asper, -a -um, kemény, el

keseredett
alienare, elidegeníteni, 

idegen kézbe juttatni, 
(itt: pass. idegen kézbe 
került)

ager, itt: ország 
popularis, 1. XXXV. 9. 
temptare, itt elcsábítani 1.

XLVI. 3. anima popu
larium a. m. popula- 
res

cogo, 1. XLIV. 3. 
necessitudo,-inisam. szük

ség, kényszerűség, coac
tus rerum necessitudi
ne, a körülményektől 
kényszerítve

explorare, kikémlelni. 2 
opportunitas, -atis, nn. 

vlminek kedvező, alkal
mas volta, in spem vic
toriae adductus ex
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opportunitate loci, ked

vező kilátása volt a győ
zelemre a hely alkalmas 
voltánál fogva; remélte, 
hogy győzni fog, mert a 
hely alkalmas az ütkö
zetre

quam maxumas, (Ny. 54. 
§• 7-)

omnium generum, (gén. 
qual.) minden fegyver
nemből

trames,-itis, hn. ösvény, ut 
3 antevenire, megelőzni 

possido, 1. XVI. 3. in divi
sione possederat, osz
tozkodás alkalmával ka
pott

orior, 1. II. 3. 
meridies, -éi, hn. dél 
passus, -us, hn. lépés, 

milia passuum viginti 
(Ny. 57l§.)

tractus, -us, hn. húzás, vo
nás, fekvés, tractu pari 
(abh qual.), egyenlő fek
vésben, irányban, pár
huzamosan a folyóval 

vastus, 3, puszta, kietlen, 
vastus ab natura et hu
mano cultu, a termé
szettől kietlen s emberi 
kéztől nem művelt

collis, -is, hn. domb, exeo 
medio quasi (a. m. fér
nie), collis oritur, kö
rülbelül, majdnem a 
hegységközepéből domb 
emelkedik

162—1393. Lat. Praepar. — Sali. Jug.

immensus, 3, megmér
hetetlen, immensum, -i, 
sn. végtelen 

pertingo, -ere, kiterjedek, 
elnyújtom, in immen
sum pertingens, végte- 
telenül kiterjedt, rop
pant kiterjedésű

vestire, ruházni, befödni; 
vestitus, be van nőve 

oleastrum, -i, sn. vad
olajfa

murtetum, -i, sn. myrtus- 
cserje

aridum, -i, sn. (főnévileg 
használt melléknév) szá
raz (szárazság) 

harenosum, -i, sn, homo
kos (homokosság)

gigno, 3, genui, genitum, 
szülök, létrehozok, te
remtek

planities, -ei, nn. síkság, 4 
media planities deser
ta (erat), a köztük levő 
síkság .... pusztaság 
(vala)

penuria, -ae, nn. hiány 
flumini, dat.

miatt (Ny. 208. §. 1,1. j.) 
consero, 3, -sevi, -situm, 

bevetek, beültetek 
arbustum, -i, sn. cserje 
cultor, -oris, hn. földmi- 

ves
frequentare, gyakran meg

látogatni, benépesíteni; 
pecore atque cultoribus 
frequentabantur, szá-

6
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mos nyáj és sok földmi- 
ves volt rajta.

XLIX.

1 Transvorsus, 3, kereszt
ben fekvő; transvorso 
itinere porrectum, ke
resztirányban nyúló 

porrigo, 3, porrexi, por
rectum, kiterjesztek, ki
nyújtok ; quem . . . do
cuimus, LXIV. 16. (qui
bus pro . . .)

extenuare, megvékonyí
tani ; extenuata acie, 
hosszúra elnyújtott csa
tasorban

consido, 3, -sedi, -sessum, 
leülök, megszállok 

pedester, -tris, -tre, gya
logos .

praeficio, 1. VII. 2. 
edoceo, 2, -cui, -doctum, 

kitanítok, utasításokat 
adok

propior, (kzf. prope-to])', 
(Ny. 203, §. 2.1.j.s237. 
§. 2.)

2 turma, -ae, nn. (harmincz
lovasból álló) csapat, lo
vas csoport 

manipulus, -i, hn. egy 
marok, csomó, zászló
alj (gyalogos)

obtestari, tanúúl híni, kö
nyörögni, kérve kérni, 
1. X. 3.

pristinus, 3, régi

avaritia, -ae, nn. kapzsi
ság

certamen fore, (acc. c. inf, 
mert oratio obliqua) 

iugum,-i, sn. 1. XXXVIII.9. 
illis, (dat. poss.) 
animus, itt: bátorság 
mwíor, változom, más va

gyok
decuerint, (decet-bo\ il

lik, coniunct. perfect. at
tractio miatt van többes
ben a rendes decuerit 
helyett); quae. . . .pro
visae e. h. quae ab 
imperatore decuerin t 
provideri, omnia suis 
provisa, a mikről a fő
vezérnek illik gondos • 
kodni, mindarról gon
doskodott serege részére 

superior, (supra-bo\), fel
sőbb, locum superio
rem, (magyarázó az om- 
nia-boz) gondoskodott 
magasabb helyről

prudentes, itt: kiknek tu
domásuk van a leendő 
ütközetről, tehát: előre 
elkészültek

imperitus, 3, járatlan, ké
születlen

rudis, -e, gyakorlatlan 
manum conserere, meg

ütközni
proinde, azért tehát 3
intentus, 1. XLVI. 5.
illum, a. m. ezen, (meg-
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felel hic-nek, oratio obli
qua miatt van illum) 

confirmare, a sikert biz
tosítani, megjutalmazni; 
omnis labores et victo- 
rias confirmaturum, 
ezen nap vagy minden 
fáradalmukat s győzel
müket sikerrel fogja 
megjutalmazni 

aerumna, -ae, nn. bajló
dás, nyomorúság

4- viritim, ht. fejenkint 
militare facinus, katonai

jeles tett
effero, efferre, extuli, ela

tum, kitüntetek; pecu
nia aut honore extule
rat, pénzzel vagy kitün
tetéssel megajándékozta, 
kitüntette

commonefacio, 3, -feci, 
-factum, figyelmeztetek 

aim ostentare, másoknak 
utánzandó például em
legeti

ingenium, -ii, sn. hajlam, 
természet, pro cuiusque 
ingenio alium alio 
modo excitare, minden 
egyesnek hajlama szerint 
kit-kit más módon buz
dított, azaz mindegyiket 
természeti hajlama sze
rint buzdította (ígéret
tel, fenyegetéssel, es- 
dekléssel)

minitari, fenyegetni 
obtestari, esdekleni. 1. X. 3.

XLIX. 3-6. 83

ignarus hostium, a nél
kül, hogy az ellenségről 
tudott volna vlmt 

degredior, 3, -gressus, le
szállók

conspicari, megpillantani, 
meglátni, (itt a depo
nens ige passivumban 
van használva, azért 
conspicatur (a. m. se 
ostendit), föltűnik, elő
tűnik)

quidnam insolita facies 5 
ostenderet, mit jelent
sen a szokatlan, látvány 

virgultum, -i, sn. cserje 
consido, 3, -sedi, -sessum, 

leülök, letelepszem 
plane, ht. egészen, telje

sen
occultare, eltitkolni, elrej

teni
incertus, 3, a mi bizony

talan, a mit nem lehet 
jól látni, a kikről nem 
lehetett tudni (subiectiv 
értelemben)

natura loci, a hely fek
vése miatt

obscurare, elhomályosí
tani, elrejteni

paulisper, ht. kissé, rövid 
időre

constituo, 3, -stitui, -sti- 
tutum, megállítok 

commutatis ordinibus, 6 
megváltoztatván az arcz- 
vonalat

6*
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latus, -eris, sn. oldal, 
szárny

subsidium, -ii, sn. segéd
csapat. hármas rendek
ben (t. i. hastati, prin- 
cipes, triarii), állítja 
föl a csatasort

manipulus, 1. XLIX. 2. 
funditor, 1. XLVI. 7. 
sagittarius, 1. XLVI. 7. 
dispertw, 4, -ivi, -itum, 

felosztok, elosztok
in cornibus locat (Ny. 235. 

§• 2.)
pauca, (acc. hortari mel

lett)
pro tempore, a rövid idő

höz mérten, a körülmé- 
ményekhez képest 

principia, -orum, sn. az 
első hadsorok, a csata
rend első sorai; princi
piis transvorsis, ol
dalra fordult arczvonal- 
lal

planum, -i, sn. síkság.

L.

I Vereor, 2, veritus, félek 
ex, 1. V. 4.
anni tempus, évszak 
inopia aquae, vízhiány 
sitis, -is, nn. szomjúság 
conficio, 3, -feci, -fectum, 

elkészítek, bevégezek; 
szv. megemésztek, tönk
reteszek

expeditus, 1. XLVI. 7. 

antecapio, 3, -cepi, -cep- 
tum, előre elfoglalok 

creber, gyakori; 1. XLV. 3. 
transvorsis proeliis, ol

daltámadásokkal 
remorari, késni, késlel

tetni, feltartóztatni 
diffido, 1. XXXII. 5. 
lassitudo, -inis, nn. kifá- 

rasztas
temptare, 1. XVIII. 7. itt: 

megkísérteni, megpró
bálkozni, lassitudinem, 
et sitim militum temp
taturos, számítani fog
nak a katonák kimerült
ségére s tikkadtságára 

pro re et loco, a körül- 2 
ményhez s a helyhez ké
pest

principia, 1. XLIX. 6. 
sinister, 3, bal 
agmen -inis, sn. vonulás; 

qui in agmine princi
pes facti erant, kik vo
nulás közben a hadse
reg élére kerültek 

ubi videt, mihelyt látja 3 
(Ny. 245. §. 2.1. j.) 

extremum agmen, utócsa
pat

praetergredior, 3, -gres
sus, elhaladok 

quasi, körülbelül 
duum, a. m. duorum 
cedo, 3, cessi, cessum, hát

rálok, 1. XXXVI. 2.
advorsarius, -ii, hn. el

lenség
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receptus, -us, hn. vissza
vonulás, ne forte ceden
tibus advorsariis (dat.) 
receptui et post muni
mento (dat.-sok) foret, 
hogy az esetleg hátráló 
ellenségnek visszavonu
lásra alkalmas helyül 
s azután védelmi pontúi 
ne szolgáljon

Numidae alti, némely 
numidák, a numidák egy 
része (alii . . . pars e 
helyett: alii . . . alií)

caedo, 3, cecidi, caesum, 
ölök, öldösök

temptare, a. m. megtá
madni

infensi adesse, elkesere
detten támadnak

instare, szorongatni 
omnibus locis, minden 

ponton; (caedere, in- 
stare, conturbare inf. 
hist.)

firmioribus animis, bát
rabban (abl. qual.)

obvius, 3, szemközt levő 
szembe menő, szembe
szálló

ludificari, 1. XXXVI. 2. 
incerto proelio, rendetlen 

csatározás (abl. caus.) 
eminus, ht. távolból 
sauciare, megsebesíteni 
contra, ellenkezőleg 
ferio, 4, ütök, verek, lövök 
manum conserere, meg

ütközni; neque contra 

feriundi aut Conse - 
rundi manum copia 
erat, és ellenkezőleg nem 
volt alkalmuk a vissza- 
lövésre vagy a közelről 
való megütközésre; — 
feriundi, conserundi, 
gerund. gén. copia miatt 
(Ny. 206. §. 6.)

docti, 1. XLIX. 1. edocet- 5 
nél

insequor, 3, -secutus, ül
dözök

confertim, tömegesen, zárt 
sorokban; non confer
tim neque in unum sese 
recipiebant, nem töme
gesen, nem is egy helyre 
vonultak vissza

prior, itt több, numero 6 
priores, számra nézve 
több

disiicio, 3, -ieci, -iectum, 
szétszórok, megosztok 

sin, ha pedig (Ny. 171. §.
s 1. j.)

fuga, -ae, nn. menekülés, 
(dat.-bán opportunior 
miatt)

consuetus, 3, hozzászo
kott, jártas

ea, ht.
Vera éppen (ea-nak nyo- 

mósítására)
virgultum, 1. XLIX. 5. 
asperitas, -atis, nn. ne

hézség, járhatatlanság 
(hegyes-völgyes volta)
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insolentia, -ae, nn. SZo- 
katlanság

retineo, 2, -nui, -tentum, 
visszatartok, akadályo
zok.

LI.
1 Negotium, -ii, sn. itt üt

közet
incertus, 3, kétes 
foedus, 3, ocsmány, bor

zalmas
dispergo, 3, -spersi, -sper- 

sum, széthintek, szét
osztok, dispersi a suis, 
övéiktől elvágatva 

signum -i, sn. zászló 
observare, figyelni 
ubi quemque periculum 

ceperat, a hol valakit a 
veszedelem utóiért 

propulsare, elűzni, védni 
magát

arma, tela, védő s támadó 
fegyverek

nihil agi, semmi sem tör
ténik

consilium, -ii, sn. terv
2 itaque a, m. eí ita 

multum diei, a nap nagy
része

cum etiamtum, midőn 
még

in incerto erat, kétséges 
volt

3 aestus, -us, hn. hőség
languidus, 3, lankadt, bá

gyadt ; (omnibus lan
guidis abl. abs.) 

fessus, 3, elfáradt 
consido, 1. XLIX. 5.
deficio, 3, -feci, -fectum, 4 

elpártolok, elcsüggedek 
patior, 3, passus, tűrök 
quo cedentes tenderent, a 

hova menekülhetnének 
in armis omnia sita, min

den a fegyvertől függ 
quietus, 3, nyugodt, vesz- 5 

teg
circumire, hortari, stb. 

inf. hist.
temptare, 1. L. 1.
dubius, 3, ingadozó; lio- 

stibus dubiis instare, 
sarkában van az inga
dozó ellenségnek

quos cognoverat firmos 
(esse), a kikről tapasz
talta, hogy rendíthetet
lenek (Ny. 268. §. 4.j.) 

eminus, 1. L. 4. 
pugnando, (ger. abl. esz

közt jelent), émte 
pugnando, távolról való 
harczolással.

LII.
(Ops), 1. V. 4. itt: kedvező 1 

tényezők, segédeszköz
dispar, -paris, nem egyen

lő, külömböző
tocus, itt: hadi állás, (a 

hely minősége miatt) 
adversus, 3, nem kedvező, 

kedvezőtlen 
perfugium, -ii, sn. mene- 3 

dékhely
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copia, -ae, nn. alkalom, 

1. L. 4.
et iam, és mivel már 
die, a. m. diei, gen. 
vesper, -eris és vesper, 

-eri (acc. vesperam, abh 
vespere és vesperi), hn. 
est

advorso colle, (abh loci), 
a szemben fekvő ha
lomra rohannak 

praecipio, 3, -cepi, -cep- 
tum, meghagyok, meg
parancsolok

4 amisso loco, állásukból ki
szorítva

fundo, 3, fudi, fusum, 
kiöntök, elűzök, elker
getek

fugare, űzni, megfutamí
tani ; fusi fugatique, tel
jes vereséget szenvedtek 

velocitas, -atis, gyorsaság, 
fürgeség

tutari, ótalmazni, meg
menteni

5 praeficio, 3,-feci, -fectum,
élére állítok

quem . . . diximus, (Ny. 
268. §. 4. j.) 

praetergredior, 3, -gres
sus, mellette elhaladok 
(Ny. 195. §.)

aequus, 3, egyenlő; ae- 
quus locus, síkság

quo, hova
praemitto, 3, -misi, -mis

sum, előre küldök, 1. L. 1. 
festinans pergit, sebes 

6 
ment, 
gond-

lépésben halad (Ny. 237. 
§. 12. a.)

quietus, a. m. nyugodtan 
exornare, fölékesíteni;

aciem exornare, a csa 
tasort fölállítani

remitto, 3, -misi, -mis- 
sum, visszaküldők, meg
szűnöm, neque remittit 
explorare, s nem szűnik 
meg kikutatni

consido, XLIX. 5. 
vacuus, 3, üres, 

animo vacuus, 
tálán

accipio, 3, -cepi, -ceptum, 
értesülök; consedisse... 
v acuum..........augeri,
(acc. c. inh accepit 
miatt); simulque (t. i. 
accepit) ex lugurthae 
proelio clamorem au
geri (szv. inh általános 
alany) s egyszersmind 
arról, hogy Jug. csatája 
következtében a zaj na
gyobb s nagyobb lesz 

cognita re, (abh abs.) azt 
megtudván

laborare, dolgozni, ve
szélyben forogni, szo
rongatott helyzetben 
lenni; laborantib us suis 
auxilio foret, szoronga
tott társainak segítsé
gére jön

diffido, h XXXIh 5. 
XLVI. 1.
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arte, (e. h. arete) sűrűn, 
szorosan

quo, a. m. ut eo (Ny. 251. §.) 
officio, 3, -feci, -fectum, 

gátolok, akadályozok, el
zárok

porrigo, 1. XLIX. 1.

Lili.

1 Ex improviso, váratlanul, 
hirtelen

pulvis, -eris, hn. por pul
veris vis magna, nagy 
porfelleg

prospectus, -us, hn. kiné
zés, kilátás

arbustum, 1. XLVIII. 4.
consero, 3, -sevi, -situm, 

hevetek, nam prospec
tum ager arbustis con
situs prohibebat, mert 
a cserjékkel benőtt mező 
gátolta a kilátást

reor, 1. VII. 3.
aridus, 3, száraz; humus 

arida, por, humum 
aridam vento agitari, 
szél veri föl a port

post, azután
ubi . . . vident, (Ny. 245.

aequabilis, -e, egyenlő 
sicut acies movebatur, 

mint (valami) sereg vo
nul tovább; (moveba- 
túr, a közbe szúrt mon
datban ind. tény jelölé
sére)

magis magisque, mindin
kább

properare, sietni; prope
rantes, gyorsan

pro, előtt 
propius, közelebb (Ny. 52. 2

§• 4.) 
ventum est, általános

alanyság (Ny. 192. §. 6.) 
utrimque, ht. mindkétfelől 
concurro, 3, -curri, -cur

sum, összefutok, con
curritur egymásra ro
hannak (Ny. 192. §. 6.) 

remorari, időzni, helyt 3 
állani

tantum modo . . . . dum, 
csak addig .... mig, in 
elephantis auxilium 
putant, mig az elefán
tokban (elefántok segít
ségében) bíznak 

postquam. . . vident, (Ny.
245. §. 2; 1. j.) 

disiicio, 3, -ieci, -iectum, 
elszakítok, postquam 
eos impeditos ramis ar
borum atque ita dis- 
iectos circumveniri 
vident, miután látják, 
hogy azokat a fák aka
dályozzák a menésben 
s ennek következtében 
egymástól elszakadva, 
hálóba kerülnek 

atque ita, s ennek követ
keztében

fugam facere, megfutni, 
futásnak eredni
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abiicio, 3, -ieci, -iectum, 
elvetek, collis aut noc
tis, quae . . abeunt, a 
domb vagy a már beállt 
éj védelme alatt sértet
lenül elmenekülnek

integer, 3, sértetlen (Ny. 
237. 3. s j.)

5 lassus, 3, kimerült
amplius opinione mo

rabatur, mivel várako
zásuk ellenére tovább 
késlekedett; tovább kés
lekedett, mintsem gon
dolták

instructus, 3, (instruo- 
bél) felszerelve, (sora
kozva)

intentus, 3, kifeszített, csa
tára készen, 1. XLVI. 5.

procedo, 1. XXXV. 4.
§ languidus, 3, lankadt, tu

nya, lomha
remissus, 3, tág, tunya, 

rest, nihil languidi, ni
hil remissi patiebatur, 
sem tétlenséget, sem ha
nyagságot nem engedett 
(Ny. 212. §. II. I.s2, j.) 

7 primo, eleinte
obscura nocte, (abl. abs. 

okado), az éj sötétsége 
miatt

procul inter se, egymástól 
távol

advenfáre, kozelgetni, kö
zeledni

alteri apud alteros formi
dinem simul et tumul

tum facere, egymást 
kölcsönösen rémületbe 
s zavarba ejtették 

paene, ht. majdnem 
imprudentia, -ae, nn. té

vedés (abl.) 
admissum, t. i. est, történt 
explorare, kideríteni 
pro, helyett 8
exorior, 4, -ortus, kelet

kezem, támadok 
alius alium, egymást 
appellare, megszólítani 
edoceo, 2, -cui, -ctum, el

beszélek
ad caelum ferre, az égig 

magasztalni
quippe res humanae ita 

sese habent, mert így 
van az a világon 

vel ignavis, még a gyá
váknak is

gloriari, dicsekedni 
res advorsae, szerencsét

lenség, balsors 
bonus, itt: vitéz 
detrectare, el nem fogad

ni, kisebbíteni, érdemét 
csökkenteni.

LIV.

Quadriduum, -ii, sn. nép, i 
nap, négy napi időszak ; 
quadriduo, abl. acc. he
lyett

morari, időzni 
saucius, 3, sebesült 
reficio, 3, -feci, -fectum.
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újból csinálok, helyre
állítok ; saucios cum 
cura reficit, a sebesül
teket gondosan ápol
tatja

more militiae, hadi szo
kás szerint

meritus, 3, érdemes, a ki 
érdemeket szerzett

gratias agere, köszönetét 
mondani

levis, -e, nn. könnyű 
parem animum gerant, 

(puszta coniunc. hortor 
után (Ny. 275. §. 1. j.) 
hasonló bátorságot ta
núsítsanak

pugnatum, harczoltak, 
(ált. alany, Ny. 192. §. 6.) 

reliquus, 3, hátralevő 
labor, -oris, hn. fárada

lom
faré, a. m. futuros esse 

(Ny. 73. s. 153. §.)
2 transfuga, -ae, hn. szöke

vény
uöi gentium (Ny. 212. §. 

II. 3. j.) aut quid agita
ret, hol tartózkodik s mit 
csinál [§. 2.)

paucisne .. . an, (Ny. 176. 
utisése victus gereret, ho

gyan viseli magát legyő- 
zetése után (leveretése 
után), úti nem egyenes 
kérdésekben, a. m. ho
gyan, mikép, mint; vic
tus mint legyőzött (Ny. 
237. §. 1.)

explorare, kikémlelni, ex
ploratum , (supinum 
czélhatározóilag (Ny. 
293. §. 2. s 2. j.) 

saltuosus, 3, erdős 3
munire, megerősíteni 
cogo, 3, -égi, -actum, ősz-

gyűjtök
hebes, -etis, nn. tompa, 

életlen, buta, ügyetlen; 
numero hominum .... 
cultorem, a mely számra 
nézve oly nagy (a mely 
elég számos), de ügyet
len s erőtlen s melynek 
állandó foglalkozása in
kább a földmivelés s ba- 
romtenyésztés, mint a 
hadakozás

cultor, -oris, hn. művelő; 
az or végzetű főnevek 
rendesen állandó szoká
sos foglalkozást fejeznek 
ki, 1. XLV1II. 4.

ea gratia, (abl. caus. eius 4 
rei gratia helyett), azon 
okból, azért

ex, a. m. után 
quo cuiusque animo fert,

a merre kinek-kinek tet
szik

fiagitium militiae, a ka
tonai becsület ellen való 
bűn

ducitur, a. m. putatur, 
(Ny. 192. §. 2. b.)

ita se mores habent, ilyen 
erkölcsi fogalmaik van
nak
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5 etiamtum, még mindig 
ferox, -ocis, nn. daczos 
renovare, megújítani, bel

lum renovari, oly há
ború újul meg, kezdő
dik

libido, -inis, nn. önkény, 
tetszés; quod nisi ex 
illius libidine geri non 
posset, a mely csak an
nak tetszése szerint foly
tatható (történhetett)

iniquus, 3, nn. egyenlőt
len

minore detrimento illos 
vinci, quam suos vin
cere, hogy azok heve
sebb veszteséget szen
vednek leveretésük al
kalmával, mint Övéi győ
zelmük alkalmával

Proelium, -ii, sn. itt: meg- 
rohanás; non proeliis 
. .. . gerundum, hogy 
nem megrohanásokkah 
sem nyílt csatákkal, ha
nem más módon fogja 
a háborút viselni, (ge- 
rundum, Ny. 106. §. 6.)

6 opUlentUs, 3, (opulens),
gazdag

castellum, -i, sn. erősség, 
vár

temere, megfontolás, terv 
nélkül, imigy-amúgy

pubes, -eris, serdült, fel
nőtt, fn. puberes, felnőt
tek, férfiak

interfici, (szv. inf. nincs

kitéve a működő alany; 
I Ny. 269. §. 2. j.)
aZía omnia militum prae

dam esse, (t. i. iubet) 
minden egyebet zsákmá
nyul hagy katonáinak 

ea formidine, e. h. formi
dine ex iis rebus orta, 
az ebből támadt rette
gés következtében 

obses, -sidis, hn. kezes, 
túsz

adfatim, ht. bőven 
praebeo, 2, -ui, -itum, 

nyújtok, adok 
ubicunque, bárhol 
res, szükség 
praesidium, -ii, sn. őrség 
negotium, -ii, sn. itt: el

járás
proelium male pugna

tum ab suis, katonáitól 
rosszul viselt ütközet; 
azaz: vesztett csata 

sua loca, azaz: sibi op
portuna loca, neki al
kalmas, kedvező helyek 

alienus, 3, idegen, alkal
matlan, kedvezőtlen

ex copia consilium capit, 
a dolgok jelen állásában 
(a körülmények szerint) 
arra határozta magát,
1. XXXIX. 5.

opperior, 4, -peritus és 
-pertus, várok, várako
zom vlkire

avius, 3, járatlan 
ignoratus, 3, észrevétlenül
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^palari, szerteszét kóbor- 
lani

inermis, -e, fegyvertelen 
intactus, 3, érintetlen, itt : 

htr. seb nélkül
subvenio, 4, -veni, -ven- 

tum, segítségére jövök 
(ált. al.Ny. 192. §. 6.).

sicuti iussi erant, a mint 
nekik meghagyták, uta
sítás szerint.

LV.

1 Ingens, rendkívüli nagy 
res, tett
seque et exercitum more 

maiorum gereret (exer- 
citum-va vonatkoztatva 
haberet helyett), mikép
pen viseli magát s bánik 
seregével

in advorso loco (megen
gedő értelemben) vidor 
tamen virtute fuisset, 
miként lett — ámbár 
rossz hadiállása volt — 
vitézségével győztessé 

magnificus,3, elbizakodott 
socordia, 1. I. 4. s II. 4. 
solitudo, -inis, nn. puszta 
supplicium, -ii, sn. aláza

tos kérelem, itt a. m. 
supplicatio, -onis, nn. 
hálaünnep az istenek 
tiszteletére szerencsés, 
— bűnbánó s engesztelő 
ünnep szerencsétlen — 
események alkalmával 

civitas, a. m. cives 
trepidus, 3, nyugtalan

kodó
sollicitus, 3, aggódó 
laeta agere, a. m. civitas 

. . . laeta erat, a polgá
rok, kik azelőtt a háború 
kimenetele miatt nyug
talankodtak s aggódtak, 
örvendeztek

praeclarus, 3, világos, ki
tűnő, ünnepelt

intentus, 3. kifeszített. 3 
figyelmét vlmire fordító, 
buzgó

festinare, serénykedni 
necubi, ht. hogy valahol 

ne, necubi hosti oppor- 
tunus fleret, hogy vala
hol az ellenségnek ked
vező alkalmat ne adjon 

ita quo clarior, eo magis 4 
anxius (1. XI. 8.) erat, 
így (történt), hogy mi
nél nevezetesebb lett 
(minél inkább dicsőítet
ték), annál inkább ag
gódott

post insidias lúg., Ju
gurtha alattomos táma
dásai óta

effusus, 3, szétszórt, elszé- 
ledt

praedari, zsákmányolni 
ubi, ha
pabulum, -i, sn. takar

mány
cohortes cum omni equi

tatu praesidium agita-
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bant, cohorsok s az 
egész lovasság képezték 
a födözetet

5 praeda, a. m. praedando 
vastare, pusztítani

6 haud longe inter se, egy
mástól nem messze (kö
zel)7 ceterum, külömben 

quo, hogy annál
latius cresceret, nagyobb 

terjedelmet vegyen 
divorsus, h XII. 5.

8 tempus, alkalom; tempus
et locum, alkalmas he
lyet

aquarum fontes, forráso
kat

penuria, 1. XVII. 5. 
modo . . . interdum, a. m. 

modo . . . modo
postremos in agmine, utó

had
temptare, 1. L. 4.
post, a. m. deinde, 1. 

XVIII. 7.
minitari, fenyegetni (alci) 
neque otium pati, nem 

engedett nyugalmat a 
(romaiaknak) 

tantummodo, csak 
inceptum, -i, sn. vállalat.

LVI.

1 Fatigari, kifárasztani 
copia, 1. XVIII. 6. s L. 4. 
et in ea parte, qua sita 

erat, arcem regni, s 

azon részben, a hol fe
küdt, az ország védő
bástyáját

reor, 1. VII. 3.
id quod,(vagy puszta quod 

közbe vetett mondat be
vezetésére) ; id quod ne
gotium poscebat, a hogy 
a körülmény, a dolog 
követelte

laboro, 1. LII. 6.
magnis itineribus, gyors 2 

menetben
aníevemo, 4, -vem, -ven

tum, megelőzök
hortatur defendant, 1.

LIV. 1.
oppidanus, 3, városbeli 
quod genus, oly embere

ket, kik . ..
fallo, 3, fefelli, csalok, 

megcsalok; quod genus 
ex ... . firmissimum 
erat, oly embereket, kik 
a király csapataiban a 
legmegbízhatóbbak vol
tak, mivel nem szeghet
ték meg újra hűségüket, 
el nem pártolhattak

in tempore, kellő időben, 
jókor

adsum, -esse, -fui, (inf. 3 
fut. futurum esse he
lyett)

compositis rebus, ezen 
rendelkezések után (abl. 
abs.)

quam maxime, lehető lég 
. . . (Ny. 54. §. 7.)
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cognosco, 3, -novi, -ni- 
tum, megismerek, meg
tudok

ex itinere, útközben 
frumentari, gabonát be

szerezni ; (frumentatum 
supinum missum (inf. 
perf. pass.) miatt)

post malam pugnam, sze
rencsétlen ütközet után 

deficio, 3, -feci, -fectum, 
elpártolok (Ny. 194. §. 
2-j-)

4 iám egredientibus, távozó
félben levő, a kik már 
el akartak távozni (impf. 
de conatu, Ny. 241. §. 
3. 1. j.)

ab tergo, hátulról
casus, -us, hn. itt: ked

vező alkalom
aetatem, agere, élni

5 signum inferre, az ellen
séget csatarendben meg
támadni

properare, sietni, ni . . . . 
properavisset, ha nem 
sietett volna az ellenség 
megtámadásával s a vá
rosból való kivonulással 

fidem mutare, adott sza
vát megszegni

sese agunt (a. m. gerunt) 5 
tanta mobilitate sese 
Numidae agunt, oly in
gatagok a numidák

6 sustentare, tartani, fen-
tartani

urgeo, 2, ursi, szorítok, 
szorongatok

profugi discedunt, szét
futnak.

LVII.
Opere, mesterségesen 1 
nullius idoneae rei, egyet

len, a védelemre alkal
mas eszközben sem 

egeo. 2, -ui, szűkölködöm 
(Ny. 222. §. 3. j.)

pro tempore, 1. XLIX. 6. 2 
paratis rebus, intézkedé

sének megtétele után 
moenia, -ium, sn. bástya, 

cuncta moenia, az egész 
erődítvényt, a bástyákat 
(Ny. 206. §.) 

legatus, -i, hn. alvezér 
curare, 1. XLVI. 7. ubi 

quisque curaret, a hol 
kiki a vezér teendőit vé
gezze

neque, a. m. neque tamen 3 
infensus, 3, elkeseredett 

intenti, 1. 46. 5. (Ny. 237.
§• 3.) 

ingenium, 1. XLIX. 4. 
eminus, 1. L. 4. 4
glans, -nd/s,nn. makk, bo

gyós gyümölcs; ólom
vagy agyagból készült 
golyó

succedo, 3, -cessi, -cessum, 
vlmi alá megyek, köze
ledem

suffodio, 3,-fodi, -fossum, 
aláások
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scalae, -arum, nn. lépcső, 

létra
proelium in manibus fa

cere, (a. m. comminus 
pugnare), közelről har- 
czolni, (pugnare.... cu- 
pere, inf. hist.)

saxum, -i, sn. szikla; (töb
besben) : szikladarabok 

sudis, -is, nn. karó 
pilum, -i, sn. hajító dárda 
pix, -cis, nn. szurok 
sulphur, -uris, sn. kén 
taeda, -ae, nn. szurok fe

nyő, fenyőfáklya
pice et sulphure taedam 

mixtam ardenti mit
tere, szurokkal és kén
nel bevont égő fenyő
fáklyákat hajítanak

6 timor animi satis muni
verat, gyávaságuk védte 
eléggé

iaculum, -i, sn. hajító 
dárda

tormentum, -i, sn. kötél, 
zsineg, hajító gép 

vulnerare, megsebesíteni; 
parique periculo .... 
erant, egyenlő veszede
lemben, de nem egyenlő 
dicsőségben voltak, (osz
toztak) bátrak és gyávák.

LVIII.
1 Dum certatur, mig így 

harczoltak(Ny.245. §. 1.) 
ex improviso, ht. várat

lanul

remitto, 1. LII. 5. remissis 
(abl. abs. caus.) fölhagy
ván az őrködéssel

qui in praesidio erant, 
kik az őrseregben voltak 

exspectare, várni; om
nia magis quam proe
lium exspectantibus 
(abl. abs. caus.) s mivel 
minden egyebet, csak 
harczot nem vártak 

portam, a. m. in portam 
percello, 3, -culi, -culsum, 2 

megrémítek, megrendí
tek

sibi quisque pro moribus 
consulunt (Ny. 204. §.
2. j.), kiki a maga módja 
szerint gondoskodik 
önönmagáról

pars vulnerati .. .. (Ny. 
189. §. II. 3. 4. j. értei, 
sz. egyeztetés)

grex, gregis, hn. nyáj, se- 3 
reg, grege facto, csopor
tosan, tömegbe állva 

editus, 3, kiemelkedő, ma
gas

eminus, 1. L. 4.
remitto, 3, -misi, -mis

sum, visszahajítok, visz- 
szalövök

frustrari, rászedni, meg
csalni, pauci in pluri
bus minus frustrati 
(szv. jelentéssel), jólle- 

I hét kevesen voltak, a na- 
I gyobb számból többet
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találtak lövéseikkel (ke
vesebbet hibázhattak) 

í&í verő, éppen ilyenkor 
maxima vi, teljes erővel 
fundo, fugo, 1. LI. 4.

4 converto, 3, -verti, -ver
sum, megfordítok 

animadverto, 3, -verti, 
-versum, észreveszek, 
fugam ad se vorsum 
(versus h.) fieri, hogy 
feléje futnak

indicare, jelentem, el
árulni, mutatni; qu aeres 
indicabat, a mely kö
rülmény mutatta, el
árulta

popularis, -e, honfitárs, 
földi

5 lacrimare, könnyezni 
per rempublicam, az ál

lam üdvére
ne quam, a. in. ne ali

quam
contumelia, -ae, nn. gya

lázat
inultus, 3, boszulatlan (Ny. 

237. §. 3.)
sino, 3, sivi, situm, enge

dek, ne sinat contume
liam remanere in exer
citu victore, ne tűrje, 
hogy valamely szenny
folt száradjon a győző 
hadseregen

6 brevi, a. m. brevi tempore 
efficw, 3, -feci, -fectum, ki-

eszközlök, végrehajtok, 
teljesítek 

praecipitare, letaszítani, le
buktatni ; alii super val
lum praecipitarentur, 
némelyek hanyatthom- 
lok estek le a sánczon 

angustiae, -árum, nn. szo
ros ; in angustiis, szoros 
helyeken

officio, 1. LI. 6.; alii in 
augustiis ipsi sibi pro
perantes officerent, má
sok a szoros helye
ken sietségük miatt 
egymás gátolására vol
tak

inficio, 3,-feci, -fectum, ke
verek, bekenek; infecto 
negotio, siker nélkül, 
czélja elérése nélkül.

LIX.

Adventus, -üs, hn. jőve- 1 
tel; qua regis adventus 
erat, a honnan a király
nak jönnie kellett 

pro, előtt; equitatum agi
tare iubet a lovassággal 
hadi gyakorlatot tétet 

dispertire, felosztok, elosz
tok

ut superiore die, mint az 
előtte való napon

ex occulto, rejtekéből 2 
locáre, elhelyezni 
paulisper, kissé, rövid időre 
subvenio, 4, -veni, -ventum, 

segítségül jövök
ni, a. m. nisi 3
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Rövidítések.

abl. = ablativus
abl. abs. — ablativus absolutus
acc. = accusativus
acc. c. inf. = accusativus cum infinitivo 
á. é. = átvitt értelemben
alci, alcs, alqd, alqm, alqo = alicui, 

alicuius, aliquid, aliquem, aliquo
áll. = állitmányi
a. m. = annyi mint 
áth. = átható ige 
bh. = benható ige 
coni. = coniunctivus 
cs. = cselekvő 
dat. = dativus
e. == egyes szám
e. = értelemben
élj. = elülj áró
f. k. = függő kérdés
fn. fnileg. = főnév, főnévileg 
fsf. = felsőfok
fut. = futurum
füg. besz. függő beszéd 
gén. — genitivus
h. = helyett
hn, = hímnemű; hnn. = hím- és 

nőnemű
hny. = hiányos
ht. = határozó 
imp. = imperativus 
impf. = imperfectum 
ind. = indicativus 
isz. = indulatszó 
köv. = következő 

kt. = kötőszó 
kül. = különösen 
kzf. = középfok
l. — lásd
m. = mondat
mlkm. = mellékmondat 
nn. = nőnemű 
nom. c. inf. = nominativus cum in

finitivo
nv. = névmás
Ny. == Schultz-Dávid, Latin nyelvtana 
öá. == önállóan
or. obi. = oratio obliqua 
part. = participium 
pfm. = perfectum 
rghln. = ragozhatatlan 
RNy. = Dávid István, Röv. latin 

nyelvtan
sn. = semlegesnem.fi
sz. = személy 
szmt. = személytelen 
szr. = szerkezet 
szv. = szenvedő 
tbs. = többes szám
t. i. = tudniillik
t. k. = tulajdonképen
u. i. = ugyanis
vlki, vlmi = valaki, valami
v. ö. = vesd össze
1, 2, 3, 4 (az ige után) = első, stb 

igeragozáshoz tartozó
3, (a melléknév után) = három végzetű

semlegesnem.fi
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(pavissent, (a. m. potuis
sent)3 congressus, -us, hn. össze
jövetel, megütközés 

pedites cum equitibus per
mixti, a lovasok közé 
beosztott gyalogság 

fretus, 3, bízó, bizakodó, 
vlmire támaszkodó

sequor, 3, secutus, köve
tek ; sequi dein cedere, 
majd üldözték az ellen
séget, majd hátráltak 

advorsis equis concurrere, 
lovaikkal egyenesen elő
re vágtatni

implicare, bebonyolítani; 
implicare et perturbare 
aciem, egészen összeza
varták a csatarendet

expeditus, 3, könnyű fegy
verzetű ; expeditis pedi
tibus (abl. instr.)

victos dare, legyőzni, (nyo
matékos kifejezés egy
szerű perfectum helyett; 
Ny. 278. §. 5.)

LX.

ahol .... ott a legheve
sebben harczoltak 

sauciare, megsebesíteni,
avidius .. . tegere, kiki 
inkább kívánt másokat 
megsebesíteni, mint ma
gát védeni

ad caelum ferri, az égig 
hatolt

utri i que, mindkét részről 
defensare, védelmezni 
remitto, 3, -misi, -missum, 

visszaküldők, alábbha
gyok

prospectare, nézni 
intentus, 3, figyelmes, (fi

gyelmesen)
uti quaeque .... erant, a 

szerint a mint állott Ju
gurtha ügye

animadvorto, 3, -ti, -sum, 
észreveszek, eos laetos.. 
animadvorteres (által, 
alanyuság Ny. 192. §. 6. 
d.) őket majd örvendezni, 
majd remegni lehetett 
látni

cerno, -ere, látok; sicut 
... cerni possent, mintha 
övéik őket hallhatnák

1 Certare, harczolni, certa
batur, (általános alany.) i 
harczoltak

cürare, igazgatni, paran
csolni

acer, -cris, -cre, heves 
nitor, 3, nisus v. nixus, 

támaszkodom, törek
szem ; ubi .. . eo ... niti.

vagy láthatnák 
alii-alii, némelyek-mások 
corporibus niti, egész tes

tükkel erőlködtek, izeg- 
tek-mozogtak

et ea huc et illuc agitare, 
azt majd erre, majd arra 
hajlították; előre, hátra 
hajlongtak

274—1896. Lat. Praep. — Sáli. Jug.
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vitabundus, 3, kikerülő, 

kitérő ; quasi .... tela, 
mintha a dárdák elől ki
térni vagy ilyeneket vet
ni akarnának

5 curo 1. 60. 1. nam ... cu
rabat, mert ezen a részen 
ő volt a vezér

consulto, ht. szándékosan 
lenis, -e, szelíd, lágy, enyhe 
diffidentia, nn. bizalmat

lanság, diffidentiam rei 
simulare, (inf. hist.) tet
tette magát, mintha nem 
bíznék ügyében (ügyé
nek sikerében)

tumultus, -us, hn. zaj, tá
madás ; sine tumultu, a 
nélkül hogy . . .

viso, 3, -si, -sum, nézek
6 studium, sn. érdeklődés 

astringo, 3, -strinxi, -stric
tum, összeszoritok, ösz- 
szefüzök, lebilincselek; 
ita illis ... astrictis, (abh 
abs.) míg az övéik iránt 
való érdeklődés őket 
egészen lebilincselte

repente .. . aggreditur, ro
hamot intéz

scalae, nn. lajtorja, létra ; 
scalis egressi, a létrán 
feljutott

summa, (se. muri), a fal 
ormai

ingero, 3, -gessi, -gestum, 
behordok, rádobok

7 comminuo, 3, -nui, -utum,
apróra összetörök : ubi..

comminutae, miután 
egyik létra a másik után 
összetörött 

affligo, 3, -flixi, -flictum, 
hozzácsapok, ledöntök; 
afflicti sunt, lezuhantak 

integer, -ra, -rum, ép, sér
tetlen 

conficio, 3, -feci, -fectum, 
elkészítek, bevégezek, 
tönkre teszek; vulneribus 
confecti, sebektől tönkre- 
téve, sebekkel borítva 

magna pars . . . . abeunt
(értelem sz. egyeztetés;
Ny. 189. §. II. 4.) 

utrimgue, mindkét részen 8. 
dirimo, 3, -emi, -emptum,

szétszedek, félbesza
kítok.

LXI.

Inceptum, sn. vállalat; fru- t 
stra (esse), miután látja, 
hogy vállalata dugába 
dőlt

suus, -a, -um, sajáh neki 
kedvező; neque lugur- 
tham . . . facere, s Jug. 
sem bocsájtkozik ütkö
zetbe, hacsak nem lesből 
vagy neki kedvező he
lyen

exigo, 3, -egi, -actum, ki
hajtok, elűzök, eltöltők, 
aestatem exactam esse, 
a nyár elmúlt

deficio, 3, -feci, -fectum.
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elpártolok, csatlakozom, 
(Ny. 194. §.)

loco a. m. natura, termé
szeti fekvésükkel

impono, 3, -sui, -itum, el
helyezek, elszállásolok 

2 ceterum (e. accó exerci- 
tűm, a sereg többi részét

Numidiae, (dat. proxuma 
miatt)

hiemare, telelni, téli szállá
son lenni; hiemandi 
(ger. genit, gratia miatt) 

8 ex aliorum more, mások 
szokása szerint

quies, -etis, nyugalom 
luxuria, nn. tobzódás, dő

zsölés; quieti, luxuriae 
(dat.-ok concedit miatt) 
tendo, 3, tetendi, tentum, 
feszítek; insidias ten- 
dere, cselt szőni, behá
lózni

per amicos, barátjai segít
ségével (Ny. 220. §. b.2. j.) 

et eorum . . . parat, s hűt
lenségüket fegyver gya
nánt fölhasználni készül 

4 vadis, hn. kezes; va
dibus datis (abl. abs.), 
kezeseket adván

nex, necis, nn. gyilkolás; 
clam . . . fugerat, Mas
siva meggyilkolásáért 
való elitéltetése elől tit
kon megszökött

aopia, nn. alkalom
fallo, 3, fefelli, rászedni,

csalni; quod per .. . fal- 
lundi erat (okhatározó 
m.-a multis pollicitatio
nibus aggreditur-nak) 
mivel annak benső ba
ráti viszonyánál fogva 
legjobb alkalma volt a 
király behálózására 

pollicitatio, -onis, nn. ígé
ret

aggredior, 3, -gressus, 
megkisérlek, fordulok 
vlkhez

efficio, 3,-feci, -fectum, ki- 
eszközlök

colloquor, 3, -locutus, be
szélgetek, értekezem 

occultus, 3, titkos 
fide data, (abh abs.) miután 

szavát adta
vivus, 3, élő, vivum aut 

necatum, élve vagy halva 
impunitas, -atis, nn. bün

tetlenség
concedo, 3, -cessi, -cessum, 

átengedek, (fore ut függ 
fide data-tól, körülirt 
szerkezet acc. c. inf. he
lyett ; Ny. 274. §. 4.) . . . 
concederet, hogy a sena
tus neki büntetlenséget s 
minden vagyonát bizto
sítja (vagyonának birto
kában meghagyja)

Numida, -ae, hn. numi- 
diai; Numidae (dat. per- 
suadet-hez tartozik)

inf idus, 3, hűtlen ; cum in
genio infido (abl. qual.)

7*
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tum metuenti (partié, 
dat. qqq kihagyása miatt 
egyeztetve Numidae-vel) 
ki egyrészt hűtlen ter
mészetű, (ingatag jelle
mű) volt, másrészt félt 

per condiciones, feltételek 
szerint

supplicium, sn. halálos 
büntetés, kivégzés.

LXII.

1 Anxius, 3, aggódó 
miseror, 1, 'atus, sajnálko

zom ; miseraníem (part, 
kihagyva qqq) fortunas 
suas, panaszkodva em
legeti sorsát, szerencsét
lenségét

lacrimare, könnyezni 
obstestor, 1, -atus, könyör- 

gök
aliquando, végre-valahára 
mereo, 2, -ui, -itumés me

reor, 2, meritus, megér
demelek, érdemet szer
zek, genti .... optume 
merenti (part, kihagy. 
QQQ S egyeztetve genti- 
vei) a numida nemzetről, 
mely iránta annyi érde
met szerzett

vastare, elpusztítani 
comminuo, (1. 60. 7.) re

gni . . . esse, az ország 
hatalma meg van törve, 
(az acc. c. inf. or. obi. 
miatt) 

cunctor, 1, -atus, késleke
dem, habozom, illo cunc
tante, mig ő habozik 

consulo, 3, -ui, -ultum 
gondoskodom ; ne .... I 
consulant, maguk ne se
gítsenek magukon

deditio, -onis, nn. megadás 2 
impello, 3, -puli, -pulsum, 

rábírok
' qui (a. m. ut ii), hogy . . . 
Iugurtham . . . facturum 

(esse) (acc. c. inf. dice
rent miatt)

pactio, -onis, nn. szerző- 3 
dés, föltétel, sine ulla 
pactione, föltétlenül

in fidem tradere, megadni 
propere, ht. gyorsan 4
senatorii ordinis (gén.

qual.)
accerso, a. m. arcesso, 3, i 

-ivi, -itum, előhívok, 
meghívok, hivatok; ac- 
cersiri (szv. inf. iubet 
mellett, mert hiányzik a 
végrehajtó alany)

hiberna, -orum, sn. (t. i. 
castra), téli szállás

eorum ... consilium habet, 
velők és másokkal, kiket 
alkalmasaknak tartott, 
hadi tanácsöt tart

ex consiti decreto, a hadi 5 
tanács határozata sze
rint

per legatos, követek utján 
imperare, ráróni, köve

telni
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pondo, sn. (ragozhatatlan) 

egy font
aliquantum, meglehetős 

számú
6 mora, nn. késedelem 

vincio, 4, vinxi, vinctum,
megkötözök, iubet .... 
adduci (szv. inf. ált. ah 
Ny. 269. §.) megparan
csolja, hogy minden szö
kevényt megkötöz ve eléje 
vigyenek

7 adduco, 3, -duxi, -ductum,
odavezetek

cum primum, amint 
coepit, megkezdődött 
spoliare, megfosztani

8 cum ipse Tisidium, voca
retur ad imperandum 
(czélhat), midőn őt Tisi- 
diumba hívták, (hogy 
parancsoljanak vele), 
hogy a további utasítá
sokat átvegye (további 
parancsok végett)

flecto, 3, flexi, flexum, haj
lítok ; rursus . . . suum, 
ismét szándéka megmá
szására kezdett gon
dolni

conscientia, nn.öntudat; ex 
mala .......... digna (tbs.
acc.) timere, s bűnössége 
miatt a megérdemlett 
büntetéstől félni

9 per dubitationem, habozva,
habozásban

consumo, 3, -sumpsi, 
-sumptum, fölemésztek 

taedium, sn. undor, una
lom

potis, pote, -ható, -hető, 
képes; potior, potius, 
gén. -ioris, jobb, jelesebb, 
becsesebb, cum modo.. 
duceret, midőn majd bal- 
sorsánakmegunása miatt 
a háborúnál minden 
egyebet jobbnak tartott 

reputare, megfontolni, in
terdum .... reputaret. 
majd ismét magában 
megfontolta

casus, -űs,hn. esés,bukás; 
quam gravis foret . . . 
mily nehéz lesz a bukás 
(leesés)

nequiquam, hiába, multis 
... perditis (abh abs.)

perdo, 3, -didi, -ditum, el
vesztek

de integro, ht. újból (inte
ger, -gra, -grum (érin
tetlen, sértetlen) mellék
névből)

de provinciis consultus 10 
(partic. relatív.) midőn a 
provinciákról tanácsko
zott t. i. a senatus.

LXIIh

Hostia, nn. áldozat 1
supplicare, könyörögni;

per hostias . . . suppli- 
canti (partic. kihagy, a 
midőn s egyeztetve Ma- 
rio-val) midőn az iste-
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nek áldozatot mutatott 
be (áldozatokkal kö- 
nyörgött. az isteneknek) j 

portende, 3, -tendi, -len- ’ 
tum, jósolok, szv. mutat
kozom, közelgek, liaru- 
spex dixerat magna at
que mirabilia portendi 
(acc. c. inh), a haruspex 
azt mondotta, hogy nagy 
és csodálatosak közeleg
nek, (nagy és csodálatos 
jövőt jósolt neki) 

proinde, amiért is 
fretus, 3, biró, támaszkodó ;

proinde fretus dis age- \ 
ret. . . .

quam saepissime, minél 
többször

experior, 4, -pertus, meg
kísérelek, próbára teszek 

prospere, ht. szerencsésen, 
eventura (inf. fut. acc. 
c. inf.)

2 consulatus, (gen. obiectiv.) 
ingens, -tis, iszonyú, rend' 

kívüli
exagitare, ösztönözni 
vetustas, -atis, nn. régiség, 

ősiség ad quem . . erant, 
a melynek elnyeréséhez 
családja régiségén kívül 
minden más (szükséges 
kellék) bőven megvolt 

industria, nn. kitartó szor
galom

probitas, -atis, nn. becsü
letesség

militia, nn. hadügy igen, 
obiect.)

animus belli (in bello h., 
ellentéte domi-nak) in
gens a háborúban nagy- 
ratörő f

pueritia, nn. gyermekkor ,3 
alo, 3, -ui, -tűm, táplálok, 

tartok, növelek; omnem 
pueritiam (kitérj, acc.) 
egész gyermekkorán át.. 
növekedett egész gyer
mekkorát Arp. töltötte 

militiae (gen. patiens mel
lett tartós tulajdonság 
jelzésére (Ny. 314. §.), 
mihelyt koránál fogva a 
katonáskodásra alkal
mas volt

stipendium, sn. zsold, sti
pendium facere, kato
náskodni stipendiis fa- 
ciundis (abl. instr.) had
járatokban

facundia, nn. ékesszólás 
munditia, -ae, és -íes, -ei, 

nn. tisztaság; munditiae 
urbanae, csin a kifeje
zésben

inter bonas artes, nemes 
foglalkozás közben

brevi (tempore), rövid idő 
alatt

adolesco, 3, -evi, -ultum, 
fölserdülök, kifejlődöm 

facies, -ei, nn. arcz; ple- 4 
risque . . . ignorantibus 
(abl. abs. megengedő je
lentéssel) habár legtöb-
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ben (arczát) személyesen 
nem ismerték

factis notus, de mivel tettei 
után

5 magistratus, -us, hn. hiva
tal ; ab eo magistratu 
ezen hivatal után

pario, 3, peperi, partum, 
szülök, nemzek, szerzek 

amplus, 3, terjedelmes, tá-
• gas, jelentékeny, tekin
télyes, ut ampliore . . . 
haberetur, hogy maga
sabbra tartották érde
mesnek, mint a minőt 
éppen viselt

6 ad id locorum a. m. adid
tempus

talis, érdemes, kitűnő 
praeceps, -itis, fejjel lefelé, 

hányát homlok, praeceps 
datus est, (később ugyan
is nagyravágyása buk
tatta meg)

alius, 3, egyéb
per manus, kézről kézre 
egregiis factis (abl. qual.) 
polluo, 3, -ui, -utum, be

mocskolok, beszennye
zek, novus nemo . . . . 
haberetur s egy uj (ne
mes) sem volt annyira 
hirneves s annyira ki
tűnő tetteire nézve, hogy 
őt ama méltóságra mél
tatlannak s mintegy 
(ama méltóságot) be- 
szennyezőnek ne tar
tották volna.

LXIV.

Intendo, 3, - tendi, -tentum, 1 
ráfeszítek, irányozok, 
czélzok; haruspicis .... 
hortabatur, hogy a ha
ruspex éppen arra czé- 
loz, amire őt szenve
délye ösztönzi

ab Metello petundi (t. i. 
consulatum) .... rogat 
Metellustól aconsulságra 
való pályázhatás (hiva
talkérés) végett elbocsá
tását kéri

superare, fölebb állok, bő
ségben vagyok

atque alia optanda bonis, 
s egyéb derék férfiaknál 
megkivántató tulajdon
ságok ; opfamda(part. fut. 
alia quae optanda sunt 
boniu)

contemptor, -oris, hn. meg
vető, fitymáló

insolitus, 3, szokatlan, 2 
commotus ... rea dolog 
szokatlanságától megle
petve

consilium, sn. szándék, 
(mirari, monere, inf. 
hist.)

per amicitiam, barátság
ból (Ny. 225. §. 2. j.) 

pravus, 3, ferde, görbe, fo
nák, gonosz; itt főnévi
lég : ne kapjon ily fonák
ságokba

fortuna, nn. állapot, rang.
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neu ... gereret, ne emel
kedjék tervével mostani 
rangján túl

omnibus, (dat. auct. ahl. h.) 
res, helyzet
caveo, 2, cavi, cautum. Óva

kodom
ius, iuris, sn. jog; iape, 

jogosan (Ny. 225. §.k3 neque ... flectitur, anélkül,
hogy Marius elhatározá
sát megmásíthatta volna 

flecto, (1. 62. 8.) 
per (okot jelöl, a posse s 

licet igék mellett azon 
tárgyat jelöli, mely vlmit 
lehetővé tesz) ; ubi . . . 
publica, mihelyt álla
mi szolgálata megengedi)4 eadem postulanti, a, m. ei,
qui saepius eadam po- 
stulavit

festinare, sietni 
mature, ht. korán 
contubernium, sn. együtt

lakás, közlekedés, közös 
hadisátor; contubernio 
atyjának sátorában azaz 
atyja oldalán

annos natus (Ny. 199. §. 
S 2. j.)

quae res, ezen nyilatkozat 
affectare, valami után tö

rekedni5 consultor,-oris, hn. tanács
adó ; pessimis consulto
ribus (appositio) 

grassor, 1, -atus, járok, 
lépdelek, használok

abstineo, 2, -ui, tartóz
kodom

ambitiosus, 3, körüljáró, 
hiú, részrehajló, hízelgő, 
quod . . . foret, ami csak 
hízelgő lehetett; amivel 
csak megnyerhette a ka
tonaság kegyét

laxus, 3, tágas, bő, laza; 
laxiore imperio, eny
hébb fegyelemben, nem 
oly szigorú fegyelemben 

negotiator, -oris, hn. ke
reskedő

criminose, ht. gyalázólag, 
(hibáztatva Metellust) 

magnifice, ht. fennhéjázva, 
kérkedőleg

dimidius, 3, fél 
permitto, 3, -misi, -mis

sum, átengedek 
catena, nn. láncz, bilincs 
consulto, ht. szándékosan 
inanis, -e, üres, haszonta

lan, hiú; regiae super
biae, (gén. qual.) homo 
... superbiae, mint hiú s 
királyi gőgösségü ember 

nimis, ht. fölötte 
firmus, 3, erős, alapos, 6

quae..........videbantur,
mindez annál alaposabb
nak látszott előttük 

corrumpo. 3, -rupi, -rup
tum, tönkre teszek, kárt 
okozok 

diuturnitas, -atis, nn. tar
tósság ; quod (okhat. kö
tőszó) . . . corruperant.
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mivel a háború hossza
dalmassága miatt (a tar
tós, hosszú háború miatt) 
vagyonúkban nagy kárt 
szenvedtek (az alany ne
gotiatores)

et animo . . .festinatur, és 
a sóvár léleknek semmi 
sem halad elég gyorsan.

LXV.

1 Nepos, -otis, hn. unoka 
testamentum, sn. végső

rendelet
heres, -edis, hnn. örökös; 

heredem scribere, utód, 
quem . .. scripserat, kit 
M. végső rendeletében 
másod örökösének jelölt 
meg

confectus, 3, (conficio, 3, 
-feci,-fectum igéből) ere- 
jefogyott, megtörött 

imminuo, 3, -ui, -utum, 
megkisebbítek, mente 
imminuta, kissé meg
tompult elméjű, bárgvu.

2 sella, nn. szék; more .. .
poneret, hogy a királyok* 
módjára széket állíthas
son föl az övé mellett 

item, ht. szintúgy, nem kü- 
lömben

turma, nn. csapat
honor, -oris, hn. díszhely 
contumeliosus, 3, megszé

gyenítő, meggyalázó 
satelles, -itis, hnn. testőr,

tbs. kisérő személyzet; 
honorem .... traderen
tur, díszhelyet, mert ez 
csakazoké (azokat illeti), 
kiket a római nép kirá
lyoknak nevezett; az őri
zetet, mert ha római lo
vasokat adna kisérő sze
mélyzetül egy numidiai 
mellé, azokra nézve az 
meggyalázó lenne (mert 
a római lovasokra nézve 
meggyalázó lenne, ha 
őket kisérő személyzetül 
adná egy numidiai mellé) 

anxius, 3, aggódó, nvug-’**' 
tálán

contumelia, nn. gyalázat, 
meggyalázás, ut contu
meliarum .. .petat, hogy 
meggyalázásáért az ő 
segítségével a fővezéren 
bosszút álljon

validus, 3. erős 
morbus, hn. betegség 
secundus, 3, hízelgő, vala

kinek szája ize szerint 
való; secunda oratione 
extollit, hízelgő, (szája 
ize szerint való) be
széddel

ingens, -ntis, hatalmas 
adeo mature, nagyon ha

mar (I. 64. 4.)
negotiator, -oris, hn. (1.64. 4

5.) milites et negotiato
res apposit. equites Ro
manos, (kik mint kato-
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nák vagy kereskedők 
voltak Numidiában) 

alios ipse .... impellit, s 
némelyeket ő maga (sze
mélyesen), legnagyobb
részt a békében való re
mény arra ösztönöz 

necessarius, 3, szükséges, 
vlkvel rokoni v. baráti 
viszonyban álló, neces
sarius, fn. barát, rokon 

asper, -a, -um, kemény, 
aspere, elkeseredetten, 
élesen, uti Romam . . . 
poscant, hogy rokonaik
hoz Rómába írt levelek
ben a háború miatt Me
tellus ellen élesen kikel
jenek s Mariust fővezér
nek követeljék 

illi, (dat.) számára 
honestus, 3, megtisztelő 
suffragatio, -onis, nn. sza

vazás, pártolás, hivatal
ba való ajánlás; ö/c illi.. 
petebatur, így sok ember 
kérte számára a legmeg- 
tisztelőbb ajánlással a 
consulságot 

tempestas, -atis, nn. idő 
fundo, 3, fudi, fusum, ön

tök, elűzök, elkergetek; 
nobilitate fusa (abl. abs) 
... H/amzZíam (mint

hogy a nemesség a Ma- 
milia-féletörvény elfoga
dásával vereséget szen
vedett)

novos extollebat, uj férfia

kat (ősök nélkül való 
férfiakat) törekedett föl
emelni, főtisztségekre 
emelni, extollebat, (im- 
perf. de conatu Ny. 241. 
§• 3. 1. j.)

procedo, 3, -cessi, -cessum. 
előre haladok, sikerülök.

LXVI.

Deditio, -onis, nn. meg- i 
adás, meghódolás; omis- 
sa deditione (abl. abs.) 
fölhagyván a meghódolás 
gondolatával

cogo, 3, -egi, -actum, ösz- 
szegyüjtök, (az infin. mind 
inf. historicusok)

ab se, (vonatkozik a főmon
dat alanyára, Jugur- 
thára)

deficio, 3,-feci, -fectum, el
pártolok (Ny. 194. §. 2. j.) 

formido, -inis, nn. ijesz- 
téssel, fenyegetéssel 

ostentare, mutogatni, ígér
getni

affectare, kapni, megnyer
ni, törekedni

suus, 3, alkalmas 
communio, 4, -ivi, -itum, 

megerősítek; suos locos, 
alkalmas, kedvező fek
vésű helyeket megerősíti 

arma, támadó, tela, védő 
fegyverek, (arma, tela, 
mindennemű fegyver

I reficio, 3, -feci, -fectum, uj-
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hói csinálok, újra ké
szítek; újból készítte
tek

commercari, összevásá
rolni

servitium, sn. rabszolgaság 
aZZ/cw, 3, -lexi, -lectum, 

magamhoz csalogatok, 
megnyerek

temptare, megkísérteni, pe
cunia temptare, pénzzel 
elcsábítani igyekezett 

prorsus, ht. szóval 
intactus, 3, érintetlen 
címcía agitare, mindent 

2 mozgásba hozott 
pacificare és pacificari, 

békét csinálni
Vagenses, quo, a. m. inco

lae Vagae, apud quos v, 
quibus (quo a Vagenses- 
ben benrejlő Vaga-ra, 
városra vonatkozik) 

initium, sn. kezdet, initio 
(abl. temporis) kezdetben; 
lugurtha pacificante 
(abh abs.), mikor Ju
gurtha a békéről tár
gyalt, alkudozott 

fatigare, fárasztani 
supplicium, sn. könyörgés 
alienare, elidegeníteni; ne

que .... alienati, mivel 
előbb sem pártoltak el 
tőle saját akaratukból

ingenio mobili, ingatag jel
lemű

seditiosus, 3, egyenetlen- 
kedő

cupidus novarum rerum, 
forradalomkedvelő

quieti et otio advorsum, 
békének s nyugalomnak 
ellensége

compono, 3, -posui, -posi
tum, elrendezek; compo
sitis ... rebus, (abh abs.) 
egymással az ügyet meg
beszélvén

in diem . ... constituunt, a 
harmadik napra hatá
rozzák (az árulást)

festus, 3, ünnepi, ünnepies 
lascivia, nn. pajkosság, dé- 

vajság ; quod is.. osten
tabat, mivel ezen egész 
Afrikában megünnepelt 
ünnep inkább játékra s 
dévajkodásra, mint fé- 
lésre nyújtott kilátást

alius alium, egyik ezt, 3 
másik amazt meghívja 
házába

praeter, kívül, kivéve 
epulae,-arum, nn. lakoma 
obtruncare, legyilkolni 
palari, kóborolni, bolyon- 

gani
menmis, 3, fegyvertelen 
quippe in tali die, mint ily 

időben történni szokott; 
in (az abh temporis előtt 
azért, mert itt nem az 
idő, hanem az idő minő
sége, időkörülmények 
vannak jelezve)

sine imperio, szolgálattá-
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téltől menten, (vezető 
nélkül)

4 edoceo, 2, -ui, -ctum, kita- 
nítok, utasítok

incitare, izgatni, ösztö
nözni

alii . . . incitati, részint az 
ilyen dolgok iránt való 
természetes hajlandó
ságtól ösztönöztetve 

quis, a. m. quibus (tbs. 
dat.)

ignorare, nem ismerni, 
nem tudni; acta ... ig
norantibus (partié, at- 
trih. egyeztetve quibus- 
szál megengedő jelenté
sű) kiknek, ámbár az 
eseményeket és a szán
dékot (tervet) nem is
merték

tumultus, -us, hn. zavar 
res novae, forradalom, po

litikai fölforgatások

LXVII.

1 Improvisus, 3, váratlan 
incertus, 3, bizonytalan, 

kétes, habozó
trepidare, ide-oda futkosni 
potis, -e,ható, képes (potior, 

potius) potissimus, 3, 
legjelesebb potissimum, 
ht. leginkább, különösen, 
improviso ... trepidare, 
a váratlan ijedtségtől 
megzavarva (habozva) s 
nem tudva, hogy mit te

gyenek mindenek előtt, 
ide-oda futkostak 

signum, sn. paizs; ad ar
com ... hostium, a város 
erőssége előtt ellenséges 
őrcsapat volt

portae . . . prohibebant, a 
már előbb bezárt kapuk 
megakadályozták mene
külésüket

íecítm, sn. tető, pro tectis, 
a háztetők széléről 

aedificium, sn. épület, ház 
saxum, sn. kő 
quae locus praebebat, mi

ket a hely nyújtott, ami 
kezük ügyébe került 

certatim, ht. versenyezve 
caveo, 2, cavi, cautum, 2 

óvakodom, kikerülök 
anceps, -itis, kettős (utczá- 

kon s háztetőkről) 
infirmus, 3, gyenge,neque 

.... resisti posse, a leg
bátrabb sem tudott el
lenállni a gyenge nem
nek (nőknek s gyerme
keknek) [ellenállok] 

resisto, 3, -stiti, -stitum, 
iuxta, ht. egyaránt 
strenuus, 3, bátor, elszánt 
imbellis, -e, gyáva 
inultus, 3, boszulatlan 
asperitas, -atis, nn. ke- 8 

ménység, veszedelmes 
helyzet

saevissimis Numidis (abl. 
abs.) mivel a Num. igen 
kegyetlenkedtek
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et oppido . . . clauso, (abh 

abs.) s minthogy a város 
minden oldalról el volt 
zárva

intactus, 3, érintetlen, sér
tetlen

misericordia, nn. könyö- 
rület

pactio, -onis, nn. kikötés, 
szerződés id misericor- 
diane... evenerit, (szét
választó, 3 tagú) s függő 
kérdés (vájjonez gazdája 
könyörületéből vagy ki
kötésből vagy véletlen- 
ségből történt-e)

nisi . . . videtur, a. m. nisi 
hoc constat, illum, quia 
ei ... ., improbum inte- 
stabilemque videri, ha
csak azt nem tudjuk, 
hogy hitvány s becstelen 
embernek tűnik föl, mi
vel előtte ily nagy sze
rencsétlenségben becse
sebb volt (többet ért) a 
gyalázatos élet a mo- 
csoktalan hirnévnél

malum, sn. baj, szeren
csétlenség

integer, -gra, -grum. ép, 
sértetlen, mocsoktalan 
(integra fama ablat. 
comp.)

intestabilis, -e, becstelen.

LXVIII.
1 Paulisper, ht. kissé, rövid 

ideig, (tartozik abit-boz) 

maestus, 3, szomorú 
conspectus, -üs, hn. tekin

tet, paulisper . . . abit, 
elszomorodva egy ideig 
kerülte az emberek te
kintetét

aegritudo, -inis, nn. beteg
ség, bú, aggodalom 

permisceo, 2, -cui, -mix
tum, összekeverek, ubi 
ira . . . permixta sunt, 
amint aggodalmához el
keseredés is járult 

ulciscor, 3, ullus, boszut 
állok, ultum ire, (ire 
supinumma) akaratot, 
szándékot jelez, majd
nem annyi értelmére 
nézve, mint az egyszerű 
iníin.; ultum ire a. m. 
ulcisci, cum maxima... 
festinat), a legnagyobb 
buzgalommal siet a sé
relmek megboszulására 

hiemare, telelni, téli szál- 2 
lásban lenni

pariter, ht. hasonlólag,pa- 
riter cum, egy időben, 
pariter cum . . . solis, a 
napnyugtával egy idő
ben, éppennapnyugtakor 

expeditus, 3, akadálytalan, 
podgyász nélküli, expe
ditos (vonatkozik Numi- 
das-ra állapothatározó 
jelzőileg, Ny. 237. §.) 

planities, -ei, nn. síkság 
locis.........circumventam,

(part, attribut.), melyet
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kissé emelkedettebb he
lyek vesznek körül

3 fessus, 3, fáradt
itineris magnitudine, az 

út nagyságától, a hosszú 
úttól

abnuo, 3, -nui, -iturus, 
tagadólag intek,Tmegta
gadok, ubi ... abnuen
tis, midőn ott a katonák 
a hosszú úttól kifáradtak 
s mindent (minden to
vábbi szolgálatot) meg
tagadtak

amplius kzf. (ample, dú
san, gazdagon) tovább, 
több ideig, több, (minus, 
ptus,amplius után elma
rad a quam szócska, 
mikor valamely számnév 
v. mértékjelölő szóval 
vannak kapcsolatban) 

mille passuum, (mille eb
ben főnévileg van, azért 
van utána gén.)

decet, illik 
reliquus, 3, hátralevő 
aequo animo, nyugodt lé

lekkel
dum, a. m. dummodo, 

csakhogy [szülni]
poenas capere, megbo- 
benigne a. m. benignam 

praedam, gazdag zsák
mány

ostenture, kilátásba he
lyezni. kilátást nyújtani 

.4 arrigo, 3, -rexi, -rectum, 
fölemelek, föltüzelek 

in primo, t. i. agmine, az 
előcsapatban late, szé
lesen, ritkán (egymástól 
távol, hosszú vonalban) 

artus, 3, sűrű 
occultare, elrejteni.

LXIX.

Advorto, 3, -vorti, -vor- 1 
sum, odafordítok; ani
mum ad alqd v. alcui 
rei, észrevenni

vor sum = versum, v. ver
sus, ht. -felé, -ra, -re, 
-nak, -nek

ut res erat, amint valóban 
volt

reor, 2, ratus, vélek, hi
szek ; primo . .. clausere 
eleinte, mert azt gondol
ták, amint valóban volt, 
hogy az Metellus, bezár
ták a kapukat 

vastare, pusztítani 
primi (jelző igh. 2, Ny. 237.

§. 2.) deinde ubi vident, 
neque agros vastari (inf. 
pass. által, alany.) .... 
equites, azután, midőn 
látják, hogy földjeiket 
nem pusztítják, sőt hogy 
azok, kik először érkez
tek (előcsapatot képez
ték) numida lovasok 

obvius, 3, szemben levő 
effundo, 3, -füdi, -fusum, 2 

kiöntök, alii ... caedere, 
némelyek a városból ki-
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özönlött sokaságot öl- 
dösik

turris, -is, nn. torony 
amplius, a. in. plus 
lassitudo, -inis, nn. fáradt

ság ; ira .. . posse, az el
keseredés s zsákmányo
lásra való remény le
győzték a kimerültséget, 
haragjuk s ... reményük 
nagyobb volt mint ki
merültségük3 perfidia, nn. hitszegés

ex, után
laetor, 1, -atus, örvendek 
poenae et praedae fuit, 

bűnhődött s zsákmányul 
esett; poenae fűit (dat. 
praedae esse mintájára) 

causam dicere, ügyet vé
deni, kérdőre vonni

expurgare, tisztítani, iga
zolni [vesszőzni]

verberare, megverni, meg- 
poenas solvere, bűnhődni, 

condemnatus . . . solvit 
elitélése smegvesszőzése 
után fejével bűnhődött 

nam . . . erat, mert ő latiu- 
mi polgár volt, (magya
rázó kifejezés verbera- 
tus-hoz, mert a lex Por
cia óta nem volt joga a 
hadvezérnek római pol- 
polgárt megveretni).

LXX.
1 Desero, 3, -ui, -tűm, elha

gyok, abbahagyok 

suspicio, 3, -spexi, -spec
tum, föltekintek, gya
nakszom, suspectus . . . 
cupere, mind gyanússá 
lett a király előtt s az is 
gyanakodott, hogy ő uj 
dolgokra törekszik (föl
forgatásra gondol) novas 
res cupere, (suspiciens- 
től függő acc. c. inf) 

dolus, hn. csel 
quaerere, fatigare, (inf. 

histor. alanyuk Bomil
car)

diu noctuque, éjjel, nappal 
fatigare animum, fejét 

törni
temptare, megkísérteni; 2 

omnia temptando, min
den megkísérlése után 

magnis opibus, (abl. qual.) 
nagyon gazdag

acceptus, 3, kedves 
popularis, -is, hn. földi 
seorsus, és seorsum, ht. el

különítve
exsequor, 3, -secutus, ül

dözök, végrehajtok, tel
jesítek, omnis . . . erat, 
mindazon ügyeket elvé
gezni szokta

astringo, 3, -strinxi, -stric
tum, összeszorítok, kor
látozok, lebilincselek 

superare, hátramaradni, 
quae . . . superaverant, 
melyeket Jugurtha nem 
végzett el) elfáradása 
(kimerültsége) miatt v.
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mivel fontosabbakkal 
volt elfoglalva

invenio, 4, -veni, -ventum, 
találok ex quo ... inven
tae, melyből dicsőséget 
s gazdagságot szerzett

3 utriusque consilio, mind
kettőjük megbeszélése 
alapján (insidiis dat.) 
v. csak: megbeszélésük 
alapján

cetera .... placuit, egye
bekre nézve abban álla
podtak meg, hogy a kö
rülményekhez képest 
(uti res posceret) rögtö
nözve (a maga idejében) 
fognak intézkedni

mssus, (m&eo-tóh meg
egyeztetve Nabdalsa-val) j 
parancs szerint; quem... 
habebat, melylyel a pa
rancs szerint a rómaiak 
téli szállása között állott4 inultus, 3, büntetlen, bo-
szulatlan; ne ager . . . 
vastaretur, hogy az el
lenség büntetlenül (anél
kül, hogy bűnhődnék)I 
ne pusztítsa a határt5 percello, 3, -culi, -culsum,
lesújtok

ad tempus, a kitűzött idő
re ; metusque rem impe
diebat (impedio, 4, -ivi, 
-itum) s félelme az ügy 
sikerére akadályozólag 
hatott (káros volt) 

inceptum, sn. vállalat

patrare, végrehajtani, pa
trandi. (gén. ger. cupi- 
dús miatt)

anxius, 3, aggódó
ne, hogy (anxius félést, 

aggódást jelentő szó után 
omisso vetere consilio (abl. 

abs.), eltérve régi meg
állapodásuktól

per homines fideles, meg
bízható emberektől (Ny. 
220. §. b. 2. j.)

in quis, (a. m. in quibus) 
mollities, -ei, nn. gyöngeség 
socordia, nn. hanyagság, 

tunyaság
testem, tanút hivni 
per quos iuravisset, akikre 

esküdött
pestis, -is, nn. ragadós be

tegség, romlás, pusztu
lás ; ne praemia... con
verteret, hogy a Metel- 
lustól való jutalmazás 
helyett saját vesztét ne 
okozza

sn. vég, romlás 
céíerum ... agitari, egyéb

iránt csak erről van szó, 
hogy a saját vagy Metel
lus érdeme lesz-e, hogy 
elvész

proinde, ht. miért is 
reputare, számba venni, 

reputare cum animo, 
megfontolni

cruciatus, -us, hn. kínzás, 
praemia an ... (szétvá
lasztó függő kérdés).
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LXXI.

1 Affero, ferre, -tuli, -latum,
hozok

exerceo, 2, -cui, -itum, ki
fárasztok, megerőltetek, 
exercito corpore fessus, 
testi megerőltetés követ
keztében kimerülve

lectus, hn. ágy2 ubi, ht. ahol
aeger, -gra, -grum, beteg, 

gyönge, elszomorodott, 
bús szivü

somnus, hn. álom, primo.. 
cépit, előbb aggodalom, 
azután, amint elszomo
rodott sziveknél történni 
szokott, álom fogta el3 negotium, sn. ügy 

curator, -oris, hn. gondozó 
acceptus, 3, kedves
nisi, ht. kivéve 
novus, 3, új, novissimus, 3, 

legvégső, legutolsó4 qui, postquam audivit, lit-
teras allatas esse (acc. 
c. inf.)

reor, rerí, ratus, hiszek, 
vélek

consuetudo, -inis, nn. szo
kás, megszokás, ex con
suetudine, mint rendsze
rint, rendesen; ex con
suetudine . .. esse, azon 
hitben, hogy mint ren
desen közreműködésére 
vagy tanácsára szükség 
van

tabernaculum, sn. sátor
274 -96. Lat. Praep. — Sáli. Jug. 

introeo, -ire,-ii, -itum, be
lépek

dormiente illo, (abl. abs.) 
mig az alszik

ptiíomud, hn. párna, ván
kos

temere, ht. meggondolat
lanul

positam, (part, relativum 
egyeztetve epistolam- 
mal)

perlego, 3, -legi, -lectum, 
átolvasok, epistulam ... 
perlégit, levelet, melyet 
meggondolatlanul feje 
fölé a vánkosra tett, föl
vette s elolvasta

propere, ht. gyorsan
post paullo (e. h. paullo 5 

post), kevéssel azután, 
nem sokára

expergiscor, 3, -perrectus, 
fölébredek

rem omnem . . . cognovit, 
s az egész dolgot, amint 
történt, megtudta

index, -icis, hn. föladó 
persequor, 3, -secutus, ül

dözök, utolérek
frustra, ht. hiába való, 

hasztalan
placare, engesztelni, pla

candi gratia, kiengesz
telés végett; dicit (ea) 
quae . .. facere perfidia 
(abl.).. .praeventa (esse) 
(acc. c. int egyeztetve a 
kimaradt ea-val) azt 
mondja, hogy abban, a

8
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mit ő maga készült 
(akart) megtenni, meg
előzte szolgája hűtlen
sége (hűtlen szolgája) 

lacrimare, könnyezni 
obtestari, könyörögni 
super, (a. m. de) 
suspectus, 3, gyanús, ve

szedelmes. alci: in alquo 
v. alcs rei, obtestatur... 
haberet, kéri barátsá
gukra, előbbi hű szolgá
lataira, hogy ne gyanú
sítsa ily gonosz tettel.

LXXII.
Aliter atque animo gere

bat, bár másképen érzett 
lelkében

placide, ht. kegyesen 
insidiae, -arum, összees

küvés ; Bomilcare aliis
que multis interfectis, 
(abh abs.)

opprimo, 3, -pressi, -pres
sum, elnyomok, iram 
oppresserat, haragját el
fojtotta

ne qua (aliqua) seditio ... 
oriretur (czélhat. mon
dat), hogy ez eljárásból 
valamely lázadás ne tá
madjon

negotium, sn. eljárás 
neque post id locorum, 

ezen időtől fogva (h 
63. 6.)

neque ulla = nulla 
quietus, 3, nyugodt 

neque loco ... credere, sem 
helyben, sem emberben, 
sem időben nem bízott 
eléggé (sehol, senkitől, 
egy perczben sem érezte 
magát eléggé biztosnak) 

iuxta, ht. egyformán 
circumspectare, körülte- 

kintgetni, aggódva nézni 
vlmire, kémlelni 

strepitus, -us, hn. zaj, omni 
.... pavescere, minden 
neszre megrémült

decus, -oris, sn. méltóság, 
dísz

reguiesco, 3, -quievi, nyug
szom ; alio . . . requies
cere, más és más, gyak
ran a királyi méltóság
hoz nem való helyen töl
tötte az éjjelt

interdum, ht. olykor 
excieo, 2, -civi, -citum és 

excio, 4, -civi, -citum, 
kihívok, idézek; (e) som
no, fölébresztek, somne 
excüus, álmából föléb
redve, fölriadva

arripio, 3, ripui, -reptum, 
megragadok; arreptis, 
armis, (abl. abs.) miután 
fegyvert ragadott

tumultum favere, zajt ütni 
vecordia, nn. őrültség, ita

. . . exagitari, így űzte 
őt a mintegy őrjöngéshez 
hasonló félelem; (a 2. 
§-ban előforduló infin. 
mint infin. histor.)
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LXXIIL

Casus, -us, hn. eset, sors 
indicium, sn. följelentés, 

árulás
patefacio, 3, -feci, -factum, 

kinyitok; indicio pate
facto (abl. abs., rövidí
tett kifejezés e h. re per 
indicium patefacta) 

perfuga, -ae, hnn. szöke
vény ; ubi. . . cognovit, 
mihelyt Bomilcar sorsá
ról s a nyilvánossá lett 
följelentésről értesült 

rursus, ht. újra 
integer, -gra. -grum, ép, 

sértetlen, rursus . . . fe~ 
stinatque, mintegy tel
jesen uj háborúra sietve 
készít mindent (mintha 
a háborúnak most kez
dődnek . . .)

fatigare, fárasztani, /*afö- 
gantem de profectione, 
ki őt elutazhatása miatt 
kéréseivel zaklatja, haza 
bocsátja, mert azt vélte 
(ratus, part, okhat. mon
dat rövidítésére)

offensus, 3, megsértett, bo- 
szús, haragos ; simul . . . 
sioi, mert kedvetlen srá 
haragos

litteris cognitis, (abh abs.) 
megtudván a levelek tar
talmát

volens, -ntis, vlmit szíve
sen akaró, kedvező; vo
lenti . . . acceperat, szí

vesen fogadták a hírt 
mindkettőről

Imperatori .... invidiae 
esse, a fővezérnek a ne
messég, mely azelőtt 
díszére volt, gyűlöletül 
szolgált

decus, -oris, sn. dísz 
humilitas, -atis, nn. ala- 

csonyság
favor, -oris, hn. kegy, jó

akarat, at illi . . . addi- 
derat ellenben a másik
nak az alacsony szárma
zás még nevelte népsze
rűségét

moderor, 1, -atus, mérsé
kelek, kormányozok, 
igazgatok; in utroque 
... moderata, egyébiránt 
mindkettőnél (mindkettő 
megítélésénél) inkább a 
pártszenvedély, mint ér
demük vagy hibájuk volt 
az irányadó

studia partium, pártszen
vedély

seditiosus, 3, lázadó, párt
ütő, elégedetlen, magi 
stratus (itt a néptribu- 
nok)

exagitare, izgatni 
arcesso, 3, -wí, -itum, elő

hívok ; alqm capitis, 
bevádolok főbenjáró 
vétség miatt — itt: heves 
vádakkal illetek

celebrare, ünnepelni, in 
maius celebrare, mód
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fölött, szerfölött magasz
talták ; exagitare, ar
cessere, celebrare, (inh 
histor.)

6 opifex, -icis, hnn. készítő,
mesterember

agrestis, -is, fii. földmives 
res, vagyon
fides, -ei, nn. hitel; quorum 

... erant, kiknek vagyo
nuk s hitelük kezük | 
munkájától (keresetük
től) függött

situs, 3, (szno-ból) fekvő, 
található

relictis operibus, (abh abs.) • 
abba hagyván mun
káikat

frequentare, látogatni 
post alqd ducere, utána 

tenni, kevesebbre be
csülni ; et sua . . . duce
rent, napi szükségletei
ket a nála való tisztel
gésnek utána helyezték

7 percello, 3, -outi, -culsum,
lökök, megütök, ledön
tök, földhöz sújtok, per
culsa nobilitate, (abh 
abs.) így a nemesség el
kedvetlenedve

quem vellet. . . gerere, kit 
akar a Jugurtha ellen 
való háború vezetésével 
megbízni

frequens, -ntis, gyakori, 
számos, nagyszámú(nagy 
számban, a szavazatuk 

nagy többségével Ma- 
riust kívántak)

décerno,3, -crevi, -crétum, 
határozok, megszavazok 

ea res frustra fuit, ez a 
határozat semmis volt.

LXXIV.

Necare, megölni 1
formido, -inis, nn. félelem, 

formidine, félelmökben 
profugio, 3, -fugi, futok, 

menekülök
cum, kt. mivel, (causale) 
administer, -stri, hn. segéd, 

szolga
gero, 3, gessi, gestum, vi

selek, geri, (által, alany, 
miatt, hiányzik a cse
lekvő alany geri posset, 
nem viselhető) 

perfidia, nn. hűtlenség 
experior, 4, -pertus, meg

kísértek, tapasztalok, et 
novorum (t. i. amico
rum) . . . veterum (több 
gén. vetus, -eris-től) . . . 
duceret, s mivel régi ba
rátainak ily nagy hűtlen
ségében veszedelmesnek 
tartá az újak hűségével 
kísérletet tenni

varius, 3, külömbözóh in
gadozó

incertus, 3, bizonytalan, 
habozó

varius . . . agitabat, (a. m. 
erat) ingadozó s habozó
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vala (ingadozott s ha
bozott)

consilium, sn, terv 
praefectus, hn, elöljáró, 

parancsos
in dies, napról-napra, na

ponkint
adversum, élj. ellen 
solitudo, -inis, nn, pusz

taság
popularis, -is, hn. alatt

való, dubitare, (inf. hist.) 
.... crederet, habozott 
vájjon alattvalóinak vi
tézségében, vagy hűsé
gében bizzék-e keveseb
bet (virtuti an . . . szét
választó, függő kérdés) 

quocumque, ht. bármerre 
intendo, 3, -tendi, -tentum, 

megfeszítek, megyek (in 
locum) quocumque in
tenderat, bármerre for
dult2 mora, nn. habozás 

repente sese ostendit, hir
telen ott termett

pro tempore, az időhöz ké
pest, amennyire az idő 
engedte

instruo, 3, -struxi, -struc
tum, fölszerelek, csata
rendbe állítok3 aliquamdiu, egy ideig 

certare, harczolni, certa
tum (est) (személytelen 
kifejezés, által, alanyu- 
ságra): harczoltak

eius, t, i. Iugurthae 

congressus, -us, hn. össze
jövetel, összecsapás, pri
mo Cöur/ressu(abl.temp.) 
az első összecsapásra 

pello, 3, pepuli, pulsum.
űzök, hajtok, pulsi fuga- 
tique, megverték s meg
szalasztották

signum, sn. badijel 
aliquantus, 3, meglehetős

nagy
potior, 4, -litus, hatalmam

ba ejtek, Romani . . . . 
potitiy a rómaiak meg
lehetős sok hadi jelet és 
fegyvert, de az ellenség
ből keveset kerítettek 
kézre, potior (kettős von- 
zattal abl. (numero), gén. 
paucorum (hostium gén. 
partit, paucorum miatt) 

tutus, 3, biztos (tuta egyez
tetve arma val) nam 
ferme Numidis (tbs. 
dat.) . . . tuta sunt, mert 
a Numidáknak csaknem 
minden ütközetben in
kább nyújt biztosítékot 
a lábuk (a futás) mint a 
fegyverük.

LXXV.

Impensus, 3, drága, költ- 1 
séges, zmpense, ht. költ
ségesen, nagyon, szer
fölött, impensius modo 
(modo itt erősítő) még 
inkább



118 SALL. JUG. LXXV. 1-4.
diffido, 3, -fisus, nem bí

zom
perfuga, hnn. szökevény 
equitatus, -us, hn. lovasság | 
thesaurus, hn. kincs, ple- 

rique thesauri, vagyo
nának, (kincseinek) leg
nagyobb része 

eultus, -us, hn. nevelés, 
/díörumgue .... eultus 
erat, gyermekeinek ko
ruknak megfelelő nagy 
udvartartása volt (.. bő
séges) gondos nevelés
ben (művelésben) része
sültek

2 in spatio milium (t. i.pas
suum)

aridus, 3, kiégett
vastus, 3, puszta, kietlen 

sivár; quamquam co • 
gnoverat (utána acc. c. 
inf.) .,. esse ámbár tudta, 
hogy Thala s a legköze
lebbi folyó között ötven
ezer lépésnyi távolság
ban kiégett s kietlen he
lyek vannak (, . . vidék 
terül el)

patrare, véghezvinni, telje
síteni, befejezni 

asperitas, -atis, nn. ke
ménység, nehézség 

supercado, 3, átmegyek, 
átlépek

aggredior, 3, -gressus, vál
lalkozom ; amnis . . . . 
aggreditur (praes, hist.) 
vállalkozott arra, hogy'

átmegy minden nehézsé
gen s a természeten s 
(természeti akadályo
kon is) diadalmaskodik 

iumentum, sn. teherhordó 3 
állat

sarcina, nn. málha, pod- 
gyász

levare, emelni, elvenni; 
levari, (ált. al. nincs ki
téve a működő alany) 
iubet, levétet

frumentum, sn. gabona, 
élelmi szer, nisi . . . de- 
cem dierum, (gen. quah 
Ny. 211. §. j.) kivéve tíz 
napnyi elóséget 

ceterum, ht. mégis 
uter, utris, hn. tömlő; ce

terum .... portari, (t. i. 
iubet), mégis tömlőket s 
más (víznek alkalmasa
kat) víztartókat vitet 

conquiro, 3, -quisivi, -qui- 4 
situm, összekeresek, ösz- 
szegyüjtők

domo, 1, -ui, -itum, meg
szelídítek

pecus, -oris, sn. állat; do
miti pecoris, házi állat 

eo (a. m. ad id, rájuk) 
vas, vasis, sn. edény 
ligneus, 3, fából való; eoque 

. . . Zzgnea, s rájuk min
dennemű, delegnagyobb- 
részt faedényt rakat 

tugurium, sn. sátor; col
lecta . ., (rövidített mon
dat: quae collecta sunt..)
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5 Ad hoc, ezen fölül

quam .... portaret, hogy 
mindenki, amennyi vizet 
csak tud, hozzon

praesto, ht. jelen, készen; 
ubi praesto forent (= es
cent) hogy ott megjelen
jenek

praedico, 3, -dixi, -dictum, 
előremondok, kijelölök, 
kitűzöm

ö quam aquam supra dixi
mus (utána acc. c. infin. 
. . . esse), a mely vízről 
íónnebb mondottuk, 
hogy legközelebb van a 
városhoz (proxwiaw, 
alanya: aquam) 

onerare, megterhelni 
Instructus. (1. 74. 2.)

7 ubi ad id loci (gen. id 
miatt) ... ventum (szenv. 
ind. perf. semh által, 
alany.) midőn azon hely
re érkeztek

praecipio, 3,-cepi, -ceptum, 
parancsolok, rendelek ; 
quo Numidis praecepe
rat (ut venirent) a hová 
a numidákat rendelte 

munio, 4, -ivi, -itum, meg
erősítek ; et castra .... 
sunt, és megerősített tá
bort ütöttek

tanta . . . dicitur (nőm, c. 
inh dicitur miatt, vis a 
nom.), missa (esse) infit) 
egyszerre, azt mondják 
oly nagy mennyiségű víz 

esett az égből (oly nagy 
záporeső keletkezett) 

ut ea . . . foret (következ
ményes mondat) hogy az 
is elég, sőt az elégnél 
több volt a seregnek 

commeatus, -us, hn. szál- 8
litmány, eleség 

amplus, 3, bő 
deditio, -onis, nn. hódolás,

megadás
officium, sn. kötelesség

érzet
intendo (1. 74. 1.), officia 

intenderant, buzgalmu
kat megfeszítették, meg
kétszerezték

pluvius, 3, esős; ceíeram .. 9 
usi, egyébiránt a kato
nák vallásosságból in
kább esővizethasználtak 

eaque . . . addidit, s ez a 
körülmény nagyon nö
velte bátorságukat

reor, 2, ratus, vélek, hi
szek ; sese dis . . . curae 
(kettős dat. esse miatt) 
esse, hogy a halhatatlan 
isteneknek gondjuk van 
rájuk

opinio, -onis, nn. véle
mény, várakozás 

asperitas, -atis, nn. járha- 10 
tat lanság, qui se .. . cre
diderant, kik magukat a 
helyek járhatatlansága 
miatt védetteknek hitték 

perculsi (1. 73. 7.) megdöb
benve
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segnis, -e, tunya, rest 
nihilo, ht. nem, éppen nem; 

nihilo segnius, seré
nyen, nagy buzgalom
mal (éppen nem tunyán) 

idem, (sémi. e. acc.).

LXXVI.

1 Infectus, 3, meg nem tör
tént, meg nem tett; sed 
rex . .. credens, de a ki
rály azon hitben, hogy 
Metellusra nézve semmi 
sem lehetetlen (hogy M - 
nak minden sikerül)

arma, -orum, sn. támadó 
fegyver; telum, védő 
fegyver, (1. 43. 3.)

imperitare, parancsolgat
ni, uralkodni, kormá
nyozni ; denique . . . vi- 
cerat, végre a külömben 
egyebeknek (mindenki
nek) határt szabó ter
mészetet is legyőzte ki
tartásával

morari, késlekedni, tartóz
kodni, időzni

simulare, színlelni; simu
labat . . . properare, azt 
adta ürügyül, hogy fon
tos ügyei miatt siet 

ceterum, valósággal 
proditio, -onis, nn. árulás, 

(acc. timeo miatt Ny. 
204. §. 2. j.)

vitare, kerülni
celeritas, -atis,nn. gyorsa

ság : quam . . . putabat, 
melyről azt hitte, hogy 
gyorsaságával elkerül
heti (acc. c. inf. putabat 
miatt, hiányzik se (vitare 
posse, quam a vitare 
vonzata) 

consilium, sn. terv, nam 
talia . .. capi (általános 
al. miatt szenv. inf. pu
tabat miatt), mert az ily 
terveket (t. i. az árulásét) 
a nyugalom s kedvező 
alkalom szüli

proelio, (dat.) intentos, 2 
harczra készek

et operibus et loco, mind 
vármüvekkel (mestersé
gesen) mind fekvésénél 
(természettől) fogva 

vallum, sn. sáncz 
circumvenio. 4, körülve

szek (Ny. 206. §.) 
ex copia, természeti saját- a

ságuknál fogva 
maxime idoneis, (fsf. Ny.

53. §.) ex copia . . . ido
neis (rövidített mondat, 
kimaradt qqq) a termé
szeti sajátságuknál fogva 
legalkalmasabb helyeken 

vinea, nn. ostromtető, védő 
födél; vineas agere (inf. 
hist.) ostromtetőket tolat 
előre

agger, -eris, hn. töltés; 
(iacere inf. hist. hányat) 

impositis turribus, (abl.
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instrum.) a töltésre épí
tett tornyokkal . . . védi 

administer, -tri, hn. mun
kás4 contra haec .... parare,
ezek ellen a városbeliek 
gyors (festinare) intéz
kedéseket tettek (parare) 

prorsus, kt. egyáltalában 
reliqui (v. reliquum) 

facere, semmit sem hagy 
hátra

5 multo... fatigati, sok előző
(aníe) fáradságtól s üt
közettől kifáradva 

quam eo ventum erat 
(által, al. szv.) mind oda
érkeztek

modo, kt. csak 
potior, 4, potitus, hatal

mamba ejtek
perfuga, hn. szökevény, 

menekülő
corrumpo, 3, -rupi, -rup

tum, elrontok, tönkre 
teszek6 murus, -i, hn. fal 

aries, -etis, nn. kos 
ferio, -ire, taszítok, ütök;

murum . . . . feriri (ált. 
al. acc. c. inh) hogy az 
ostromkosok a falat zúz
zák (rombolják) 

adftictare, lesújtani; res 
adftictas, helyzetük le
sújtott, kétségbeejtő 

alia,quaeprima ducuntur, 
miket elsőknek tartanak, 
azaz más drágaságokat 

comportare, összehordani 
epulae, -arum, nn. lakoma 
onerare, terhelni; ibi vino 

. . . corrumpunt, itt tele 
isszák s eszik magukat s 
a kincseket (illaque t. i. 
aurum, argentum et 
alia), a házat s önnön- 
magukat elégetik

, et quas . . . metuerant s a
i mely büntetéstől az el

lenség részéről legyőze- 
tésük eseten féltek (ab 
hostibus metuerant-hoz 
snem victi-hez tartozik) 

pendo, 3, pependi, pensum, 
fizetek

easipsi . . . pependere, azt 
maguk önkényt hajtották 
végre magukon.

LXXVII.

Pariter, ht. hasonlólag, 1 
egyidejűleg; cum capta 
Thala, Thala elfoglalá
sával egyidejűleg

orantes (qui orabant), azon 
kéréssel, Hamilcarem.. 
fore (füg. besz.)

factiosus, 3, pártoskodó 
novis rebus studere, forra

dalmat akar előidézni 
valeo, 2, -ui, ép, erős va

gyok, neque valere, nem 
használnak, tehetetlenek 

ni id festinaret, ha ezzel 
nem siet (Ny. 194. §. 5. j.) 

in summo periculo, a lég-
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nagyobb veszedelemben 
életük (suam salutem) 

illorum, t. i. Romanorum, 
a rómaiak szövetségesei2 amicitiam societatemque
rogatum (czélhatár. m. 
miserant miatt, roga
tum (supinum)3 impetrare, megnyerni 

navus, 3, serény, szorgal
mas4 adipiscor, 3, -eptus, el
nyerek.

LXXVIII.

1 Condo, 3, -didi, -ditum, 
alapítok

accipio, 3, -cepi, -ceptum, 
kapok, hallok

discordia, egyenetlenke
dés, villongás quos . . . 
venisse, (acc. c. inf. acce
pimus)

situs, 3, fekszik
ex re. tulajdonságuknál 

fogva, természeti saját
ságuknál fogva

indo, 3, -didi, -ditum, be
leteszek; alcui nomen, 
nevet adok quibus (dat, 
nomen miatt (Ny. 207. §. 
3.), melyek nevüket ter
mészeti sajátságuktól 
kapták

sinus, -us, hn. öböl 
in extrema Africa, Afrika 

legkeletibb részén 
impar, külömböző 

praealtus, 3. igen mély; 
quorum proxuma (loca) 
... sunt, a szárazföldhöz 
legközelebb eső részeik 
igen mélyek

uti fors tulit, amint a vé
letlen hozta magával, 
(az időjárás szerint) 

alia in tempestate, máskor 
vadosus, 3, gázlós, sekélyes 

| saevio, 4, -ii, -itum, dühön- 3 
gök, nam saevire ventis, 
mert mihelyt a tenger 
áradni sa szelek (vihar) 
miatt dühöngeni kezdett 

limus, hn. sár 
aréna, nn. homok 
«mm, sn. szikla; tbs.

szikladarabok
fluctus, -us, hn. hullám, 

fluctus trahunt, sodor
nak magukkal a hullá
mok

facies, -ei, nn. arcz, alak ; 
facies locorum, a helyek 
alakja, a tenger feneké
nek alakja, cum ventis 
simul, a szelekkel együtt 

tractus, -us, hn. húzás, vo
nás. Syrtes . . . nomina
tae, a partmosásától, a 
sodrástól Sirtes-eknek 
nevezték

convorto, 3, -ti, -sum, vál- 4 
toztatok, fordítok 

connubium, sn. házasság 
cultus, -us, hn. életmód; 

éius Civitatis . . . Sido- 
nica,ezen államnak csak
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nyelve változott a numi- 
dákkal való összeháza
sodás miatt, a törvények 
s az életmód többnyire 
sidoni; connüfeío, (abl. 
causae); Numidarum, 
(gén. obiect.), pleraque 
tbs. acc., magy.-bán : ha
tározóval)

aetatem agere, élni; quod 
. . . agebant, mivel a ki
rályi hatalom székhe
lyétől távol éltek

frequens, gyakori, népes.

LXXIX.
1 Séd . . . venimus, de mint

hogy a leptisiek ügyei 
miatt e vidékekre jöt
tünk

non indignum, (litotes) 
méltónak, érdemesnek 
látszik (tartjuk) egre
gium ......... memorare,
(nom. c. inf. videtur mel
lett)

admoneo, 2, -ui, -itum, 
emlékeztetek, figyelmez
tetek, eam rém (— id) 
... admonuit, ezt a hely 
juttatta eszembe 

imperitare, (1. 76. 1.)
2 opuZeníus, 3, gazdag 

arenosus, 3, homokos3 una specie, (abh qual.) egy
alakú, egyhangú külsejű, 
változatlan, egyforma 

discerno, 3, -crevi, -cretum, 
elkülönítek, elválasztok 

quae res, ezen körülmény 
diuturnus, 3, tartós, hosz- 

szadalmas
uírnngue, ht. mindkét 4 

részről
fundo, 3, fudi, fusum, ön

tök
fugare, megszalasztam,/h- 

sae fugataeque, teljes 
vereséget szenvedtek

attero, 3, -trivi, -tritum, 
hozzádörzsölök, gyöngí
tek, alteri .... attrive
rant, egymást kölcsönö
sen (egyik a másikat) 
meglehetősen meggyön
gítették

vereor, 2, verttus, félek, 
ne... aggrederetur, hogy 
a győzőket s legyőzőite
ket kimerült állapotuk
ban (defessos vonatkozik 
mindkettőre) csakhamar 
egy harmadik megtá
madja, (aggredior, 3, 
-gressus, megtámadok) 

indutiae, -arum, nn. fegy
verszünet

per, (időről): per indutias, 
a fegyverszünet alatt 

sponsio, -onis, nn. ünne- 
pies ígéret, fogadás, (itt 
a. m. pactio), egyesség 

obvius, 3, szemközt levő ; 
quo in loco . . . habere
tur, azon hely, hol 
egymással találkoznak, 
mindkét nép közös hatá
rául szolgáljon
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5 maturare, érlelni; -iter,

siettetni, gyorsítani, ma
turavere ......... pergere,
sietve, (gyorsan) mentek 

tardus, 3, lassú
6 socordia, nn. tunyaság, id

. . . . accideret, kéttagú 
kérdés

ceterum, egyébiránt 
haud secus, nem máskép, 

ép úgy, nem kevesbbé 
atgue, mint; ceterum .... 

retinere (t. i. viatores) 
egyébiránt a vihar azon 
helyeken nem kevésbbé 
szokta föltartóztatni az 
utasokat, mintatengeren 

aequalis, 'e, egyenlő, sík 
gigno, 3, genui, genitum, 

szülök, nemzek; nuda 
gignentium, növények
ben szegény, kopár

coorior, 4, -ortus, támadok, 
keletkezem; arenam . .. 
excitavit, a homokot a 
földről fölveri

ea (t. i. harena) 
agitare, űzni, hajtani 
impleo, 2, -evi, -etum, be

töltők
prospectus, -us, hn. látás, 

tekintet, prospectu im
pedito, (abl. abs.) a látás 
akadályozásával, a lá
tásban gátolván az utast 

morari (solet) iter, útjában 
késlelteti

7 posterus, 3, következő, pos
terior, -ius, utóbbi, ali

quanto . . . vident, ész
reveszik, hogy jóval hát
ramaradtak

corrumpo, (1. 76. 5.); ob 
rem corruptam, az elve
szett (a rosszul végzett) 
ügy miatt

domi poenas metuunt, (e 
h. metuunt, ne domi 
poenas darent) attól fél
tek, hogy otthon meg
büntetik őket

criminari, vádolni 
digredior, 3, -gressus, el

távozom
conturbare, összezavarni 
dénique, szóval
condicio, -onis, nn. föltétel 8 
aequus, 3, méltányos ; tan- 

tummodo aequam, (a. m. 
dummodo aequa esset), 
csak méltányos legyen 

optio, -onis, nn. szabad 
akarat, választás, tet
szés ; optionem . . . fa
ciunt, a carthagóiaknak 
szabad választást enged
tek ; Carthaginiensium 
(gén. posses); a. m. fa
ciunt, ut optio Cartha
giniensium esset

obruo, 3, -ui, -utum, befö
dök, betakarok, beások. 
ut vel illi . . . obrueren
tur, (a. m. ut vel illi in 
eis finibus, quos populo 
suo peterent, obrueren
tur vivi, hogy vagy őket 
temessék el élve azon he-
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lyeken, hol népük számá
ra a határt követelik (vi- 
vus,3, élő; Ny. 237. §.l.) 

procedo, 3,-cessi, -cessum, 
előrehaladok, megyek; 
vel eadem . . . sose, (t. i. 
Graeci). . . processuros, 
vagy ugyanazon föltétel 
alatt fognak ők előre ha
ladni addig, a meddig 
(quem in locum) nekik 
tetszik

9 condicione probata, (abl. 
abs.) a föltételt elfogad
ván

condonare, ajándékozni, 
föláldozni

ara, nn. emlékkő 
consecrare, szentelni 
honor, -oris, tisztelet, ün

nep, áldozat
instituo, 3. -stitui, -stitu- 

tum, megállapítok, ren
dezek ; aliique ... insti
tuti, s otthon még más 
megtisztelő ünnepeket 
rendeztek számukra.

LXXX.

1 Solitudo, -inis, nn. pusz
taság

pervenio, 4, -veni, -ventum, 
érkezem, jövök

ferus, 3, vad
ignarus, 3, tudatlan, et eo 

tempore......... Romani,
mely a rómaiakat akkor 
még nevűkről sem is

merte (nominis, gén. ig
narus miatt Ny. 213. §.) 

in unum cogit, egybegyüjt 2 
paullatim, lassankint 
consué/acío, 3, -feci, -fac

tum, szoktatok
ordines habere, hogy a sort 

megtartsák, rendben vo
nuljanak

imperium observare, hogy 
ügyeljenek a parancs
szóra

militaris, -e, katonai, hadi; 
item . . . facere, s egyéb 
hadi szolgálatot végez
zenek

proximos, környezet 3
perduco, 3, -duxi, -ductum, 

odavezetek; ad studium 
sui (gén. obiec.) perducit 
iránta való hajlandó
ságra vezeti, maga ré
szére vonja, saját ügyé
nek megnyeri 

adiutor, -oris, hn. segítő 
aggressus (1. 46.4.) hozzá

fordul ; quís (quibus) . ..
aggressus, ezek segítsé

gével a királyhoz fordul 
impello, 3, -puli, -pulsum, 

ráveszek
incipio, 3, -cepi, -ceptum, 

kezdek
id, ez, (t. i. a rábeszélés) 4 
ea gratia, (a. m. eius rei

gratia), azért
pronus, 3, előrehajlott, lej

tős, akadálytalan, köny- 
nyen valósítható
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quod, (okhat.) kt. mivel 
foedus et amicitiam peti

tum, (czélhat. mondat 
supinum-mal), hogy azok 
barátságot s szövetséget 
kérjenek

5 incepto bello, (dat. oppor
tunus miatt); quam . . . 
avaritia (abl. caus.h 
ezen a megkezdett hábo
rúra fölötte kedvező 
ajánlatot (rem) ajánlat 
elfogadását) néhányan 
kapzsiságtól elvakítva 
meggátolták

quis, (a. m. quibus, dat.) 
vendo, 3, -didi, -ditum, 

áruba bocsátók, eladok
6 nubo. 3, nupsi, nuptum,

férjhez megyek, Iugur- 
thae (dat.)

necessitudo, -inis, nn. ro
konság

vilis, -e, silány, hitvány, 
vilis ducitur, keveset 
számít, keveset nyom a 
latban

opes, opum, nn. vagyon; 
pro opibus, vagyonuk
hoz képest

eo amplius, (t. i. Weöres 
habent, eo: annál, quo 
maiores eis sunt opes 
quam ceteris)

7 animus, hn. vonzalom,szív,
szeretet

distraho, 3, -traxi, -trac
tum, széthúzok, meg
osztok

obtineo, 2, -nui, -ntum, 
hatalmamban tartok, 
helytartóskodom, nulla 
pro socia obtinet, egyik 
sem helytartóskodik mint 
hitestárs, egyiket sem 
tekinti (férje) házastárs
nak

pariter... viles sunt, mind
nyájan egyaránt kevés 
becsülésben részesülnek.

LXXXI.
Arnbo, -ae, -o. mindkettő ; 1 

ambobus placitum (dat. 
Ny. 204. §. 3. j.), mindkét 
félnek tetsző

fide data et accepta, (abl. 
abs.) miután egymásnak 
kölcsönös hűséget fo
gadtak

accendo, 3,-cendi,-censum, 
felgyújtok, feltüzelek, 
oratione accendit (ver
bum dicendi, utána ora
tio obliqua az 1. §. végéig) 

profundus, 3, mély; pro
funda avaritia, (abl. 
qual.) feneketlenül kap- 
zsiak, telhetetlenek

eandem illos (Romanos) 
. . . gentibus, ugyanazon 
ok indítja őket háborúra 
Bacchus ellen, mint el
lene s más népek ellen, 
t. i.

lubido, -inis, nn. vágy, lu- 
bido imperitandi, ura
lomvágy



SALL. JUG. LXXXI.
quis, (a. m. quibus) 
advorsus, 3, ellenséges, 

gyűlöletes; quis ... sint, 
előttük minden független 
királyság gyűlöletes, 
szálka szemökben

tűm sese (kiegészítendő 
esse hostem) paullo . . . 
(Persen t. i. fuisse)

post, (azután, jövőben) . . . 
fore, jövőben minél ha
talmasabbnak látszik 
valaki, annál inkább 
gyűlöletes lesz a rómaiak 
előtt (lesz ellenfele a ró
maiaknak) uti quisque.. 
(e h. quo quisque opu
lentior videatur, eo ma
gis, Ny. 229. §. 1. j.)

2 his atque . . . dictis, (abl.
abs.) ezen s más ilyen 
beszédek után

constituo, 3, -ui, -utum, el
határozok ; ad Cirtam 
. . . constituunt, elhatá
rozzák, hogy Cirta vá
rosa ellen indulnak

quod, kt. mivel 
impedimentum, sn. málha

3 reor, 2, ratus, vélek, hiszek 
capta ítrbe (abl. abs.) a

város elfoglalása után 
opera, nn. fáradság; operae 

pretium fore (acc. c. inf. 
ratus, miatt; alanya 
captam urbem azaz 
praedam captivos, im
pedimenta) ; aut si ur
bem cepissent, captam
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urbem operae pretium 
fore ; azt gondolta, hogy, 
ha a várost elfoglalják, 
a fáradság jutalma lesz 
az elfoglalt város, v. a 
fáradság bőven lesz ju
talmazva a város elfog
lalásával 

auxilio suis, (kettős dat.) 
certare, küzdeni, harczol- 

ni; proelio . :. certatu
ros, harczolni fognak, 
ütközetre kerül a dolog 

callidus, 3, ravasz 4
festinare, sietni 
imminuo, 3, -ui, -utum.

kisebbítek, elrontok, 
tönkre teszek, nam cal
lidus . . . imminuere (e 
h. ut Bocchi pacem im
minueret), mert a ravasz 
sietve (nagy gyorsaság
gal) arra törekedett, hogy 
Bocchus békés viszo
nyait tönkre tegye 

mora, nn. szünet, késle
kedés

agiture, űzni, hajtani: mo
ras agitando (ger. abl.) 
. . . mallet, hogy a kés
lekedés miatt inkább 
akarjon mást, mint a 
háborút (harczvágya le 
ne lohadjon).

LXXX1I.
Cognovit, értesült 1
temere, vakmerőn, vaktá

ban
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victo Iugurtha, (abl. abs.); 

uti saepe . . . consueve
rat, amint Jugurthatöbb- 
szöri legyőzése után már 
megszokta

copia, nn. bőség, alkalom; 
neque . . . pugnandi co
piam facit, nem ad al
kalmat a megütközésre 

ceterum, kt. hanem 
munio, 4,-wi, -itum, meg

erősítek
opperior, 4, -pertus, vára

kozom, várok (alqm)
cognitis Mauris, (abl. abs.) 

miután a mórokat meg
ismerte

accedo, 3, -cessi, -cessum, 
hozzámegyek; quoniam 
. .. accesserat, mivel az 
mint uj ellenség járult (a 
többiekhez), mivel ben- 
nök uj ellenség járult az 
előbbiekhez

commodum, sn. haszon, 
ex commodo, haszon sze
rint, kedvező alkalom
mal

2 lnterim . ... fit, e közben 
Rómából levél utján ar
ról értesül

nam ante acceperat con
sulem factum (esse), 
mert arról már előbb ér
tesült, hogy consullá vá
lasztották

percello, 3, -culi, -culsum, 
lesújtok, elcsüggesztek; 
quis (quibus) rebus . . . 

perculsus, ezen dolgok 
miatt jobban elcsüggedt, 
mint sem helyes vagy 
illő lett volna

lacruma, nn. köny 
moderari, mérsékelni; ne

que moderari linguam, 
sem nyelvét fékezni nem 
tudta

in aliis artibus, egyéb tu
lajdonokban kiváló féríiu 

nimis, fölötte
mollis, -e, puha, lágy, ér

zékeny
aegritudo, -inis, nn. beteg

ség, gond, bú; nimis . .. 
pati, fölötte érzékenyen 
tűrte a bánatot, nem volt 
elég férfias a bánatban 

vorto, 3, -ti, -sum, fordí- 3 
tok; quam rém . . . vor- 
tebant, ezen magatartást 
(rém) némelyek büszke
ségnek rótták föl 

contumelia, nn. megszé
gyenítés, méltatlanság, 
alii (dixerunt) . . . ac
censum esse, mások azt 
mondották, hogy nemes 
lelkét a méltatlanság 
keserítette el

multi (t. i. dixerunt ideo 
accensum esse)

pario, 3, peperi, partum, 
szülök, szerzek

eripio, 3, -púi, -ptum, kira
gadok ; quod iam . . . . 
eriperetur (ált. alany.), 
hogy a már-már kivívott
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győzelmet kezéből kira
gadják

excruciare, kínozni, gyö
törni, aggasztani; illum 
magis . . . iniuria sua 
(gen. obiect.) excrucia
tum, hogy őt inkább Ma
rius emelkedése, mint 
iránta elkövetett méltat
lanság keserítette el 

anxius, 3, aggódó, aggo
dalmas ; anxie, kislel- 
küen, zokon; neque . . . 
fuisse, s nem vette volna 
annyira zokon

adimo, 3, -emi, -emptum. 
elveszek [adok.]

trado, 3, -didi, - ditum, át-

LXXXIIÍ.

1 Eo dolore impeditus, ezen 
fájdalom tevékenységé
ben megbénította

alienus, 3, idegen; alie
nam .... curare, hogy 
másnak ügyét önmaga 
veszélyeztetésével vé
gezze

postulare, kérni; postula
tum, (supinum czélhat. 
mondat h.)

coniungo, 3, -iunxi, -iunc- 
tűm, kötök; tum ma
gnam ... coniungundae 
(or. obi.), most kedvező 
alkalma van szövetség s 
barátság megkötésére 
(coniungundae, a gerun

diumot copia vonza 1. 
82. 1.)

potior, (kzf.) jelesebb, jobb ; 
(potissimus, fsh); bello 
(abl. cornpar.)

quamquam, ht. ámbár, 
bármennyire is

opibus (1. 80. 6.), hatalom, 
hadi erő

confido, 3, confisus, bizom 
tamen, kt. még-sem 
sdmo, 3, sumpsi, sump

tum, veszek, vállalok, 
kezdek ; sumi, (szv. inf. 
által, alany, s acc. c. inh 
miatt or. obh)

céterum, kt. (1. 82. 1.) de, 
hanem [bajosan]

aegre, ht. alig, nehezen, 
desino, 3, -sivi, -situm, föl

hagyok, abbahagyok 
initium, sn. kezdet, non in

... esse, nem ugyanazon 
egyén hatalmában van 
annak megkezdése s be
fejezése

ignavus, 3, gyáva 
depono, 3, -posui, -situm, 

leteszek, itt bevégzek; 
deponi (ált. al.) de csak 
akkor végződik be

proinde, kt. ezért, ennél
fogva, miért is

consulo, 3, -ui, -ultum, gon
dolok, gondoskodom (Ny. 
204. §. 2. j.)

floreo, 2, -ui, virágzóm 
perdo, 3, -didi, -ditum, 

elvesztek
274—96. Lat. Praep. — Sáli. Jug. 9
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misceo, 2, 'Ui, mixtum, 

keverek, vegyítek, neu 
florentis . . misceret, ne 
egyesítse virágzó ügyeit 
(jólétét) Jugurtha veszett 
ügyével

placidus, 3, nyugodt, csen
des

verba facere ad alqd, fe
lelni vlmire

misereo, 2, -ui, -itum, és 
misereor 2, miseritus és 
misertus, szánok, meg
szánok, miseret es mise
retur me alcs v. alcs rei 
szánakozom vlkin, saj
nálkozom vlmin

si eadem .... fieret, (e. h. 
copia earum rerum, t. i. 
societatis et amicitiae), 
ha neki is ugyanazt meg
adják

omnia conventura (t. i. 
esse, acc. c. inf verba 
facit miatt) (convenio, 4, 
-veni, -ventum, összejö
vök); megegyeznek min
denben, meg fognak 
egyezni (egyet fognak 
érteni)

postulatum, sn. követelés 
probare, helyeselni, elfo

gadni
partim, (a. m. alia), néme

lyeket
abnuo, 3, -ui, -iturus, ta- 

gadólag intek, el-, visz- 
szautasítok

saepe... nuntiis, (abl. abs.)

miután mindkét részről 
követek jöttek-mentek 
(remitto, visszaküldők) 

tempus procedit, múlik az 
idő

ex voluntate, kívánsága 
szerint

intactus, 3, érintetlen, ép. 
bellum intactum trahi 
(ált. alany.) a háború 
elhúzódik (érintetlenül) 
anélkül, hogy valami 
történt volna (huzzák- 
halasztják a háborút, 
anélkül, hogy ütközetre 
került volna a dolog.

LXXXIV.

fCupientissima plebe (okh. 
abl. abs.) minthogy a nép 
fölötte óhajtotta, a nép 
sürgető kívánatéra 

populus provinciam ei 
iussit, (a. m. ei . . . de
crevit) a nép neki Numi- 
diát jelölte kiprovinciául 

infestus, 3, ellenséges, el
keseredett ellenség 

ferox, mn. vad, nyers 
insto, 1, -stiti, rajta állok, 

üldözök ; multus et ferox 
(áll. mik. Ny. 237. §.1.3.) 
instare, sokszor s heve
sen (nyersen) lépett föl 
ellene

laedo, 3, laesi, -sum, sér
tek, megtámadok

1
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dictitare, mondogatni 
spolium, sn. zsákmányáéi 

victis (postquam victi 
sunt) illis .... cepisse, 
tőlük — legyőzetésük 
után — zsákmánykép 
vette el

magnificus, 3, nagyszerű 
pro se, (a. m. in suam lau

dem)
doleo, 2, -ui (doliturus), 

fájlalok, sajnálok; illis 
dolentia, azoknak fáj
dalmat okozókat (rájok 
nézve sértő nyilatkoza
tokat (dictitare) tett) 

2 prima habere, elsőknek, 
legfontosabbaknak tar
totta

bello, (abh opus miath Ny. 
230. §.) quae bello opus 
erant, a hadi szükségle
teket

supplementum, sn. kiegé
szítés, kiegészítő csa
patok

arcesso, 3,-ivi, -itum (mel
lékalakja accerso), elő
hívok, hivatok

militiae, (locativus, rende
sen domi-Nu[ kapcsolat
ban fordul elő a. m. domi 
bellique)

accio, 4, -civi, (ii), -citum, 
előidézek, előhívatok; 
plerosque..........accire
(quorum plerosque . . . 
cognovit) magához hi- j 
vatja, a kik közöl legtöb

bet katonáskodásuk ide
jéből ismert s csak ke
veset hírből 

amözo, 4, -ivi, v. -ii, -itum, 
körüljárok, kéréssel for
dulok vlkhez, megkérek 

emereo, 2, -ui, -itum, és 
emereor, 2, emeritus, ki
érdemelek ; emeritus, 3, 
kiszolgált katona 

stipendium, sn. zsold, sti
pendia emerere, kiszol
gálni ; et ambiundo (ger. 
abh módi) . . . emeritis 
stipendiis (abh quah) . . 
proficisci, s kéréssel reá
vette a már kiszolgált 
katonákat is, hogy vele 
menjenek

de ullo negotio, (e. h. ultum 3 
negotium)

audeo, 2, ausus, merek 
laetus, 3, örvendező, (Ny.

237. §. 3. áll. attrib.) örö
mest

decerno, 3, -crevi, -cretum, 
megszavazok

quia putabatur, (ált alany, 
nominativus cum. inf; 
nom. militia inf. esse 
(neque plebi militia esse 
volenti), mivel azt hitték, 
hogy a katonáskodás a 
népnek sincs Ínyére 

et Marius .... amissurus
(t. i. esse szintén nom. c. 
inf. putabatur miatt) és 
hogy Marius belli (gen. 
obiect.) usum (e. h. quae

9*
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bello usui forent) vagya 
hadi szükségleteket vagy 
a köznép szeretetét fogja 
elveszíteni

frustra, ht. hiába
lubido, -inis, nn. vágy 
eundi (gerund. gen. (eo-tól) 

lubido miatt)
invado, 3, -si, -süni, meg

támadok, megszáll(^L
4 locuples, -etis, gazdagé

animis trahebant ivmve- 
bant) eszökben azt for
gatták, hogy stb. (animis 
trahebant-lól, mint verb. 
sentiendi-től függ az acc. 
c. inh)

arrigo, 3, -rexi, -rectum, 
fölizgatok, föltüzelek

5 omnibus decretis, (abl. abs)
mindazoknak, a miket 
kért, megszavazása után 

postquam, tartozik milites 
scribere volt (praes, hist.) 
mondathoz, milites scri
bere, katonákat beso
rozni, katonaszedést tar
tani

hortari, buzdítani, hortan
di (ger. gen. causa miatt) 

exagitare, kizavarni, kiűz
ni, exagitandi, bántal
mazása, (ger. gen. causa) 
miatt

consuesco, 3, -suevi, -sue
tum, megszokom

contio, -onis, nn. gyűlés 
dissero, 3, -ui, • sertum, 

beszélek. |

LXXXV.

Adipiscor, 3, -eptus, elnye- 1 
rek, scio . . . gerere, tu
dom, hogy legtöbben a 
fővezérséget nem ugyan
azon tulajdonságokkal 
kérik és miután azt el
nyerték, viselik; v. egé
szen másképen viselked
nek az emberek, midőn 
a fővezérséget kérik s 
másképen, miután azt 
elnyerték

industrius, 3, tevékeny, 
szorgalmas, serény

supplex, -icis, térdelő, kö
nyörgő, simulékony

modicus, 3, mérsékelt, sze
rény

ignavia, nn. tunyaság, tét
lenség ; per ignaviam et 
per superbiam (abl. modi 
h.) aetatem agere, tétle
nül (tunyaságban) s 
dölyfösen élnek (töltik 
életüket)

contra, ht. ellenkezőleg; 2 
sed . .. videtur, de én az 
ellenkező nézetben va- 
gyok_

quo pluris est (Ny. 218. §. 
1.) minél többet ér az 
egész állam

consulatus, -us, hn. con- 
sulság, consuli hivatal 

praetura, nn. praetorság, 
praetori hivatal 

administrari, igazgatni
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(szv. inf. ált. alany, ép 
igypeíz is)

haec, (t. i. consulatus és 
praetura)

fallo, 3, fefelli, csalok, ne
que me fallit, jól tudom 
(Ny. 196. §. 3.)

beneficium, sn. jótétemény, 
kitüntetés

negotium, sn. ügy, köte
lesség, föladat

sustineo, 2. -ui, -tentum, 
tartok, vállalok, quan- 
tűm negoti (gén. part.) 
mily nagy föladatot vál
laltam magamra a ti igen 
nagy kitüntetések folytán 

bellum parare, háborút 
szervezni

aerarium, sn. kincstár (dat. 
parcere miatt)

parco, 3, peperci, kímélek 
domi forisque, benn és 

künn
invidus, 3, gyűlölködő, 

irigykedő
occursare, elébesietni, meg

támadni
opinio, -onis, nn. vélemény 
asper, -a, ‘Um, nehéz, ke

mény ; opinione asperius 
est, ez nehezebb, mint az 
ember gondolná 

delinquo, 3, -liqui, -lictum, 
vétkezem

cognatus, 3, vérrokon 
affinis, -e, sógor, rokon 
opes, -um,rm. hatalom,be

folyás 

clientela, nn. pártfogóság, 
á. é. védett, szövetség ; 
multae clientelae, nagy 
számú clienseik 

praesidium, sn. ótalom 
(praesidio dat. finalis) 
adsunt, mind ezek védel
mükre szolgálnak 

mihi . . . sitae, én minden 
reményemet csak ma
gamba helyezhetem 

innocentia, nn. becsüle
tesség

tutor, 1, -atus, ótalmazok, 
megóvok, védek ; quas .. 
tutari, s ezeket érde
meimmel s becsületes
ségemmel kell biztosí
tanom

infirmus, 3, gyönge, erőt
len ; alia infirma sunt, 
mert minden más erőtlen 
(megbízhatatlan)

et illud intellego, azt is át- 5 
látom, értem

aequos bonosque (mihi) fa
vere (acc. c. inf. intellego 
miatt), hogy az igazságos 
és derék hazafiak engem 
pártolnak

quippe, kt. hisz
bene facta, jó szolgálataim 
procedo, 3, -cessi, -cessum, 

hasznára vagyok
locus, hn. alkalom 
invado, 3, -vasi, -vasúm, 

megtámadok; invadun- 
di (t. i. me; ger. gén. lo- 
cum miatt), a nemesség 7
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alkalmat keres, hogy en
gem megtámadhasson

6 acer, -cris, -ere, hegyes,
éles, heves

annitor, 3, -nixus, törek
szem

capio, 3, cepi, captum, fo
gok, tőrbe ejtek

et illi frustra sint, s hogy 
terveik meghiúsuljanak

7 pueritia, nn. gyermekkor;
ita ad hoc . . . fűi, gyer
mekségemtől fogva egész 
mostanig úgy éltem

consuesco, (1. 84. 5.) con
sueta habeam, (nyoma
tékos kifejezés consuevi
h. Ny. 268. §. 5.)

8 beneficia, kitüntetés, (con-
sullá való megválaszta- 
tásom előtt)

gratuito, ht. ingyen, fizetés 
nélkül, jutalom nélkül

merces, -edis, nn. megju- 
talmazás accepta mer- 
cede, (abl. abs.) ajutalom 
elnyerése után

desero, 3, -ui, -rtum, elha
gyok, abbahagyok

consilium, sn. szándék, 
terv; non est consilium, 
ut ea deseram9 temperare, (mérsékelni (t.
i. sibi)

ambitio, -onis,nn. hivatal- 
hajhászás; per ambitio
nem, a hivatalkeresés 
alatt

probus, 3, derék, becsületes 

in optumis artibus, a leg
nemesebb foglalkozások 
között

bene facere, nemesen cse
lekvés

ex consuetudine, a megszo
kásból

in naturam vortit, termé
szetemmé változott, má
sodik természetemmé 
lett

bellum . . . iussistis, (acc. io 
cum. inf. alany me)

quam rem. (a. m. quod) 
aegre (1. 83. 1.) fero, rossz 

néven veszek
reputare, meggondolni, 

megfontolni
globus, hn. golyó, teke, tár

saság, kör
si quem, (a. m. si aliquem) 
prosapia, nn. nemzetség, 

család
imago, -inis, nn. kép, csa

ládfa, ős (1. 4. 5.); homi
nem . . . . stipendii, oly 
embert, aki ugyan régi 
nemességü (ősi család
ból való), kinek sok őse 
van, de egy hadjáratban 
sem vett részt; veteris 
prosapiae, multarum 
imaginum, nullius sti- 
pendi (gen. qual.-ok) 

scilicet ut, természetesen 
azért

trepidare, ide-oda futkos, 
fél; ut in tanta... festi
net, hogy ily fontos ügy-
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ben mindenben való já
ratlansága miatt félelmé
ben ide-oda kapkodjon 

sumat, s a népből válasz
szón valakit

monitor, -oris, hn. intő, ta
nító, oktató; monitorem 
officii sui, aki őt oktassa 
teendőire, (monitorem 
acc. sumat mellett kettős | 
acc. (aliquem)

11 quem vos imperatorem
(esse) iussistis, (acc. c. 
inf.), kit ti fővezérré vá
lasztottatok

12 atque ego scio (eos tales),
és én ismerek olyanokat 
is, qui . .. coeperint (kö
vetkezni. m., a qui tales- 
re vonatkozik)

acta maiorum, ősök tettei 
praeceptum, sn. szabály, 

tanítás; militaria prae- 
cepta, hadi tudományról 
szóló müvek [fonák] 

praeposterus, 3, visszás, 
nam gerere . . . prius est, 

mert hivatalt az időt 
tekintve a megválaszta
tás után (quam fieri) vi
selünk ugyan, de tényleg 
(tulajdonkép s a gyakor
latot tekintve megelőzi a 
megválasztatást (azaz a 
megválasztatás előtt kell 
arra készülni, nem pedig 
azután)

13 comparare, összehason
lítani

superbia, nn. gőg, dölyfös- 
ség, (itt concrete): azon 
gőgösökkel, elbizakodot- 
takkal

novum hominem, ősök nél
kül való embert

militare, katonáskodni, 
quae illi . .. didici, ami
ket azok elméletből 
(könyvekből), én gyakor
latból sajátítottam q1 

existimare, megitélax^^fF 
dicta (dico, 3,dixi, dictum), 

szavak
pluris, (1. 85. 1.) 
contemno, 3, -tempsi, 

temptum, megvetek 
fortuna, nn. állapot, novi- 

tas, alacsony származás 
probrum, sn. gyalázatos 

tett
obiectare, szemére vetni 
naturam unam (esse) ... 15 

omnium, (acc. c. inf. 
existimo miatt), ámbár 
nézetem szerint minden 
ember természete egy s 
ugyanaz, v. természettől 
fogva az emberek mind 
egyenlők

generosus, 3, előkelő, ne
mes, séd .. . generosis- 
simum, de mégis a leg
vitézebbet tartom a leg
nemesebbnek

! gigno, 3, genui, genitum 16 
szülök, nemzek; mone 
an .... maluerint (két
tagú függő kérdés) vájjon
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engem vagy azokat sze- 
retnék-e inkább gyerme
keikül

quid creditis (eos) respon
suros (esse), mit gondol
tok, mit felelnének

nisi, mint azt; sese .. . vo
luisse (acc. c. inf. respon
deo miatt) hogy ők a le
hető legjobb gyermeke
ket szerettek volna 
(quam optumos, túlzó 
fok Ny. 54. §. 7.)

17 despitio, 3, -spexi, -spec
tum, lenézek, megvetek ; 
quod si ... . despiciunt 
(indic, a ténylegesség jel
zésére) azért ha engem 
jogosan megvetnek 

faciant, (coni, hortati-
^J^vus); maioribus, (dat. 

faciant miatt); quibus, 
(dat. poss.) uti mihi (dat. 
poss.) coepit, kiknél, mint 
nálam, az érdemből szár
mazott a nemesség (ér
demük miatt kapták a 
nemességet)

18 invideo, 2, -vidi, -visum,
irigykedem (alci)

invideant, (coni, hortat.) 
. .. meis, irigyeljék fára
dozásaimat, becsületes
ségemet, veszedelmek
ben való forgásaimat is 

quoniam . . . cepi (capio- 
ból), mert hisz ezek utján 
nyertem el azt 

corrumpo, 3, -rupi, -rup- 19 
tum, elrontok; superbia 
(abl. caus.) corrupti, el
bizakodottságuktól meg
vakult emberek

quasi.. contemnant, mint
ha megvetnék azon mél
tóságokat (hivatalokat), 
melyeket ti adtok (sza
vazatotokkal)

ne, (nae) ht. (csak névmás 20 
mellett) valóban, igazán, 
ne illi falsi (part. perf. 
/hZ/o-tól) sunt, igazán 
tévednek, csalatkoznak 

exspectare, reményleni 
diversus, 3, külömböző 
pariter, ht. egyszerre 
ignaviae voluptatem .... 

virtutis, a tétlenség gyö
nyörét s az érdem jutal
mát

verba faciunt, beszédet 
mondanak

pleraque oratione, beszé
dük legnagyobb részében 

extollo, 3,extuli, fölemelek 
(laudibus) égig magasz
talok

memorare, emlegetni; me
morando (ger. abh módi) 

quod contra est, ami éppen 22 
ellenkezőleg van; pedig 
annak (quod) éppen az 
ellenkezője történik 

praeclarus, 3, kiváló, kitű
nő, dicső

socordia, nn. butaság, ha
nyagság
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flagitiosus, 3, bűnös, gya
lázatos23 et profecto (ht.) ita se res
habet, s valóban úgy van 
a dolog

posterus, 3, következő, jö
vő; posteri, -orum, fn. 
utódok

lumen, -inis, sn. világ, fény 
occultus, 3, elrejtett, titkos, 

in occulto, titokban, 
maiorum . . . patitur, az 
ősök dicsősége az utó
dokra nézve fáklyafény, 
mely érdemeiket, sem 
hibáikat nem hagyja ho
mályban (mind érdemei
ket, mind hibáikat meg- 
világítja)

24 inopia, nn. hiány, szükség;
huiusce . . . fateor, meg
vallom, hogy ilyenben 
(ősök érdemei) hiányt 
szenvedek

verum .. . licet, de szabad 
(lehet) emlegetnem saját 
tetteimet

25 iniquus, 3, egyenlőtlen, el
lenséges, igazságtalan, 
rossz indulat#, \ 

arrogare, elsajátítani, tu
lajdonítani ; quod... ar
rogant, amit mások ér
deméből maguknak tu
lajdonítanak, követelnek 

concedo, 3, -cessi, -cessum, 
megengedek; id mihi . . 
concedunt, azt nekem 
saját érdemem alapján 

nem akarják megengedni 
(a magasabb hivatalra 
való pályázhatást) 

imago, (1. 85. 10.) 
pario, 3, peperi, partum, 

szülök, megszerzek 
acceptam, (nobilitatem), 

öröklöttet 
corrumpo, (1. 85, 19), meg- 

becsteleníteni 
respondeo, 2, -di, -sum, 26 

felelek 
abunde, ht. bőven, bősé

gesen 
facundus, 3, szépen beszé

lő, ékesszóló 
compositus, 3, összeállított, 

rendezett; abunde . . . 
fore, bőven állana ren
delkezésükre ékesszóló 
s rendezett beszéd 

cum, (causale) 
maledictum, sn. gyalázás, 

rágalom
lacerare, széttépni, semmi

vé tenni, gyalázni; sed 
in ... lacerent, de mivel 
most,midőn alegnagyobb 
kitüntetésben (consul- 
ság) részesítettetek, min
den alkalommal engem 
s titeket gyalázásokkal 
illetnek

reticeo, 2,-cui, elhallgatok, 
non......... reticere, nem
akartam hallgatni 

modestia, nn. szerénység, 
tartózkodó magaviselet 

conscientia, nn. együttes
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tudás, lelkiismeret; ne 
quis (aliquis) duceret, 
hogy valaki szerénysé
gemet bűnös lelkiisme
retre ne magyarázza

27 ex, szerint
sententia, nn. vélemény, 

hit, meggyőződés 
bene, (a. m. cum laude) 
praedicare, kihirdetni, ki

kiáltani, magasztalni 
superare, fölülmúlni, meg- 

czáfolni; quippe vera 
(oratio)......... praedicet
(Ny. 270. §. 11. j.) egy
szerű coniunct.), falsam 
v.. superant, mert ha az 
igaz, csak jót mondhat 
rólam (kell, hogy dicsé
rettel említsen), a hazu
got feddhetetlen életem 
(vita morésque) czáfolja 
meg

28 consilium, sn. intézkedés 
qui mihi . . . imposuistis,

kik az államban a leg
magasabb méltóságot s 
a fölötte nehéz ügyet 
(Jugurthával való hábo
rút) ruháztátok rám 

etiam atque etiam, ismé
telten, újra meg újra 

reputare, megfontolni 
eorum, (%en. poenitendum 

miatt, Ny. 196. §.)
29 fidei causa, hitel miatt,

hogy hitelre találjak 
imagines, (1.85.10.); maio- 

rum meorum (genit. 

poss. hozzá tartoznak, 
imagines, triumphos, 
consulatus)

ostentare, odatartani, mu
tatni, dicsekedni, kér
kedni

at si res postulet, de ha 
arra kerülne a dolog 

hasta, nn. lándzsanyél 
(hastapura) díszlándzsa

i (kitüntetésre) 
vexillum, sn. zászló 
phalerae, -arum, nn. mell

ékesség
alia militaria dona, egyéb 

katonai kitüntetések (1. 
54.1.)

cicatrix, -icis. nn. sebhely 
adversus, 3, odafordult, rá- 

forduk, elüllevő; advorso 
corpore, a test elüllevő 
részén, mellen

hereditas, -atis, örökség; 39 
non .... relicta, (part, 
relat. kihagy, qqq semleg. 
több nom. több főnévre 
vonatkoztatva), melyek 
nem örökség utján ma
radtak rám

ut, mint _
(egomét, nyomatékos (Nyra 

62- §• 2.) / 
compositus, (1. 85. 26); non 31 

. . mea, nem tudok ékes
szólóan beszélni, (nincs 
szépen kidolgozott be
szédem)

parvi (Ny. 218. \)idfacio, 
nem sokat adok rá
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artificium, sn. mesterség, 

cselfogás, illis (dat.) arti- 
ficio (abl.) opus (miatt) 
est, nekik cselfogásokra 
van szükségük

turpis, -e, rút, gyalázatos 
tego, 3, texi, tectum, födök, 

szépítek (tegant, czélhat. 
coni.)32 litterae Graecae, görög
nyelv

parumplacebat, kevés ked
vem volt

quippe, a. m. nam 
prosum, profui, prodesse, 

használok
doctor, -oris, hn. tanító 

(dat.), quippe .. . profu
erunt, mert hisz az sem
mi jelességre sem ok
tatta (segítette) (semmi 
nemesre semlelkesítette) 
azokat, kik arra taníta
nak (doctoribus, általá
ban a görög nemzetre 
vonatkozik)

33 illa (tbs. sn. acc.)
multa optuma (Ny. 54. 5.) 
rei publicae (dat. commod. 

kimaradt aqqq), melyek 
az államra nézve a le
hető leghasznosabbak 

doctus sum, a. m. didici 
ferio, 4, ütök 
praesidia agitare (agere), 

őrszolgálatot tenni
nisi turpem famam, mint 

a becstelenség hírétől 
iuxta, ht. egyformán, 

egyenlőképpen, egyked
vűen

humi, (Ny. 201. 2.) 
requiesco, 3, -évi, -etum, 

nyugodni
tolerare, tűrni; eodem . . . 

tolerare, egy időben (egy
szerre) nélkülözni (éhez
ni) s fáradozni 

praeceptum, sn. tan, tanítás 34 
arte, ht. szorosan, szűkén 
opulenter, ht. bőven, neque 

. . . opulenter, nem ha
gyom őket szükségben, 
mig magam bőségben 
élek

neque gloriam faciam 
meam, laborem illorum, 
(meam s illorum, állít
mány i kiegészítő) s nem 
fogok úgy cselekedni, 
hogy enyém legyen a di
csőség, övék pedig a fá
radság

tutus, 3, biztos 35
mollities, -ei, nn. puhaság, 

elpuhultság (per, módot 
jelent)

agas (t. i. vitam), (által, 
alanyuság; coni. 2.sz. Ny. 
192. §. 6. d.)

supplicium, sn. büntetés, 
supplicio cogere, kemény 
fenyitő eszközökkel kö
telességre szorítani

id est. . . esse, annyit tesz, 
mint kényúrnak, nem 
fővezérnek lenni 

celebrare, magasztalni, tét- 36
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tekkel dicsőíteni, híressé 
tenni, haec atque talia 
faciundo (ger, abl. mód) 
ilyeneket s hasonlókat 
cselekedve37 quis, a. m. quibus (egregiis
factis)

fretus, 3, hiró, támaszkodó 
dissimilis, e, hasonló, ipsa 

. , . moribus, bár erköl
cseire nézve nagyon el
ütő

aemulus, hn, versenytárs 
contemno, (1. 85. 14.) nos 

.... contemnit, minket, 
kik azokat utánozni tö
rekszünk, megvet 

meritum, sn. érdem 
debeo, 2, debui, debitum, 

tartozom, adós vagyok, 
debitus, 3, tartozó, kellő 
(debitos egyeztetve ho- 
nares-sze\)

et omnis honores... repetit 
sminden méltóságot nem 
érdeme alapján, hanem 
mint őt megilletőt köve
tel tőletek (tartozás gya
nánt követeli tőletek)38 ceterum, kt de, azonban 

errare, bolyongani, téved
ni, procid errant, nagyon 
tévednek

x quae licebat (t. i. relin
quere) amiket lehetett; 
memoriam sui (gen. ob- 
iectiv) praeclaram, di
cső emléküket

sola (solus, 3) egyedül, (Ny.

237. 2.), ea sola . . done 
(dat. finalis) . . . accipi
tur (által, alany.) egyedül 
azt nem lehet sem aján
dék gyanánt adni, sem 
kapni

sordidus, 3, piszkos, mocs- 39 
kos

incultus, 3, műveletlen, 
aiunt sordidum . . . in- 
cultis moribusr (abl. 
quah) azt mondják, hogy 
én fukar s műveletlen 
vagyok

scite, ht. okosan, ügyesen, 
finomul, (ízléssel) 

exornare, föl ékesíteni, quia 
parum exorno, mivel 
nem tudok Ízléssel lako
mákat rendezni

histrio, -onis, hn. színész
i coquus, hn. szakács
I vílicus, 3, mezei jószághoz 

tartozó, vilicus, hn. gaz
datiszt, a gazdaságra fel
ügyelő rabszolga, neque 
plüris preli (gen. pretii) 
. . . habeo, s nincs drá
gább szakácsom, 
gazdatisztem 

lubet, 2, lubuit, szabad x 
237. §. 12. a) quae (el ea) 
. . . confiteri s mindeze
ket szívesen (örömest) 
bevallom

sanctus, 3, szent, sérthe- 40 
tetten, et ex aliis . . . 
accepi s más tiszteletre 
méltó férfiaktól
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munditia, nn. tisztaság, 

csin, pipere
omnibus . . . plus gloriae 

quam divitiarum (gen. 
part, plus miatt) esse 
(acc. c. inf. oportere 
miatt), minden derékem
berhez illik, hogy több 
legyen a dicsősége, mint 
a gazdasága

supellex, -ectilis, nn. bú
torzat

decus, -oris, sn. dísz, arma 
. . . decori (dat. finalis) [ 
esse (acc. c. inf. oportere; 
miatt) hogy a fegyverek, 
s nem a bútorzat szol
gáljanak díszül

41 quid in semper faciunt (a 
quin a coni. hortat, fa
ciant) erősítésére ma
gyarra nem fordítjuk; 
tegyék (hadd tegyék) | 
mindig azt

iuvat, (személytelen alakja 
iuvare igének) gyönyör
ködtet

carus, 3, drága, kedves 
poto, 1, avi, -atum, v.po- 

tűm, iszom
ubi . .. habuére, a hol ifjú

ságukat eltöltötték
dedo, 3, -didi, -ditum, át

adok, szentelem maga
mat

venter, -tris, hn. has, de
diti ... corporis, átadván 
magukat a hasnak s tes
tük legocsmányabb ré

szének (mint rabszolgái 
a hasnak s fajtalanko
dásnak)

südor, -oris, hn. izzadás, 
izzadság (fáradalom) 

pulvis, -eris,\va. por, (küz
dés)

epulae,-arum, nn. lakoma, 
lakmározás, (abl. com
parat.), quibus dat. (iu- 
cundwra miatt) illa a. 
m. sudor s pulvis)

verum non est ita, de a 42 
dolog nincs így (hogy 
ezeket nekünk engednék) 

flagitium, sn. gyalázatos 
tett

dedecorare, megbecstele- 
níteni

bonorum (gen. obiect. a 
derék embereket meg
illető) praemia, jutal
makat

eripio, 3, -ripui, -reptum, 
elrabolok, ereptum eunt 
(supinum, az egyszerű 
ind. praes, (eripiunt) h. 
az állandó szokás jelzé
sére (Ny. 239. §.) 

iniustissime, fölötte igaz- 43 
ságtalanul

luxuria, nn. dőzsölés 
officio, 3, -feci, -fectum, 

gátolok, ártok, kárára 
vagyok, illis (dat. obflcio 
miatt)... officiunt, azok
nak, kik annak éltek, 
semmi kárt nem okoznak 

innoxius, 3, ártatlan, rei-
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publicae (dat. sunt miatt) 
innoxiae (quae innoxia 
est), cladi, (a másik dat. 
(dat finalis) sunt miatt) 
sunt, az államra, mely 
ártatlan, romlást hoznak

44 mores, gondolkozásmód
45 de, illetőleg, bonum ani

mum habete, legyetek 
teljesen nyugodtak 

tutor, 1, tutatus, védek, 
oltalmazok nam omnia, 
avaritiam. ..removistis, 
quae..........tutata sunt,
melyek eddig Jugurthát 
védték

imperitia, nn. járatlanság, 
tapasztalatlanság

locorum sciens, (gén. sci
ens miatt Ny. 214. §.), 
mely ismeri a vidéket

me hercule, istenemre mon
dom

strenuus, 3, serény, vitéz
46 attero, 3, -trivi, -tritum,

tönkre teszek
temeritas, -atis, nn. vak

merőség, meggondolat
lansága----- —

47 Quiö^rfííat. posses.) mili
taris aetas est, kik fegy- 
verhiró korban vagytok 

annitor, 3, -nisus v. nixus, 
neki támaszkodom, ipar
kodom

capesso, 3,-ivi, -itum, meg
ragadok, megfogok, ca
pessere rempublicam, az 
állam jólétéért fáradozni 

neque, (a felszólító monda
tokban a folytatólagos 
tagadás jelzésére neve-l 
(v. neu) használunk, de 
ha az első mondat nem 
tagadó, akkor neque-1 
használnak a tagadó fel
szólító mondat bevezető 
kötőszavául)

ex, miatt
ceperit. (capio-bcu), coni. 

hortat.; neque quem
quam . . . metus ceperit, 
senkit se fogjon el a féle
lem, senki se csüggedjen 
el mások szerencsétlen
sége úgy a fővezérek gő
gössége miatt

agmen, -inis, sn. csapat, 
in agmine, vonulás köz
ben, útközben

consultor, őris, hn. tanács
adó, consultor ... adero, 
mint tanácsadó s egyút
tal mint aveszedelemben 
társatok veletek leszek 

iuxta, (1. 85. 33.) meque... 
geram, magamat veletek 
mindenben egyenlőnek 
fogom tartani

dis iuvantibus, (abl. abs. 48 
causal.) az istenek segít
ségével

maturus, 3, érett, omnia 
matura sunt, minden 
megérett számunkra

laus, laudis, nn. dicsőség 
quae si, de ha ezek ... is 
decet, 2, decuit, illik (acc.
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c. inf.-val) tamen . . . . 
decebat, még is illenék 
minden derék hazafihoz, 
hogy az állam segítségére 
siessen

49 etenim, ht. kétségkívül 
immortalis,-e, halhatatlan 
liberi ,-orum,ho gyermekek 
aeternus, 3, örökké való,

ut aeterni forent (essent, 
optavit miatt uUos szer
kezet), hogy ölökké él
jenek

magis (t. i. optavit) de in
kább óhajtotta

exigo, 3, -egi, -actum, ki
hajtok, elűzök, vitam 
exigere, eltölteni, befe
jezni az életet, meghalni, 
uti boni .... exigerent, 
hogy tisztességben s be
csületben fejezzék be éle
tüket50 timidus, 3, félénk, gyáva,
si timidis . . . adderent, 
ha a szavak vitézekké 
tennék a gyávákat 

nam . . . puto, mert azt hi
szem, az elszánt (bátor) 
férfiak számára untig 
eleget, bőségesen) beszél
tem (mondottam) dictum 
esse (acc. c. inf. puto 
miatt, pass. inh által, 
alany.).

LXXXVI.
t Arrigo, 3, -rexi, -rectum, 

fölizgatok, feltüzelek; 

arrectos, (part, perfect. 
a közvetlen eszrevevés 
jelzésére, Ny. 281. §. 4. 

_2 j.)
huiusce modi ... videt, mi

dőn Marius ilyen tartal
mú beszéd elmondása 
után tapasztalta, hogy a 
népet feltüzelte (hogy a 
nép föl van tüzelve) 

propere, ht.gyorsan, rögtön 
commeatus, -us, hn. eleség, 

élelmi szer
stipendium, sn. adó, hadi 

szolgálat, hadi pénztár 
vdiisque utilibus, s más 

szükségesekkel
onerare, megterhelni, szál

lítani
legatus, hn. alvezér 
cum his .... iubet (acc. c.

inf. iubeo miatt), megpa
rancsolja A. Manliusnak, 
hogy azokkal elinduljon 

milites scribere, besorozni 2 
ex classibus, (Servius Tul

lius öt osztályba sorozta 
a római népet a vagyon 
alapján, ezen öt osztály 
szolgáltatta a katonákat) 

capite censos (censeo,2, -ui,
-sum) (akiknekvagyona 
az ötödik osztály censu- 
sát sem érte eh azok (in- 
tra classes) egy három 
alosztályra osztott cen- 
turiát képeztek, u. m. 
accensi, proletarii, ca- 
pite censi (ez utóbbiak-
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nak semmi vagyonuk 
sem volt); az accensi 
rendesen teljesítettek 
hadi szolgálatot, a pro
letarii 464. óta, a capite 
censi csak Marius óta; 
ipse interea . . . pleros- 
que, maga ezalatt kato
nákat toborzott, nem a 
rendes (ősi) szokás sze
rint, sem az osztályok 
szerint, hanem a mint 
kinek-kinek kedve volt, 
önkényt jelentkezőkből, 
legtöbbet a teljesen va
gyontalanok közöl)3 inopia, nn. hiány, szükség 
(abl. causae) 

bonus, 3, itt: vagyonos 
ambitio, -onis, nn. nagyra- 

vagyás, id factum (acc. 
c. inf. memoro miatt). .. 
memorabant, némelyek 
azt emlegetik, hogy ezt a 
consul a vagyonos pol
gárok csekély száma 
miatt (mivel nem volt 
elég hadi szolgálatra al
kalmas egyén a vagyo
nosok közöl), mások sze
rint népszerűség hajhá- 
szásból (per ambitionem, 
mód Ny. 225. §. 2. j.)

celebrare, látogatni, ünne
pelni

augeo, 2, auxi, auctum, nö
velek ; quod ab eo.. erat, 
mivel ez a néposztály 
dicsőítette s emelte fel őt 

quaerenti (partic. relati
vum), a ki hatalmat ke
res, a legszegényebb em
berek a legalkalmasab
bak (egentissimus quis
que Ny. 229. §. 1. j.) 

carus, 3, kedves, drága, cui 
neque . . . sunt, ki előtt 
nincs semmi drága (fél
tett vagyon), mert hisz 
semmijök sincs

et omnia.. videntur (nőm, 
c. inf. honesta esse) s 
minden, ami haszonnal 
jár, tisztességesnek lát
szik, (omnia cum pretio 
coniuncta (quae .. . con- 
iuncta sunt)

cum aliquanto maiore nu- 4 
mero jelentékenyen (jó- 
val) nagyobb sereggel 

decerno, 3, -crevi, -cretum, 
határozok, quam decre
tum erat (által, alany.), 
mint megszavazták 

paucis diebus, egy-két nap 
múlva

advehor, 3, -vectus, me
gyek, utazom, partra 
szállók

| conspectus, -us, hn. látás, 5 
tekintet

fugio, 3, fugi, futok, kerü
lök menekülök; nam 
Metellus......... fugerat,
mert Metellus kikerülte 
a Máriusszal való talál
kozást

ne videret ea, (czélhat. m.)

VTÁRA 7
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Röviditéssk.

abl. = ablativus
abl. abs. = ablativus absolutus
acc. = accusativus
acc. c. inf. = accusativus cum infinitivo 
á. é. = átvitt értelemben 
alti. alcs, alqd, alqm, alqo — alicui, 

alicuius, aliquid, aliquem, aliquo 
áll. = állitmányi 
a. m. —- annyi mint 
áth, = átható ige 
bh. = benható ige 
coni. = coniunctivus 
cs. = cselekvő 
dat. = dativus
e. = egyes szám 
é. = értelemben 
élj. = elülj ár ó
f. k. függő kérdés
fn. fnileg. = főnév, főnévileg 
fsf. = felsőfok 
fut. = futurum 
füg. besz. = függő beszéd 
gen. = genitivus 
h. = helyett.
hn. = liimnemű; hnn. = him- és nő

nemű
hny. = hiányos 
ht. = határozó 
imp. = imperativus 
impf. = imperfectum 
ind. — indicativus 
isz. = indulatszó 
köv. = következő 

kt. = kötőszó 
kül. = különösen 
kzf = középfok
l. = lásd
m. = mondat
mlkm. = mellékmondat 
nn. = nőnemű 
nom. c. inf. = nominativus cum in

finitivo
nv. — névmás
Ny. = Schultz-Dávid, Latin nyelvtana 
öá. = önállóan
or. obi. — oratio obliqua 
part. = participium 
pfm. = perfectum 
rghln. = ragoz hatatlan 
RNy. = Dávid István, Röv. latin 

nyelvtan
sn. = semlegesnemü
sz. = szeméJy 
szmt. = személytelen 
szr. = szerkezet 
szv. = szenvedő 
tbs. = többes szám
t. i. = tudniillik
t. k. — tulajdonképpen
u. i. = ugyanis
vlki, vlmi = valaki, valami
v. ö. = vesd össze
1, 2, 3, 4, (az ige után) =* első, stb. 

igeragozáshoz tartozó
3. (a melléknév után) = három vég- 

zetű
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c/uae audita (cum audi

vit) .. . nequiverat, mi
ket hallani nem tudott.

LXXXVII.
1 Expleo, 2, -plevi, -pletum, 

kitöltők, kiegészítek, ex
pletis legionibus ... au
xiliariis (ahl. abs.) kiegé
szítvén a légiókat és se
gítő csapatok cohorsait 

fertilis, -e, gazdag, termé
keny

onustus, 3, terhelt, gazdag. 
praeda onustum, zsák
mányban gazdag 

capta, (capio, 3, cepi, cap
tum), quae cepit, min
dent, amit kézre kerít, 
katonáinak ad ; (a zsák
mány vagy az állam 
kincstáré (aerarium) lett, 
vagy a hadvezér részben 
vagy egészben a katonák 
közt szétosztotta, de ez 
esetben számadással tar
tozott)

castellum, erősség, vár ; 
natura, viris (abh-sok) 

munio, 4, -ivi v. ii, -itum, 
megerősítek, münita, 
(part, attrib.)

aggredior, 3,-gressus, meg
támadok

ceterum, a. m. séd 
levis, -e, mn. könnyű; proe- 

liamulta... facere, majd 
itt, majd ott számos, de 
jelentéktelen csatát vivni 

1—1897. Lat. Prae/. — Sáli. Jug.

adsum, -esse, -fűi, jelen 2 
vagyok,pugnae, részt ve
szek (dat. adesse miatt, 
adesse, videre, tegi, quae
ri inf. hist.)

occido, 3, -cidi, -cisum, 
megölök fugientes capi 
aut occidi (acc. c. inf. vi
dere miatt, szv. inf. ált. 
alanyuság miatt) látják, 
hogy a futókat elfogják 
vagy megölik 

fortissimum quemque tu- 
tissumum, (acc. c. inf. 
videre miatt) (Ny.268.§,), 
minél vitézebb valaki, 
annál biztosabb

tego, 3, texi, tectum, védek, 
(tegi acc. c. inf. videreuöX 
függ)

divitiae, -arum, nn. gaz
dagság

quaeri, szerezni 
spatium, tér, idő 3
vetus, -eris, régi, öreg 
coalesco, 3, -alui, egybeol

vadok
virtus, -utis, nn. vitézség, 

sic brevi .. . facta, így 
rövid idő alatt az uj s 
öreg katonák egybeol
vadtak s vitézségben 
mindnyájan egyenlőkké 
lettek (virtus ... facta) 
mindnyájok vitézsége 
egyenlővé lett)

cognosco, 3, -novi, -nitum, 4 
megismerek, értesülök 

divorsus, 3, külömböző,
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divorsi (Ny. 237. §. 2, 
RNy. 119. 2.) ellenkező 
irányban

difficilis, -e, nehéz, nehe
zen megközelíthető

abeo, 4, -ii, -itum, elme
gyek, eltávozom

speranti (part. attrib. 
egyeztetve lugurthae 
dat.-szal)

effundo, 3, -fudi, -fusum, 
kiöntök, elszéledek

invado, 3, -vasi, -vasum 
megtámadok, speranti 
mox effusos . . . posse 
acc. c. inf. spero miatt) 
effusos (part, attrib.) azon 
reményben, hogy a csak
hamar elszéledt ellenség 
megtámadható

sicuti plerosque, mint a 
legtöbb emberrel történni 
szokott

removeo, 2, -movi, -motum, 
elmozdítok, eltávolítók, 
remoto metu (abl. abs.) a 
félelem megszűntével

laxus, 3, tágas, bő, laza, 
gyönge

licens, -ntis, szabad, fékte
len laxius . . . futuros 
lazábban s féktelenebből 
lesznek) kevesbbé fogják 
megtartani a hadirendet 
s fegyelmet.

LXXXVIII.
1 Laetus, 3, vig, vidám 

excipio, 3, -cepi, -ceptum 

fogadok, laelissumis ani- 
mis excipitur, a legna
gyobb jóindulattal, rend
kívül szívesen fogadják 

decedo, 3, -cessi, -cessum, 
elmegyek, eltávozom, 
megszűnöm, postquam 
invidia decesserat, mi
után a gyűlölet eloszlott 

iuxta, ht. mellette, közel, 
egyformán, egyaránt, ple
bi patribusquc iuxta ca- 
rus, mind a nép, mind az 
atyák előtt egyaránt ked
ves volt

impiger, -pigra, -pigrum, 2 
serény, tevékeny 

res (rei, nn.) helyzet 
attendo, 3, -di, -tum, oda

feszítek, figyelmemet irá
nyozom vlmire, vigyázok, 
res pariter attendere 
(inf. hist.) helyzetét egy
aránt figyelemmel kí
sérte

cognoscere(\. 87.4; inf. hist.) 
kutatni, quid boni . . . 
contra esset, (függő kér
dés) mi válik mindkettő
nek hasznára vagy ellen
kezőleg kárára 

consilium, terv, számítás 
antevenio, ^,-voni,-ventum, 

megelőzök, meghiúsítok 
remitto, 3, -misi, -missum, 

visszaküldők, alább ha
gyok, tágítok

patior, 3, passus, tűrök, 
nihil apud se .. . tutum
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pali, maga részéről sem 
mit sem hanyagol el 
(semmi hanyagságot sem 
tűr), de azokat'sem hagy
ja nyugodtan, biztosság- 
bán)

3 praedam agere, zsákmá-
nyolni

aggredior, (1. 87. 1.) 
fundo, 3, fudi, fusum, on

tok,szétverek; itaque et 
Gaetulos . . . . agentis 
(part, attrib. tbs. acc. 
egyeztetve Gaetulos s 
Iiigurtham-mal part, 
praes, az egyidejűség 
kifejezésére aggressus - 
szál) . . aggressus part, 
attrib. kimaradt d (fude
rat) in itinere fuderat 
s így mind a gaetulokat, 
mind Jugurtháh midőn 
szövetségeinktől zsák
mánynyal terhelten tá
voztak, útközben megtá
madta s megverte

exuo, 3, -ui, -utum, kivet
kőztetek, ipsumque re
gem . . . armis exuerat, 
s magát a királyt is nern 
messze Cirta városától 
teljesen megverte (a se
reg fegyvereit elhányva 
(azért exuerat) mene
kült)

4 gloriosus, 3, dicső, dicsősé
ges

patrare, befejezni, quae 
postquam . . . cognovit e 

h. postquam cognovit 
haec . . esse (acc. c. int) 
a mutató névmás s a kö
tőszó helyett a szorosabb 
összefüggést a latin vo
natkozó névmással fe
jezi ki), belli patrandi 
(gerundivum genit, esse 
mellett a czél kifejezésére 
(Ny.286.§.4. j.RNy. 204.), 
quae postquam ... co
gnovit, miután átlátta, 
hogy ez csak dicsőséget 
szerez, de nem vezet a 
háború bevégzésére 

statuo, 3, -ui, -utum, elha
tározok : statuit urbis 
singulas (határozó jel- 
zöileg Ny. 237.§.) circum- 
vemre (egysz. inf. statuo 
után, mert a fő- s mel
lékmondat alanyaugyan- 
az), elhatározta, hogy a 
városokat, egymás után 
(egyenként) körülzárja 

opportunus, 3, alkalmas, 
kedvező, quae viris aut 
loco (abh caus.) .... 
opportunissimae erant, 
melyek őrségüknél vagy 
fekvésüknél fogva az el
lenségre nézve fölötte 
kedvezők, rá nézve pe
dig igen károsak 

praesidium, védelem, óta-
lom, védőhely

nudare, megfosztani, In- 
gurtham . . . nudatum 
/ore,meg lesz fosztva, acc.

10*
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c. inf. oratio obliqua mi- i 
att; vonzó ige putavit) 

cer/áre,harczolni, aut proe
lio certaturum, vagy ny ilt 
csatában fog harczolni, 
nyilt ütközetbe bocsát
kozik

5 nuntius, hirvivő, követ; 
velle populi . . . amici
tiam (acc. c. inf. oratio 
obliqua, hiányzik belőle 
az alany: se)

ab se, az ő részéről (t. i. 
Bocchus részéről) 

hostilis, -e, ellenséges; ne 
quid, (aliquid h.) acc. 
timeret miatt . . . hostile 
timeret az ő "részéről 
semmi ellenségeskedés
től se tartson; nincs el
lenséges indulattal 

simulare, színlelni, id si- 
mulaveritne színlelésből 
tette-e ezt, függő kéttagú 
kérdés; függ parum ex- 
ploraiumAoX; a második 
tag: an mobilitate stb.

improvisus, 3, nem sejtett 
váratlan, quo improvi
sus ... accideret (czélhat. 
m. quo'a. m. ut\eo Ny. 
251. §. RNy. 277.) hogy 
váratlanul annál na
gyobb csapást mérhes
sen (improvisus, értel- 
mezvényileg Ny. 237. §. 
RNy. 119.)

mobilitas, -atis, nn. inga
tagság

ingenium, jellem
soleo, 2, solitus, szoktam 

solitus (sit; coni. pert, 
függő kérdés miatt); an 
mobilitate . . . solitus, 
vagy mivel ingatag jel
leménél fogva szokása 
volt béke s háború közt 
ingadozni, (majd békét, 
majd háborút keresni) 

explorare, kikutatni.

LXXXIX.

Adeo, 4, -ii, -itum, hozzá- 1 
megyek, megtámadok 
(inf. hist.)

metus -us, félelem, meg
félemlítés, megijesztés, 
fenyegetés, metu (abl. 
instr.)

praemium, jutalom 
ostentare, mutatni, ígér

getni, ostentando (gerun
dium abl. mód.)

mediocris, -e, középszerű, 2 
jelentéktelen, primo . . . 
gerebat, eleinte jelenték
telen dolgokat vitt véghez 

existumans, (part, praes, 
okhatározó mondatot je
lez)

tutari, védelmezni, ob suos 
tutandos (gerundivum) 

in manus venturum (t. i. 
lugurtham; acc. c. inf. 
existumans miatt), csa
tába fog bocsájthozni 

accipio, 3, -cepi, -cepium, 3
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elfogadok, ubi accepit (t. 
i. auribus, de midőn 
megtudta, negotium ügy, 
dolog

intentus, 3, kifeszített, 
figyelmes, aliis ... inten
tum (esse)-, acc. c. inf 
accipit miatt) más ügyek
kel van elfoglalva

asper, -a, -um, nehéz 
aggredi (1. 87. 1.) inh tem

pus (alkalmas idő) mel
lett, maiora et... tempus 
visum est, az idő alkal

4

masnak látszott, hogy 
nagyobb s nehezebb váj- 
lalatokba fogjon

solitudo, -inis, nn. puszta
ság

valeo, 2, - ui, erős, hatalmas 
vagyok

conditor, -oris, alapító 
memorare, említeni, me

morabatur . . ., a monda 
szerint ennek alapítója 
líbiai Hercules volt 

immunis, -e, ment, adótól 
ment

levis,-e, könnyű, szelíd, levi 
imperio (t. i. habebantur, 
erant) szelíd kormány 
alatt éltek, szelíden bán
tak velők

moenia, -ium, várfal 
asperitas, -atis, érdesség, 

keménység, locorum as
peritate, a vidék járha- 
tatlansága (h 17. 2.) 

oppidum, város, oppido 
(dat. propinqua miatt) 

vastus, 3, puszta 
egentia (egeo-boX) aquae, 

vízben szűkölködő, (Ny. 
214. §.)

infestus, 3, ellenséges, in
festa serpentibus (abl. 
causae) nem biztos, ve
szedelmes a kígyók miatt 

vis, nn. düh 
inopia, (abl. causae) hiány, 

inopia cibi, az éhség 
miatt

perniciosus, 3, veszedel
me s, ipsa perniciosa, m a - 
gában véve is vesze
delmes

accendo,3,-ridi,-nsum,vaeg- 
gyujtok, keltek, okozok, 
szövök, siti magis ... re 
accenditur, a szomjúság 
minden egyébnél inkább 
f öldühösíti

potior, 4, potitus, hatal
mamba kerítek

propter usum belli, azaz: 
quae bello usui forent 
cum . . . belli, részint 
hadi szükséglet miatt (jó 
hasznát vehette a hábo
rúban)

haud dissimiliter, éppen 
úgy, situm munúumque, 
(vonatkoznak oppidum- 
ra, kimaradt a quod) 

nisi quod, kivéve, hogy 
atque ea, még pedig (ea 
abl. egyeztetve aqua-vaX)
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iugis, -e, állandó, ki nem 

apadó
cetera (e. abl. egyeztetve 

agua-val)
pluvius, 3, esővíz

7 incultus, 3, műveletlen, 
quae... incultius agebat 
(vitam) (Afrika, az or
szágnév, a lakosok h. 
van), hol a lakosok a 
tengertől távol művelet
lenebb állapotban éltek 

lac, laetis, tej 
ferinus, 3, vad 
vescor, -sci, élek, táplál

kozom
sal, salis, hn. só 
irritamentum, csábító szer, 

inger
gúla, nn. torok, gége; tor

kosság, falánkság; írr/- 
tamenta gulae, étvágy
gerjesztő szerek

cibus, -i, táplálék (étel s 
ital együttvéve)

libidini, luxuriae (dat. fin. 
kettős dat. erat mellett, 
a másik (illis) nem pusz
tán élvezetül, sem dőzsö
lésre nem szolgált.

XC.

1 Fretus, 3, bizó, támaszkodó 
vlmire, dis(=diis; abl. 
fretus miatt)

difficultas, -atis, nn. ne
hézség, nam contra . . . 
non poterat, mert ilyen 

nehézségek elhárításá
ról, saját okosságával 
(emberi észszel) előre 
eléggé nem gondoskod
hatott

quippe etiam . . . inopia 
(abl.) temptabatur, hisz 
gabnahiány is fenyegette 

pabulum, eleség, takar
mány

pecus, -oris, sn. barom, 
pabulum pecoris, takar
mány

arvum, szántóföld
studeo, 2, -ui, törekszem, 

quod . . . pabulo (dat. 
studeo miatt) . . . arvo 
(dat) student (miatt), 
mivel a numidák inkább 
takarmány, mint gabna- 
termesztéssel foglalkoz
nak

quodcunque natum fuerat, 
bármi csak termett

confero, 3, -tuli, -latum, 
összehordok

aridus, 3, száraz 
frugi,huy. (Ny. 47, §.2; RNy.

28.) gabona; frugum 
vacuus, gabona nélkül 
szűkölködött

aestas, -atis, nyár 
pro rei copia, a körülmé

nyekhez képest 
providenter, elővigyázólag 
exornare, fölékesíteni, fel

szerelni; öá. intézkedni 
agundum (egyeztetve pe- 

cws-szal gerundivum) ;
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agundum attribuit, te
relés végett

expeditus, 3, szabad, tiszta, 
könnyű fegyverzetű

Laris (tbs. acc.) 
stipendium (1. 86. 1.) 
conmeatus, (1. 86. 1.) 
ire iubet, tartozik A. Man

lium legatum-hoz acc. 
c. inf. iubet miatt) 

praedor, 1, -atus, zsákmá
nyolok, se .. . venturum 
(acc. c. inf. dicit miatt),! 
hogy zsákmányt sze
rezve, néhány nap múlva 
ő is oda fog jönni

3 occultare, eltitkolni, in
cepto . . . occulto, szán
dékát eltitkolva.

XCI.

1 Ceterum, egyébiránt 
pecus, -oris, sn. marha 
centuria, század (a gyalo

gosoknál)
turma, csapat, szakasz (a 

lovasságnál) 
aequaliter, egyenlően 
distribuo, 3, -ui, -atum, 

szétosztok.per centurias 
. . . distribuerat, gyalog
századonként, úgyszin
tén lovas-szakaszonként 

corium, lenyúzott v. nyers 
bőr

uíer, utris, hn. tömlő, et 
curabat, uti . . . fierent, 
s gondoskodott arról, 

hogy a nyers bőrökből 
tömlők legyenek, (töm
lőket készítsenek) vagy: 
a nyers bőrökből tömlő
ket készíttetett

lenio, 4, könnyítek, elvisel
hetővé teszek

ignaris omnibus, (abl. abs.) 
anélkül, hogy valaki 
tudta volna, (mindenki 
tudtán kívül)

usus, -us, haszon, usui (dat. 
finalis; Ny. 208. §.) quae 
mox forent, amikre majd 
szükség lehet

ventum est, (venio-ból) sn. 
alak az ált. alany jelzé
sére ; — (értek, érkeztek) 

efficio, 3, -feci, -fectum, ki
viszek, eligazítok, csiná
lok, maxima vis . . . 
effecta, igen sok tömlő 
volt készen

mommenfim, erősség, levi 2 
monimento (abl. qual.) 
ibi castris . . . positis 
(abl. abs.) milites, itt, 
miután csekély erősségű 
(egy napra szóló) tábort 
ütöttek, megparancsolja 
a katonáknak, hogy egye
nek s készen legyenek 

cibus, eleség 
eggredior, 3, -gressus, ki

megyek úti . . . eggrede- 
rentur, (czélh. m.), hogy 
napnyugtakor kivonul
hassanak

sarcina, podgyász
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abiicio, 3, -ieci, -iectum, 

elhajítok, eldobok, om
nibus sarcinis abiectis 
(abl. abs.), minden pod- 
gyászukat hátra hagyva 

iumentum, igavonó barom 
onerare, terhelni, (inf. iubet 

miatt); aqua onerare 
vízzel ellátni

3 tempus visum (est), úgy 
látszott, hogy itt az ideje 

totam noctem, (kiterjedés 
accusativusa); et totam 
noctem itinere facto(abl. 
abs.) és miután egész 
éjen át mentek

consido. 3, -sedi, -sessum, 
letelepedem, megállapo
dom

idem proxuma (t. i. nocte) 
facit, ugyanezt teszi 
(ugyan így cselekszik) a 
legközelebbi éjjel

tertia (t. i. nocte) 
adventus, -us, hn. megér

kezés, multo ante lucis 
adventum, jóval virra
dat előtt

tumulosus, 3, halmos, dom
bos

intervallum, köz 
duum (a. m. duorum) 

milium (passuum), két 
ezer lépésnyi távolságra 

quam occultissime potest 
(Ny. 54. §. 7.) (a lehető 
legtitkosabban teheti) a 
lehető legjobban elrej
tőzve

opperior, 4, -pertus, vára
kozom

ubi dies coepit, mihelyt 4 
megvirradt

hostilis, -e, ellenséges, nihil 
hostile (acc. metuentes 
miatt, Ny. 204. §. 2. RNy. 
113.) semmi ellenségestől 
sem tartva; ellenséget 
nem sejtve

multi, sokan, nagy szám
ban

eggredior (1. 91. 2.) 
omnem equitatum (iubet 

miatt acc. c. inf.) az ösz- 
szes lovasságnak meg
parancsolja

velox, -ocis, gyors 
tendo, 3, tetendi, tentum, 

feszítek; cursu tendere, 
rohanni, rohamlépésben 
előre törni

obsido, 3, -sedi, -sessum, el
foglalok, megszállok 

intentus (jelző adverbium 
helyett Ny. 237. §. RNy. 
119.) figyelmes, harczra 
készen

propere, gyorsan, nyomban 
praedari, zsákmányolni 
sino, 3, sivi, situm, enge

dek, hagyok; sequi, si
nere (inf. historicusok) 

trepidus, 3, ide-oda fut- 5 
kosó, aggodalmas, res 
trepidae, aggodalmas 
körülmények, zavar, ve
szedelem

improvisus, 3, előre nem
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látott, váratlan, malum 
improvisum, a váratlan 
szerencsétlenség

moenia, -ium, sáncz, vár
fal ; ad hoc (id), quod 
pars civium .. .potestate 
erat, coegere (coegerunt 
h.), ezen fölül az a körül
mény, hogy a polgárok 
egy része a városon kí
vül az ellenség hatalmá
ban volt, a megadásra 
kényszerítették őket

deditio, -onis, mn. meg
adás, meghódolás

6 ceterum, de azért
incendo, 3, -cendi,-censum, 

fölgyújtok
puber v. pubes, -eris, fel

nőtt
interficio, 3, -feci, -fectum, 

megölök
venum do, a. m. vendo, el

adok
7 facinus, -oris, tett, contra

ius belli, a hadijog elle
nére, (bár3 a hadijoggal 
ellenkezett) 

avardia, kapzsiság 
scelus, -eris, sn. gonoszság, 

itt: rossz akarat, gonosz 
szándék

sed (t. i. ideo factum, ha
nem azért történt

aditus, -us, hn. hozzá
menetel, hozzájutás (abl. 
limit.)

mobilis, -e, mozgatható, in
gatag 

infidus, 3, hűtlen, hitszegő 
ante (lakozik coercitum- 

hoz) azelőtt
metus, -us, félelem, félem

lítés, ijesztés
coerceo, 2, -cui, -citum, 

korlátozok, féken tartok.

XCII.

Res, -ei, vállalat 1
patrare, véghezvinni, vég

rehajtani
incommodum, kényelmet

lenség, baj, postquam... 
patravit, miután az ily 
fontos vállalatot övéinek 
minden vesztesége nél
kül végrehajtotta

clarus, 3, tiszta, híres, 
magnus et clarus antea, 
noha már azelőtt is nagy 
s hires ember volt

consulo, 3, -ui, -tűm, ta- 2 
nácskozom, meggondo
lok, omnia non bene 
consulta, mindent, még 
a mit rosszul tervezett is, 
minden, még meggondo
latlan vállalatát is, érdé- 
mül tulajdonították 

modestus, 3, szerény, kímé
letes, modesto imperio 
habiti (partié, relat. ki
maradt quia) mivel szelí
den bánt velők

locuples, -etis, gazdag 
caelum, ég, caelum ferre

(t. i. laudibus) égig ma-
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gasztalták ferre, timere, 
credere (inh histor.)

mortalis, -e, halandó
illi (dat. poss.)
mens divina, jósló tehetség 
nutus, -us, beleegyezés, 

jóváhagyás
portendo, 3, -di, -tűm, jö

vendőt jelentek, jósolok, 
eléhozok,teszek; deorum 
nutu . . .portendi (inf.) 
az istenek akaratából 
minden sikert előre tud3 repugnare, ellenállok, re
pugnantibus Numidis 
(abl. abs. megengedő je
lentésű)

desero, 3, -ui, -tűm, elha
gyok, (part. perf. relati
vum vonatkozik oppi- 
da-ra)

miseria, nyomorúság, sze
rencsétlen sors

corrumpo, 3, -rupi, -rup
tum, elpusztítok

luctus, -us, sirás, gyász 
compleo, 2, -evi, -etum, be

töltők4 potior, 4, -titus, hatalmam
ba ejtek, elfoglalok, (abh 
vonz: multis locis)

incruentus, 3, nem véres; i 
exercitu incruento, anél
kül hogy katonát veszí
tett volna

res (h 92. 1.)
aggredior, 3,-gressus, kez

dek, fogok
asperitas, -atis, nn. nehéz

ség ; non eadem asperi
tate (abh qual.) mely nem 
volt olyan veszedelmes 

qua, (abh egyeztetve aspe- 
ritate-NeV)

haud secus, nem kevesbbé 
disiungo, 3, -iunxi, -iunc- 

tum, elválasztok 
planities, -ei, nn. síkság 
saxeus, 3, sziklás, inter 

. . . mons saxeus, a ró- 
naság közepette volt egy 
sziklahegy

mediocris, -e, középszerű 
castellum, erősség 
pateo, 2, -ui, nyitva vagyok 

mediocri castello satis 
patens, eléggé tágas (té
rés) egy kisebbszerü erős
ség számára

immensus, 3, megmérhe
tetlen

edo, 3, -didi, -ditum, ki
adok, kiemelkedem, in 
immensum editus, igen 
magas

perangustus, 3, igen szűk, 
uno perangusto aditu 
relicto, melyhez csak egy 
igen keskeny ut vezetett 

opus, -eris, mű, munka 
praeceps, -itis, meredek; 

nam omnis (mons) na
tura (abh limit.) velut 
opere atque consulto 
praeceps, mert az egész 
hegy természeténél fogva 
meredek, mintha mester-
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ségesen vagy szándéko
san azzá tették volna

6 quxm locum, ezt a helyet 
quod, mivel 
thesaurus, kincs 
intendo, 3, -di, -tűm, v.

-sum, kifeszítek, törek
szem

fors, abl. forte, sors
gero, 3, gessi, gestum, vi

selek
7 castello (dat. poss.) 

virorum atque armorum
(satis miatt gén.) 

magna vis frumenti, nagy 
mennyiségű gabona 

agger, -eris, töltés, sáncz 
machinatio, -onis, nn. gép 

(a. m. machina) 
importunus, 3, kényelmet

len, rossz fekvésű, alkal
matlan

castellanus, 3, várbeli 
utrimque, mindkét részről 

(oldalról, oldalán)
praecisus, (praecido, 3, -di

di, -cisum igéből) lejtős, 
meredek

vinea, ostromtető 
frustra, ht. hiába, haszon 

nélkül
lapis, -idis, hn. kő

9 pro opere, az ostromló sze
rek előtt

consisto, 3, -stiti, megállók 
iniquitas, -atis, egyenlőt

lenség
administrare, igazgatni, 

munkálkodni, dolgozni;

neque inter . . . admi
nistrare, sem az ostrom- 
tetők alatt veszedelem 
nélkül nem dolgozhattak 

sauciare, megsebesítek 
optumus quisque, éppen a 

legderekabbak 
augeo, 2, auxi, auctum, 

szaporítok, ceteris metus 
augeri,a többieknél (töb
biekben) növekedett a 
félelem

consistere, administrare, 
cadere, sauciari, augeri, 
(inf. historicusok).

XCIII.

Consumo, 3, -sumpsi, t 
-sumptum fölemésztek, 
multis . . . consumptis 
(abh abs.)

anxius, 3, aggodalmas, an
xius trahere (inh hist.) 
cum animo suo, aggódva 
azon törte fejét, azon 
töprenkedett 

inceptum, vállalat 
omitto, 3, -misi, -missum, 

abba hagyok, fölhagyok 
opperior, 4, -pertus, vára

kozom fortunam opperi
retur, vagy várakozzék-e 
jó szerencséjére 

prosperus, -a, -um, szeren
csés, qua (abh űsus 
miatt) saepe . . . usus 
erat, a mely már sokszor 
mosolygott reá
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2 quae cum, amint ezeket 

aestuare, fellángolni, nyug
talankodni, aestuans, 
izgatottságában, izga
tottan

auxiliarius, 3, segítő 
gregarius, (grex-hő\) mn. 

nyájbeli, fn. közkatona 
aquari, vizet hozni, aqua

tum vízhozásért, vízért 
latus, -eris, oldal, rész 
avorsus, 3, elfordult; quod 

. . . proeliantibus (proe
lior 1.) erat, mely a har- 
czolóktól ellenkező ol
dalon feküdt

animum advortere, észre
venni

repo, 3, repsi, reptum, má
szom

cochlea, csiga, quarum 
unam . . . peteret, amint 
ezek közöl egyet, majd 
másikat, azután mind 
többet fölszedett

studio legundi, a szedege- 
tés buzgalmában,a buzgó | 
szedegetés közben

egredior, 3, -gressus, kiju
tok, feljutok

3 solitudo, -inis, nn. puszta
ság, magánosság, elha- 
gyatottság, ubi post
quam intellexit, miután 
észrevette, hogy ott senki 
sincs (hogy ott egy lélek 
sincs)

ingenium, természet 
/hcmndi, (facio 'nak ge- 

rund. gen.-a cupido-N&\ 
való birtokviszony miatt) 
more humani . . . ani
mum vortit, az emberi 
lélek természeténél fogva 
az a vágy (az emberi lé
lek azon természetes vá
gya), hogy valami nagyot 
vigyen véghez, elvonta 
figyelmét (czéljátol a 
vízhozástol)

grandis, -e, nagy 4
ilex, -icis, nn. tölgyfa 
coalesco, 3, -ui, össze

növök, felnövök 
pronus, 3, előrehajolt 
flexus, 3, görbe; paullum

modo ... in altitudines, 
majd kissé lefelé hajolva, 
azután meggorbülve 
nyúlt a magasba

gigno, 3, genui, genitum, 
szülök; (gignentia, ami 
nő, növények, quo cunc
ta .. . fert, ahova tör 
természeténélfogva min
den növény

ramus, ág
emineo, 2, -ui kitűnöm, 

cuius ramis , . . nisus 
(nitor, 3, nixus v. nisus) 
s annak majd ágaiba, 
majd a kiálló sziklákba 
kapaszkodva

planities, -ei, nn. síkság; 
in castelli planitiem, a 
vártérre

quod, kt. mivel, quod cunc
ti ... aderant, mivel a
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numidák mindnyájan tel-1 
jes lélekkel a harczban 
vettek részt5 explurard kikémlelni, ki
kutatni (exploratis om
nibus, abl. abs.)

usui, dat. finalis, quae . . . 
ducebat, amelyekről azt 
vélte, hogy majd hasz
nukra lesznek

eadem (t. i. via) 
regredior, 3, -gressus, visz- 

szatérek
temere, ht. meggondolat

lanul
escendo, 3, -di, -sum, ki-1 

szállók, fölmegyek 
temptare, megkísérelni, 

vizsgálni
circumspicio, 3, -spexi, 

-spectum, körültekintek
6 adeo, 4, -ti, -itum, hozzá

megyek
edoceo, 2, -ui, -ctum, elő

adok, elmondok; acta 
edocet, elmondja, ami 
történt

itineris periculique (hen
diadys), pollicetur (polli
ceor 2, -icitus, ígérek) 
. . . ducem, a veszedel
mes útra kalauzul Ígér
kezik7 ex praesentibus, ex iis, qui
praesentes erant, azok 
közül, kik jelen voltak 
környezetéből; Marius 
ex praesentibus misit 
cum Ligure promissa

eius cognitum(snp.cze\\r 
m.) hogy azok annak 
ajánlatát megvizsgáljak 

quarum uti cuiusque . . .
(attractio e. h. qui, uti 
cuiusque), ezek, kiki ter
mészete szerint 

arrigo, 3, -rexi, -rectum, 
fölegyenesítek, fölizga
tok, consulis . . . arrec' 
tus, a consul mégis kissé 
neki bátorodott, a consul 
bízni kezdett a válla
latban

tubicen, -inis, trombitás 8 
cornicen, -inis, kürtös 
velox, ~ocis, gyors, quam

velocissimos (a quam 
felső fok erősítésére) 

qui praesidio forent, hogy
azok védelmid, födözetül 
szolgáljanak

omnisque Liguri (egyes 
dat.) parere iubet s mind
nyájuknak megparan
csolja, hogy a ligurnak 
engedelmeskedjenek 

constituo, 3, -ui, -utum.
határozok, kijelölök, ei- 
que . . . constituit, s ezen 
dolog végrehajtására a 
következő napot tűzi ki.

XCIV.
Praeceptum, parancs 1
sed ubi . . . visum, midőn 

tehát a parancs szerint 
elérkezettnek látszott az 
idő
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ascendo, 3, -di, -sum, föl

megyek
praedoceo, 2, -ui, -ctum, 

előre kitanítok, utasítok 
ornatus, -us, ékesség, ru 

házat (katona - egyen
ruha)

nudus, 3, födetlen, mezte
len

Prospectus, -us, (pröspi- 
cw-ból) a széttekintés, 
előrenézés

nasus, -us, (nzfor-ból) tö
rekvés, kapaszkodás

tergum, hát
scutum, paizs
verum ea Numidica, még 

pedig numidiai
corZum, (kikészített) bőr 
pondus, -em,rsúly, nehéz

ség, ponderis gratia, 
könnyüségök miatt

offendo, 3, -di, -sum, bele
ütök

strepo, 3, -ni, -itum, z'0r~ 
gök, simul et offensa, 
quo levius streperent 
(czélh. m. quo a. m. ut 
eo) s azért is, hogyha va
lamihez ütődnek, ne zö
rögjenek oly nagyon

praegredior, 3, -gressus, 
előre megyek, elül me
gyek

vetustas, -atis, régiség, 
radix, -icis, nn. gyökér 
laqueus, hurok, kötél 
vincio,^, vinxi, vinctum.k'ó- 

tök; saxa et radices,quae 

vetustate eminebant . . . 
vinciebat, a sziklákra 
s azon gyökerekre, me
lyek öregségök következ- 
tébenkiállottak, (az öreg, 
kiálló gyökerekre) köte
leket kötött

allevare, fölemelni, segíteni 
gmóus (ut iis) adlevati 
. . . escenderent, (1.93. 5) 
hogy azokba kapasz
kodva (hogy azok sege
delmével) a katonák 
könnyebben följuthassa
nak

timidus, 3, félénk 
insolentia, szokatlanság 
levare, sequi, temptare, ad

dere (inh histor.)
asper, -a, -um, nehéz 
ascensus, -us, fölmenetel 
inermis, -e, fegyvertelen ; 

singulos prae se. . . mit
tere, egyenkint fegyver 
nélkül bocsátotta maga 
előtt

dubius, 3, kétes, quae (loca) 
nisu (nisui) videbantur, 
amely helyek a fölka
paszkodásra kétségesek
nek (veszedelmeseknek) 
látszot tak (a hol a föl ka
paszkodás veszedelmes
nek látszott

potissimus (potis-b(5\) tem
ptare, ő tette meg az első 
kísérletet

saepius eadem . . . descen-
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densque, ugyanott gyak
rabban föl s lemenve 

digredior, 3, -gressus, félre 
lépek

audacia, bátorság
3 fatigare, elfárasztok 

desero, 3, -ui, -tűm, elha
gyok

quod, kt. mivel; quod om
nes .... aderant, mivel 
mindnyájan az ellenség
gel állottak szemközt

intentus, 3, figyelmes; 
quamquam... habuerat, 
bár egész napon lekötve 
tartotta támadásaival a 
numidákat

cohortari, buzdítani 
testudo, -inis, nn. teknos- 

béka, paizsfedéí; testu
dine acta (abl. abs.) suc
cedere (inf. hist. épp így 
terrere is) paizsfodelet 
képezve előre nyomult

tormentum, kötél, zsineg, 
hajító gép

sagittarius, íjász 
funditor ,-oris,hn. parittyás 
eminus, ht. távolról

4 vineis subvorsis,... incen
sis (abl. abs. okhatározó 
jelentéssel) 

pro muro, a fal előtt 
agitare, tartózkodni 
maledico, 3, -dixi, rágal

mazok, gyalázok (dat.- 
szal)

vecordia, esztelenség, 
őrültség

obiectare, szemére vélni, 
nevezni

minari, fenyegetni, mili- 
tibus (dat. minor miatt) 
. . . minari, katonáinkat 
fenyegették, hogy Ju
gurtha rabszolgáilesznek 

res secundae, szerencse 
ferox, -acis, vad, elbiza

kodott rebus secundis 
... esse, szerencsés hely
zetükben elbizták magu
kat

agitare, maledicere, obiec- 
tare, minari, esse, (inf. 
histor.)

interim omnibus . . . in- 5 
tentis (abl. abs.), míg 
eközben mindnyájan, a 
romaiak s az ellenség 
nagy buzgalommal (teljes 
figyelemmel) harczoltak 

certare, harczolni, magna 
utrimque . . . his, illis... 
certantibus (abl. abs.) 
mindkét részen, itt (ezek) 
a dicsőségért s hata
lomért, ott (azok) éle
tükért küzdöttek

signa canere, riadót fújnak 
visum (supinum czél ki

fejezésére)
deinde uti quisque... erat, 

azután a kik legközelebb 
voltak a falhoz

quod ubi, amint ez 6
acer, -cris, -ere, heves 
instare, űzni, támadni 
fundo, 3, fudi, fusum, meg-
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szalasztók, mindent 
tönkre teszek

sauciáre, megsebesíteni; 
tantummodo, csak meg
sebesítették (a nagy siet
ségben, de nem ölték 
meg az ellenállókat) 

avidus, 3, vágyó (gén.-szál 
Ny. 213. §. RNy. 152.) 
avidi gloriae . . . petere, 
dicsőségre vágyva, ver
senyt rohannak a fa
lakra

morari, késleltetni, feltar
tóztatni, neque quem- 
quam . . . morari, egyet 
sem tartóztat fel közölök 
a zsákmányolás

7 corrigo, 3, -rexi, -rectum, 
megjavítok, jóváteszek 

temeritas, -atis, vakmerő
ség, meggondolatlanság; 
sic forte correcta (part, 
relativum egyez, teme- 
ritas-szaX) . . . invenit s 
így a vak eset (forte 
/brs-ból)jóvátette Marius 
vakmerőségét s hibájá
ból még dicsőséget is 
aratott.

XCV.

1 Equitatus, -us, lovasság 
quos (értelem szer, egyez

tetés, eguzWus-szal)
congero, 3. -gessi, -gestum, 

összegyűjtők2 tanti viri, (gén. admonuit 

miatt; Ny. 216. §. RNy. 
153.), nos tanti .... ad
monuit, mivel az ese
mény (az elbeszélés fo
nala) eszembe juttatta e 
nagy férfiút

idoneus, 3, alkalmas; ido
neum visum est, helyén 
valónak látszik

natura, jellem 
cultus, -us, műveltség 
persequor, 3, -secutus, tár

gyalok, optume . . . per- 
sedutus,ak\ mindazok kö
zött, kik ezen eseménye
ket megírták, legjobban 
s legpontosabban írt

os, oris, sn. száj, parum 
milii . . . locutus (esse) 
videtur (nom. c. inf.) ne
kem úgy látszik (nézetem 
szerint)nemeléggé őszin
tén szólt

patricius, 3, patriciusi; 
gentis patriciae (gén. 
qualit) nobilis patriciusi 
törzsből származott ne
mes

exstinguo, 3, -xi, -nctum, 
kioltok, família (abl. ori
ginis) prope iám ex
stincta (part, attribut. 
egyez. familia-Na\) . . . 
ignavia, oly családból, 
mely az ősök élhetetlen
sége miatt csaknem egé
szen elaljasodott 

maiores, -um, ősök
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ignavia, gyávaság, tétlen

ség
iuxta (pariter), egyformán 
doctissime, igen alaposan 
erudio, 4, -m, -itum, neve

lek, oktatok (jártas) 
ingens, -ntis, iszonyú nagy; 

animo ingenti, nagyra 
törő lelkű (abl. qual.) 

voluptas,-atis, nn. gyönyör, 
élvezet

luxuriosus, 3, kicsapongó, 
dévaj; otio luxurioso 
(abl. qual.) szabad idejé
ben mulatozó

remorari, késedelmezni, 
visszatartani

nisiquod. . . consuli, csak 
feleségeivel bánt volna 
tisztességesebben (potuit 
Ny. 247. §. 2; RNy. 235.) 

facundus, 3, ékesszóló 
callidus, 3, ravasz 
amicitia (abh limit.) faci

lis, barátságra nézve 
könnyű, könnyen kötött 
barátságokat 

simulare, színlelni 
altitudo, -inis, nn. magas

ság, altitudo ingenii,záv- 
kózottság

incredibilis, -e, hihetetlen 
largitor, -oris, hn, adakozó, 

bőkezű
4 fellcissumo omnium, bár 

mindenek között a leg
szerencsésebb volt 

civilis victoria, polgárhá
ború
1—1897. Latin Praep. — Sáli. Jug.

industria, tevékenység, su
per industriam, nem volt 
nagyobb tevékenységé
nél, (megfelelt működé
sének)

incertus, 3, bizonytalan, 
incertum habeo, nem tu
dom

pudet, puduit, szégyenleni 
piget, piguit, restelleni 
dissero, 3, -rui, -rtum, el

mondok.

XCVI.

Rudis, -e, nyers, gyakor- 4 
latlan

ignarus, 3, tudatlan, járat
lan; rudis antea . . . 
belli, bár azelőtt sem 
gyakorlatilag, sem elmé
letileg nem volt jártas 
a hadi dolgokban

sollers, -ertis, ügyes, okos 
in paucis tempestatibus, 

rövid idő alatt
appellare, megnevezni, 2 

megszólítani; milites . . . 
appellare, a közkato
nákkal barátságosan be
szélgetett

multis rogantibus, sokkal, 
saját kérésükre

beneficium, jótétemény; 
dare beneficia, szövet
séget tenni

invitus, 3, akarata ellenére 
nem szívesen (invitus ac
cipere t. i. ipse beneficia)

11
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properare, sietni; prope- 

rantius, kzf. ht. gyor
sabban, hamarabb 

aes, aeris, sn. érez, pénz 
mutuus, 3, kölcsön, köl

csönzött
ipse ab nullo repetere, sen

kitől sem kivánt viszont
szolgálatot

illi, a. m. sibi
quam plurimi deberent, 

mennél többen tartoz
zanak,(hogy mennél több 
adósa legyen)3 iocus, hn. (többes néha 
ioca, -arum) tréfa 

serius, 3, komoly 
humilis, -e, alacsony; ioca 

atque seria . . . agere, 
tréfás s komoly beszédbe 
ereszkedett még az utol
só katonával is

opus, -eris, sn. sánezmunka 
multus adesse, gyakran 

megjelent
interim, eközben 
pravus, 3, gonosz, rossz, 

akaratú
ambitio, -onis, nn. nagyra- 

vágyás, népszerűséghaj- 
hászat

fama, nn. jó hirnév
laedo, 3, laesi, laesum, sér

tek ; tantummodo . . . 
pati, csak azt nem tűrte, 
hogy tervezésben vagy 
tettben más megelőzze 

antevenire, megelőzni 
quis, a. m. quibus 

carus, 3, kedves; quis re
bus et artibus, ezen tet
tek s tulajdonságok kö
vetkeztében

brevi (tempore), rövid idő 
múlva.

XCVII.

Münio, 4, -wz, -itum, meg- 1 
erősítek

utilis, a. m. utiles
magna pecunia, sok pénz 
proeli faciundi (gerundiv.) 

tempus adesse, itt az 
ideje, hogy csatát vívja
nak

cunctari, késedelmezni; 2 
(ubi accepit eum cunc
tari et dubium [esse] 
acc. c. inh) trahere, s ha
bozva fontolgatja a béke 
s háború hasznát (ratio
nes)

rursus, ht. ismét 
donum, ajándék 
corrumpo, 3, -rupi, -rup

tum, megrontok, meg
vesztegetek

polliceor, 2, -licitus, Ígérek 
partem tertiam, egy har

madát (tört számnév) 
expulsi (forent v. essent); 

expello 3, -puli, -pul
sum, kiűzök 

integer,-ra,-rum,wp, egész
séges

compono, 3, -posui, -posi
tum, elrendezek, szer-
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kesztek, befejezek, inte
gris suis finibus (abl. 
abs.) . . . compositum fo
ret, ha úgy végződik a 
háború, hogy birodalmá
nak határai épségben 
maradnak

3 praemium, jutalom
illicio, 3,-lexi, -lectum, csa

logatok, csábítok
hiberna, -orum, sn. téli 

szállás (hibernus, 3, 
melléknévtől vonatkozik 
castra-va)

vix decuma parte (tört 
számnév) reliqua (abl. 
abs.), midőn a nappal
nak alig egy tized része 
volt csak hátra

reor, 2, ratus, vélek, hiszek 
munimentum,erősség, óta- 

lom, védelem ; sibi victis 
(si victi essent) muni- 
mento fore (kettős dat. 
fore miatt)

nullo impedimento (abl. 
quah, fore noctem), nem 
lesz akadálylyal (nem 
fogja őket gátolni) az éj 

locorum, (gén. scientes mi
att Ny. 214. §. RNy. 152.) 

contra, ht. ellenben 
tenebrae, -árum, sötétség

4 ex multis, sok oldalról
cognovit, értesült
et, már
instruo, 3, -xi, -ctum, föl

szerelek
sarcina, podgyász 

signum, jel 
imperium, parancs 
catervatim, ht. csapaton- 

kint
conglobare, összegurítani, 

összehalmozni; uti quos
que . . . conglobaverat, 
amint esetleg összeke
rültek

trepidus, 3, megzavarodott 5 
mpröuzsus, 3, váratlan 
virtutis, (gén. memores 

miatt (Ny. 216. §. RNy. 
152.)

defensare, védelmezni, aut 
capientis (capientes h.) 
. . . defensabant, vagy 
másokat, míg fegyver
keznek, védelmeztek 

escendere (93.5), ire, fieri, 
caedere, obtruncare, cir
cumvenire, tegere, facere 
(inf. histor.)

latrocinium, rablás, rabló
támadás

permisceo, 2, -cui, -xtum, 
összekeverek

obtruncare, megsebesíteni, 
megcsonkítani

acer, -cris, -cre, heves, mul
tos, qui contra adversos 
acerrume pugnabant, 
sokan, kik a szemben 
levőkkelaleghevesebben 
harczoltak

tergum, ab tergo, hátulról 
quod, kt. mert 
numero, (abl. hm.) 
circumfundo, 3, -fudi,-fu-

11*
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sum, körülveszek, beke
rítek

si quos . . . coniunxerat, 
ha a hely vagy a véletlen 
összehozta őket

orbis, -is hn. kör, orbis 
facerdzárt kört képeztek 

tego, 3, texi, tectum, védek ; 
atque ita ,. . instructi, s 
így minden oldalról védve 
és csatasort képezve 

sustentare, fentartani.

XCVIII.

1 Neque, a. m. neque tamen 
de azért . . . nem

asper. -a,-um, durva, nehéz 
negotium, sn. ügy, dolog, 

körülmény, in aspero 
negotio, ezen oly válsá
gos körülmények kozott 

terreo, 2, -ui, -itum, meg
ijesztek, megrémítek,szv. 
megrémülök

demitto, 3, -misi, -missum, 
elbocsátok, lebocsátok, 
demisso animo (abh 
quah) elcsüggedt lelkű, 
elcsüggedve; magis . . . 
fuit, ép oly kevéssé (volt 
elcsüggedve) csüggedt el, 
mint azelőtt

quam magis . . . parave
rat, melyet a legvitézebb 
katonákból s nem meg
hitt embereiből szer
vezett

vagari, kóborolni, vagari.

succurrere, invadere és
consulere, (inh hist.) 

passim, ht. szerteszét, pas- 
sim vagari, majd ide, 
majd oda vonult 

laborare, dolgozni, inga
dozni

succurro, 3, -curri, -cur
sum, segítek, segítségére 
megyek, (dat.-szal Ny. 
205. §. RNy. 137.)

confertus, 3, sűrű, tömött, 
confertissumi, (ht. gya
nánt)

obsisto, 3, -stiti, ellenállok 
manu consulere militibus

(Ny. 204. §. 2. j. RNy. 
139.) karjával segített 
katonáin (azaz ő maga 
is harczolt)

imperare, parancsolni 
conturbare, összezavarni, 

conturbatis omnibus(ab\. 
abs.) az általános zavar
ban

consumo, 3, -sumpsi, -sum- 2 
ptum, fölemésztek, iam 
dies consumptus erat, 
már elmúlt a nappal, 
beállt az est

nihil, a. m. non 
atque, a. m. sőt 
remitto, 3, -misi, -missum, 

visszaküldők, lankadok 
praecipio, 3, -cepi, -ceptum, 

parancsolok
reor, 2, ratus, hiszek, vélek 
insto, 1, -stiti, rajta állok, 

üldözök; cum tamen
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barbari... acriusinstare. I 
a barbárok meg sem lan
kadtak (nem hagyták 
abba a támadást, sőt 
amint királyaik megpa
rancsolták. még heveseb
ben támadtak, mivel azt 
hitték, hogy az éj segít
ségükre lesz)

3 ex cöpia rerum, a körül
ményekhez képest 

consilium, terv 
traho, 3, traxi, tractum, 

húzok, vonok; consilium 
trahit, a következő tervet 
gondolja ki

receptus, -űs, hn. vissza
vonulás ; uti suis (dat.), 
receptui (dat. fin.) locus 
esset (czélht. m.), hogy 
övéinek a visszavonu
lásra helyök legyen, hogy 
azon helyre (oda) övéi 
visszavonulhassanak 

collis, -is hn. domb 
inter se, egymáshoz 
guörum in űno, ezek egyi

kén
amplus, 3, tág, bő; qui 

castris (dat.) parum 
amplus fuit, mely tábor
ütésre nem elég tágas 
volt

fons, -tis, hn. forrás; fons 
aquae (gen.) magnus 
(mellett bőséget jelentő 
melléknevek mintájára 
(Ny. 213.§. RNy. 152) fűit 
gazdag forrás volt 

usus, -us, hn. czél 
praeceps, -itis, mn. mere

dek
munimentum, sn. erősítés, 

quia magna parte . . . 
quaerebat, mivel nagy
részt magas s meredek 
volt s így kevés erősítést 
kívánt (kevés megerősí
tésre szorult)

noctem agitare, az éjét 4 
tölteni; Sullam, (acc. 
iubeo miatt, acc. c. inf.) 

paulatim, ht. lassankint 
dispergo, 3, -si, -sum, szét

szórok
neque minus, nem kevésbé 
conturbare, megzavarni, 

hostibus conturbatis, 
(abl. abs.) míg az ellen
ségnél nem csekélyebb 
zavar volt

in unum, egy pontra 
cuncti, -ae, -a, minden, 

összes
gradus,-us, hn. lépés,pleno 

gradu, gyors menetben 
subduco, 3, -duxi, -ductum, 

vezetek
difficultas, -atis, nn. nehéz- 5 

ség
aogo, 3, coegi, coactum, 

kényszerűek
deterreo, 2, -ui, -itum, el

rettentek, ita reges . . . 
deterrentur, így a kirá
lyok a helyi akadályoktól 
kényszerítve visszariad
nak a megütközéstől
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abeo, 4, -ii, -itum, eltávo

zom
sino, 3, sivi, situm,engedek, 

neque tamen . . . sinunt 
mindazonáltal nem en
gedik meg övéiknek,hogy 
messzebb távozzanak 

utroque colle . . . circum
dato (abl. abs.) postquam 
uterque mons multitu
dine circumdatus erat, 
miután mind a két dom
bot nagyszámú csapa
taikkal körülvették

effundo, 3, -fudi, - fusum, 
elöntök

effusi consedere, rendet
lenül, (szerteszét oszolva) 
táboroztak

6 dem, a. m. deinde
crebris... factis, (abl. abs.) 

miután számos őrtüzet 
raktak

plerumque noctis, az éj leg
nagyobb részén át 

laetari, örvendeni 
exsultare, ujjongani 
strepo, 3, -ui, -itum, zör

gők, vocibus strepere, 
össze-vissza kiabáltak, 
laetari, exsultare, stre
pere (int histor.)

ipsi . . . feroces, maguk a 
vezérek elbizakodva,(vo
natkozik agere inf. his- 
tor.-ra)

fugio, 3, -fugi, futok, me
nekülök

wctor, -oris, mn. győző; 

pro victoribus (győztesek 
gyanánt) agere, úgy vi
selkedtek, mintha győz
tek volna

ea cuncta, mindez 
tenebrae, -arum, sötétség 
editus, (edo igétől), kiemel

kedett, magas
visu (video sup. -a) 
hortamentum, buzdítás^

Romanis hortamento 
(kettős dat. erant miatt) 
facilia visu (erant) 
magnoque . . . erant, 
könnyen látható vala 
(könnyen láthatták) s 
nagy buzdításukra szol
gált.

XCIX.

Plürumum, ht. leginkább 
imperitia, járatlanság, ta

pasztalatlanság 
confirmare, megerősíteni, 

plurumumvero . . . con
firmatus, az ellenség ta
pasztalatlanságától leg
inkább felbátoríttatván 

quam maxumum, (Ny.
52. §.)

silentium, csend
ne signa quidem canere 

(cano, 3, cecini) iubet, 
meghagyja, hogy kűrt- 
jelzés se legyen, amig 
a kürtjeleket sem fuvatta 

vigiliae,’arum, nn. virrasz
tás, őrváltás; úti per
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vigilias solebant (soleo 
2, -itus) mint őrváltáskor 
szokás volt

lux, lucis, nn. világosság, 
fény

adventure, közelgetni, kö
zeledni ; ubi lux adven
tabat, amint megvirradt 

defessus, 3, elfáradt 
paulo ante, kevéssel azelőtt 
capio, 3, cepi, captum, fo

gok, defessis iam hosti
bus (abl. abs.) . . . captis, 
minthogy az ellenség már 
kifáradt s kevéssel az
előtt álomba merült

de improviso, ht. véletle
nül, váratlanul

vigil, -ilis, éber 
turma, lovascsapat 
tubicen, -inis, hn. trom

bitás
tollo. 3, sustuli, sublatum, 

fölemelek
erumpo, 3, -rupi, -ruptum, 

kirohanok, de improviso 
vigiles . . . canere . . . 
portis erumpere (iubet), 
megparancsolja, hogy az 
őrök, ép így a cohorsok, 
(a gyalogos) lovas csapa
tok s légiók trombitásai 
váratlanul mindnyájan 
egyszerre riadót fújja
nak, a katonák hadilár
mát csapjanak s a tábor 
kapuin kirohanjanak

2 ignotus, 3, ismeretlen

/wnh'b, -e, borzasztó, 
szörnyű

l sonitus, -us, hn. hang, zaj 
repente, hirtelen 
excieo, 2, -civi, -citum, és 

excio, 4, - divi, -citum, ki
hívok, előhívok, fölzava
rok, fölriasztok, Mauri 
atque . . . exciti, a mórok 
s gaetulok az ismeretlen 
s borzasztó zajtól hirte
len fölriasztatván 

omnino, ht. teljességgel, 
egészen, éppen 

providere quicquam pote
rant, vagy magukat va
lamire elhatározni nem 
bírták

strepitus, -us, hn. zaj 3
subvenio, 4, -veni, -ventum, 

segítek, segítségére jövök 
instare, üldözni, nyomában 

lenni
terror, -oris, hn. ijedtség 
formido, -inis, félelem 

észt elenség, őrült
ség, ita cunctos stre
pitu, clamore (abl. cau
sae) nullo subveniente, 
nostris instantibus (abh 
abs. okht. jelentéssel) 
. . . quasi vecordia cepe
rat, így a zaj s lárma 
miatt minthogy senki sem 
jött segítségükre, a mie
ink pedig erősen támad
tak, a zavar s ijedtség 
következtében a félelem 
őrjöngőkké tette őket
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(félelmükben szinte őr- 
jöngtek)

fusi fugatique, teljes vere
séget szenvedtek

militaris, -e, katonai, hadi 
interimo, 3, -emi, -emptum, 

elvesztek, megsemmisí
tek, plűresque eo proelio 
.... interempti, többen 
estek el ezen csatában, 
mint az előbbiekben 
együttvéve

insolitus, 3, szokatlan, 
rendkívüli

impedio, 4, -ivi, -itum, gá
tolok, akadályozok, som
no et metu (abl.)... fuga, 
mert az alvás s a rend
kívüli félelem akadá
lyozta menekülésöket.

C.

1 Hiberna, -orum, sn. téli 
szállás

commeatus, -us, hn. élelmi 
szer, eleség, közlekedés

maritumus, 3, tengeri 
decerno, 3, -crevi, -cretum, 

elhatározok, quae... de
creverat, elhatározta, 
hogy könnyebb élelmez- 
hetés végett tengeri váro
sukban fog telelni (agere) 

socors, -ordis, mn. os
toba, gondatlan (gen.- 
szal)

insolens, -entis, nn. szokat
lan, büszke, fölfuvalko- 

dott, neque . . . victoria 
(abl.) . . . factus, mind- 
azáltal győzelme sem 
gondtalanná, sem elbiza- 
kodottá nem tette

sed pariter atque, de éppen 
úgy, mint (atque, mert 
előtte pariter van)

conspectus, -us, hn. tekin
tet, látás,

quadratus, 3, négyszögü 
sed pariter . . . incedere, 

hanem mintha az ellen
séggel szemben állana, 
zárt négyszögben vonult 

dexter, -tera, -terűm és 
-tra, -trum), kzf. dexte- 
rior, -ius, fsh dextimus. 
jobb, jobboldali, apud 
dextumos, a jobboldali
aknál, jobb felől a leg
szélén

funditor, -oris, hn. parity- 
tyás

sagittarius, íjász, nyilas 
curare önállólag vezér- 

kedni, parancsolni, Sulla 
cum... caráöaí,Sulla a lo
vassággal (kire a lovassá
got bízták) a jobb szárny 
legszélsőbb részén, A. 
Manlius bal szárnyon 
a parittyások s nyilasok 
élén volt s ugyanő gon
dozta a ligurok cohor- 
sait is

e&pedzíus, 3, könnyű fegy
verzetű
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tribunus (militaris), hadi 

tribunus, ezredes
primos tribunos locaverat, 

a sereg élére s végére a 
hadi tribunokat állította 
a könnyű csapatokkal

3 perfuga, hn. szökevény
carus, 3, kedves, drága 
sciens, -entis, (gen.-szah 

Ny. 214. §. RNy. 152.)
explorare, kikémlelni, per

fugae .. . explorabant, a 
szökevények, kiket leg
kevesebbre becsültek, de 
a vidékeket legjobban 
ismerték, az ellenség út
ját kémlelgették

quasi nullo imposito (abl. 
abs.), mintha senkit sem 
állított volna fölügyelőül 

increpo, 1, -ui,-iíwn, kor
holok

mereo, 2, -ui, -itum, meg- 
érdemlek laudare . . . 
merentis (több, acc.), di
csért és fedett érdem sze
rint

4 intentus,3, figyelmes, táma
dásra kész, ipse arma
tus . . . cogebat, mindig 
fegyverben volt s táma
dásra kész, ugyanarra 
(item, t. i. armatos inten- 
tosque esse) szorította 
katonáit is

secus ht. máskép, külöm- 
ben, neque secus (a. m. 
pariter, azért utána kö
vetkező atque a. m. mint) 

munio, 4, -ivi, -itum, meg
erősítek

excubo, 1, -cubui, -cubitum, 
künn fekszem, őrt állok 
excubitum (sup. mittere 
miatt) a kapukhoz őrál
lásra legióbeli cohorso- 
kat

pro (élj.) előtt 
auxiliarius, 3, segéd 
vallum, sáncz 
munimentum, erősítés,

praeterea..........locare
azonkívül más katoná
kat még a töltésen az 
erősítések (a catapulták 
s ballisták) mellé helye
zett

vigiliae, -arum, éjjeli őrség 
diffidentia, bizalmatlan

ság, non tam . . . futu
rum, régies alak (futura 
esse h.) . . . imperavis
set, nem annyira bizal
matlanságból azokra néz
ve, amiket parancsolt 
(nem mintha nem bízott 
volna abban, hogy meg
lesznek, amiket paran
csolt)

exaequare, 'yenlővé tenni 
labos v. laoor, -oris, mű, 

munka, fáradozás, quam 
úti . cum imperatore 
(e. h. cum labore impe
ratoris) . . esset, mint 
hogy a katonák a fára
dalmat, mely a fővezér 
fáradalmával egyenlő
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volt, szívesebben visel
jék

5 pudor, -oris hn. becsület
érzés

malum, a. m. poena, testi 
büntetés, et sane . . illa- 
que (bello) ezen bábom
ban, ekkor) , . . coerce
bat, s valóban Marius 
ekkor s a Jugurtha-féle 
háború egész idején in
kább becsületérzésseh 
mint büntetéssel tartotta 
féken seregét

ambitio, -onis, nn. nagy- 
ravágyás, quod . . . aie
bant, miről némelyek azt 
mondották, hogy népsze
rűség hajhászásból tör
tént

consuesco, 3, -suevi, -sue
tum ,hozzászoktam, meg
szoktam

duritia, keménység, ke
mény munka

miseria, nyomorúság, quod 
a pueritia ... habuisset, 
mások (pars se aiebant) 
azt állították, hogy a 
gyermekkorától megszo
kott kemény munka és 
sok más, miket mások 
nyomorúságnak monda
nak, neki gyönyörül szol
gáltak (voluptati dat. fin. 
habuisset miatt, Nv. 208. 
§. 2. RNy. 143.) 

nisi, a. m. sed
pariter ac, éppen úgy mint 

nisi tamen . . . saevis
simo imperio (abh temp.) 
. . . gesta, de mindazon
által a közügyet ép oly 
jól s becsületesen szol
gálták, mint a legkemé
nyebb fővezérség idejé
ben.

Ch

Citus, 3, gvors. undique 1 
. . . citi (Ny. 237. §. RNy. 
119.) sese ostendunt,min- 
den oldalról egyszerre 
sietve jönnek (mutatkoz
nak) a kémek

intellego, 3, -lexi, -lectum, 
megértek, (személytele
nül használva) qua re 
. . . intellegitur, e körül
ményből megérthető volt 
(bizonyos volt), hogy kö
zel van az ellenség 

singnificare, jelezni; sed 2 
quia divorsi (ht. h. Ny. 
237. §.) redeuntes (part, 
attrib. időhatározó) . . . 
significabant, de mivel 
külömböző irányból visz- 
szatérve az egyik innen, 
a másik onnan s mégis 
mindnyájan ugyanazt je
lentették

quonam modo instrueret 
(függő kérdés) a consul 
nem tudta, mikép állítsa 
föl seregét

commutare, megváltoztat-
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ni, nullo . . . commutato 
(abl. abs.), anélkül, hogy 
hadi állását megváltoz-1 
tatta volna

opperior, 4, oppertus, vá
rakozom, adversum . . . 
opperitur, mindenre el 
lévén készülve, ugyan
azon helyen várakozik3 frustrare, v. frustrari,
megcsalni, rászedni 

distribuo, 3, -ui, -atum, 
szétosztok

aeque, ht. éppen, bizonyára 
tergum, hát.
reor, 2, ratus, vélek, hi

szek, ita lugurtham . . . 
venturos, így Jugurtha 
reményében csalatko
zott, ő ugyanis csapatait 
négy részre osztotta azon 
hitben, hogy mindnyá
juk közöl egy rész bizo
nyára az ellenség hátába 
fog kerülni

4 attingo, 3, -tigi, -tactum,
érintek, quem primum 
(Ny. 237. §.)... attige
rant, kire először buk
kant volt az ellenség 

cohortari, buzdítani 
turmatim, zárt szakaszok

ban
confertus 3, tömött, quam 

maxume (Ny. 54. §. 7.) 
. . . invadunt, a lehető 
legsűrűbb sorokban tá
madja meg személyesen 
s a többi lovassági pa

rancsnok (altique) a mó
rokat

maneo, 2, mansi, mansum, 
maradok

iaculum, dárda 
cmmws, ht. távolról 
tego, 3, texi, tectum, védek, 

ceteri in .. . corpora (a. 
m. se) tegere (inf. hist.) a 
sereg többi része helyü
kön maradva védték ma
gukat a távolról jövő 
dárdák ellen

obtruncare, leölni, si qui 
(aliqui h.)... obtruncare 
(inh hist.) s leöltek min
denkit, aki kezük ügyé
be került

proeliari, harczolni, (dum 5 
után ind. praes, egyide
jűség, de nem egyenlő 
tartósság jelzésére Ny. 
245. §. 1. RNy. 265.) 

morari, késlekedni, neque 
in . . . morati (part, pert 
attrib. okhat.) . . . affue- 
rant, s az előbbi csatá
ban nem vettek részt, 
mert az útban megkéstek 

invadunt (több, érteim.
egyeztetés Bocchus cum 
peditibus Ny. 189. §. 3.
4. j.)

tűm, ekkor 6
apud primos agebat, az 

első csatasorokban for
golódott

cum plurumis, a legtöbbel
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cognito adventu (abh abs.), 

értesült B. megérkeztéről 
clam, ht. titkon 
ad pedites convortit (se), a 

gyalogsághoz fordul (lo
vagol)

nostros frustra pugnare, 
(acc. c. inf orat, obh 
ea?cZámaí-tól függ) a mie
ink hiába harczolnak

interficio, 3, -feci, -fectum, 
megölök

simul, egyúttal, egyszers
mind

oblino, 3, -levi, -litum, be
kenek, beszennyezek

impigre, ht. serényen 
occido, 3, -cidi, -cisum. 

megölök
cruentare, bevérezni; quem 

in occiso pedite . . (abl. 
abs. egyszersmind gyűjtő 
értelemben) cruentave
rat, melyet a harczban, 
midőn nagy bátorsággal 
gyalogságunkból néhá
nyat megöh, bevérezett

7 accipio, 3, -cepi, -ceptum, 
kapok, quod ubi . . . ac
cepere (auribus), a mint 
katonáink ezt meghal
lották

atrocitas, -atis, nn. ször
nyűség

nunfe’us, -i, hn. hír, hír
mondó

terreo, 2, -ui, ijesztek, ma
gis . . . nuntii terrentur, 
nem annyira a hír hite

lessége, mint inkább a 
hír szörnyűsége ijesz
tette meg őket

percello, 3, -culi, -culsum, 
lesújtok

acer, acris, acre, heves, et 
in perculsos... incedere, 
s hevesebben rohannak 
a megrémült rómaiakra 

iamque .. . aberant, s már 8 
kevés híja volt, hogy ezek 
meg nem futamodtak 

profligare, elűzni 
latus, -eris, sn. oldal 
incurro, 3, -curri, (-cu

curri), -cursum, hozzá 
futok, Sulla profligatis 
. . . incurrit, midőn Sulla 
megszalasztván azokat, 
akik ellen menh vissza
tért s a mórokat oldal
ról megtámadta

sustentare, feltartóztatni 9 
adipiscor 3, adeptus, el

nyerek
retineo, 2, -ui, -ntum, visz- 

szatartok dum susten
tare . . . cupit, midőn 
övéit feltartóztatni s a 
már majdnem elnyert 
győzelmet megtartani 
akarta

circumventus ab equitibus, 
körülvették a lovasok

dextera . . . occisis, miután 
jobb s bal részen mind
nyájan elhullottak

vitabundus, 3, kikerülő, 
kitérő
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erumpo, 3, -rupi, -ruptum, 

kitörök solus inter . . . 
erumpit, egyedül ő tört 
ki kikerülve az ellenség 
fegyvereit

10 fugare, megszalasztani;
atque interim... auxilio 
(dat. fin.) suis, e közben 
Marius a lovasság meg- 
futamítása után segítsé
gére siet övéinek

pello, 3, pepuli, pulsum, 
elűzök; quos (acc. c. inf. 
acceperat miatt) pelli 
(szv. inf. ált. ah) acce
perat, kikről hallotta, 
hogy már ingadozni (hát
rálni) kezdtek

fundo, 3, füdi, füsum, ön
tök, futok, denique . . . 
fusi, végre az ellenség 
minden ponton megfuta
modott

11 spectaculum, látvány 
horribilis, -d borzasztó,

szörnyű
pateo, 2, -ui, nyitva vagyok, 

in campis patentibus, a 
nyilt mezőkön

sequi . . . capi, üldözés és 
menekülés, öldöklés és 
elfogás

equi atque viri adfticti, ka
tonák és lovak földön 
hevertek

volnus, -eris, sn. seb, vol- 
neribus acceptis (abh 
abs. okhat.) a kapott se
bek miatt

quies,-etis, nyugalom, neque 
quietem pati, sem nyug
ton nem maradnak

nitor, 3, nisus v. nixus, 
törekszem, felkapasz
kodom

concido, 3,- cidi, összeesem, 
niti . . . concidere, most 
fölkapaszkodnak, de 
mindjárt össze is rogy
nak

consterno, 3, -stravi, -stra
tum

inficio, 3, -feci, -fectum, 
keverek,befestek, postre
mo omnia . . . sangui
ne, szóval, amerre csak 
látni lehetett, minden 
nyilakkal, fegyverekkel 
és hullákkal volt borítva 
s helylyel-közzel a föld 
vérrel áztatva.

CII.

Post ea loci (temporis, h.), 1 
ettől az időtől fogva 

haud dubie, kétségtelenül 
pervenio, 4, -veni, -ventum, 

jövök, érkezem, postea 
loci . . . Cirtam, ettől az 
időtől fogva a consul, aki 
kétségtelenül győztes 
volt, Cirta városába ér 

intendo, 3, -di, -tűm, feszí
tek, quo initio . . . inten
derat, hová már kezdet
ben irányozta útját

eo, oda 2
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mate, szerencsétlenül 
peto, 3, -ivi, -itum, kérek, 

qui regis . . . petivere, 
akik a király nevében 
arra kérték Mariust

fidus, 3, hű, duos quam... 
mitteret, küldje hozzá két 
legbizalmasabb emberét 

commodum, érdek, jó 
dissero, 3, -ui, -ertum, be

szélek, vette de suo . . . 
disserere, szeretne velők 
saját s a római nép ja
váról beszélni

3 accio, 4, -civi, (-ii), -citum, 
előidézek, előhivatok

placeo, 2, -ui, -itum, tet
szem

ingenium, ész 
avorto, 3, -ti, -sum, elfor

dítok
flecto, 3, flexi, flexum, haj

lítok, hajtok 
vehemens, heves 
accendo, 3, -di, -sum, fel

gyújtok, qui quamquam 
. . . accenderent, habár 
ezek meghívás folytán 
utaztak, mégis elhatároz
ták, hogy beszédet intéz
nek a királyhoz, hogy 
szándékát, ha esetleg 
vonakodnék a békétől 
(avorsum t. i. a pace) 
part. perf. egyeztetve 
ingeniummal) megváltoz
tassák, vagy ha arra haj
landóságot mutatna (si 
cupidum pacis esset in

genium eius), még job
ban föltüzeljék (abban 
megerősítsék)

facundia, ékesszólás 4
concedo, 3, -cessi, -cessum, 

engedek, itaque Sulla ... 
concessum (ált. alany) 
így tehát Sulla, kinek ezt 
Manlius nem koráért, ha
nem ékesszólásáért át
engedte volt

magna nobis (dat. poss.) 5 
laetitia est, nagy a mi 
örömünk

cum (a. m. quod, okht. m. 
indulatot kifejező szó 
után Ny. 276. §. 4.)

talem virum, ily kiváló 
férfiú

misceo, 2, -ui, -xtum, ke
verek

commaculare, beszennyez
ni ; s hogy te, ily derék 
ember, Jugurthával, a 
legesleggonoszabb em
berrel való szövetkezés
sel be ne szennyezd 
magad

demo, 3, dempsi, demptum, 
veszek, elveszek

acerbus, 3, fanyar, keserű 
necessitudo, -inis, nn. 

kényszerűség, simul no
bis . . . necessitudinem, 
egyszersmind bennünket 
azon fölötte kellemetlen 
kényszerűségtől megsza
badítson

pariter te . . . persequi.
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hogy téged, kit félreveze
tett s őt ama fölötte, nagy 
gonosztevőt egyformán 
üldözzünk

€ tutiusque rati (reor-t(A, 
alany populus Roma
nus), s biztosabbnak gon
dolták

imperitare, parancsolni, 
uralkodni

7 nulla (t. i. amicitia nom.) 
nostra amicitia (M.comp.) 
offensa, nn. megütődés, sér

tés, in quo . . . par ac 
(mint hasonlóságot je
lentő melléknév után) 
. . . adessemus, mely kö
rülmény miatt igen kevés 
alkalom lesz a sérelemre, 
de ép annyi a szívesség
re, mintha közel volnánk

parentis, (pareo-to\) alatt- 
, való

amidarum (genvatis miatt) 
. . . satis fuit, ellenben 
barátaink ép oly kevéssé 
voltak nekünk kellő 
számban, mint bárkinek

8 profecto, valóban
perpetior, 3, -pessus, szen

vedek, tűrök
o experior, 4, -pertus, ta

pasztalok, cui scilicet... 
experiri, a melynek ép
pen tetszett, hogy te ha
talmunkat s kegyünket 
magadon tapasztald 

úti, amint
4° quo . . . superes (czélhat. 

m.), hogy hibáidat annál 
könnyebben feledtesd jó 
szolgálataiddal

postremo in pectus tuum 11 
demitte, végre vésd szi
vedbe

nunquam . . . victum esse 
(hogy a római nép soha
sem győzhető le jótéte
ményekkel) hogy a római 
nép soha sem marad 
adós szívességekkel

nam bello .. . valeat (t. i. 
populus Romanus) . . . 
scis, mert hogy mire ké
pes háborúban, azt ma
gad jól tudod

delictum, sn. vétek, vétség, 12 
simul . . . verba facit, 
egyszersmind vétke 
mentségére néhány szót 
mond

tutari, védeni
nam Numidiae . . . suam 13 

factam (acc. c. inf. or. 
obi.) mert Numidia azon 
része, a melyből Jugur- 
thát fegyveres erővel ki
űzte, hadijog szerint az 
övé lett

vastare, pusztítani 
pati nequivisse, nem tűr

hette
repello, 3, -puli, -pulsum, 14 

visszaüzök, elutasítok, 
repulsum (esse szv. inf 
acc. inf.) ab amicitia, 
barátságos ajánlatát el
utasították



176 SALL. JUG. CII. 14. — Cili. 3.
ceterum ... omittere, egyéb

iránt mellőzi a régen tör
ténteket

si per Marium liceret, ha 
Marius megengedi

15 copia, bőség, alkalom, co
pia facta t. i. legatorum 
mittendorum, (abl. abs. 
megeng. jelentéssel) 

flecto, 3, flexi, flexum, haj
lítok, görbítek, animus 
.. . flexus (est), barátjai 
szándékának megváltoz
tatására bírták

cognita legatione, (időht. 
abl. abs.)

quod parabatur, a mi ké
szülőben volt

corrumpo, 3, -rupi, -rup
tum, megrontok, meg
vesztegetek.

cm.
t Hibernacula, -orum, (ca

stra) téli szállás, exercitu 
.. composito (abh abs. 

compono-loX) miután el
helyezte (1. 100. 1.) 

expeditus, 3, könnyű fegy
verzetű

solus, 3, egyedüli, loca sola 
(deserta), pusztaság

obsideo, 2, -sedi, -sessum, 
vlhol ülök, ostromolok 

turris, -is, nn. torony, vár, 
obsessum (supin, czélht. 
mondat) . . . regiam, 
hogy ostrom alá vegyen 
egy királyi várat

perfuga, hnn. szökevény, 
quo . . . imposuerat, ho
va J. csupa szökevénye
ket helyezett el őrségül 

rursus, ismét 2
reputare, megfontolni, meg

gondolni, seu reputando, 
vagy mivel meggondolta 
(ger. abl.)

quae . . . venerant, hogy 
mik történtek vele 

admoneo, 2, -ui, -itum, 
intek, figyelmeztek 

incorruptus, 3, romlatlan, 
sértetlen, quos .. . reli
querat, kiket J. még nem 
vesztegetett meg 

necessarius, 3, szükséges, 
rokon, barát; ex omni... 
necessariorum, meghitt 
barátjainak összes szá
mából

deligo, 3, -legi, -lectum, ki
választok, quorum . . . 
erant, kiknek mind hű- 
ségök kipróbált, mind 
jellemük ingathatatlan 
volt

eos iubet, ezeknek meg- 3 
hagyja, hogy .. . (acc. c. 
inf. iubet miatt)

si placeat (t. i. Mariusnak) 
compono, 3, -sui, -itum, el

helyezek agundarum re
rum (gerundiv.). . . belli 
componundi . . . per
mittit, fölhatalmazza 
őket(licentiam ipsis per
mittit), hogy alkudó-
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zásba bocsátkozzanak s 
a háborút minden mó
don befejezzék

4 mature, ht. gyorsan 
latro, -onis, hn. rabló 
pavidus, 3, remegő, félő 
sine decore, méltóságukat 

jelző disz nélkül 
expeditio, -onis, nn. hadi 

vállalat
pro praetore, helyettesül

6 vanus, 3, hiábavaló
mereo, 2, -ui, -itum és me

reor 2, meritus, megér
demelek

accuratus, 3, gondos, pon
tos, eos ille . . . habuit, 
(a. m. tractavit) ez velők, 
nem mint szószegő ellen
séggel, mint megérdemel
ték volna, hanem kitün
tető figyelemmel s ven- 
dégszeretőleg bánt

qua re barbari . . . rati 
(reor-ból) ennek követ
keztében a barbárok, 
mind a rómaiak kapzsi
ságáról való (gen. obiect.) 
hírt hamisnak, mind Sül- 
lát nemeslelkü bánás
módjáért barátjuknak 
tartották

6 largitio, "onis, nn. bőkezű
ség, megvesztegetés 

munificus. 3, adakozó, bő
kezű, munificus . . . nisi 
hasonlító: mint, (nemo 
miatt) volens bőkezűnek 
nem tartottak senkit, 

1—1897. Lat. Praep. — Sail. Jug.

mint azt, aki egyszers
mind jóakaró is 

benignitas -atis, nn. ke
gyesség, jóakarat, dona 
. . . habebantur, minden 
ajándékot a jóakarat je
lének tekintettek 

fautor, -oris, hn, pártoló 7 
copiae, -árum, hadi erő 
extollo, 3, extuli, fölemelek, 

copias .. . benevolentiae 
esse (genit, poss. esse 
mellett Ny. 215. §. 1. 
RNy. 145.) . . . extollunt, 
magasztalják (oratione 
extollere) királyuk hadi
erejét, hűségét, nagy ha
talmát s mindazt, amit 
(a rómaiakra nézve) 
hasznosnak vagy Bocchus 
jóakarata jelének tar
tottak

polliceor, 2, pollicitus, ígé
rek, dein Sulla (abl.) pol
licito docti, ezután Sullá- 
tól, aki mindent megígért, 
utasításokkal ellátva 

item, valamint 
verba facere, beszélek 
dies quadraginta (kiterje

dés accusativusa Ny. 
199. §. RNy. 130) 

opperior, 4, oppertus, vá
rakozom.

CIV.

Conficio, 3, -feci, -fectum, 1 
befejezek, confecto nego-

12
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tio (ahh abs.), miután 
szándékát véghez vitte 

intendo, 3, -tendi, -tentum, i 
kifeszítek, quö (ht. ad 
quod h.) intenderat, amit 
kitűzött magának 

certiorem facere (aliquem 
de alqua re) értesíteni 
(Ny. 197. §.) szenvedőleg 
(cerítórem fieri) értesülni 

illosque (a que a. m. et) et
Sullam . . . iubet (acc. c. 
inf. iubet miatt) mind 
(que) azokat, mind Sül- 
lat magáhozrendeliütica 
környékéből (ab Utica a 
városnevek mellett a 
praepositio a város kör
nyékét jelenti; Ny. 200.

. §• 2. j.)
item, ép így 
omnis, (tbs. acc. iubet mi-' 

att) . . . ordinis, minden
ünnen az összes sena
tori rendű férfiakat 

cognoscit, megvizsgálja, tár
gyalás alá veszi

2 eundi (ger. gén. eo igétől, 
potestas miatt) legatis 
. ..ab consule, a követek 
engedelmet kapnak a 
consultól arra, hogy Ró
mába mehessenek 

interea, e közben, a közbe
eső időre

indutiae, -arum, nn. fegy
verszünet, indutiae po
stulabantur a. m. et po
stulabatur, ut interea in

dutiae essent, s kikötöt
ték, hogy ekközben fegy
verszünet legyen

ferox, -ocis, nm. vad, indu
latos, pauci... decernunt, 
néhányan keményebben 
nyilatkoztak

fluxus, 3, változó, mulé- 
kony

mobilis, -e, ingatag, változó 
advorsus, 3, ellenkező, 

scilicet . . . mutantur, 
nem ismervén az emberi 
dolgok folyását (a sorsot), 
melyek mulékonyak s 
változók lévén, mindig 
az ellentétbe csapnak át 

impetrare, megnyerni, im~ 3 
petratis omnibus (abl. 
abs.), minden óhajuk tel
jesülése után

qui quaestor, aki, mint 
quaestor

studium, törekvés, előzé
kenység

Iubet (libet) 2, libuit és libi- 
tum est, tetszik, ex his 
Bocchus... lubens (mel
léknévi igenév magyar
ban igehatározóval for
dítjuk, Ny. 237. §. 1. RNy. 
119. 3.) accepit, ezektől 
Bocchus örömmel érte
sült egyebekről is (cum), 
de (tűm) főleg Sulla jó
akaratáról s előzékeny
ségéről

errare, tévedni 4
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scelus, -eris, sn. gaztett, go

noszság
labor, 3, lapsus, elesem 
deprecari, könyörögni, va

lamit mentségül mon
dani, postquam . . . de
precati sunt, miután 
mentségül elmondották, 
hogy királyuk tévedett s 
csak Iugurthagonosz csá
bítása folytán vétkezett 

foedus, -eris, sn. szövetség 
peto, 3, -ivi v. -ii, -itum, ké

rek, petentibus, a kik ba
rátságért s szövetségért 
esedeztek

respondeo, 2, -di, -sum, fe
lelek, respondetur, (szv. 
ált. alany) ily módon vá
laszoltak

soleo, 2, solitus, szoktam, 
senatus . . . beneficii et in- 

iuriae solet, a romai ta
nács és nép megszokott 
emlékezni mind a jo szol
gálatról, mind a sérelem
ről

ceterum, mégis
paenitet, 2, paenituit, meg

bánni (a személy acc.- 
szah a tárgy genit.-val 
Ny. 196. §. 1. RNy. 156.) 

delictum, bűn, vétek 
gratiam facere alcui al- 

cuius rei. megbocsátani, 
ceterum Boccho , . . gra
tiam favit, Bocchusnak 
mégis, mivel bűnbánatot 
mutat (paenitet, t. i. eum

tárgy nélkül, mert delicti 
a gratiam-boz tartozik), 
bűnét megbocsátja 

merev, 2, -ui, -itum, rneg- 
érdemlek, cum meruerit, 
ha megérdemli.

GV.

Quis (a. m. gwbu&tbs.abl. 1 
abs.)

per litteras, levélben 
arbitratus, -us, hn. (tbny.

csak e. abl.-ban) önkény, 
meghatalmazás 

communis, -e, közös, du- 
ius (a. m. ut eius) . . . 
consuleretur, hogy teljes 
hatalommal tanácskoz
hassanak közös ügye
ikről

funditor, -oris, hn. parity- 2 
tyás

velitaris, -e, mn. könnyű 
fegyveresekhez tartozó, 
könnyű

properare, sietni, íímem 
properandi causa (ge- 
rund. szr.). hogy az útban 
gyorsabban mehessenek 

non secus ac, nem máskép 
mint

telum, fegyver 
levis, e, könnyű, neque 3 

his . . . quod (okhat. m.) 
. . . munlti, de azért nem 
külomben (éppen úgy) 
védve voltak ezen fegy
verekkel, mint másokkal

12*
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az ellenség fegyverei el
len, mert ezek könnyűek 
voltak

in itinere, útjukban
in campis patentibus (pa

teo, nyitva vagyok) nyilt 
vidéken

non amplius, nem több 
(Ny. 228. §. 2. j. RNy. 162.) 

temere, vakmerőén, rend 
nélkül, rendetlenül, ren
det nem tartva

effuse, szétszórtan, elszé- 
ledve, Sullae aliisque 
omnibus (dat.-ok.) . . . 
vero (abl. compar, verus- 
tol) . . . efficiebant, azért 
Sulla s mindnyájuknak 
úgy tetszett, hogy na
gyobb számmal vannak, 
mint a mennyien valóban 
voltak s megijedtek, hogy 
talán ellenségek4 expedio, 4, -ivi, -itum, ki
bontok, készülök

tela et arma temptare, védő 
s támadó fegyvereket 
megvizsgálni

intendere, készen tartani 
timor aliquantus, félelmok 

elég nagy
quippe victoribus (dat. 

poss.), mint győzőknek 
(hisz győztesek voltak)5 explorare, kikémlelni, in
terim . . . exploratum 
(sup.) . . . rem . . . quie
tam nuntiant, e közben 
a lovasok, kiket kémlelés 

végett előre küldöttek, 
hirül hozzák, hogy a do
log, amint valóban úgy 
is volt, nem aggasztó.

CVI.

Quaestorem appellat, a 1 
quaestorhoz vezetteti 
magát

obviam, szemközt, szembe 
praesidio, (dat. finalis) vé- 

delmül
proximus (prope-töl) leg

közelebbi, másnap 
coniungo, 3, -iunxi, -iunc- 

tűm, összekötök, con* 
iuncti (part. perf. ht. h. 
Ny. 237. §.) egyesülve 

vesper, -eris és vesper, -eri, 2 
(acc. vesperum, abl. ve
spere v. vesperi) hn. esh 
esti idő, et diei vesper 
erat, beesteledett 

incerto voltu, zavart arcz- 
czal

paveo, 2, pavi, rettegek, fé
lek

speculator, -oris, hn. kém, 
sibi (e h. a se) . . . co
gnitum (esse), hogy ő a 
kémektől megtudta 

lugurtham... a&es$e(acc.c. 
inf. kívánta cognitum), 
hogy Iugurtha nincs 
messze

simul, kt. egyszersmind (ro
gat atque hortatur (hor- 
tari-tál) sürgetve kéri
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ferox, -ocis, mn. vad, feroci | 

animo, büszke önérzet- [ 
tel, negat... fusum per
timescere, azt állítja, 
hogy ő az anniyszor meg- i 
vert numidától (Iugur-1 
thától) nem fél

virtuti suorum, övéinek 
vitézségében

pestis, -is, nn. ragályos be
tegség, halál

maneo, 2, mansi, mansum, 
mar adok, mansurum (es
se, acc. c. inh negat 
miatt)

prodo, 3, -didi, -ditum, el
árulok, cserben hagyok, 
proditis (abl. abs.) eis 
(alany)

forsitan, talán 
post paullo, nem sokára 
intereo, 4, -ii, -itum, elve

szítek 
parco, 3, peperci, kímélek, 

(dat.-szal) turpi fuga 
(abh módi) . . . morbo 
(abh caus.) . . . interitu
rae, (part. fut. attrib. 
dat.) . . . parceret, gya
lázatos futással iparkod
nék bizonytalan életét 
megmenteni (parceret), 
melyet talán nem sokára 
betegséggel veszíthet el 

noctu, ht. éjjel
statim, ht. azonnal (iubet 

megparancsolja, elren
deli)

cenare, ebédelni 

creber, -brci, -brum, sűrű, 
gyakori, in castris . . . 
fieri, hogy a táborban 
mentői több tüzet rak
janak

vigilia, virrasztás prima, 
vigilia, az első őrváltás
kor (este 9 órakor) 

silentium, csend, silentio,
(abl. módi)

fessus, 3, kifáradt: iamque 
. . . itinere (abh caus.) 
. .. omnibus (abh abs.) 
s mivel már valameny- 
nyien ki voltak fáradva 
az éjjeli úttól

ortus, -us, hn. eredet, kelés 
metari, mérni, Sulla pari- 

ter . . . metabatur, és 
Sulla éppen a nap kelté
vel a tábor helyét mé
rette

5

| intervallum, köz, circiter 
. . . milium intervallo 
(abl. limit.)... consedisse, 
tőlük körülbelül 2000 lé
pésnyire letelepedett 

auditum est, e hír hallatára 
invado, 3, -vasi, -vasúm, 

bemegyek, megszállok 
insidiae, -arum, csel 
qui dicerent, (a coni.-ról 

Ny. 260. §. RNy. 256.) 
vindicare, számot tartani 

valamire, megboszulni 
manu vindicandum ...re

linquendum, hogy fegy
veres boszút kell állani
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s nem szabad neki oly 
gazságot büntetlenül el
nézni.

CVII.

1 Tanlen ab . . . prohibet,
mégis a mór királyfit a 
bántalmazástól megóvja 

uti fortem . . . gererent, 
hogy bátran viseljék ma
gukat

strenuus, 3, derék, vitéz, 
saepe . . . strenuis (dat. 
auct. abl. h. Ny. 209. §. 
RNy. 142.) pugnatum 
(esse) inf. sn. az által, 
al. jelzésére) már gyak
ran harczolt szerencsé
sen nagyobb szám ellen 
néhány derék férfiú

vorto, 3, vorti, vorsum, for
dítok, nec quemquam... 
vortere, s nem illik, hogy 
a kinek kezében van a 
fegyver, védtelen lábai
hoz folyamodjék segít
ségért (lábai segítségével 
iparkodjék menekülni) s 
legnagyobb félelmében 
fodetlen s vak testrészét 
(hátát) az ellenségnek 
fordítsa2 quoniam hostilia faceret,
mivel ellenségesdolgokat 
forralt (coni. mert Sulla 
véleménye)

obtestari, tanuul hívni, ese
dezni

perfidia, hűtlenség, árulás 
testis, -is, hn. tanú, lovem

. . . adesset, ezután a 
leghatalmasabbluppiter- 
hez esedezve, hogy le
gyen tanúja Bocchus gaz 
hűtlenségének

ablre iubet. . ., Voluxnak 
megparancsolja, hogy 
mivel ellenséges dolgokat 
forralt, hagyja el a tábort

ZacHmáre,könnyezni,kony- 3 
nyekre fakadni

dolus, csel, ármány 
calliditas, -atis, nn. ra

vaszság
speculari, körülnézni, kém

lelni
pendeo, 2, pependi, függök 4 
credere (tartozik ceterum- 

hoz; acc. c. inf.)
audeo, 2, ausus, meré

szelek
cum (causale), mert
factu,(sup. optumummiM) 5 
mdm(sibi) qua re . . . vi

deri, ő azt tartja (látja) 
legjobbnak

per media eius castra, ha 
tábora közepén (Ny. 237.
§■ 2.)

palam, nyíltan
praemitto, 3, -misi, -mis

sum, előre küldök, prae- 
missis... relictis Mauris 
(abh abs.)

solum . . . iturum (szándék 
kifejezésére) ő egyedül 
akar menni Sullával
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6 probare, helyeselni, ea res

probata, ezen indítványt 
(javaslatot) elfogadták 

negotium, ügy, körülmény, 
ut in tali negotio, mint e 
válságos helyzetben le
hetett (tehették) 

improvisus, 3, nem sejtett, 
váratlan, de improviso, 
váratlanul

haesitare, habozni, dubio 
atque . . . Iugurtha (abl. 
abs. egyidejűleg) míg 
Iugurtha kétkedett s ha
bozott

incolumis, -e, sértetlen, in
columes, sértetlenühmin- 
den baj nélkül (Ny. 237. 
§. RNy. 119.)

7 quo (vonatkozik az elhall
gatott eo-ra) oda megér
keztek, hova utjokat irá
nyozták (menni szándé
koztak).

CVIII.

1 Multum et familiariter 
agebat, gyakran s bizal
masan érintkezett

accio, 4, -civi, (-ii) -citum, 
magamhoz hívok

arator, -oris, hn. szónok 
(itt) követ, subdole, (ht.) 
ravaszul

orator et subdole specula
tum (sup. czélhat. prae
missus miatt) követül s 

azért küldött előre, hogy 
kikémlelje

maternus, 3, anyai 
impar, -aris, egyenlőtlen 

materno genere impar, 
anyai részről nem egyen
lő rangú

ex concubina, törvénytelen 
házasságból

ob ingem ingenii)... bona, 
sok jeles szellemi tulaj
donaiért

carus acceptusque (mind
kettő egyet jelent) na
gyon kedves 

tempestas, -atis, nn. idő, 2 
multis ante tempestati
bus, már régtől fogva 

escperwr, 4, -pertus, tapasz
talok ; quem fidum esse 
expertus, akiről régtől 
fogva tapasztalta, hogy 
hű a romaiakhoz 

ilico, rögtön, azonnal 
nuntiatum, (czélhat. sup.

mittit miatt)
colloquium, beszélgetés, 

megbeszélés, értekezés, 
colloquio, (dat. finalis) 

consulo, 3, -ui, -ultum, ta
nácskozom

integer,-gra,-grum, ép, sér
tetlen, consulta . . . ha
bere, a miket vele előbb 
megbeszélt, azokat mind 
változatlanul megtartja 

quo, a. m. ut eo 
licentius, ht. szabadabban, 

quo . . . gereretur, hogy
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közös ügyüket annál (na
gyobb szabadsággal) bát
rabban (biztosabban) 
megbeszélhessék

caveo, 2, cavi, cautum, 
őrizkedem, caveri, (ált. 
alany) nem lehetett óva
kodni

3 comperior (a. m.) comperio 
4, -peri, -pertum, meg
tudok

praedicare, nyiltan be
szélni

attineo, 2, -ui, -tentum, föl
tartóztatok, hitegetek 

volvo, 3, -vi, -utum, forga
tok, sed ego . . . traderet. 
én azonban biztosan tu
dom, hogy Bocchus in
kább pún álnokságból, 
mint azon állítólagos 
okoknál fogva, miket 
nyiltan beszélt (impert. 
az ismétlés jelzésére) 
egyszerre mind a római
akat, mind a numidát hi
tegette a béke reményé
vel s hogy sokat szokott 
gondolkodni magában 
azon, vájjon Iugurthát a 
rómaiaknak vagy Sullát 
annak szolgáltassa-e ki 
(lugurtham ... traderet. 
két tagú kérdés, az első 
tagból hiányzik a kérdő 
szócska)

lubido, -mis, nn. szeszély, 
hajlam

metus, -us, hn. félelem

suadeo, 2, suasi, suasum, 
tanácsolok, lubidinem... 
suasisse, hajlama elle
nünk, félelme mellettünk 
szólt.

CIX.

Coram Aspare (se) locatu- 1 
rum, hogy Aspar jelen
létében csak keveset fog 
szólni

occulte, ht. titokban, négy 
szem között

nullo (nemo abl.-a.) (prae
sente abl. abs.) aut quam 
paucissumis (Ny. 54. §.
7.) praesentibus (abh 
abs.) vagy általában sen
kinek sem, vagy mennél 
kevesebb tanú jelenlé
tében

cdoceo, 2, -ui, -ctum, köz
lök, utasítást adok 

respondeo, 2, -di, -sum, fe
lelek, quae . . . respon
derentur (f. k.), hogy mit 
feleljenek neki

sicuti, amint 2
voluerat (t. i. Sulla) 
congredior, 3,-gressus, ösz- 

szejövök,congressi(sunt) 
missum t. i. esse 
quaero, 3, quaesivi, quae

situm, megkérdezek, ve
nisse quaesitum (czeüiat. 
sup. venisse mellett) ab 
eo, azért jött, hogy meg
kérdezze tőle
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agitare, tenni, pacem . . . 

foret (kéttagú f. k.) békét 
akar-e vagy pedig há
borút

3 praecipio, 3, -cepi, -ceptum,
parancsolok, uti prae- 
ceptum fuerat (sn. ált. 
alany, jelzésére) amint 
neki megparancsolták 

decumus, 3, tizedik, post 
diem ... iubet, felszólítja, 
hogy tíz nap múlva jöj
jön vissza

ac (elhallgatva dicif) és 
hozzá teszi

nihil . . . nunc (az or. obl.- 
ban tűm szokott állani; 
itt SaH. azért használja, 
hogy kikerülje a kétértel
műséget, mivelposí diem 
decumum van a meg
előző mondatban) decre
visse, hogy a jelen pilla
natig még semmire sem 
határozta el magát 

responsurum t. i. esse 
ambo, -ae, -o, mindketten 
digredior, 3, -gressus, tá

vozom4 plerumque, (e. sn. nom.) 
procedo, 3, -cessi, -cessum,

előre haladok, sed . . . 
noctis (gén. quant. Ny. 
212. §. II. RNy. 150. c.) 
processit, de mihelyt az 
éj nagy része elmúlt

arcesso, 3, -wi, -Itum, oda
hívok

fldus, 3, hü, megbízható 

interpres, -etis, hn. tolmács 
adhibeo, 2, -ui, -itum, al

kalmazok, ab utroque... 
adhibentur, mindketten 
csak megbízható tolmá
csokat alkalmaztak

internuntius, közbenjáró, 
közvetítő

sanctus, 3, becsületes 
ex sententia ambobus(Aat), 

mindkettőjüknek (szivé
ből való), szive szerint 
való (kedvelt).

CX.

Reor, reri, ratus, vélek, 1 
hiszek

gratia, hála, köszönehnun- 
quam... ratus sum (ind. 
perf. a magyar feltételes 
múlt jelzésére Ny. 247. 
§. II. 2. RNy. 235. c.)fore 
úti, itt körülírt szr. van, 
mintha debeo-nak nem 
volna supinuma Ny. 274. 
§. 4. RNy. 197. 2. j.) . . . 
omnium (gén. part, ma- 
xumus miatt) . . . debe
rem, sohasem hittem 
volna, hogy a legnagyobb 
király e földön s mind 
azok között, akiket is
merek, magán ember 
iránt hálára leszek lekö
telezve

et me hercule, istenemre, 2 
telkemre mondom (eskü
vés forma)
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ante te cognatum^ mielőtt 

téged ismertelek 
orantibus, (dat. egyeztetve 

multis-sza], part, attrih. 
kimaradt az okhat. kt.) 

ultro, önkényt 
opem ferre, segítséget vinni, 

segíteni
indigeo, 2, -ui, szükségem 

van vlmire, rászorulok 
(gen.-szal Ny. 222. §. 3. 
jegyz.)

3 ímmmuo, 3, -m, -utum, 
kisebbítek, id imminu
tum (esse) (acc. c. inf. 
laetor miatt Ny. 271. §. 
RNy. 200.)

soleo, 2, solitus, szoktam 
doleo, 2, -ui, doliturus, fáj

lalok, sajnálok, idimmi- 
nutum, quod . . . ego lae
tor, én örülök, hogy ezen 
állapotom csorbát szen
vedett,amin mások rende
sen szomorkodni szoktak 

fuerit (coni, concessivus) 
egeo, 2, -ui, rászorulok 
aliquando, végre, valahára 
carus, 3, drága, kedves, 

fuerit mihi (est mihi inf.- 
szal, a. m. olyan körül
ményben vagyok, olyan 
helyzetbe jutok) eguisse 
aliquando (az alany fue
rit mihi (pretium) ami
citiae tuae az állítmány), 
qua (abl. comp. carius 
miatt) habeo, nem bá
nom, bár oly helyzetbe 

jutottam, hogy szorult
ságom volt nekem a te 
barátságod ára, (hogy 
szorultságom árán meg
nyertem barátságodat, 
melynél előttem nincs 
drágább

experior, 4, -pertus, tapasz- 4 
talok, id adeo (itt: adeo 
pusztán az előtte álló id 
kiemelésére szolgál) ... 
licet, éppen ezt teheted 
próbára

postremo, egyszóval, po
stremo . . . animo lubet, 
egyszóval amit csak sze
med, szád kíván (szived 
óhajt)

utor, 3, űsus, használok, 
élek valamivel, utere 
(imp. e. 2. sz.)

quoad, kt. amíg, (Ny. 255.
§. RNy. 266.) 

nunquam . . . redditam 
(esse) putaveris (coni, 
adhortat.), légy meggyő
ződve, hogy hálám irán
tad nem lesz leróva soha 
(azaz: míg élsz, adósod
nak tarts.)

integer,-gra,-grum ép,erős, 
semper . . . integra erit, 
az (hálám) nálam mindig 
változatlan lesz (értelme: 
ha még annyi szivességet 
teszek is veled, azt mégis 
úgy vedd, mintha adós
ságomból semmit sem 
róttam volna le)
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denique, szóval
denique . . . frustra voles, 

szóval, ha tudomásom 
lesz róla, egy kívánságod 
sem marad teljesítetlenül

5 munificentia, bőkezűség
flagitiosus, 3, bűnös, becs

telen, nam ut (mint) vinci 
. . . est, mert nézetem 
szerint kevésbbé meg
becstelenítő, ha a királyt 
csatában győzik le, mint 
ha bőkezűségben múlják 
fölül

6 cuius . . . huc missus est,
melynek képviselőjéül 
ide küldöttek

paucis (verbis) accipe, 
halld eme néhány szót 

bellum facere alcui, hábo
rút támasztani valaki 
ellen

neque . . . volui, a. m. 
neque volui unquam 
(bellum) factum (esse), 
bellum ego . . . unquam 
volui, én a római nép 
ellen soha sem támasz
tottam háborút, sem nem 
akartam, hogy ellene vi
seljenek

7 omitto, 3, -misi, missum,
mellőzök, abban hagyok, 
fölhagyok vlmiveh id (t. 
\.)tutari fines meos omit
to .. . placet, de evvel (a 
védő háborúval) fölha
gyok, mivel nektek így 
tetszik

quod voltis, tetszéstek sze
rint

egredior, 3, -gressus, kilé- & 
pék, átlépek, ego flumen 
. . . non egredior, én a 
Mulucha folyón, mely az 
én s Micipsa országa közt 
határt képezett, nem fo
gok átlépni

sino, 3, sivi, situm, hagyok, 
engedek

neque . . . sinam, s azt sem 
fogom megengedni, hogy 
Iugurtha azon áttörjön 

pete, 3, petwi, petitum* 
kérek

repello, 3, -puli, -pulsum* 
visszautasítok

abeo, 4, -ii, -itum, elme
gyek, eltávozom, prae
terea si... repulsus abi- 
bis, ha azonkívül még 
valamit kívánsz, ami hoz
zám s hozzátok méltó, 
nem fogsz visszautasítva 
távozni.

CXI.

Pro se, magára vonatkozó- 1 
lag, saját személyét ille
tőleg

modicus, 3, csekély,modice, 
szerényen

de poce . . . multis disse
ruit, de a bekéről s a 
közös ügyekről részle
tesen nyilatkozott 

patefacere, kijelenteni
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polliceatur (coni., mert or. 

obi. mm.-a)
valeo, 2, -ui, hatalmas, erős 

vagyok; quod . . . sena
tum et populum Roma
num . . . habituros, hogy 
a senatus s a római nép 
azt, a mit Ígért, mivel ők 
harczbanerősebbek,nem 
fogjak hálára kötelező 
dolognak tekinteni

faciundum (esse), t. i. 
Boccho

quod illarum ... videretur, 
ami úgy tűnjék föl, hogy 
inkább azok (t. i. a ró
maiak), mint a saját (t. 
i. Bocchus) érdekeinek 
használ

in promptu nyilván, lát
hatólag, inpromptu esse 
v. habére, készen lenni, 
tartani

adeo, (nyomatékozó, az id- 
nek kiemelésére) s ez ép
pen keze ügyében is van 

copia alcuius, valaki felett 
való hatalom, quoniam 
. . . haberet, minthogy 
Iugurtha hatalmában 
van, keze kozott van

fore, a. m. futurum esse, 
fore ut . . . deberetur, 
igen nagy hálára köte
lezné őket

petere, kérni; quam nunc 
peteret, a melyre most 
jogot tart

ultro adventuram (t. i.

esse), akkor magától jut 
neki osztályrészül 

negitare, vonakodni, sza- 2
badkozni (inf hist.) 

cognatio, -onis, vérrokon
ság

affinitas, -atis, sógorság 
intervenire, közbejönni;

rex primo . . . interve
nisse, a király eleinte 
állhatatosan szabódott, 
(emlegette) hogy közöt
tük vérrokonság, só
gorság s ezenkívül szö
vetség áll fenn 

fluxus, 3, folyékony 
fluxa fide usus, (miatt) hit- 

szegő eljárással élve; ne 
fluxa . . . avorteret, hogy 
(félést jelentő ige után a 
ne a. m. hogy) hitszego 
eljárásával alattvalóit 
magától elidegeníti 

quis, a. m. quibus (dat.) 
lenire, könnyíteni, enyhí- 3 

teni; denique . . . fati
gatus, végre, minthogy 
sokat unszolták (sok un
szolás, zaklatás után), 
enged

ex, szerint 
promitto, 3, -misi, -missum, 

megígérek
ad simulandam pacem, a 4 

békeszinlelésére (mintha 
komolyan tárgyalnának 
a béke megkötéséről) 

defessus, 3, kifáradt, kime
rült, bello (abl. caus.)
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constituere, elhatározni, 

megállapítani, quae úti 
lia visa (sunt eis) consfó- 
tuunt, megállapítják azo
kat, miket hasznosaknak 
tartanak (hasznosaknak 
látszanak)

componere, elrendezni, meg
állapítani

digredior, 3, -gressus, szét
megyek, elválok.

CXII.

1 Appellare, megszólítani,
magához hivatni

per Dabarem, Dahar köz
vetítésével v. utján 

cognosco, 3, -novi, -natum, 
megismerek, megtudok, 
sibi (a se h.) . . . cogni
tum (esse), hogy Dabar 
közvetítésével Sullától 
megtudta

posse . . . poni, hogy bizo
nyos feltételek mellett a 
háború abban hagyható 

exquirere, kikutatni (coni. 
imperf. czélhat. m.)

2 laetus, vigan, örvendve 
cuncta edoctus, mindenre

kitanítva, részletes utasí
tással ellátva 

properare, sietni 
iter, itineris, sn. \A, prope

rato itinere, sietve
post diem octavum, nyolcz 

nap múlva
cupere facere omnia, kíván 

mindent megtenni, azaz 
szívesen megtesz min
dent

imperare, parancsolni, kö
vetelni

parum, nem igen 
saepe antea, már azelőtt

oly gyakran 
convenire, megegyezni 
cum imperatoribus... con

ventam . . . fuisse, siker
telen volt a római főve
zérekkel megkötött béke, 
(az egyezség alapján lét
rejött béke meghiúsult) 

ambobus (dat.) consulere, 3 
mindkettőről gondos
kodni

ratus, 3, kiszámított, meg
határozott, ratum facere, 
érvényessé tenni; mihi 
alqd ratum est, elfoga
dom, jóváhagyom, cete
rum si . . . vellet... con
sultum et ratam (esse) 
pacem, egyébiránt, ha 
Bocchus mindkettőjükön 
segíteni s állandó békét 
akar

operam dare, törekedni, 
rajta lenni

una, egy helyen 
colloquium, értekezlet, ta

nácskozás, ut una ab 
omnibus . . . veniretur, 
legyen rajta, hogy a bé
kekötésről való értekezés 
ürügye alatt, mindnyájan 
egy helyre jöjjenek össze
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in potestatem habuisset, a. 

in, in potestatem suam 
redigere et in ea habere 

ium fore . . . foedus fleret, 
csak akkor jönne létre 
szövetség a római tanács 
vagy nép parancsára 

neque nobilem. .. relictum 
iri, mert oly nemes fér
fiút, ki nem gyávaságból, 
hanem az állam szolgá
latában került az ellen
ség kezébe, nem hagy
nának cserben.

CXI1I.

1 Secum volvere, magában 
meghányni-vetni; haec 
Maurus . . . volvens . . . 
promisit, a mór mind
azokat magában sokáig 
meghány ván-vetvén, vég
re beleegyezett

ceterum parum comperi- 
mus, dolo an vere cunc
tatus (t. i. id fecerit), 
egyébiránt nem tudtam 
meg biztosan, vájjon csel
ből, vagy igazán habozva 
tette-e azt

vehemens, -ntis, mn. heves, 
indulatos

mobilis, -e, változó, inga
dozó

adv orsus, 3, ellentétes, sed 
plerumque ... sibi ad- 
vorsae, de a királyok 
akaratai többnyire amily 

mértékben indulatosak, 
ép annyira ingatagok, 
gyakran meg önmaguk
nak ellenmondók

tempore et loco constituto, 
a hely s az idő kijelölése 
után

in colloquium (ki van emel
ve, nyomatékozva, mert 
úti előtt áll) . . . venire
tur, hogy a békealkudo
zás végett összejöjjenek 

modo-modo, maj d-majd 
appellare, beszélni 
benignus, 3, kegyes, szi

ves, benigne habere al- 
guem, előzékenyen bánni 
valakivel

idem ambobus polliceri 
(appellare, habere, polli
ceri inf. histor.) mind
egyiküknek ugyanazt 
Ígérte

par, mn. egyenlő, hasonló 
pariter ht. egyenlően, 
egyaránt

illi pariter laeti ac spei 
bonae esse, ők egyaránt 
vígan s jó kedvben vol
tak

nox, noctis, nn. éj
prope, közei, propior, ius, 

közelebbi, 3,
legközelebbi, proximus 
fuit, közvetetlenül meg
előző No\t,quaeproxuma 
. . i'diem, a mely közve
tetlenül azon nap előtt 
volt
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colloquio (dat. finalis) de

cretum (part. perf. attrib. 
egyeztetve dwm-mel) a 
melyet az értekezletre 
kitűztek

immutare, megváltoztatni 
removeo, 2,-movi, -motum, 

elmozdítok, adhibitis 
amicis . .. immutata vo
luntate remotis (t. i. ami
cis), miután magához 
hivatta barátait s ismét 
mást gondolva azonnal 
elbocsátotta őket

agitare, ide-oda hányni, 
mozgatni, secumagitare, 
megfontolni

Maurus dicitur... pariter 
atque (voltu . . . animo, 
abl. limit.) . . . varius, a 
mór amint mondják, so
káig küzködött magával 
s arczkifejezése éppen 
úgy változott, mint gon
dolata (arczán vissza
tükrözött gondolatának 
változása)

occulo, 3, -ui, -ultum, el
rejtek, eltitkolok, occulta, 
-orum, sn. titkok

quae . . . tacente ipso (abl. 
abs. megengedő jelentés
sel) patefecisse, s ez ter
mészetesen, bár maga 
hallgatott, lelke titkait 
elárulta

4 accerso a. m. arcesso, 3, 
-Ivi, -itum, előhívok, hí
vok, accersiiubet,hiv&l)a 

ex, szerint
et ex eius . . . Numidae (t. 

i. Iugurthae dat.)... ten
dit, s annak kívánsága 
szerint (a hogy az kí
vánta), cselt vet Iugurtha 
ellen

ubi dies advenit, midőn a 5 
nap megvirradt

nuntiare, hírül adni 
haud procul, (htot és), közel 
quaestorenostro (t. i. Sulla) 
obvius, 3, találkozó, szem

közt levő
insidiari, vlkire leselkedni, 

vlkinek cselt vetni, quasi 
obvius . . . visu insidi- 
antibus (rövidített m.: in 
tumulum, qui facillu- 
mus erat visu iis, qui 
insidiati sunt, (kimaradt 
a qqq) mintegy tisztelet
ből (ünnepies fogadás 
miatt) egy magaslatra 
eléje megy, melyet igen 
jól láthattak azok, kik 
lesben állottak

necessarius, 3, szükséges, 6 
rokon, barát, meghitt

inermus, 3, v. inermis, -e, 
fegyvertelen, cum plera
que . . . inermis, meg
hittjei legnagyobb ré
szével

uti dictum erat, amint meg 
volt állapítva

signo dato, adott jelre 
invado, 3, -si, -sum, meg

támadok, undique . . .
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invaditur, minden oldal
ról, a lesből megrohan
ják

7 obtruncare, megölni 
vincio, 4, vinxi, vinctum, 

megkötözök
deduco, 3, -duxi, -ductum, 

odavezetek.

CXIV.
1 Per idem tempus, ugyan

ezen időtájban 
pugnatum est, (Ny. 154. §.

4. RNy. 88. 4.) male... est, 
szerencsétlenül harczol- 
tak

2 quo metu, a. m. cuius rei
metu, e körülmény okozta 
félelem miatt

contremisco, 3, -tremui, 
reszketek, remegek, quo 
metu . . . contremuit, e 
körülmény okozta féle
lem miatt az egész Italia 
felriadt

memoria, emlékezet, inde 
usque . . . memoriam, 
attól fogva egészen a mi 
időnkig

sic habuere, azt tartották, 
elismerték

pronus, 3, előrehajlott, lej
tős; alia omnia.. .prona 
esse, hogy minden egyéb 
vállalat meghodol vitéz- v 
ségoknek (mindenen 
győz vitézségok) 

cum Gallis . . . certare, de 
a gallokkal onfentartá- 
sukért (élet-halál har- 
czot), nem pedig dicső
ségért harczolnak

vincio, 4, (1. CXIII. 7.) 3
absum, abesse, abfui, távol 

vagyok, Marius . . . ab
sens factus (est), Mariust 
távollétében (bár távol 
volt)consullá választották 

et ei decreta (est) (kettős 
nom.-szahproumcza Gal- 
lia, s neki provinciául 
Galliát rendelték

magna gloria, (abl. modi) 
triumphare, diadalmenetet 

tartani
in illo sitae (sunt), az ő 

kezébe volt letéve. 4

^KONVV-j^s. )



LATIN ISKOLAI GLASSIGUSOKHOZ VALÓ PRAEPARATIO

SZERKESZTI

DÁVID ISTVÁN.

E füzetek czélja első sorban a kiadásunkban már megjelent 
vagy éppen megjelenő latin classicusokhoz, tehát a Biblio
theca scriptorum Romanorum czímü vállalat szövegkiadásai
hoz magyarázatot nyújtani, még pedig szó- és nyelvtanit, melynek 
segítségével tanulóink az illető classicus Íróból annyira előkészül
hetnek, hogy a nyelvtani jelenségekkel, a szavak jelentésével, a szó
lásmódok értelmével tisztában lesznek és így a kívánatos fordítást 
elég könnyen elkészíthetik. Minden más magyarázat csak gyéren 
fordul elő, vagy éppen elmaradt, mert ez a tanár dolga és feladata, 
így tehát minden tanár e füzeteket legjobb lelkiismerettel fölajánl
hatja tanítványának mint oly eszközt, melylyel egyrészt sok időt 
megkímélhet, másrészt az illető latin irók művében oly készültséget 
szerezhet, a minőt a tanár tanítványaitól ugyan megkívánhatott, de 
a minőt ritkán tapasztalhatott.

A latin iskolai classicusokhoz való praeparatio a következő 
írókra fog kiterjedni:

M. Tullii Ciceronis orationes selectae XIII. (Edidit Dávid.) 
C. Sallustii Crispi bellum Jugurthinum. (Edidit Pecz.) 
Taciti Annales. (Edidit Némethy.)
Livii ab urbe condita libri XXI—XXX. (Edidit Dávid.) 
Vergilii Aeneis. (Edidit Némethy.) 
Horatii Carmina. (Edidit Pozder.) 
Ciceronis libri de officiis. (Edidit Gsengeri.) 
Ciceronis libri de finibus. (Edidit Némethy.) 
Ciceronis epistulae selectae. (Edidit Gsengeri.)

Ajánljuk ezennel hézagpótló vállalatunkat, mely máskülömben 
bármely kiadású latin remekírónál alkalmazható, a classica philologia 
tisztelt tanárainak becses figyelmébe és szives pártolásába.
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