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ELŐSZŐ.

Non tam praeclarum est scire latiné, 
quam turpe nescire.
(Nem annyira dicséretreméltó tudni 
latinul, mint amily csúfság nem tudni.) 

Cic. Brut. 37, 140

Zaklatott korunk ideges embere kétségbeesetten mene
kül vissza pihenő óráiban abba a korba, amikor még szilár
dak voltak az életformák és érvényesek az emberi eszmé
nyek : a tiszta emberség világába, a görögökhöz és rómaiak
hoz. Nincs ma nézeteltérés abban, hogy a görög-római 
világ az emberi magatartás egyik legtökéletesebb megteste
sítője volt és talán éppen ezért is nevezzük klasszikusnak 
azt az alkotást, amely a tökéletes belső és külső harmóniát 
testesíti meg. A mai ember, midőn az ókori írókhoz mene
kül, nagyon jól tudja, hogy náluk az « örök emberség 
elmúlhatatlan eszményeit találja meg.

A mai ember ezt a világot legkönnyebben a latin iro
dalom útján tudja megközelíteni. Nincs is benne semmi 
hiba, ha valaki nem óhajt görögül megtanulni; a latin 
valahogy közelebb van hozzánk ; különben is helyes a 
latin írókból megismerni az ókor lelkét, mert ezen a réven 
megismerkedik a görög szellemiséggel is. Hiszen a latin iro
dalom tulajdonképpen a görög műveltség közvetítője : a 
római írók adták át a világnak a görög műfajokat és a görög 
szellem legdrágább kincseit.

Megtanulok latinul! — teszi fel magában a mai kor 
meghajszolt embere, de vajjon hányan tudják ezt a szán
dékukat megvalósítani? A laikus művelt ember azt sem 
tudja, hogyan fogjon hozzá holt nyelv megtanulásához. 
Ha tanult valaha latint, iskolai nyelvtanát nem meri újra 



elővenni, mert még emlékszik rá, mennyi holtsúllyal van 
telezsúfolva ez a nyelvtan. Valóban annyi rajta a sallang, 
hogy a nyelv egyszerű szabályait, a nyelv szerkezetének 
tiszta vázát alig lehet már kihámozni belőle. Ez az idejét 
múlt nyelvtan túlságosan sokat ad a formákból és túlsá
gosan keveset a lényegből: a lélekből. Néhány évszázadon 
keresztül az volt az iskola vezető elve, hogy az anyanyelv
ből kell latinra fordítani, mert így tehet jól megtanulni 
latinul. Holott éppen így nem tehet. A latin-tanulás célja 
éppenséggel nem az, hogy megtanuljunk latinra fordítani, 
rengeteg nyüglődés, kínlódás és vergődés árán és termé
szetesen rosszul, hanem az, hogy megértsük a latin szöve
geket. Mondjuk meg világosan : az, hogy megértsük, nem 
pedig az, hogy lefordítsuk. Az, hogy megértsük és élvez
zük ; már pedig mind a megértésnek, mind az élvezésnek 
leküzdhetetlen akadálya a szabályoknak, ellenszabályok- 
nak, kivételeknek és a kivétetek kivételeinek az az átvág- 
hatatlan bozótja, amely ellepte a tiszta szabályok pompás 
virágágyait. Azért nem értették a tanulók nyolcévi tanu
lás után sem a latin szövegeket, mert ez a rengeteg gaz 
ellepte fejükben a kristályos formák tudományát.

Pedig ez valóságos nemzeti szégyen, hiszen Magyar
országon már századok óta a latin úgyszólván a ge
rince a középfokú oktatásnak. Az iskolát is kötelezi 
ez a nagy hagyomány; valóban meg keltene tanítania a 
tanulókat a latin szövegek megértésére, hogy hű ma
radjon Pázmány Péter büszke kijelentéséhez, amely a 
XV. Gergely pápához 1622 júniusában írt levelében 
maradt ránk : «.. .Cum vix ulla natio sit, quae Latinis 
litteris adeo suos instrui velit liberos, atque Hungarica» 
(Mivelhogy alig van még egy nemzet, amely annyira 
kívánná gyermekei latin oktatását, mint a magyar).

Azt akartam, hogy ez a könyv olyan vezető tegyen, 
amely kezébe adja a tanulónak az egyszerű formák titká
nak aranykulcsát, hogy ezzel minden latin szöveg rejtett 
zárját kinyithassa. Nem szabályokat és kivételeket tehet 
tanulni ebből a könyvből, hanem latin nyelvét. Az az em- 
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bér, aki felnőtt korában akar megtanulni latinul, nem oszt
hatja be a latin nyelvtan anyagát nyolc esztendőre, de 
négyre sem. Lehetőleg minél előbb, talán már félesztendő 
múlva, szeretne latin szövegeket olvasni. Módszerem tehát 
az, hogy azonnal szövegeket adok a kezébe s így mindjárt 
kezdettől fogva szövegolvasást és szövegértést, nem pedig 
nyelvtani szabályokat tanul, azonban mondanom sem kell, 
hogy a szövegolvasás révén hamarosan meg világosodnak 
előtte a megmásíthatatlan nyelvtörvények is. Az első félénk 
lépések után azonnal apró történeteket, vonzó példákat, 
érdekes közmondásokat, a római életre, történelemre és 
irodalomra jellemző latin szövegeket adok a tanuló kezébe 
s ezeken szemléltetem a latin nyelvtörvényeket. Ennek 
a tanulásnak legfőbb titka a folyamatos olvasás és meg
értés. Éppen ezért a szövegek magyar fordítása nem mű
vészi, hanem csak gyakorlati célokat szolgál. Ez az oka, 
hogy az itt szereplő szövegek fordítása sokszor darabos, 
néha talán magyartalan is, de legfontosabb szempontom 
a szöveg megértése, nem pedig magyar fordításának mű
vészi csiszolása volt. Mi nem vagyunk műfordítók, mi meg 
akarjuk érteni a latin szövegeket. Könyvem második felé
ben már nem egyszer csak a szöveg értelmét közöltem 
magyarul, sőt odáig merészkedtem, hogy némely szöveg
nek egyáltalán nem adtam meg a magyar értelmét.

Tisztában vagyok vele, hogy azok részéről, akik mere
ven és makacsul ragaszkodnak a zsúfolt régi nyelvtanok
hoz, az ezernyi szabály és kivétel állományának érinthetet- 
lenségéhez, támadások is érhetnek. Bizonyosra veszem, 
hogy a céhbeliek közül sokan rosszalón csóválják majd a 
fejüket, hogy : íme, egy céhbeli mire vetemedett! Válla
lom a felelősséget. Egyúttal pedig figyelmükbe ajánlom, 
h°gy vegyék tekintetbe a szándékot, amely vezetett : 
azt akarom, hogy minél többen olvassanak és értsenek 
latinul! Ezzel pedig kétségtelenül a latin műveltség 
ügyét szolgálom.

Ismétlem, célom az volt, hogy tanítványaim meg
értsék a latin írók szövegeit, ezeken keresztül megismerjék 
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az ókori életet, műveltséget és irodalmat. Igaz, megismer
hetik mindezt fordításokból és egyéb könyvekből is. Azon
ban magát a szellemet, a nyelvnek ízeit és szépségeit semmi
féle fordítás sem éreztetheti meg velük. Mostanában sze
rencsére oly eleven az érdeklődés az ókor iránt, hogy 
igenis, a mai művelt ember ezeket az ízeket is meg akarja 
ismerni, érezni és élvezni. Azok a felnőtt tanítványok, akik 
komolyan végigdolgozzák ennek a könyvnek anyagát, 
a végén —ezt bizonyosra veszem, —bátran kezükbe vehet
nek bármily latin szöveget ; bizonyosan eligazodnak benne. 
Nehézségeik természetesen lesznek, de nehézségeik még 
a tudósoknak is vannak, hiszen éppen ezekből a nehézsé
gekből származnak a tudósok szövegmagyarázatai és vitái. 
Azok, akik ebből a könyvből tanulnak meg latinul, minden
esetre megismerkednek a módszerrel, hogy hogyan vág
ják keresztül magukat a nehézségeken.

Egyébként mindenki hamarosan meggyőződhetik róla, 
hogy ez kedélyes könyv és cseppet sem nagyképű. Gondo
san óvakodtam minden nyelvtudományi bűvészmutat
ványtól, ellenben igyekeztem felfrissíteni, színessé és ízessé 
tenni az anyagot azzal, hogy bőven adtam tárgyi magya
rázatokat, nyelvtörténeti és etimológiai érdekességeket. 
Meggyőződésem, hogy ezek fel üdítik a tanulót, megköny- 
nyítik munkáját, hozzá még érdekes új ismeretekkel is 
gazdagítják. Azt akartam ugyan, hogy ebből a könyvből 
mindenki fájdalom nélkül megtanulhasson latinul, — de 
egy szóval sem mondtam, hogy munka nélkül, még pedig 
kemény munka nélkül megtanulhat. Ez a könyv nem arra 
való, hogy csak szórakoztasson, bármily szórakoztató is 
a módszere és a stílusa. Komoly munkáról van szó, komoly 
munkát kérek attól, aki velem akar tanulni és erre a szö
veg közben is megfelelően összeválogatott latin idézetek
kel figyelmeztettem és buzdítottam.

Ezen a szellemi magatartáson, illetőleg beállítottsá
gon kívül vannak közös tanulásunknak technikai eszközei 
is. Ezeket tanulás közben magában a szövegben is emle
gettem. Szükség van gyüjtőfüzetre, amelyben a nyelvi 
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kategóriák szerint gyűjtjük a nyelvi jelenségeket ; szük
ség van jó latin-magyar szótárra és szükség van mitológiai 
kézikönyvre. A latin szövegek megértésének nemcsak 
nyelvi, hanem tárgyi nehézségei is vannak. Sokat kell tudni 
a római történelemből, az úgynevezett római régiségek
ből és természetesen a mitológiából, mert a latin irodalom 
csak úgy hemzseg a mitológiai vonatkozásoktól. Ez a mito
lógia, amelyet majdnem mindenestül a görögöktől vettek 
át, szervesen összeforrt vallásukkal, benne éltek, gondol
kodásmódjukat, nyelvhasználatukat, stílusukat át- meg 
átitatta. Nekünk azonban igen gyakran komoly akadályt 
jelentenek a mitológiai vonatkozások. Meglehet, hogy a 
közkézen forgó nagy lexikonok is kisegítenek, de sokkal 
jobb, ha külön könyvben keressük meg mindig azt a mito
lógiai vonatkozást, amely útunkat állja. Szerencsére van 
ilyen magyar könyv.

Használati utasításul Seneca egyik tanácsát adom 
azoknak, akik vállalkoznak velem erre az úttörő munkára. 
Seneca azt írja egyik levelében (ep. 84, 5), hogy a méhe- 
ket kell utánoznunk és amit különféle olvasmányainkból 
összegyűjtöttünk, gondosan el kell különítenünk egymás
tól, mert külön-külön jobban megőrizhetők ; azután pedig 
szellemünk és tehetségünk minden gondosságával egyet
len édességgé kell összevegyítenünk ezeket a különféle 
ízeket : apes debemus imitari et quaecunque ex diversa 
lectione congessimus, separare, melius enim distincta ser
vantur, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate 
in unum saporem varia illa libamenta confundere.

Nos, fogjunk hozzá.
Budapest, 1943 szeptember.

Révay József.



MINDENNAPI KENYERÜNK.

Kedves barátom, mikor azt írtad nekem, hogy szeret
nél megtanulni latinul és segítselek hozzá, mindjárt az 
jutott eszembe : milyen pompás ötlet ez. Valóban, érett 
fejjel, amikor már mégis csak tanultál valamit németül, 
franciául vagy olaszul, egészen másképpen fog hozzá az 
ember idegen nyelv s főleg holt nyelv tanulásához, mint 
tizenegy éves korában az iskolában. Nos, elhatároztam, 
hogy érett emberhez méltó módon tanítalak meg latinul 
s úgy vállalkozom e felnőttek-oktatására, hogy fájdalom 
nélkül fedjem fel előtted a latin nyelvtan és ezzel a latin 
nyelv titkait. Feltettem magamban, hogy csínján fogom 
adagolni a nyelvtani szabályokat, nem riasztalak meg ; 
úgy teszek, mint a jó orvos, aki cukros vízben adja be bete
gének a keserű orvosságot. Nos, mégis csak benne lesz 
ebben a könyvben az egész latin nyelvtan, csak éppen a 
tüskéi fognak hiányozni és a keserű ízét nem fogod érezni.

De meg akarsz tanulni latinul: most aztán magadra 
vess, ha mégis belesodródol a kérlelhetetlen nyelvtörvé
nyek fogaskerekei közé. Mert —tüske ide, cukros víz oda — 
mégis csak belesodródol.

Egyszer valakit ezzel a kérdéssel leptem meg : hány 
embert ismersz ? Körülbelül negyvenöt éves úriember lehe
tett ; egyszerre csak meghökkent : erre még sohasem 
gondolt. Elkezdett számolni, de amikor ötezer körül járt, 
abbahagyta. Ezt nem hitte volna. Nos, kedves barátom, 
te is a negyvenes éveket taposod, s most, egyszerre ked
ved kerekedett megtanulni latinul; nyilván azért, hogy 
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olvasd a római szellem nagy alkotásait ; a mai zűrzavar
ban keresed a tiszta emberi erkölcs, a férfiasság és eszményi - 
ség örök igazságait. Tehát, ha ez az elhatározásod szilárd, 
akkor most neked teszem fel ezt a kérdést : hány latin szót 
ismersz? Hány latin mondást ismersz? Tanultál-e latinul, 
s ha igen, tudsz-e még belőle valamit? És vajjon mit?

Kezdjük hát azzal, hogy összeszedjük az életed folya
mán felszedett latin törmelékeket. Talán te is úgy vagy, 
mint az a régi barátom : nem is tudod, mennyit tudsz. 
Nem is tudod, hogy sokszor latinul beszélsz. Nem is tudod, 
mily rosszul beszélsz latinul.

Sétálsz az utcán, s lépten-nyomon megüti szemedet 
egy-egy latin szó vagy kifejezés. Rengeteg vállalat latin 
szót választ nevéül, mert a latin szó nemzetközi érték, 
mindenütt megértik, azonfelül pedig pontos, rövid, köny- 
nyen megjegyezhető. Olvasod a cégtáblákon : Kultúra 
és tudod is, hogy ez annyit jelent, mint műveltség ; Apis 
= mézkereskedelmi vállalat ; Porcus = húskereskedelmi 
r.-t. ; Carbon = szénkereskedés ; Pluma = paplankészítő, 
nyilván azért, mert az apis — méh, a porcus = malac, a 
carbo = szén, a pluma = toll. Ha azt olvasod a ciánozó 
vállalat cégtábláján, hogy Pax, abban már egy kis humor 
is van, mert pax annyi, mint békesség. A biztosító társaság 
a Providentia (előrelátás, gondoskodás) nevet választotta, 
a fehérneműkereskedés az Álba nevet, mert ez a szó annyit 
jelent, mint fehér. Igaz, talán nem is tudod, hogy az album 
szó is ebből származik, mert a régi rómaiak fehér táblán 
írták ki a hirdetményeket. Egy másik féregirtó vállalat 
a Vermis szót választotta, mert ez pontosan annyit jelent, 
mint féreg ; a Tinea viszont molyirtó, a Ferrum és a Metal
lum vas- és fémkereskedelmi társaságot rejt ; a Salta szó 
rúgós párnákat hirdet. Ezt a szót csak ismerjük? Hallot
tad-e már ezt a mondást : Hic Rhodus, hic salta, ami annyit 
jelent = itt van Rhodus, itt ugorj ál! Egyik aesopusi mesé
ből fordították latinra ezt a mondást ; egyszer valaki 
nagyon hencegett, mert állítólag Rhodusban akkorát 
ugrott, hogy egy hegyet át tudott volna ugrani; nos,
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mikor egyszer csakugyan Rhodusba ért az illetővel, aki
nek ezt mesélte, az rögtön rácsapott, hogy most ugorjon 
akkorát.

Tizenhárom latin szót tanultunk meg most egyszerre, 
csak úgy röptében. Tanuljunk meg hamarjában egy mon
datot is. Cicerótól (Mur. 13) származik ez a nevezetes mon
dás : Nemo fere saltat sobrius, nisi forte insanit, ami annyit 
jelent: senki sem táncol (ugrál) józanul,ha csak nem őrült. 
Most már aztán azt is megtanuljuk, hogy saltat = táncol. 
Észre sem vettük és már igét is tudunk ragozni.

Ezek a szavak vonatkozásban vannak a vállalat vagy 
a cég jellegével; vannak azonban olyanok, amelyek csak 
a vállalat jóságára, megbízhatóságára céloznak ; ilyen 
például a Victoria = győzelem, amikor biztosító társasá
got takar ; az Unitas = egység, a Bonitas = jóság. Van
nak aztán olyan elnevezések, amelyek semmiféle össze
függésben sincsenek a cég jellegével : Vox (hang), Rex 
(király), Forum (köztér), Mars (Mars hadisten), Jupiter 
(Jupiter, a főisten), Labor (a munka). No lám, megint kilenc 
szót tanultunk s megtanultuk azt is, hogy mikor valakit 
kiutasítunk és azt mondjuk neki: mars! — akkor a római 
hadisten nevét mondtuk ki. De tulajdonképpen a honvéd 
is latinul beszél, mikor azt mondja, hogy délig masírozott, 
íme, mennyit tudunk s máris mennyit tanultunk a puszta 
szavakból. De hamarjában tanulhatunk egyebet is : az 
Unitas az unus (egy) szóból származik ; ugyanebből a szó
ból származik az Unió, ami egységet jelent, de jelent egye
bek közt gyöngyöt is, fokhagymát is ; a Pax szóból szár
mazik a paktum, a propaganda, a paganus, vagyis pogány, 
a pagina, vagyis lap (olasz : pagina, francia : page). No 
de a Mais szóból nemcsak a masírozás származik, hanem a 
március, a marciális (harcias) és a marmor, vagyis márvány 
szó is ; mert Mars tulajdonképpen annyit jelent, mint 
ragyogó. A labor szó emlékét őrzi az angol labour és az olasz 
lavoro. A Rex szóból származik a regina = királyné s ezzel 
a Regina keresztnév, a regula szó, továbbá a német Recht 
(jog) és a már egészen elmagyarosodott regiment. Nehéz 
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elhinni, de úgy van, hogy a forum szó vérrokona a magyar 
udvar, és a német Thür, Thor szavaknak, mert a dhvara 
indogermán tőből származik, amely térséget jelent. Ter
mészetesen a magyar nyelv nem az indogeimánból vette 
át közvetlenül, hanem az indogermán nyelvcsaládba tar
tozó szláv nyelvekből.

Most aztán játsszunk egy kissé a nevekkel. Az Emil 
név a latin Aemilius magyar mása ; itt mindjárt meg
tanultuk, hogy az ae kettős hangzót é-nek ejtjük. Mikor 
a kisgyerek azt mondja a pajtásának, hogy Tóni, akkor a 
latin Antonius név magyar mását ejtette ki és teljesítette 
a latin hangsúly egyik parancsoló törvényét : a három
szót agos törvényt, amelynek értelmében a latin hangsúly 
a többtagú szókban rendesen az utolsóelőtti harmadik szó
tagon van. Ennek a következménye, hogy a hangsúlyos 
előtt álló hangsúlytalan szótag elvész. A Tibor név a Tiberis 
folyó tövét rejti magában ; a tib tő annyit jelent, mint: 
erős, egyenes, magas ; a Tiberis folyó pedig hegyből ered. 
Az Ágost név az első római császár, Augustus nevének meg
magyarosít ása. Ennek a töve nagyobbítást, nagyobbat, 
végül fenségeset jelent ; rokona az auctor = nagyobbító, 
szerző ; az auctio = nagyobbítás, árverés ; Augustus = 
nagyobb, felséges ; róla nevezték el az augusztus hónapot, 
és ha valaki azt mondja a barátjának, hogy Guszti, tulaj
donképpen felséges úrnak szólította. Az Ágoston már az 
Augustinus névből származik, a Kornél a CorneliusWA, 
ami annyit jelent, mint somos ; a Kelemen a ClemensXxA, 
ami kegyeset jelent, a Szilveszter pedig pontos mása a latin 
Silvesternek, ami erdőst jelent ; a Vidor név annyit jelent, 
mint győző, a magyar Bódog, a latin Felix mása ; az Ince 
az InnocentiushóX ered ; Felix annyit jelent, mint boldog. 
Innocentius annyit, mint ártatlan. Senki sem tudja, hogy 
a Mór, a Gál és még hozzá a Borcsa név a római világban 
rabszolgákat jelentett ; Mór a Maurus szóból származik, 
Gál a Gallus szóból, a magyaros Borcsa a Borbála kicsinyí
tése, Borbála pedig annyi, mint Barbara, vagyis barbár 
nő ; Gallus annyi, mint galliai, Maurus annyi, mint mór,
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vagyis afrikai. Ki gondol arra, hogy a szépen hangzó Anna 
név tulajdonképpen a latin annus (év) nőnemű mása ; Anna 
volt az év istennője. Hát az Aurelius = Aurél névben ki 
sejti az aurum = arany tövét ? Ez’a tő annyit jelent, mint 
fénylik, nappalodik ; ebből származik az Aurora = haj
nal, az urere = égetni, az urna = hamvveder és az urtica 
= csalán szó. Ez az indogermán aur vagy aus tő éppen a 
ragyogás révén keletet is jelent. így benne rejlik még az 
Oesterreich (keleti ország) szóban is.

Magyarország nagyon sokáig latin ország volt; a 
magyar nemzet századokon keresztül latinul beszélt, leg
alább is hivatalosan. Törvényeinket latinul szerkesztet
tük, krónikáinkat latinul írták, a tudományos művek 
nyelve még a XVIII. században is latin. Gyermek
koromban ismertem egy kecskeméti utcaseprőt, lehetett 
vagy nyolcvanesztendős, aki még folyékonyan beszélt 
latinul; nem mondom éppen, hogy Cicero nyelvén, de 
beszélt. Rengeteg latin szót használunk még ma is az isko
lák, az egyetemek s főképpen a tudományok nyelvében. 
Rengeteg latin szót tudunk és használunk közbeszédben 
is ; szinte latinul beszélünk ; a latin nyelv szinte minden
napi kenyerünk ; olyan, mint a papi szentelés : character 
indelebilis =eltörölhetetlen jel; ölökre rányomta bélye
gét a magyar nyelvre.

Tartsunk egy kis szemlét; nyilván mindenki érti és 
használja ezeket a szókat : familia, pater, mater, frater, 
patricius ; doctor, dictator ; ez a mostanában divatos szó 
az indogermán dic szóból származik, éppen úgy, mint a 
doctor s mai párja, a német Dichter (költő) szó ; minister 
(szolga), rector (a rex = király rokona), director, pastor 
pictor, poeta, servus. Ez a servus szó még ma is kiirthatat- 
lan magyar köszöntés. Ilyen mindennap használatos szók 
még : figura, aquarium, forma,, motor, circus, vacatio, 
historia, curia, tabula (= tábla), bestia, punctum (=pont! 
ebből még vezényszó is lett a magyar közbeszédben), nulla, 
alibi, alterego, viola, testamentum. Ugyebár, mindegyiket 
érted? Legfeljebb annyit kell mondanom, hogy alibi annyi, 
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mint: máshol, alteregoannyi, mint: másik én. Vannak aztán 
latin szók, amelyek sujtásos magyar ruhát vettek magukra. 
Ilyen a rózsa (rosa), kántor (cantor), klastrom (claustrum), 
templom (templum), oltár (altare), ostya (hostia), móres 
(mores = erkölcsök), juss=ius = jog (mindenki használja 
és érti a doctoriwriskifejezést); palánta (planta) =növény.

Ez a felsorolás azonban nem annyit jelent, hogy ennyi 
a latin szókincsünk, mert van ötvenszer ennyi is. Inkább 
tanuljuk meg belőle, hogy a templom, klastrom szavakban 
a magyar kiejtés visszaállította az eredeti latin szavak 
o tőhangzóját ; ennek a megfigyelésnek még hasznát is 
vesszük.

De nemcsak szavakat, hanem mondatokat és szólá
sokat is tudunk és használunk. Aki valamely középületen 
vagy emlékművön az A. D. betűket látja, mindjárt tudja, 
hogy ez annyit jelent : Anno Domini... =az Ür... esz
tendejében ; utána persze római szám következik, ame
lyet nem tudunk még latinul elolvasni, de majd nemsokára 
leleplezzük a római számok titkát is. Nem egy püspöki 
székesegyházon felfedezheti a járókelő a D. O. M. felírást, 
ami ennyit jelent: Deo Optimo Maximo = a Legjobb, 
Legnagyobb Istennek ; megsúghatom, hogy ezt a formu
lát a kereszténység a rómaiaktól vette át ; náluk volt hasz
nálatos templomokon és fogadalmi emlékműveken ez a 
formula ilyen alakban : I. O. M. = lövi Optimo Maximo = 
a Legjobb, Legnagyobb Jupiternek. Figyeljük meg csak 
ezeknek a kifej ezreknek a szórendjét : a latin hátrateszi 
a birtokost és hátrateszi a melléknévi jelzőt. így beszél: 
esztendejében az Ürnak ; Jupiternek, a legjobbnak, a leg
nagyobbnak. Néha a magyar is megenged magának ilyes
mit : «Vettem neki csizmát, pirosat», de általában a jel
zett szó elé teszi a jelzőt és a birtok elé a birtokost. Magya
rázzam-e az ilyen kifejezések jelentését : Pro Patria (a 
hazáért); Viribus Unitis (egyesült erőkkel); Alma Mater 
(jóságos anya : az iskolát vagy az egyetemet nevezzük 
így). Az első kettőben határozókat ismerünk fel; az egyi
ket kis előszócskával képezte a latin ; ennek a kis szócská-
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nak a neve praepositio ; ilyent ismersz már a németből, 
olaszból és franciából is ; a másik határozó praepositio 
nélkül jelentkezik s jelentése alapján nyilván kitaláljuk, 
hogy módhatározó lehet. Mindenki ismeri a diákok hagyo
mányos dalát : Gaudeamus igitur = örvendezzünk tehát ; 
itt egy igével ismerkedtünk meg, amelynek felszólító a 
jelentése s már most megjegyezhetjük, hogy a többes
szám első személyében -mus ragot kap a latin ige.

Sokszor halljuk ezt a kifejezést : In vino veritas (bor
ban az igazság) ; megint praepositiót találtunk s még 
valami érdekességet : észrevettük, hogy a latinban nincs 
névelő. Bizonyosan örülsz ennek a felfedezésnek, hiszen 
még az iskolából emlékezhetsz rá, micsoda gyötrelem volt 
a dér, die, das megtanulása. Máig sem vált véreddé : 
annyira idegen a magyar egyfajta névelőtől. Nos hát, 
a latin nyelvtan nem fog ilyesmivel megterhelni. Ha Hot - 
tad-e már ezt a kifejezést: in floribus = virágokban? 
Olyasmire vagy olyasvalakire mondják ezt, ami vagy aki 
virul, szerencsés, boldog. Látom már, hogy ez is határozó 
és éppen úgy végződik, mint az előbbi viribus ; tehát meg
jegyzem, hogy a többesszámú határozó a latinban -ibus- 
szal végződhetik ; ezt a szót egyébként bizonyára ismer
jük, hiszen könnyű ráismerni a francia fleur és az olasz 
/wr^alapján. Sokszor olvastuk, hogy tetten kaptak egy-egy 
bűnöst és ezt így mondtuk : in flagranti kapták ; szóról- 
szóra annyit jelent ez, hogy akkor csípték el, amikor még 
égett a kezében a «munka» (flagrat = ég) ; megismerjük, 
hogy ez is határozó s mindjárt megállapíthatjuk, hogy az 
egyesszámú határozó a-ra (patria) vagy í-re végződhetik ; 
sőt tegyük hozzá mindjárt, hogy o-ra is (vino) és hozzuk 
fel példának még az ab ovo kifejezést (Hor. arsp. 147) ; 
ab ovo annyit jelent, mint «a tojástól» ; Horatius használja 
ezt a kifejezést, mikor arról beszél, hogy nem kell a költő
nek a világ teremtésénél kezdenie az elbeszélést, hanem 
vágjon bele azonnal a lényegbe, térjen a tárgyra. A ki
fejezés onnan származik, hogy Jupiter hattyú képében 
hódította meg Lédát s Léda tojásaiból kelt ki aztán a híres
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Helena s Castor és Pollux, de azért nem kell például Castor 
történetét Leda tojásánál kezdeni.

A gall Brennus, mikor Rómát meghódította, béke* 
tárgyalások közben a mérleg egyik serpenyőjébe dobta 
kardját (hogy a másikba annál több aranyat kelljen rak- 
niok hadiváltságul a legyőzötteknek) és — mint Livius 
írja (V 48) — így kiáltott fel : Vae Victis! = jaj a le
győzötteknek! Ezt is értjük, ugyebár?

Észre sem vettük, s máris latin mondatokkal bíbelő
dünk ; illendő tehát, ha végre feltesszük a kérdést : 
tudunk-e hát olvasni latinul? Nyilván tudunk, hiszen az 
s betűt máris sz-nek olvastuk s ezzel körülbelül el is intéz
tük a latin olvasási szabályokat. No, azért nem olyan egy
szerű a dolog : az í-t magánhangzók közt, vagy a szó elején 
magánhangzó előtt j-nek, az u-t ugyanilyen helyzetekben 
v-nek ejtjük. Ezek tehát néha magánhangzók, néha 
mássalhangzók (Januarius ; uua= uva = szőlő); a c betűt 
sem ejtjük c-nek, hanem A-nak, még pedig mindig. Az 
iskolában talán úgy tanultad még, hogy a circus szóban 
egyszer c-nek, egyszer pedig &-nak kell ejteni a latin c-t ; 
tanuljuk meg most, hogy mind a kettőt A-nak kell ejteni. 
A rómaiak a c-t mindig &-nak ejtették, csak a Kr. u. VI. 
század óta változott c-vé ez a hang a magashangú magán
hangzók (e, i, ae, oe) előtt. Futtában jegyezzük meg, 
hogy az oe kettőshangzót két hangzónak ejtette a latin, 
tehát oé-nek, nem pedig e-nek ; viszont az ae-t e-nek. 
Hogy a latin c minden esetben k volt, azt bizonyítják az 
ókori grammatikusok, akik már szabályokba foglalták a 
nyelvjelenségeket, bizonyítják a feliratok, amelyek a 
hangzás alapján &-val írják például Cicero nevét ; bizo
nyítják a román nyelvek és a más nyelvekbe átkerült latin 
kölcsönszavak ; így például a latin cerasus a németben 
Kirsche ; a latin cella a németben Keller ; a carcer a 
németben Kerker; a cista a németben Kiste ; Caesar a 
németben Kaiser. Azt is tanultuk az iskolában, hogy a-/í 
szótagot, ha urána i és magánhangzó következik, cí-nek 
ejtjük; ez sem felel meg a történeti tényeknek, mert ezt

2 Révay : Megtanulok latinul.
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a szótagot bizony /í-nek olvasták és ejtették a rómaiak 
egészen a Kr. u. III. század elejéig. Egyébként megjegyez
hetjük, hogy a latin kiejtés szüntelenül változott és egy
ségesnek legfeljebb a Kr. e. ioo. évtől a Kr. u. 200. évig, 
vagyis mindössze 300 esztendeig mondható.

És hát milyen a latin hangsúly ? Az imént már emlí
tettük a háromszótagos törvényt : a hangsúly nem mehet 
túl a szó utolsóelőtti harmadik szótagján : Providentia, 
Victoria. Ha azonban többtagú szókban az utolsóelőtti 
szótag hosszú és az utolsó rövid, akkor ezen az utolsó- 
előttin van a hangsúly : metallum, cultara. Kéttagú szó
ban mindig az utolsóelőtti szótagra esik a hangsúly : fer
rum, labor. A latin hangsúlyt azonban szabályokból aligha 
tanulhatjuk meg ; legjobban megtanulhatjuk gyakorlat
ból, ha sok metrikus prózát, vagyis például Ciceró-szöveget 
és sok verset olvasunk.

A szép latin olvasás azért fontos, mert a rómaiak 
hangosan olvastak és írtak ; írás közben is állandóan han
gosan mondták a szöveget. És ha a iómai ember vissza
vonult magányába és egy-egy órát olvasásnak szentelt, 
szobájából mindig kihallatszott az olvasás hangja. Ezért 
a római írók úgy írták a szövegeket, hogy hangosan olvasva 
zengzetesek legyenek. A római olvasók a szövegnek nem
csak értelmét, hanem zenéjét és ritmusát is élvezni akar
ták. Ez a magyarázata annak, hogy a latin szépprózában 
az egyes tagmondatok mindig művészien használt sorzáró 
verslábakban végződnek. Ezeket a sorzáró verslábakat 
együtt időmértékes sorvégeknek (clausula) nevezzük.

Ejtsünk bele ebbe a nagyon is komoly ételbe egy szem 
mazsolát, hogy kissé megédesítsük a szigorú szabályokat. 
Petronius híres szatírájában — amelynek egyik része a 
felkapaszkodott milliomosnak, Trimalchiónak lakomáját 
írja le —mondja az egyik vendég, a posztósmester Echion, 
hogy ő így szokta biztatni fiát a tanulásra : Quidquid 
discis tibi discis (Petr. 46, 8). Ez a mondat nem azért érde
kes, mert nincs benne más magánhangzó, csak í, hanem 
azért, mert szállóige lett belőle. Magyarul ennyit jelent :
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Akármit tanulsz, magadnak tanulod. — Ebből mi is sok 
mindent tanulunk : először is azt, hogy a latinban nincs 
külön tárgyas és alanyi igeragozás ; discis = tanulsz és 
discis = tanulod ; megtanuljuk azt is, hogy az ige máso
dik személyének ragja-s (egészen véletlen, hogy a magyar
ban is -sz a második személy ragja : tanulsz) ; megtanul
tuk, hogy a tibi jelentése : magadnak, neked, tehát már 
a személyes névmás ragozására is van adatunk ; s végül 
megtanultuk, hogy van a latinban ilyen határozatlan név
más : quidquid. Egyelőre érjük be ezzel a rengeteg tudo
mánnyal s mindent gondosan jegyezzünk fel gyüjtőfüze
tünk megfelelő lapjára.

De a mi célunk nem az, hogy szabályokat tanuljunk, 
hanem az, hogy latin szövegeket olvassunk. Hiszen olvas
tunk eddig is, igaz, de csak apró mondatokat és kifejezé
seket. Vágjunk neki most bátran s vegyünk elő egy hosz- 
szabb összefüggő szöveget. Olyan szöveget választottam 
neked, amelynek magyar jelentését már kisgyerek korod 
óta tudod s ennélfogva nem lesz más dolgod, mint meg
figyelni, hogy melyik latin szónak melyik magyar szó felel 
meg. A szöveg megbízható és hibátlanul latin, vagyis 
klasszikus, hiszen szent Jeromostól, a kitűnő latin írótól 
származik, még pedig az ő bibliafordításából. Szent Máté 
evangéliumának 6. részéből olvassuk a 9—13. verseket :

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

Ezúttal kivételesen megmondom neked minden szó 
jelentését, később majd magadnak kell megkeresned a 
szótárban. Tehát: pater = atya; noster = mienk ; qui = 
aki; es = vagy ; in caelis = az egekben ; sanctificetur = 
szenteltessék ; nomen = név ; tuum = tied ; adve
niat = jöjjön ; regnum = ország ; fiat = legyen ; vo
luntas = akarat ; tua = tied ; sicut = valamint ; in

2*
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caelo = az égben ; et = is ; in terra = a földön ; pa
nem = a kenyeret; nostrum = mienket ; quotidianum 
= mindennapit ; da = adj, add ; nobis = nekünk ; 
hodie = ma ; et = és ; dimitte = bocsásd el, engedd 
el ; debita = a tartozásokat, a bűnöket ; nostra = 
mieinket ; nos = mink ; dimittimus = megbocsátunk ; 
debitoribus = az adósoknak ; nostris = mieinknek ; ne 
= ne ; nos = minket ; inducas = bevezess, bevigyél; 
in tentationem = a kísértésbe ; séd = hanem ; libera = 
szabadíts meg ; a malo = a rossztól.

Magyarul: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szen
teltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod; legyen 
meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, itt a földön 
is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma 
és bocsásd meg nekünk a mi vétkeinket, miképpen mi 
is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy 
minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Hasonlítsd össze gondosan a magyar szöveget a latin
nal és most velem együtt figyeld meg ennek a latin szöveg
nek nyelvi jelenségeit. Lássuk csak az igéket : es, sancti
ficetur, adveniat, fiat, da, dimitte, dimittimus, inducas, 
libera. Válasszuk külön az egyformákat : da, libera, 
dimitte. Észrevehetjük, hogy ezek felszólító jelentésűek. 
Ugyancsak felszólító jelentésük van a következőknek : 
inducas, adveniat, fiat, sanctificetur. Ezekben mindjárt 
észrevesszük azt is, hogy az első, az inducas, második sze
mély, a másik kettő pedig harmadik személy. Még két 
igealakot találunk : es és dimittimus ; csak ezt az utóbbit 
ismerjük meg, ez nyilván többesszám első személy. Néz
zük a névszókat : pater, nomen, regnum, voluntas : ezek 
nyilván alanyok, tehát a főnevek legegyszerűbb alakjai. 
Panem, debita : mind a kettő tárgy ; $bből megtanultuk, 
hogy a tárgy ragja az egyesszámban m és a többesszámban 
a lehet. Észrevehetjük, hogy vannak olyan szók, amelyek 
a főnevekkel egyforma végződésűek, vagy legalább is szo
rosan hozzájuk tartoznak ; ilyesmit látunk ezekben a ki
fejezésekben : pater noster, nomen tuum, regnum tuum,
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voluntas tua, panem nostrum quotidianum ; debita nostra ; 
debitoribus nostris. Mindenekelőtt megismerjük a debi
toribus szóban az -ibus ragot (floribus) s megtanuljuk, hogy 
itt részeshatározót képez. Válasszuk külön a főnevektől 
a velük egyező vagy hozzájuk tartozó szókat : noster, 
tuum, tua, nostrum, quotidianum, nostra, nostris. Leg- 
többszöi ez az utóbbi főidül elő különféle alakokban; 
megismerjük az egyesszámú alanyát (noster), látjuk mint 
tárgyat (nostrum, nostra) és mint részeshatározót (nostris). 
Ez a sokalakú szó az elsőszemélyes többesszámú birtokos
névmás. A tuum és tua alakok a másodikszemélyes birto- 
kosnévnás egyesszámú alakjai. A quotidianum = min
dennapit, nem névmás, hanem melléknév, ráismerünk a 
jelentéséből. Látjuk hát, hogy bizonyos névmások meg 
a melléknevek megegyeznek a hozzájuk tartozó főnévvel. 
Vegyük sorra ezeket a szókat : nobis = nekünk ; nos = 
mink ; nos = minket. Ezek természetesen az elsőszemélyű 
személyes névmás többesszámú alakjai; nobis részeshatá
rozó, nos alany és tárgy; itt érdekes, hogy a többeszámban 
az alany és tárgy egyforma; tehát akkor nyilván a debita szó 
nemcsak annyit jelent, hogy: tartozásokat, hanem annyit 
is, hogy: tartozások. Ennyivel egyelőre elégedjünk meg. 
Most emeljük ki azokat a szókat, amelyek előtt praepositio 
áll: in caelo, in caelis, in terra ; a malo ; in tentationem. 
Itt már ismerős szóalakokkal találkozunk : a malo olyan, 
mint ab ovo ; in caelo is olyan ; jelentésükből megálla
pítjuk, hogy in caelis többesszám, a többi egyesszám ; 
éppen így határozó ez a kifejezés is : in tentationem, pedig 
ennek a végződése azt sejteti, mintha tárgy volna ; viszont 
itt látjuk, hogy hová? kérdésre felelő helyhatározó. Tegyük 
el ezt a tudományunkat, még jó hasznát fogjuk venni. Elő
fordul még a szövegben egy határozószó : hodie és öt kötő
szó: qui, et, sicut, ne, séd. Mindezt pontosan jegyezzük fel 
gyüjtőfüzetünk megfelelő lapjaira.

Értjük a szöveget és belepillantottunk néhány rejtel
mébe is. A rejtelmeket még nem értjük mind, de nem ez a 
fontos ebben a pillanatban, hanem az, hogy pompásan
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megértettük a szöveget. A tanulságokból legfontosabb 
megjegyeznünk azt, hogy igéket, főneveket, névmásokat 
és határozókat ismertünk meg a szövegben, sőt megismer
tünk egy melléknevet is : quotidianum. Megtanulhattuk 
azt is, hogy a melléknevek úgy végződnek, mint a főnevek, 
vagyis megegyeznek velük. Megtanultuk, hogy ezek a szó
fajták a mondatban más-más szerephez jutnak és mondat
beli szerepük szerint állítmányok, alanyok, tárgyak, hatá
rozók, részeshatározók vagy jelzők. Egy csapásra elérkez
tünk tehát a mondatrészekhez és egyúttal a beszédrészek
hez is, vagyis a szófajokhoz. Már a magyar nyelvtanból 
tudjuk, hogy a nyelv nyolc szófajt ismer : ige, főnév, mel
léknév, névmás, számnév, határozószó, kötőszó, indulatszó. 
Ezek közül a mondatban az indulatszó nem jut fontosabb 
szerephez, a többi szófaj azonban mondatbeli szerepéhez 
képest fontos hivatást teljesít.

Nem gondolod, hogy túlsókat markoltunk? Azt hi
szem, nem, hiszen itt javarészt olyasmikkel foglalkoztunk, 
amiket már félig-meddig ismersz. Mégis tegyük hozzá 
Augustus császár intelmét : Festina lente, ami annyit 
jelent : lassan siess, vagyis magyarán : lassan járj, tovább 
érsz. Ebben a mondatban festina éppen olyan felszólítás, 
mint előbbi szövegünkben a da; a lente pedig határozószó. 
Nincs is ezzel a mondással semmi más baj, csak az, hogy 
Augustus császár görögül mondta, mert akkoriban az elő
kelők szívesebben társalogtak görögül. Csak később for
dították latinra. Mindegy, mi latinul jegyezzük meg és 
lassabban fogunk járni, vagyis addig nem megyünk tovább, 
ameddig ezt az első fejezetet gondosan át nem dolgoztuk.

Nagy munka ez. Nem akarlak elkápráztatni azzal, 
hogy semmiség. Szívós és alapos munkára van szükség, de 
remélem, ettől sem riadsz vissza. Jegyezd meg magadnak 
Vergilius híres mondását (georg. I 145) : Labor omnia 
vincit — a munka mindent legyőz. Ebben a mondatban 
a vincit úgy végződik, mint saltat, tehát az ige egyesszámú 
harmadik személye. Omnia olyan, mint debita vagy nostra, 
tehát többesszámú tárgy ; így kellett volna fordítanunk :
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mindeneket, — de magyarul nem beszélünk így. Még egyet 
elárulok neked: a vincit szó töve azonos a victoria szó 
tövével. Biztatásul mondom ezt : ne feledd el, hogy a 
kitartó munka eredménye a győzelem.

II.

JÖTTEM, LÁTTAM, GYŐZTEM.

Ejnye, ejnye, — csóválod a fejedet, mikor Vergilius 
pásztori költeményeit fellapozod és egyszerre csak ez a 
mondat bukkan eléd (ecl. X 69) : omnia vincit Amor. Ezt 
igazán nem nehéz megérteni: Mindent legyőz Ámor, 
vagyis a szerelem. Ugyan? Vergilius egyszer azt mondja, 
hogy a munka győz le mindent, máskor pedig azt, hogy a 
szerelem? Hát kétkulacsos ember volt Vergilius? Dehogy, 
a világ legszerényebb és legszemérmesebb embere volt. 
Csakhogy az előbbi mondás a földművelésről szóló tanító
költeményében fordul elő, a Georgiconban, a másik 
pedig a pásztori költeményekben, az Eclogákban és 
annyitakar mondani, hogy Ámor, a mindenható szerelem, 
még az isteneket is megnyilazza. Ez csak olyan tréfás 
mondás volt, sohasem hitték komolyan, hogy a kis Ámor 
valóban olyan hatalmas. Bizonyos vagyok benne, hogy 
téged sem térít el feltett szándékodtól és a te jeligéd mégis 
csak ez marad : labor omnia vincit.

A császárkor Rómájának igazában sem a labor, sem 
az Ámor nem kellett ; az istenadta nép abban a korban 
egyebet sem követelt, csak kenyeret meg lóversenyt : 
panem et circenses; legalább is Juvenalis, a szatíraíró 
ezt mondja róla (10, 81). Ebben a mondatban megismer
jük a panem szót s mindjárt látjuk, hogy a párja is tárgy, 
csakhogy többesszámú ; circenses a circus szóból szárma
zik és cirkuszi játékokat jelent. Tanuljuk meg mindjárt, 
hogy a római circus csak lóverseny pálya volt és vajmi 
kevés köze van a mai cirkuszhoz. A római circus közönsége
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pártokra szakadozott, mert a kocsihajt ók ruhájuk színe 
szerint négy csoportba tömörültek : voltak kékek, zöldek, 
fehérek és vörösek. Ezek közül a kék és zöld párt volt a 
leghatalmasabb ; a későbbi császárkorban már csak e 
kettő közt folyt a küzdelem s annyira elfajult, hogy a poli
tikai élet is a kékek és zöldek pillanatnyi hatalmi túlsúlya 
szerint alakult. Láthatod, hogy most már apró cseppekben 
szedegetjük a mézet, vagy mint a latin közmondás mondja : 
gutta cavat lapidem = a csepp kivájja a követ ; Ovidius 
(ex Pont. IV io, 5) annyit akart ezzel mondani, hogy lassú 
víz partot mos. Megismerjük benne a ragról az ige har
madik személyét, az -m ragról a tárgyat ; a gutta szó 
tehát nem lehet egyéb, mint főnév, a mondatban pedig 
alany. Lassan, de biztosan dolgozunk ; biztosan és bátran. 
Terentius egyik vígjátékában olvassuk (Phorm. 1, 4, 26) : 
Fortes fortuna adiuvat = a bátrakat a szerencse segíti. 
Ebben is megismerjük az igét, megismerjük az alanyt 
(fortuna, mint: gutta) és megismerjük a tárgyat : fortes, 
amelynek végződése megegyezik a circenses végződésével. 
Tehát megtanuljuk, hogy a többesszámú tárgynak nem
csak a lehet a ragja, hanem -es is. Az imént már-már két- 
kulacsossággal vádoltuk Vergiliust, de most idézünk tőle 
egy kis verset, amelyben bizonyságot tesz józanságáról s 
elárulja, hogy nagyon is jól látta a szerelmesek bolondságait. 
Az Eclogákban írja (VIII 108): Qui amant, ipsi sibi somnia 
fingunt = akik szeretnek, maguk maguknak ábrándokat 
alkotnak. Észrevesszük, hogy az ige többesszámú har
madik személyének -nt a ragja. A somnia éppen olyan, 
mint omnia vagy debitá,: többesszámú -a végű tárgy ; 
a qui és az ipsi többesszámú alany ; ez a qui egyesszámú 
alany is volt már ; sibi olyan, mint tibi: névmási részes
határozó.

Ezekben a mondatokban csupa jelenidejű ige fordult 
elő. Megtanultuk a jelen idő egyes és többesszámú harma
dik személyét, megtanultuk a második személyt is az 
egyesszámban (discis) s most már nem várunk addig, 
amíg valamennyi személy előfordul szövegeinkben, hanem
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eláruljuk az igék jelen idejének személyragjait. A jelen idő 
neve latinul praesens ; személyragjai :

Egyesszám 1. -0 -0
2. -s -is
3- -t -it

Többesszám 1. -mus -imus
2. -tis -itis
3- -nt -unt

Tehát az igék jelen idejének személyragjai kétfélék : hosz- 
szabbak és rövidebbek. Elárulhatom azt is, hogy a személy
ragok a tőhöz járulnak, még pedig itt a jelen időben köz
vetlenül ; a jelen időnek tehát nincs időjele. Ha a személy
ragot elvágjuk, megkapjuk az ige tövét : amant töve ama-; 
fingunt töve fing-; az egyik magánhangzós, a másik mással- 
hangzós tő, és nézd csak, milyen érdekes : a magánhangzós 
tő mássalhangzós ragot kap, a mássalhangzós tő magán
hangzós ragot. Vizsgáld csak meg ebből a szempontból 
az eddig előfordult igéket. És mindjárt jegyezd meg azt 
is, hogy ez a szabály érvényes az időjelekre is. Mindezt 
azért jó tudni, mert az ilyen apró kulcsokkal minden ige
alak titkos zárját kinyithatod.

Julius Caesar, a nagy diktátor, aki az első római 
császár lett volna, ha nem ölik meg Kr. e. 44-ben, egyike 
volt a világ legnagyobb hadvezéreinek, de egyike volt a 
legkitűnőbb történetíróknak is. Mestere volt a latin stílus
nak. Mikor Kr. e. 47 augusztus 2-án a Fekete-tengertől 
délre eső Pontus tartományban Zela (a mai Zile) mellett 
legyőzte Pharnaces pont usi királyt, barátjának, Amint ius- 
nak három szóban írta meg e hadjárat történetét : Veni, 
vidi, vici = jöttem, láttam, győztem (Suet. Caes. 37.). 
Diadalmenetében később hatalmas táblát vittek, amelyre 
ugyanezt a három szót festették rá. Azóta világtörténelmi 
nevezetességű szállóige lett Caesar mondásából. Minket 
azonban most nem történelmi, hanem nyelvi szempontból 
érdekel. Nyilvánvaló, hogy mind a három ige múlt idő
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s mindjárt látjuk, hogy a múlt idő, latinul perfectum, 
egyesszám első személyének ragja -í. Érdekes ez a per
fectum szó : ma is mondják, rossz magyarsággal, hogy ez 
meg ez «perfekt gépírónő», vagy «perfekt francia»; nyil
ván azt akarják mondani, hogy tökéletes, mert a tudo
mánya befejezett. Perfectum annyit jelent, mint befeje
zett ; de mindenki tudja, hogy a parfait francia szó, amely 
egyáltalán nem igeidőt jelent, hanem inkább tejszínhabos 
fagylaltot, ugyancsak a perfectum szóból ered. Mind a 
három igén látom, hogy a rag közvetlenül járult a tő
höz, tehát megállapíthatjuk, hogy a perfectumnak sincs 
idő jele.

Caesar egész életében a nyilvánosság görögtüzében 
élt, viszont Epikuros, a híres görög filozófus és az ő tanít
ványai azt tartották az igazi, emberhez méltó életnek, 
ha az ember elrejtőzött a világ szórakozásai, léhaságai és 
hiábavalóságai elől, mint Ovidius (trist. III4, 25) megfogal
mazta : bene qui latuit, bene vixit — jól élt, aki jól rejte
zett ; valószínűleg látod, hogy a vers szavai így tartoznak 
össze : bene vixit, qui bene latuit. A költők tudniillik 
fittyet hánynak a szórendre s össze-vissza dobálják a 
mondat szavait, a vers követelményei szerint. Ebben a 
mondatban két perfectumot csípünk nyakon: latuit, 
dixit; ha a ragot elhagyjuk, kiderül, hogy az egyik -u 
tövű, a másik mássalhangzós tövű. Most aztán idézzünk 
egy kis Horatius-szöveget (ep. 110, 8) : Quid quaeris ? Vivo 
et regno—Mit kérdezed? Élek és uralkodom. Valaki 
tudniillik megkérdezte tőle, hogy van. Erre felel így : 
Micsoda kérdés! Élek, mint hal a vízben, — mert ugye
bár, ez az értelme? Regno = uralkodom, vagyis király 
vagyok : így fejezi ki a költő az emberi boldogság neto
vábbját. Most lelepleztük ezt a vivo igét : hiszen ez az 
egyesszám első személye! Az imént, a perfectumban, 
vix- volt a töve ; most viv- a töve. Ebből megtanul
hatjuk, hogy a perfectum nem kap ugyan időjelet, de az 
ige a perfectum-alakok céljaira külön tövet képez. Lássuk 
csak : veni, ennek a praesense venio ; vidi praesense
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eo; vici praesense, mint a vincit igealak mutatja, 
vinco. Na, ennyire vagyunk.

Caesarnak azonban nemcsak a dicsőségből jutott ki, 
hanem a néphumorból is. Hatalmas volt, féltek tőle, de ki 
is csúfolták. Különösen fájt a rómaiaknak az az intézke
dése, hogy a meghódított népek előkelőbb]’ei közül sokat 
kinevezett római szenátornak. A sokszáz esztendős nemes
séggel bíró római családok személyes sértésnek érezték ezt 
az intézkedést, holott igen bölcs fogása volt ez Caesarnak : 
mert ezzel igyekezett minél erősebb szálakkal Rómához 
kapcsolni a meghódított népeket. Csakhogy a néphumor 
nem gondolkodott évszázadokban ; ránk maradt Sueto
nius könyvében (Caes. 80) egy csúfolkodó vers, amelyet 
akkoriban széltében énekeltek a római utcákon :

Gallos Caesar in triumphum ducit, idem in curiam: 
Galli bracas deposuerunt, latum clavum sumpserunt.

Magyarul: A gallusokat Caesar diadalmenetbe viszi, ugyanő 
a curiába : a gallusok a nadrágokat letették, a széles sze
gélyt fölvették. Ennek pedig az az értelme, hogy a legyő
zött gallusokat Caesar előbb meghurcolta diadalmeneté
ben, aztán bevitte a szenátusba (a szenátus épülete volt 
a curia) :a gallusok levetették ősi viseletűket, a nadrágot 
és felvették a széles bíborszegélyű római tógát. Szóval 
barbárok ültek be a római szenátusba! Sok minden isme
rős már nekünk ebben a két sorban, de legjobban érdekel 
ebben a pillanatban a deposuerunt és a sumpserunt; lát
juk rajtuk, hogy a perfectum többesszámú harmadik sze
mélye mind a kettő ; íme, megtaláltuk az -erunt ragot. Fut
tában figyeljük meg, hogy Galli többesszámú alany, Gallos 
és bracas többesszámú tárgy, clavum egyesszámú tárgy, 
latum pedig, amely megegyezik vele, nyilván a jelzője. 
Jegyezzük fel ezeket az adatokat gyüjtőfüzetünk meg
felelő lapjára és a névmások közé írjuk be az idem szót, 
amely annyit jelent : ugyanaz, ugyanő.

Most lapozzuk fel megint Vergiliust, még pedig az 
Aeneis harmadik énekét (III 48) ; Aeneas bolyongása
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közben egyszer csak meghallja Priamos fiának, Polydorus- 
nak a hangját ; a derék ifjút áruló módon a trák király 
ölte meg. Aeneas, mikor most a halott hangját hallja, 
megborzad : obstipui steteruntque comae et vox faucibus 
haesit = megborzadtam és felállt (= égnek állt) a hajam 
és a hang torkomban akadt. Halásszuk ki a perfectumokat : 
obstipui, haesit, steterunt (mert a kis -que csak ennyit 
jelent : és; ez a kötőszó mindig a szók végéhez ragad). 
Van ezek közt egyesszám első és harmadik személy és 
többesszám harmadik személy ; a perfectum-tövek ezek : 
obstipu-, haes- és stet- ; mindjárt jobban megvilágosodik 
a perfectum-tő képzésének rejtélye, ha elárulom, hogy 
ezeknek az igéknek praesens első személye így van : obsti- 
pesco, haereo, sto.

Horatius, aki ugyancsak Epikuros filozófiáját követi, 
mint Ovidius, nem fest ilyen szörnyű képeket. Neki min
den gondja az élet élvezése ; az élethez annak van joga, 
mondja, aki boldogan, vagyis helyesen tud élni; aki már 
nem tud élvezetet találni az életben, az menjen, adja át 
másnak a helyét: Lusisti satis, edisti satis atque bibisti — 
mondja az ilyen fáiadt embernek (ep. II 2, 214): 
játszottál eleget, ettél eleget és ittál. Ezekben az alakok
ban a perfectum egyesszámának második személyű rag
ját ismerjük fel (-sti) és a következő igetöveket : lus-, 
ed-, bib- ; praesenseik : ludo, edo, bibo. A perfectum-tő 
képzésének tehát eddig már a következő fajtáit figyeltük 
meg : perfectum képzők az u, v, s, nyújtás, kettőzés. Pél
dáink ezek voltak : latu-, vix-, vén-, stet- ; a v-képzővel 
még nem találkoztunk, de csak türelem. Nyissuk fel Lucre- 
tiusnak a természetről írt nagy tanító-költeményét (r. n. 
III 1042—46):

Ille quoque ipse, viam qui quondam 'per mare magnum 
stravit iterque dedit legionibus ire per altum 
ac pedibus salsas docuit super ire lacunas 
et contempsit aquis insultans murmura ponti, 
lumine adempto animam moribundo corpore fudit.
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Magyarul: Maga az is (Xerxes), aki valamikor a nagy 
tengeren át utat vágott és utat nyitott a légióknak átmenni 
a tengeren és megtanította gyalog átmenni a sós hullámok 
fölött és megcsúfolván a vizeket, megvetette a tenger 
zúgását, élete elvesztése után haldokló testéből kiadta lel
két. Lucretius itt arról beszél, hogy a halál a leghatalma
sabbakat is utoléri : lám, a nagy király, Xerxes is meg
halt, mikor elhomályosult szemefénye (lumine adempto), 
pedig egykor még a féktelen tengert is leigázta. Igen, 
megkorbácsoltatta a ttrgert, hidat veretett a Helles- 
pontuson s így gyalog keltek át katonái.

Érdekes a szövegben, hogy a magyar út szóra két 
latin szó is van benne : viam (utat) és iter (utat) ; a ten- 
ger-t pedig egymásután öt szóval fejezi ki a költő : maré, 
altum, lacunas, aquis, ponti. Mare = tenger ; altum tulaj
donképpen annyi, mint magas, mély, de a latin odaérti 
hozzá a maré szót s ilyenkor, mint itt is : nyílt tenger ; 
lacuna örvényt jelent ; aqua = víz; a pontus szó benne 
van a Hellespontusban : Helle tengere; Phrixus és Helle 
történetére emlékszel az aranygyapjú mondájából. De tér
jünk a dologra. Horgásszuk ki először is a perfectumokat : 
stravit, dedit, docuit, contempsit, fudit; praesenseik : 
sterno, do, doceo, contemno, fundo ; íme, itt sorakozik 
a perfectumképzés ötféle módja: -v, kettőzés, -u, -s, 
nyújtás. íme, megtaláltuk a -v képzőt is. De ebből a 
szövegből még egyetmást fel kell jegyeznünk ; jegyezzük 
az ille, ipse és qui szókat a névmások közé ; a per és 
super szókat a praepositiók közé ; a lumine adempto kife
jezést tartsuk fenn a XVI. fejezet számára, az insultans 
igealakot pedig a VII. fejezet számára. Egyébként insul
tare (mi is használjuk: inzultálni) — megsérteni, meg
bántani, mc gcsúfolni ,* állandó határozója (akit megcsú
folok) nem acc., hanem dat. (aquis). Bizonyára örömöd 
lesz benne, hogy mennyi mindent felismersz már ebben 
a nehéz szövegben ; amit felismertél, jegyezd fel.

A perfectumnak majdnem minden ragjával találkoz
tunk már, állítsuk össze hát a perfectumragokat :



Egyesszám i. -i
2. -isti 
3- -it 

Többesszám 1. -imus
2. -istis
3. -erunt

De most aztán álljunk meg, mert a dolog bonyolódik : 
egyszerre csak beleestünk a nyelvtanba! Beleestünk az 
igeragozásba, tehát mindenekelőtt tisztába kell jönnünk 
bizonyos alapfogalmakkal; sajnos, meg kell tanulnunk 
a nyelvtani műszavakat.

Meg kell tanulnunk mindenekelőtt, hogy a latin igé
nek (de a magyarnak is) kétféle alakjai vannak : határo
zott és határozatlan igealakok. Határozott igealakok azok, 
amelyeket a nyelv pontosan meghatároz, vagyis feltün
teti rajtuk a módot, az időt, a számot és a személyt. Itt 
mindjárt kellemes ismeretséget kötünk, mert ez a négy 
tényezője a határozott igének egyetlenegy személy alak
jában fog ezentúl szerepelni könyvünkben és ez a személy 
egy közelebbről meg nem nevezett MISS; azonban nem 
nehéz felismerni a rejtelmes hölgyben a mód, idő, szám, 
személy szavak kezdőbetűit. Fontos tudnunk, hogy a latin
ban az igeragozás három módot ismer ; ezek : indica
tivus = jelentő mód, coniunctivus = feltételes mód, impe
rativus = parancsoló mód. Az ember azt hinné, hogy min
den nyelvben egyformán három idő van : múlt, jelen és 
jövő ; csakhogy minden nyelv ki tud fejezni bizonyos idő
árnyalatokat is és ennélfogva a latinban hat idő van ; ezek : 
praesens = jelen idő ; imperfectum, perfectum és plus
quamperfectum = három múlt idő ; két futurum = jövő 
idő. A három múlt idő a múlt cselekvés különféle árnya
latait fejezi ki; a magyarban régen elbeszélő múltnak, 
vagy félmultnak nevezték az imperfectumot és régmúlt
nak a plusquamperfectumot. Futurum is kettő van : első 
és második, vagy amint nevezni szokták : futurum primum 
és futurum exactum, magyarul: folyamatos jövő és bevég- 
zett jövő. Ezen ne törd a fejedet; hamarosan úgyis kidé



rül, hogy miféle árnyalatokat fejez ki a latin az egyikkel 
és a másikkal. Két szám van a latinban : egyes és többes ; 
ezt azért jó külön megmondanunk, mert a görögben pél
dául kettős szám is van s még a latinban is akad ennek a 
kettős számnak egy-egy nyoma. Személy természetesen 
három van minden számban : első, második és harmadik. 
Az olyan igealak, amelyen a módot, időt, számot és sze
mélyt felismerhetjük : határozott ige (verbum finitum). 
Az olyan igealak viszont, amelyen a MISS-nek bármely 
tagja hiányzik, határozatlan ige (verbum infinitum), vagy 
ahogy magyarul nevezni szoktuk : igenév. A latin ige
nevek kétfélék : főnéviek és melléknéviek. Főnévi az infini
tivus (főnévi igenév), amelyet régi nyelvtanaink hatdrozat- 
lannak neveztek ; továbbá a gerundium és a supinum, 
mind a kettő igei főnév ; ezt a supinumot a magyarnyelvű 
régi latin nyelvtanok hanyattszónak nevezték, nyilván azért, 
mert a régi grammatikusok magyarázata szerint az igére 
támaszkodó, vagy az igére hanyatló főnév (supinus — 
hátrahajló, hanyatló, fekvő). No, ez eléggé nyakatekert 
magyarázat. A magyar melléknévi igenév mása a latinban 
a participium; ezt viszont régi nyelvtanaink részesülőnek 
nevezték : csak a jó Isten tudja, miért.

Most aztán ne ijedj meg, ha még hozzáteszem, hogy 
mindezek az igealakok előfordulnak cselekvő és szenvedő 
ragozásban ; tehát van cselekvő és szenvedő ige : activum 
és passivum. Szerencsétlen elnevezés ez a passivum, de 
hát a magyarban is így van, mit tehetünk ellene ? Az ige
ragozás latin neve coniugatio, ez a coniungere = össze
kapcsolni igéből származik. Ezeket a műszavakat még a 
régi latin grammatikusok állapították meg. Grammatiku
sok vagy nyelvtudósok mindig voltak, de csak a Kr. u. 
IV. sz. táján vett nagyobb lendületet a latin nyelvtudo
mány. Meg nem állhatom, hogy el ne áruljam neked, kik 
voltak azok az emberek, akik paragrafusokba szedték a 
latin nyelv szabályait, és akikre —ha nem is tudták a nevü
ket — annyi átkot szórtak a századok folyamán a kis gim
nazisták. Pedig ezek a latin nyelvtudósok nem tehetnek 
róla, hogy az iskola még hosszú századévek után sem tudott
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elszakadni az ö formalizmusuktól és nem tudta megtisztí
tani a latin nyelvtant a rengeteg sallangtól, a kivételektől 
s a kivételek kivételeitől, amiket az alapos és sokszor nagy- 
képűsködő tudósok ráaggattak. A Kr. u. IV. sz. elején 
egy Cominianus nevű nyelvtudós foglalta össze a régi gram
matikusok tudományát ; így pótolta a régieknek ritka 
vagy elveszett könyveit. Ez a tudós arról nevezetes, hogy 
már ő nyolc szófajt ismer, tehát bátran mondhatjuk, hogy 
a latin grammatikusok kezdettől fogva nyolc szófajjal dol
goztak. Ugyanabban a században Nonius Marcellus írt 
latin nyelvtant, valamivel későbben Caius Marius Victo- 
rinus, aki már keresztény volt. Könyve : az ars gramma
tica, a nyelvtan művészete, hosszú ideig forrásmű volt. 
A leghíresebb nyelvtudós a IV. század közepe táján Aelius 
Donatus, akinek tankönyvét még a középkorban is hasz
nálták. Donatus tanára volt Szent Jeromosnak ; Rómá
ban tanított és két könyvet írt ; egyik volt az ars minor 
(vagy másképpen prior) : elemi latin nyelvtan (kisebb, 
vagy másképpen első művészet), amely kérdések és fele
letek sorozatában tárgyalta a nyolc szófajt ; másik volt 
az ars maior (posterior), a nagyobb tankönyv, (nagyobb, 
vagy második művészet), amely ezenkívül még a hang
tant, verstant, és a stilisztikát is tárgyalta. Egy régi ma
gyarázója : Pompeius, meg is dicséri: bene fecit Donatus, 
partem illam priorem scribere infantibus, posteriorem om
nibus, vagyis : helyesen tette Donatus, mikor azt az előbbi 
részt megírta a gyermekeknek, az utóbbit mindenkinek. 
Azt hiszem, ebben a mondatban mindent megismersz; 
a scribere (megírni) szót jegyezd fel gyüjtőfüzetedbe az 
igenevek rovatába. Aki ezt írta Donatusról, hozzátett még 
két jelzőt, amelyekkel a második részt jellemezte ; azt 
mondja róla, hogy : robusta et utilis = izmos és hasznos. 
Nyilván igaza is van s még inkább igaza lesz, ha be
bizonyítjuk neki, hogy éppen olyan izmos és hasznos 
Donatus tanítása akkor is, ha elhagyjuk a sallangjait és 
csak a lényegét tartjuk meg.

Ez a latin nyelvtan, amelyet neked küldök, lényegé



ben egy minden cifraságtól és fölösleges kölönctől megtisztí
tott Donatus.

Ugyancsak a IV. században, és pedig 361 körül élt 
egy másik híres nyelvtudós : Flavius Sosipater Charisius, 
aki egy kötetben írta meg a nyelvtan, stilisztika és a met 
rika anyagát, még pedig fiának. Levélben köszönti fiát 
nyelvtana elején és hangoztatja, hogy szeretné megszeret
tetni vele a latin nyelvtant s külön az ő kedvéért írta meg 
kézikönyvét ; most már aztán rábízza a dolgot : olvasson 
sokat, vésse jól elméjébe a nyelv törvényeit, hogy kitartó 
szellemi munkával elsajátíthassa azt, amit születésétől 
fogva nem hozhatott magával, mivel nem rómainak szüle
tett. Nos, ez a mi esetünk is, kedves barátom. Te magyar
nak születtél, tehát nincs más választásod, mint megfo
gadni Charisius tanácsát : szívós szellemi munkával és 
kitartó szorgalommal pótolni azt a pótolhatatlan hibát, 
hogy nem születtél rómainak. Serviust, aki Róma váfos 
tanítómesterének (Magister Urbis Romae) nevezi magát, 
már csak azért említem meg, mert híres magyarázatokat 
írt Vergiliushoz, Dositheust pedig azért, mert görögök szá
mára írt latin nyelvtant s így körülbelül azt a feladatot 
végezte el, amelybe én most vágtam a fejszémet magyar 
vonatkozásban. Valamennyi latin nyelvtudós megegyezik 
abban, hogy nyolc szófajt különböztet meg ; mi már fel
soroltuk mind a nyolcat, ők így nevezik a szófajokat: ser
monis membra = a beszédnek a tagjai; vagy partes ora
tionis = a beszédnek a részei. Ezt csak azért mondtam, 
hogy ezen is tanuljunk valamit : sermonis, orationis nyil
ván birtokosjelzők ; membra olyan, mint debita; partes 
pedig olyan, mint fortes. Jegyezzük fel mindezt a névrago
zás rovatba.

Már ismételten észrevehetted, hogy mindig az igére 
van legtöbb gondom ; nyelvtanunkat is az igével kezd
jük ; nyilvánvaló, hogy az ige a legfontosabb része a be
szédnek s ezzel a mondatnak is. Annyira, hogy az ige egy
magában is lehet mondat. Ismerjük az igék praesensének 
és perfectumának ragjait, ismerjük a praesens és perfec-

3 Révay : Megtanulok latinul.
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tűm töveket. Lássuk csak, milyen igék fordultak eddig elő? 
Salta, discis, vincit, gaudeamus, es, sanctificetur, adveniat, 
fiat, da, dimitte, dimittimus, inducas, libera, cavat, adiu- 
vat, amant, fingunt, veni, vidi, vici, vixit, latuit, ducit, 
deposuerunt, sumpserunt, obstipui, steterunt, haesit, lusisti, 
edisti, bibisti, stravit, dedit, docuit, contempsit, fudit, 
fecit, scribere. Ezek között csak egy van, amely feltűnően 
elüt a többitől: a sanctificetur; furcsa ragja egyetlen 
más igénkben sem fordul elő. Valahogy kirí a családból, 
tegyük el jobb időkre, majd később megismeikedünk vele. 
A többi igealakon pontosan felismerjük a tövet és ragot ; 
mégis válasszuk külön a következő alakokat : es, gaude
amus, adveniat, fiat, inducas, scribere : ezekkel később 
kötünk ismeretséget. A ragok leválasztása után felismer
jük a következő töveket: -a, mássalhangzó, -i, -e. Az igé
ket tövük szerint osztályozzuk ; egy csoportba foglaljuk 
az a és e tövű igéket ; ezek veszik fel — mint tudjuk — 
a mássalhangzós ragokat ; külön csoportba foglaljuk a 
mássalhangzós töveket; ezek veszik fel a magánhangzós 
ragokat. Mivel pedig a latinban az i hangzó magánhangzó 
is lehet, mássalhangzó is, az -i tövű igéket megint külön 
csoportba sorozzuk. így három igeragozás van a latin
ban : az első mássalhangzós ragokat, a második magán
hangzós ragokat, a harmadik pedig vegyesen magánhang
zós és mássalhangzós ragokat vesz fel. Az első igeragozásra 
vegyük példának az ama- tövet, a másodikra a dic -tövet, 
a harmadikra a veni -tövet; első személyük amo (a tőbeli 
a egybeolvadt az -o raggal), dico, venio; a perfectum- 
tövük amav-, dix-, ven-. Gyűjtőfüzetedben függeszd a 
tövekhez a megfelelő ragokat s tedd el ezt a müvedet. 
Később majd kiderül, helyesen ragoztad-e ezeket az igéket.

Jaj, mondod most, ennek már fele sem tréfa. Hiszen 
ez komoly nyelvtan, nem pedig játék. Nem is akartunk 
játszani, nem is hitegettelek ilyesmivel. Komolyan kezd
tük, bár a nagyképűség álarcát mindjárt az elején letettük. 
De ha egyszer komolyan kezdtük, az már félsiker. Jegyezd 
meg Horatius mondását: dimidium facti qui coepit habet = 



a munka felét bírja, aki elkezdte, — vagyis magyarán: a 
kezdet már félsiker. Megragadom az alkalmat, hogy 
figyelmeztesselek a coepit igére ; furcsa ige ez, csak per- 
fectum-alakjai vannak. A mondat többi szavát mind 
megismered; jegyezd fel mindegyiket a megfelelő helyre 
és főképpen jegyezd meg, hogy a komoly kezdet már 
félsiker!

Most pedig nehogy azt hidd, hogy megszabadultál 
tőlem ; leckét adok. Ismételd át az első fejezetet, nézd át 
a gyüjtőfüzet adatait és ha magadtól fölismersz bizonyos 
jelenségeket és magadtól gyarapítód tudományodat, leg
közelebb ezzel a dicsérettel jutalmazlak : bene fecisti. Ugye, 
megértetted?

III.

ISTENEK LAKOMÁJA.

Nézzünk bele még egyszer második fejezetünkbe és 
ismételjük meg egyik ottani megállapításunkat : az ember 
azt hinné, hogy három igeidő van : múlt, jelen, jövő. Csak
hogy a grammatikusok okosabbak nálunk : ők három 
múlt időt és két jövő időt sóznak a nyakunkba. Tudjuk, 
hogy a magyarban is meg vagyunk áldva ilyesmikkel: 
félmult, régmúlt, múlt, elbeszélő múlt és egyéb efféle, ame
lyek közt azonban pontosan senki sem tud különbséget 
tenni. De erre nincs is szükség. Nem mi akarunk latinul 
írni, mi csak olvasni és érteni akarunk. Valamint a magyar 
író tudta és tudja, miért használt vagy használ ilyen ige
alakokat : adék, adok vala, adtam volt, adtam vala, adtam 
légyen, adtam volna, adandók, adandottam, adandottam 
volna, éppen úgy a latin író is pontosan tudta, miért hasz
nál imperfectumot, miért perfectumot és miért plusquam- 
perfectumot s főképpen mikor. Tudta a latin író, hogy a 
múltbeli történésnek milyen árnyalatát akarja kifejezni, 
amikor például imperfectumot használ. Bocsánat, eddig 
még az imperfectummal nem találkoztunk, de most légy

3*
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szíves, állj ide, hadd mutassalak be neki. Olvassuk Caesar
nak a galliai háborúról írt művében (b. G. VII 69, 1—5.).

Ipsum erat oppidum Alesia in colle summo, cuius 
collis radices duo duabus ex partibus flumina subluebant. 
Ante id oppidum planities circiter milia passuum tria 
in longitudinem patebat; reliquis ex omnibus partibus 
colles oppidum cingebant. Sub muro, quae pars collis 
ad orientem solem spectabat, hunc omnem locum copiae 
Gallorum compleverant.
Magyarul: Maga Alesia város a domb tetején volt, amely 
dombnak tövét két oldalról két folyó mosta. E város 
előtt körülbelül háromezer lépésnyi hosszúságban síkság 
nyílt; minden többi oldal felől dombok övezték a várost. 
A fal alatt, amely része a dombnak a felkelő nap felé 
(= keletre) nézett, az egész helyet a gallusok csapatai 
töltötték meg.

Egy kis puska: Ipsum oppidum = maga a város ; 
in colle summo = a domb tetején ; erat = vala ; cuius 
collis = amely dombnak a ; radices = a gyökereit, a 
tövét; duo flumina = két folyó ; ex duabus partibus = 
két részről; subluebant = alámosták ; ante oppidum = 
a város előtt; id = az ; planities = síkság ; circiter = 
körülbelül; tria milia = 3000 ; passuum = lépések
nek a ; patebat = nyílt ; reliquis = a többi; ex par
tibus = részekből; omnibus = minden ; colles = dom
bok ; oppidum = a várost ; cingebant = övezték ; sub 
muro = a fal alatt; quae pars = amely része ; collis = 
a dombnak ; ad orientem solem = a felkelő napra ; spec
tabat = nézett; hunc = ezt; locum = helyet; om
nem = minden, egész ; copiae = csapatok ; compleve
rant = betöltötték.
Figyeljük meg : oppidum = város és várost; radices 

többesszámú tárgy, mint fortes ; flumina többesszámú 
alany, mint debita ; tria milia passuum = a lépéseknek 
három ezre, vagyis 3000 lépés ; tehát a passuum birtokos 
jelző ; colles = dombok, többesszámú alany (s olyan, mint 
a fortes, radices, tehát nyilván egyforma az alany és a tárgy 
a többesszámban, ha -es végű); jegyezzük fel a gyűjtő-
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füzetben a névmások közé ezeket a szavakat: ipsum, 
cuius, id, omnibus, quae, hunc ; a számnevek közé a duo, 
duabus, tria, milia szavakat ; az erat igét írd fel oda, ahová 
az es igét írtuk ; jegyezd ki a praepositiókat is. Minden 
egyebet magadtól szedj össze és jegyezz ki.

Sok minden van ebben a néhány mondatban, de én 
kiemelem belőle megint csak az igéket. Hiába, ő felsége az 
ige a mi legnagyobb urunk és parancsolónk. ő felsége az 
ige, a mondat vezére, parancsnoka, tengelye. Lássuk hát : 
subluebant, patebat, cingebant, spectabat. Válasszuk 
külön a ragokat, maradnak a következő tövek : sublueba-, 
pateba-, cingeba-, spectaba-; most aztán megfigyelhe
tünk ezekben bizonyos egyező szótagokat : -eb a, -ba ; ha 
ezeket is leválasztjuk, marad a puszta tő : sublu-, pate-, 
cing-, specta-, — az igék praesense tehát subluo, pateo, 
cingo, specto. Az a többlet, ami a tő és a rag közé furako- 
dott, új időt jelez : az imperfectumot. Az imperfectum 
idő jele tehát -ba, vagy -eba, aszerint, hogy magánhangzós 
vagy mássalhangzós tőhöz járul. Itt csak azt kell meg
jegyeznünk, hogy a subluo ige, amely -w tövű, a mással
hangzós igék csoportjába tartozik ; tehát úgy veszi fel 
a ragokat, mintha az -u mássalhangzó volna, aminthogy 
sokszor mássalhangzó is a latinban, például ha két magán
hangzó között áll. Ha szemügyre vesszük a mondat értel
mét, mindjárt rajtacsíphetjük Caesart, hogy mért nem 
használt itt perfectumot : mind a négy ige olyan cselek
vést fejez ki, amely hosszabb ideig tartott vagy tart ; 
a folyók évtizedekig mossák a domb tövét ; a síkság em
beremlékezet óta messze nyúlik ; a dombok régóta kör
nyezik a várost ; a dombnak bizonyos része ősidők óta 
kelet felé néz. Az imperfectum tehát, legalább is itt, tar
tós cselekvést fejez ki, holott a perfectum, mint láttuk, 
egyszeri múlt cselekvést : veni, vidi, vici. Füleljük le 
még a compleverant igealakot : levesszük a ragot, marad 
complevera-; felismerjük benne a -v perfectumképzőt, 
tehát a perfectumtő complev-, az ige pedig compleo ; 
marad az -éra-. Ne kerülgessük sokat : ez az -era- a plus- 



quamperfectum idő jele. Az ige ezt is a tő és a rag kö
zött veszi fal. Mit jelent a plusquamperfectum (magyarul: 
több mint perfectum) ? A szövegből kiderül, hogy olyan 
múlt cselekvést, amely két múlt cselekvés közül előbb 
történt : tehát mikor Caesar odaért, a gallusok csapatai 
már ott táboroztak az említett helyen.

Most pedig, e zordon és harcias tájkép után, menjünk 
fel a napsütötte Olympusra, ahol az istenek éppen lako
mára készülnek : a szépséges Psyche tartja esküvőjét 
a gonosz kis Ámorral, ama híres szerelmi nyilassal, aki 
tehát maga is beleesett a házasságba. Szóval most a hóhért 
akasztják. Apuleius, aki ennek a szép szerelemnek a tör
ténetét megírta Aranyszamár című regényében (met. VI 
24), így beszél :

Accumbebat summum torum maritus, Psychen 
gremio suo complexus. Sic et cum sua Junone Juppiter ac 
deinde per ordinem toti dei. Tunc poculum nectaris Jovi 
suus pocillator, ceteris vero Liber ministrabat, Vulcanus 
cenam coquebat ; Horae rosis et ceteris floribus pur
purabant omnia, Gratiae spargebant balsama, Musae 
quoque canora personabant.

Magyarul: A főhelyen hevert a férj, Psychét ölelve 
ölében. így Junójával Jupiter is és aztán rendben mind 
az istenek. Akkor a nektár poharát Jupiternek az ő pohár
noka, a többieknek pedig Liber szolgálta fel, Vulcanus 
a, vacsorát főzte, a Hórák rózsákkal és más virágokkal 
pirosítottak mindent, a Gráciák illatokat szórtak, a 
Múzsák is dalokat zengedeztek. j

Egy kis puska: accumbebat = hevert ; summum 
torum = a főhelyet, főhelyen ; maritus = a férj ; Psy
chen = Psychét (tárgy) ; gremio suo = ölében ; com
plexus = ölelve ; sic = így ; et = is ; cum sua Junone = 
az ő Junójával; ac = és ; deinde = azután ; per ordi
nem = rendben, sorban ; toti dei = mind az istenek ; 
tunc = akkor ; poculum = poharat ; nectaris = nektár
nak a ; Jovi = Jupiternek ; suus = az övé : pocilla
tor = pohárnok ; ceteris = a többieknek ; verő = pedig; 
Liber == Bacchus ; ministrabat = felszolgálta ; cenam
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= a vacsorát ; coquebat = főzte ; Horae = a Hórák : 
rosis = rózsákkal; ceteris floribus = többi virágokkal: 
purpurabant = pirosítottak ; omnia = mindeneket : 
Gratiae = a Gráciák ; spargebant = hintettek ; bal
sama = balzsamokat, illatszereket; quoque = is ; ca
nora = dalokat ; personabant = zengedeztek.
Jegyezzük meg: Psychen annyi, mint Psychem ; 

tárgy, csak nem latin, hanem görög raggal; canora annyi, 
mint : zengzeteket ; jegyezzük a névmás-rovatba a suo, 
suus, toti és ceteris szavakat ; a melléknevek fokozásának 
rovatába a summum szót s jusson eszedbe az előbbi szö
veg «in colle summo» kifejezése ; jegyezzük meg mindjárt, 
hogy bár summus annyi mint : legfelső, in colle summo 
mégsem annyit jelent, hogy : a legfelső dombon, hanem 
a domb tetején ; summum torum sem annyit jelent, hogy 
a legmagasabb fekvőhelyet, hanem : a főhelyet. Még 
jegyezzük meg, hogy Jovi = Jupiternek ; Jovi a Jupiter szó 
részeshatározója ; egyébként ő felségével, az istenek atyjá
val, majd a IX. fejezetben kötünk alaposabb ismeretséget.

Most aztán emeljük ki az igéket : accumbebat, mi
nistrabat, coquebat, purpurabant, spargebant, persona
bant ; válasszuk külön a ragokat és idő jeleket s akkor 
megkapjuk az igék jelen idejét : accumbo (II), ministro 
(I), coquo (II), purpuro (I), spargo (II), persono (I). 
A zárójelben lévő római szám azt jelenti, hogy az ige me
lyik coniugatióba tartozik. Még csak két érdekességet 
szeretnék megjegyezni; az egyik a coquo ige, amelynek 
töve, coqu- felismerhető a latin cocus s a német Koch (sza
kács) szóban ; viszont azt már kevesen tudják, hogy ebből 
a tőből képezte a latin az áídozópap, vagy áldozati szakács, 
popa, nevét is, mert az is tűzre tette, tehát megsütötte 
vagy megfőzte az áldozati állat húsát ; szláv közvetítéssel 
a magyar «pap» szó is a főzést jelentő indogermán gyökből 
származik. A másik érdekesség a persono ige ; összetett 
szó ez, egyik fele per (át, keresztül), másik fele sono (hang
zik, hangoztat), tehát personat == keresztülbeszél valamin. 
Keresztülbeszélt az ókori színész az álarcon, mert mindig
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álarcban játszott, tehát ez a főnév : persona annyi mint 
álarc, későbbi jelentésében annyi mint : személy. Akárki 
használja ma ezt a szót, aligha gondol az ókori színészek 
álarcára.

Ovidius vérbeli lírai költő volt; alig van verse, 
amelyben nem önmagával foglalkozik. Különösen szemé
lyes jellegűek azok a versei, amelyeket számkivetésében 
írt, a távoli Fekete-tenger partján. Szerencsétlenségére, 
mint afféle kotnyeles és minden lében kanál társaságbeli 
úriember,véletlenül tudomást szerzett valami olyan szerelmi 
viszonyról, amelynek hőse Augustus császár uralkodó
házának egyik hölgy tagja volt. A császár úgy hallgattatta 
el a költőt, hogy száműzte a birodalom szélére, Tomiba, 
a mai Konstanzába, ahol most szobra áll. Ott élt a költő 
a barbár géták és sarmaták között, onnan küldte kesergő 
verseit és könyörgéseit Rómába, de semmiféle hatalom 
sem tudta kiszabadítani onnan. Tristia (Szomorú ver
sek) a címe egyik költeményes kötetének. Ebben (IV io, 
93—94) kesereg, hogy kezd már öregedni és őszbe csava
rodik a haja :

Jam mihi canities pulsis melioribus annis 
venerat, antiquas miscueratque comas.
Magyarul: Férfiéveim elmúltával már elért hoz

zám az öregség és régi hajamba ősz szálakat kevert.
Egy kis puska: Iám = már ; mihi = nekem ; cani

ties = ősz haj, öregség ; pulsis melioribus annis = jobb 
éveim elmúltával; venerat = jött ; antiquas comas = 
régi hajamat; miscuerat = megkeverte.
A mihi szót jegyezd a tibi és sibi mellé; a melioribus-t 

a középfokokhoz (pulsis melioribus annis = jobb éveim 
elüzetése után); a pulsis szót, amely nyilván az annishoz 
tartozik, jegyezzük egyelőre az igenevekhez, ahová az 
insultans szót írtuk az imént. Emeljük ki végül a venerat 
és miscuerat igéket. Mind a kettőben felismerjük az -era- 
időjelet ; ezek tehát plusquamperfectumok ; az előbbit 
már jól ismerjük Julius Caesar mondásából; praesense :
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venio ; a második szemlátomást -«-val képezte a perfec
tum tövét, marad praesens-tövének mise-; ez azonban 
a praesens-tövét is külön képezi,-^-szótaggal: az ige tehát 
misceo (I).

Ovidius a római ünnepek naptárát is megverselte, s 
ennek a költemény-gyűjteményének Fasti (Naptár) a 
neve. Ebben írta meg a 306 Fabius-nemzetségbeli vitéz
nek hősi halálát (II 235—236); a Fabiusok magukra 
vállalták Róma háborúját Vei város ellen és mind a há
romszázba tan hősi halált haltak a Cremera folyónál, Kr.e. 
477-ben. Ovidius így mondja:

Una dies Fabios ad bellum miserat omnes, 
ad bellum missos perdidit una dies.
Magyarul: Ugyanaz a nap küldte háborúba mind 

a Fabiusokat, a háborúba küldötteket ugyanaz a nap 
veszítette el.

Puska: una = egy ; dies = nap ; Fabios omnes = 
mind a Fabiusokat; ad bellum = a háborúba ; mise
rat = küldte ; missos = a küldötteket; perdidit = el
vesztette.
Az una szót jegyezd a számnevek, a dies szót a név

szók közé. Fabios omnes nyilván tárgy, még pedig többes
számú, megismerjük a ragjáról; ad bellum praepositiós 
határozó; bellum olyan, mint regnum; a missos szót 
ugyanoda jegyezd fel, ahová az imént a pulsis szót jegyez
tük. Marad a két ige : miserat, perdidit ; az elsőben fel
ismerjük az -éra- időjelet, ez tehát plusquamperfectum ; 
a másodikban az -it perfectumragot, ez tehát perfectum ; 
nyilván összetett szó, mert az első tagjával, a per szótag
gal már találkoztunk, a personabant igében. Marad tőnek 
did, ez pedig nem egyéb, mint a do (adok) ige kettőzéssel 
képzett perfectumtöve ; a do perfectuma dedi, összetéte
lekben didi: perdidi. Ez a szöveg azt is mutatja, hogy a 
latin író milyen gondosan megkülönbözteti egymástól 
a két múlt cselekvést : ami régebben történt, az plusquam
perfectum : a Fabiusok előbb elmentek a háborúba ; ami 
később történt, az perfectum : azután elestek.
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A jövő időben azonban csütörtököt mond a latin 
nyelvnek ez az árnyalóképessége, mert jövő már csak kettő 
van. Szinte azt mondhatnók : jövőnkben nincs remény, 
különösen ha elolvassuk Cicerónak egyik mondatát (Tűse, 
i, 14) : arbores serit agricola, quarum fructus ipse adspiciet 
nunquam, vagyis: fákat ültet a földműves, amelyeknek 
gyümölcseit ő maga sohasem fogja megpillantani. Ebben 
a mondatban csak a fructus szót jegyezd fel a névszók 
közé, mert ez többesszámú tárgy s ilyennel még nem talál
koztunk. Aztán emeld ki az igét : adspiciet, válaszd le 
a harmadik személy ragját, marad adspicie- s ha megkere
sed a szótárban az igét, látod, hogy olyan ige ez, mint a 
venio ; -í tövű : adspicio (III), annyi, mint : meglátok. 
Nyilvánvaló tehát, hogy az az e hang, amely a tő és a 
rag közé tolakodott, nem más, mint a jövő idő, vagyis a 
futurum primum időjele. Megállapítjuk, hogy a harmadik 
igeragozásnál a futurum primum időjele e. Nem szabad 
megütköznöd azon, hogy ez a magánhangzós tő magán- 
hangzós időjelet vesz fel, hiszen említettem már, hogy az 
u és i hang kétszínű szerepet játszik a latin nyelvtanban, 
hol magánhangzó, hol mássalhangzó, afféle szélkakas. 
Ilyen szélkakasokkal fogunk még ebben a nyelvtanban 
találkozni. Megértettük : Cicero azt mondja, hogy más 
élvezi majd munkánk gyümölcseit. Vergilius így fogal
mazta ezt (ecl. IX 50) : carpent tua poma nepotes = az 
unokák szedik gyümölcseidet. Azonban mi önzőbbek va
gyunk, mi ennek a nyelvtani munkának a gyümölcseit 
magunk akarjuk élvezni!

Szerettek az írók és költők így jósolgatni s néha igazuk 
is volt. így jósol Vergilius hőse Aeneas is, mikor Didó 
királynét köszönti (Aen. I 607—609), aki társait szívesen 
és szeretettel fogadta :

In freta dum fluvii current, dum montibus umbrae 
lustrabunt convexa, polus dum sidera pascet, 
semper honos nomenque tuum laudesque manebunt.

Magyarul: Míg a folyók a tengerekbe futnak, míg 
a hegyeken az árnyak benéznek a barlangokba (a fel-
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hők árnyékai végigvizsgálják a szakadékokat) ; míg az 
ég csillagokat legeltet, mindig megmarad a Te tiszteleted, 
neved és dicsőséged.
Most már nem adok ám puskát, szárnyadra engedlek, 

próbáld megállapítani ezekről a rejtelmes szavakról, hogy 
melyik micsoda. Mindössze annyit mondok meg, hogy 
freta == tengerszorosok, tengerek ; convexa = boltoza
tos, mély ; polus = az északi és déli sark, az égbolt. 
Inkább az igéket halászom ki : current, lustrabunt, 
pascet, manebunt ; a current és pascet egy pillantással 
leleplezhető: ott van bennük az ~e futurum-időjel ; 
a másik kettő is futurum, de ezekben új időjel jelentkezik : 
lefejtjük az -unt ragot, marad a 1 üst rab- és maneb- tő ; 
nyilvánvaló, hogy a ~b itt a futurum időjele. Az előbbi 
a tövű, az utóbbi e X&nvl ; praesens ük lustro (vizsgálok), 
maneo (maradok). Semmi sem egyszerűbb ennél : annyit 
máris kimondhatok, hogy az a és e töveknél a mással
hangzós töveknél pedig ~e a futurum primum időjele. 
Most már aztán igen egyszerűen felismerheted ezeket az 
időjeleket abban a másik Vergilius-szövegben (Aen. IX 
446—449), amely Nisus és Euryalus hőstettét énekli 
meg s magasztalja a két derék harcost, mikor azok a 
rutulusok elleni harcban életüket áldozták :

Fortunati ambo: siquid mea carmina possunt, 
nulla dies unquam memori vos eximet aevo, 
dum domus Aeneae Capitoli immobile saxum 
accolet imperiumque pater Romanus habebit.

Magyarul: Boldogok mind a ketten: ha valamit 
tehetnek az én verseim, nem lesz nap, amely az utókor 
emlékezetéből kivesz benneteket, mindaddig, míg Aeneas 
családja lakja majd a Capitolium rendíthetetlen szikláját 
és a római atya bírj a majd a főhatalmat. Tehát magyarán: 
amíg Aeneas családja uralkodik a rendíthetetlen Capi- 
toliumon, vagyis Rómában és amíg Róma atyja, vagyis 
Augustus császár parancsol a világnak, addig sohasem 
múlik el a ti emléketek, két boldog halandó, ha ugyan 
van erre hatalmuk az én verseimnek.
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Jegyezd fel a gyüjtőfüzetbe ebből a szövegből a pos
sunt igét a IV. fejezet számára ; a vos, mea és nulla név
mást ; az ambo számnevet; a domus főnevet jegyezd a 
fructus mellé ; az immobile saxum kifejezést tedd félre 
a IX. fejezet számára s tedd ugyanoda a memori aevo 
kifejezést is.

Az Aeneae szó, mint a fordításból kiderül, birtokos 
jelző : ezzel majd a névragozások fejezetében találkozunk. 
Emeljük ki a három igét : eximet, accolet, habebit. Ugyebár, 
most már nem kell ezekre szót vesztegetnem? Kiderült, 
hogy a mássalhangzós tövek a futurumban felveszik az 
~e idő jelet és természetesen most már mássalhangzós rago
kat kapnak ; a magánhangzós tövek (mint ez a habé- tő 
is) felveszik a mássalhangzós idő jelet és most már magán
hangzós, vagyis hosszabb ragokat kapnak. Tegyük hozzá, 
hogy ez az ~e futurum-időjel az első személyben csúfot 
űz belőlünk, mert egyszerre csak eltűnik és helyette -a 
időjel szerepel. Ez bizony kellemetlen, mert egy másik 
időben is találkozunk majd ezzel az időjellel s így ugyan
csak résen kell lennünk, hogy a futurum primum első 
személyét össze ne tévesszük például az inducas (vezess 
be, vigyél be) igének első személyével, amely nyilván 
így lesz : inducam. Sajnos, nem tudunk a dolgon segí
teni, mert ennek az igének a futurum primum egyesszám 
első személye is így van : inducam. Mindegy, ez már 
így van.

Cicerónál azt olvastuk az imént, hogy hiába ültettük 
a gyümölcsfát, más szedi majd a gyümölcsét : a nevető 
örökös. Erről a nevető örökösről beszél Seneca (ep. XX 
6, n) : Quanta dementia heredis sui res procurare et sibi 
negare omnia ! Plus gaudebit tua morte, quo plus acceperit. 
Magyarul : Mekkora őrültség az örökösöd ügyét gondozni 
(ügyével törődni) és magadtól megtagadni mindent! Hiszen 
annál jobban örül a halálodnak, minél többet kap majd. — 
Itt aztán nyakoncsíptük a másik futurumot is. Az egyik 
gaudebit: örülni fog, a másik acceperit: ha majd kapott. 
Boncoljuk fel ezt a második futurumot és akkor kiderül,
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hogy az időjele : -eri- s kiderül még az is, hogy az időjelet 
a perfectum-tőhöz veszi fel.

Említettük már egyszer, hogy mennyit jósolgatnak 
a költők ; főképpen szeretnek halhatatlanságot jósolni 
maguknak. De ez nemcsak a latin költők gyengesége, 
hiszen már Petőfi is így dalolt : «Anyám, az álmok nem 
hazudnak, Takarjon bár a szemfödél, Dicső neve költő 
fiadnak, Anyám, soká, örökkön él.» Lássuk hát, hogyan 
jósoltak maguknak halhatatlanságot a római költők. 
Ovidius mondja (met. XV 875—876) :

perque omnia saecula fama 
siquid habent veri vatum praesagia, vivam.

Magyarul: És minden századokon át élni fogok 
híremben, ha ugyan van valami igazság a költők jós
lataiban.
Itt jegyezzük meg a famd szót, amely magányos ha

tározó és egészen más -a végződés, mint a praesagia, amely 
olyan, mint debita s ezúttal alany. Füzetünkbe jegyezzük 
fel a veri szót és vizsgáljuk meg ismét a vivam igét : most 
már könnyűszerrel ráismerünk, hogy ez a futurum primum 
egyesszám első személye, a vivo igéből. Olvassuk el Hora
tius jóslatát (carm. III 30, 7—9) :

usque ego postera 
crescam laude recens, dum Capitolium 
scandet cum tacita virgine pontifex.
Magyarul: Én mindvégig növekedni fogok késői 

dicsőségemben, frissen, amíg csak a Capitoliumra följár 
a hallgatag szűzzel a főpap.
Jegyezzük meg, hogy a hallgatag szűz a Vesta-szűz ; 

a Vesta-szűzek afféle ókori apácák voltak és a szent tüzet 
ápolták, amely egyik záloga volt az állam fennmaradásá
nak. Kihalásszuk a futurumokat : crescam, scandet; 
az egyik első személy, a másik harmadik ; egyiknek prae
sense cresco, a másiké scando. Még csak Seneca jóslatát 
olvassuk el (ep. II 9, 5):



Profunda super nos altitudo temporis veniet, pauca 
ingenia caput exserent et in idem quandoque silentium 
abitura oblivioni resistent ac se diu vindicabunt... Ha
bebo apud posteros gratiam.

Magyarul: Az idő mély árja borít el majd bennün
ket ; csak kevés szellem emeli ki majd a fejét és dacol a 
feledéssel és sokáig fenntartja magát, bár egyszer majd 
ugyanabba a némaságba távozik. Én kegyelmet kapok 
az utódoktól. (Én kegyben állok majd az utódoknál.)

A futurumok veniet, exserent, resistent, vindicabunt, 
habebo. Ezúttal, kérlek, bánj el velük személyesen. Én 
inkább arra figyelmeztetlek, hogy az altitudo szó eredetileg 
mélységet vagy magasságot jelent ; az übitura szót je
gyezd az igenevek közé ; vigyázzunk a caput szóra, amely 
itt tárgy s őt is és a temporis szót is jegyezzük a névszók 
rovatába. S odajegyezhetjük mellé az oblivioni részeshatá
rozót is.

Lám, ismerjük az indicativusnak, vagyis a jelentő
módnak valamennyi igeidejét. Állítsuk össze most ennek 
a hat időnek a ragozását. Előbb azonban, hogy mindig 
szemed előtt legyenek, összefoglalom az idő jeleket :

Igeidők
Indicativus Coniunctivus

I 1 II III I 1 II III
To:a.c | mli.,u i a, e | mh..u i

Praesens ...................... — — e, a a a

Imperfectum ............... ba eba eba re ere re

Futurum I.................. b e (a) — — —

Perfectum .................. — — — eri eri eri

Plusquamperfectum .. era era era isse isse | 1 isse
Futurum II............... eri(o) eri(o) eri(o) — —



47

Rajzolj agyüjtőfüzetedbe,egy egész lapra, szép,hosz- 
szúkás keretet, írd bele fölül, hogy : Indicativus, oldalt 
pedig, — miután a keretet vízszintesen hat mezőre osztot
tad — írd be mindegyikbe egy-egy idő nevét, ilyen sor
rendben : praesens, inperfectum, futurum primum, per
fectum, plusquamperfectum, futuium exactum. Aztán 
oszd a keretet függőlegesen két vonallal három részret 
fölül írd be az I., II., III. számot és töltsd ki az egészet 
a példának vett igék ragozásával. Tehát : I. praes, amo, 
ama-s; imperf. ama-ba-m ; perf.: ama-v-i; plusquam- 
perf.: ama-v-era-m; fut. primum : ama-b-o ; fut. 
exact.: amav-ero. No nézd csak, majdnem elfelejtettem 
megmondani, hogy a futurum exactum -m- időjele az 
egyesszám első személyben éppen úgy megtréfál bennün
ket, mint a futurum primum -d- időjele, csakhogy ez az 
első személyben -erő- lesz. Vegyük a II. igeragozást ; 
praesens : dic-o, dic-is ; imperf. : dic-eba-m ; perf.: 
dic-s-i = dixi; plusquamperf.: dix-era-m ; fut. primum : 
dic-a-m, dic-e-s ; fut. exact: dix-ero. III. igeragozás ; 
praes.: audi-o ; imperf. : audi-eba-m ; perf. : audi-v-i; 
plusquamperf.: audi-v-era-m; fut. primum : audi-a-m, 
audi-e-s; fut. exact: audi-v-ero. Bizonyos vagyok benne, 
hogy kifogástalanul össze fogod állítani az indicativus 
időinek táblázatát. Ha majd összeállítottad, meg fogom 
nézni. íme, ebben a magyar mondatban is két futurum 
szerepel.

Én nem vágyom olyan sokra, mint Seneca ; bizonyo
san nem leszek halhatatlan, ő azt mondt a : habebo gra
tiam ^kegyet bírok majd, vagyis szeretni fognak. Én 
nem az utókortól kérem ezt, hanem tőled s így búcsúzom 
ma, latinul: forte habebo apud te gratiam. Nagy csalódás 
volna nekem, ha ezt a mondatot nem értenéd meg.



IV.

A JÓ PAP HOLTIG TANUL.

Most aztán álljunk meg egy pillanatra és szedjük 
rendbe magunkat. Azt sem bánnám, ha háromnapos szü
netet tartanál s addig nem olvasnád ezt a könyvet, amíg 
az eddigieket hiba nélkül meg nem tanultad. Mindenesetre 
megtanultuk eddig, hogy az indicativusban hat idő van 
és hogy az igeidőket úgy ismerjük fel, ha felboncoljuk az 
igealakokat. Valóságos nyelvtani anatómia ez. Kifogás
talan bonckésünkkel leválasztjuk a ragot és az időjelet, 
esetleg a perfectumtő képzőjét : így leplezzük le magát a 
tövet. Csakhogy most már egyszerre csőstül zúdul ránk 
az áldás. Az indicativust megtanultuk mind a hat idejével, 
de hol van még a coniunctivus és hol az imperativus? 
Szerencsére a latinban is csak három mód van, mint a 
magyarban. Aki görögül tanult, annak nehezebb a dolga, 
mert a görögben külön óhajtómód is van. A három latin 
mód magyar neve : indicativus = jelentő mód, coniunc
tivus = feltételes és óhajtómód, imperativus = paran
csolómód. A coniunctivust a régi magyar nyelvtanok 
kötőmódnak is nevezték, foglalómódnak is, kapcsoló
módnak is, de hát minek beszéljek ezekről, mikor magam 
sem tudom, mit akartak ezekkel az elnevezésekkel mon
dani. Nyilván azért tapogatták körül ennyi névvel, mert 
egy elnevezés nem fedi a latin coniunctivus sokféle ér
telmét.

Most valami furcsa érdekességgel találkozunk. Mind
járt beavatlak a nagy titokba : hogy amint tovább hala
dunk a módokban, egyre fogynak az igeidők. Az indica
tivusban még hat igeidő volt, a coniunctivusban már csak 
négy marad, az imperativusban pedig kettőre zsugorodik 
a számuk. A coniunctivusban nincs jövő idő és ez termé
szetes is, mivel a coniunctivus egyéb idői is a jövőre vonat
koznak, hiszen óhajtást és feltételt, esetleg lehetőséget 
fejeznek ki s így a futurumok már fölöslegesek. Az impe-
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rativusban két idő van, amint mondani szokták : jelen 
és jövő ; így is nevezik a két imperativust : enyhe és szi
gorú. Ilyesmiről szó sincs. Mindössze arról van szó, 
hogy az egyik imperativust a latin olyan felszólítás ki
fejezésére használja, amelynek most rögtön eleget kell 
tenni, a másodikat pedig, az úgynevezett szigorú paran
csolómódot, olyan felszólítás kifejezésére, amelynek a 
jövőben kell megtörténnie, távolabb a mi időnktől, de 
állandóan. Majd látni fogjuk, hogy ezt a szigorú paran
csolómódot a latin leginkább a törvényekben és életszabá
lyokban használta.

Nos, hogy a coniunctivus igealakjait végre megismer
jük, olvassunk el mindenekelőtt egy feliratot, amelyet 
Pompejiben találtak az egyik ház falán : Quisquis me ad 
cenam vocaverit, valeat. Magyarul: Aki engem vacsorára 
meghív, éljen! A derék polgár nyilván szerette a vendéges
kedést, s meglehet, hogy a nevét is aláírta, csak éppen az 
aláírása nem maradt meg. Mindenesetre őszinte ember 
volt és szépen beszélt latinul. Emeljük ki a két igét : 
vocaverit, valeat. Az egyikben megismerjük az -éri- idő
jelet, a másikban az -a- időjelet. Valeat annyit jelent, 
mint : legyen egészséges ; vagyis : éljen! Ez tulajdon
képpen felszólítás, de felfoghatom óhajtásnak is. Ez már 
a coniunctivus praesense, amelynek -a- az idő jele, ennél 
az igénél, amely -e- tövű : valeo = egészséges vagyok. 
A másik ige összefügg ezzel s mivel ez coniunctivus, a 
vocaverit is coniunctivus. Jegyezd fel, hogy az -éri- időjel 
nemcsak az indicativus futurum exactumának jele, hanem 
a coniunctivus perfect urnáé is. Azzal a különbséggel, hogy 
itt a coniunctivus perfectumábanaz első személy nem tor
zítja tfro-ra, hanem szabályosan hozzáteszi az egyesszám 
első személyének -m ragját, amellyel már az indicativus 
futurum primumának egyesszám első személyében is talál
koztunk. Azt hiszem, a coniunctivusnak praesensét és 
perfectumát máris el tudjuk ragozni, vagyis minden alakját 
elismerjük. Próbáljuk ki ezt a tudományunkat és olvas- 

s unk el néhány sort Seneca egyik leveléből (ep. I 12, 9):
4 Bévay: Megtanulok latinul. 
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laeti hilaresque dicamus: «vixi et quem dederat cursum 
fortuna, peregi». Crastinum si adiecerit deus, laeti recipiamus.

Magyarul: Örömmel és vidáman mondjuk : «éltem és 
megfutottam azt a pályát, amelyet a sors adott.» Ha az Isten 
a holnapi napot hozzáadja, fogadjuk vidáman.

Emeljük ki az igéket : dicamus, dederat, vixi, peregi, 
adiecerit, recipiamus. A vixi, dederat és peregi alakokkal 
nem foglalkozunk már, régi ismerőseink. Ellenben a dica
mus, recipiamus, adiecerit már érdekel bennünket. Azon
ban nyilván nem kell már beszélnünk róluk, hiszen első 
pillantásra látod, hogy az első kettő a coniunctivus prae
sense, a harmadik pedig a coniunctivus perfectuma. A laeti 
és hilares szavakat jegyezzük fel a névszó-rovatba.

Sokat idézik Horatiusnak ezt a mondását (ep. I io, 
24) : naturam expellas furca, tamen usque recurret. Magya
rul : a természetet kiűzheted bunkósbottal, mégis min
dig visszatér. A furca szó éppen olyan, mint az imént volt 
a famd, vagyis határozó. Sokkal érdekesebb ennél a két 
ige : expellas, recurret. Az utóbbi könnyen felismerhető 
az ~e~ időjelről, tehát az ind. futurum primuma ; az expel
las nyilván a coniunctivus praesense, mint az -a- idő jel 
mutatja. Itt most már a coniunctivus praesense nem fel
szólítást, hanem lehetőséget fejez ki. A két ige praesense : 
expello, recurro.

No most vetemedjünk valami vakmerőségre : vegyünk 
elő egy Martialis-epigrammát (X 62) és olvassuk el :

Ludi magister, parce simplici turbae!
Sic te frequentes audiant capillati 
et delicatae diligat chorus mensae, 
nec calculator nec notarius velox 
maiore quisquam circulo coronetur. 
Albae leone flammeo calent luces 
tostamque fervens Iulius coquit messem. 
Cirrata loris horridis Scythae pellis 
qua vapulavit Marsyas Celaenaeus 
ferulaeque tristes, sceptra paedagogorum 
cessent et idus dormiant in Octobres : 
aestate pueri si valent, satis discunt.
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Magyarul: Iskolamester, könyörülj az együgyű csa
paton! Úgy hallgassanak téged nagy tömegben a gyere
kek és úgy szeressen a kedves asztal kórusa (= a fiúk) 
s ne övezze soha nagyobb kör (hallgatóság, tanulósereg) 
a számtantanárt sem és a gyorsírótanárt sem. Fehér napok 
izzanak a lángoló oroszlán jegyében és a forró július meg
érleli a száraz gabonát. A borzasztó szíjakkal rojtos 
szkíta bőr, amellyel verést kapott a celaenaei Marsyas 
és a gyászos nádpálcák, a tanítók kormánypálcái, távoz
zanak és pihenjenek október tizenötödikéig: nyáron 
a gyerekek, ha egészségesek, eleget tanulnak. Magyarán: 
Tanító úr, ne gyötörd tovább szegény gyerekeket! Úgy 
legyen sok tanítványod és úgy szeressen ez a kedves kis 
csapat és sohase legyen több hallgatója sem a számtan
tanárnak, sem a gyorsírástanárnak. Az oroszlán jegyé
ben elérkeztek a forró napok és az izzó július megérlelte 
már a gabonát. Pihenjen el a rettenetes szkíta bőrkorbács, 
amellyel veiést kapott Marsyas és a nádpálcák, a taní
tók kormánybotjai, aludjanak október 15-éig. Nyáron 
fő az egészség; fölösleges, hogy a gyerekek tanulja
nak is.

Egy kis puska: Ludi magister — játéknak mestere, 
mert a rómaiak ludus-nak, vagyis játéknak hívták az 
iskolát, nem azért, mintha ott játszottak volna, hanem 
azért, mert a testi munkához képest valóságos üdülés 
volt ; parce parancsolómód = kegyelmezz ; simplici 
turbae = az egyszerű csapatnak = a szegény kis diákoknak 
(részeshatárczó); frequentes = többesszám, egyes száma 
frequens — gyakori, sűrű, tömeges; capillati = a 
hosszúhajú gyerekek ; delicatae mensae chorus = a ked
ves asztalnak a kara, vagyis a kedves asztal itt a tan
terem asztala ; calculator = a számtantanár ; nóta- 
rius = jegyző, velox notarius = a gyorsjegyző, vagyis 
a gyorsíró : a rómaiaknál igen fejlett gyorsírási rend
szer volt, amelynek a mestere Marcus Tullius Tiro, Cicero 
egykori rabszolgája és titkára; coronetur = koronáz
tassák, öveztessék ; olyan ige ez, mint sanctificetur, 
írjuk is mellé ; albae luces = fehér fények, fehér napok ; 
leone flammeo = a lángoló oroszlánban, vagyis az orosz
láncsillagzat jegyében ; calent = melegszenek ; fervens

4*
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Iulius = a forró június hónap ; tostam messem = a ki
szárított aratást, vagyis az érett gabonát ; ez a tostam 
szó a torreo — szárítok igéből származik ; ennek az igé
nek a származéka terra = szárazföld és testa = tégla, 
cserépfazék (mivel ezt is égették ; a testa szó szárma
zéka az olasz testa és a francia tété = fej ; viszont a 
tostam szóban lehetetlen rá nem ismerni a tószt szó ere
deti alakjára; toast angolul eredetileg szárított, pirí
tott kenyeret jelent) ; cirrata pellis = rojtos bőr ; loris 
horridis = borzalmas szíjakkal ; a vapulavit = verést 
kapott ; cselekvő alakú ige ugyan, de az értelme nagyon 
is szenvedő ; Marsyas az a híres fuvolás volt, aki ver
senyre mert kelni Apollóval és vakmerőségéért halállal 
bűnhődött ; tristes ferulae = a szomorú pálcák ; sceptra 
= a kormány bot ok ; paedagogorum — a gyermekneve
lőknek, a pedagógusoknak aí.., vagyis ez többesszámú 
birtokosjelző ; cessent — távozzanak ; dormiant = alud
janak ; in idus Octobres — október tizenötödikéig; idus 
= a hónap tizenharmadik vagy tizenötödik napja; a 
római iskolákban a szünet október tizenötödikéig tar
tott ; aestate = nyáron ; valent = egészségesek ; ezzel 
az igével csak az imént találkoztunk ; discunt = a már 
rég ismerős discis ige többesszámú harmadik személye.
Jegyezzük a névszókat a névszók, a határozókat a 

határozók, a névmásokat a névmások rovatába és emeljük 
ki ebből a szövegből csupán azokat az igéket, amelyek a 
coniunctivus szempontjából gyanúsak ; íme : audiant, 
diligat, cessent, dormiant. Amint látjuk, felfedezhetjük ben
nük az -a- vagy -e- időjelet. Hogy-hogy? Tehát a coniunc
tivus praesensének -e- idő jele is lehet ? Ügy van. Csakhogy 
ez nem téveszthető össze az indicativus futurumával, mivel 
a coniunctivus praesense ezt az -e- időjelet csak az -a- tövű 
igéknél veszi fel, még pedig az d tőhangzó helyébe ; a 
cessent indicativus praesense tehát : cesso, cessa-s, cessa-t, 
a coniunctivusban : cessem, cesses, cesset ; minden más
tövű ige -a- időjelet vesz fel a coniunctivus praesensében.

Egy pillanatra megállunk az igeragozásban, hogy egy 
nagyon fontos és kissé rakoncátlan igének rövid kitérést 
szenteljünk. Jó lesz ez az intermezzo arra is, hogy közben 
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kiszellőztesd a fejedet Martialis után. Nagyon szép volt 
ez a kis epigramma, de keményen próbára tett bennünket. 
Sok minden egyében kívül megtanultuk belőle azt is, hogy 
a latin szövegek olvasásához bizonyos mitológiai ismere
tekre van szükség. Jó is lesz kéznél tartani valami nép
szerű római mitológiát s megkeresni benne, ki volt az a 
Marsyas, éppen úgy, mint ahogy meg kellett keresnünk 
benne Jupitert és Lédát, sőt már előbb Mars hadistent is. 
Most már tehát három segédeszközzel dolgozunk : egyik 
a gyüjtőfüzet, másik a mitológia, harmadik a latin-magyar 
szótár. Reméljük, hogy ezzel a három pompás fegyverrel 
minden latin szöveget leterítünk.

Nos, térjünk át arra a bizonyos rakoncátlan igére. 
Már a Pater nosterben. találkoztunk ezzel az igealakkal: 
es — vagy ; később előfordult az erat = voltál; követke
zik az eris = leszel. Mindezek az est = van igének az alak
jai. Furcsa ige ez. Ha a ragot elhagyjuk, megmarad tőnek 
az es-. Ez az eredeti tő és ehhez járulnak a ragok, azonban 
sajátságos módon nem egyszer elvész a kezdő e- hangzó 
és az ige s- hanggal kezdődik, szóval mindössze ennyi marad 
meg a tövéből. Akármilyen furcsa, de a praesense, imper- 
fectuma és futurum primuma így van : ~

Egyesszám i. sum era-m erő
2. es era-s eri-s
3- est era-t eri-t

Többesszám i. sumus era-mus eri-mus
2. estis era-tis eri-tis
3. sunt era-nt er-unt

Itt az ideje, hogy ezen a rakoncátlan igén bizonyos 
megfigyeléseket tegyünk a ragokra vonatkozólag. Kérlek, 
ellenőrizd ezeket a megfigyeléseket azon az igeragozás
táblázaton, amelyet a gyüjtőfüzetedbe szerkesztettél. Lát
juk, hogy a többesszám harmadik személyének -nt ragja 
úgy keletkezik, hogy az egyesszám harmadik személy ragja 
-n- hangot vesz maga elé ; a többesszám első személynek
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ragjában mindig előfordul az -m hang, a második személy 
ragjában a -í-. Csak érdekesség kedvéért írom ide, hogy 
a magyarban a személyes névmás első személyű többes
száma mi, a második személyű ti ; az igék többes 2. sze
mélyében t van (adtok), első személyében pedig m volt 
(vog-muc = vagyunk). Ezeket a megfigyeléseinket sok
szor hasznosíthatjuk az igealakok felismerésében.

Nos tehát, nézzük meg ezt az igét, hogyan szerepel 
a latin írók szövegeiben. Horatius mondja (sat. 11, 106): 
est modus in rebus, sunt certi denique fines. Magyarul: Van 
mérték a dolgokban, vannak végre is bizonyos határok. 
Ugyancsak ő mondja egyik levelében (ep. II 2, 181—182.): 
vestes murice tinctas sunt qui non hábeant, est qui non curat 
habere. Magyarul: Vannak, akik nem bírnak bíborral 
festett ruhákat, van, aki nem óhajt bírni. Ezekből a szöve
gekből megtanuljuk, hogy in rebus határozó, tehát 
jegyezzük a névszók rovatába ; jegyezzük a határozószók 
közé a denique szót; látjuk, hogy certi fines összetartozik ; 
ugyanúgy vestes tinctas is ; . murice ugyancsak határozó ; 
habeant nyilván a habeo coniunctivus praesense ; a habere 
igealak oda kerül feljegyzéseinkben, ahol már a scribere 
van : főnévi igenév ez, hiszen találkoztunk már vele, még 
pedig a habeo (= bírok, nekem van) főnévi igeneve. Curat 
= gondol, törődik ; non curat habere — nem törődik bírni. 
Az est és sunt igealakokról nem is beszélünk már, Ovidius 
ezt mondja (Fást. VI 5) : Est Deus in nobis, magyarul: 
Van Isten bennünk. Plautus egyik vígjátékában (Pseud. 
I 3, 18) olvassuk: mortuus est, qui fűit; qui est, vivus est. 
Magyarul: halott, aki volt; aki van, élő. Ebben a mon
datban már kétféle szerepben mutatkozik be az est ige ; 
qui est = aki van ; vivus est = élő ; az előbbi kifejezés
ben létezést jelent, a másodikban csak olyan szerepe van, 
mint a német, francia és olasz nyelvben az úgynevezett 
segédigének ; tudjuk jól, hogy a segédigét sohasem for
dítjuk magyarra, mert a magyar nyelvben maga a mellék
név, vagy egyéb névszó is lehet állítmány, mindenféle ige 
nélkül. Vajjon tehát helyes elnevezése ennek az igének
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az, hogy segédige ? Sokkal fontosabb annál, hogysem segéd
nek minősítsük. Inkább kulcsige : az indogermán és a 
román nyelvekben nélkülözhetetlen. A római nyelvtudósok 
így nevezték : substantivum verbum, vagyis lényeges ige, 
mivel létet fejezett ki; de amint látjuk, más szerepe is van.

Most aztán leplezzük le a fűit igealakot : ragjáról rög
tön megismerjük, hogy perfectum, töve /«-. Ez a rakon
cátlan est ige, lám, perfectum alakjait a fu- tőből képzi. 
Valamikor volt ilyen ige: fu-o. Az es- tőnek nincsenek per- 
fectum-alakjai, a fu- tőnek nincsenek praesens-alakjai: 
a két szegény árva igető szövetkezett és most együtt adják 
az est ige ragozását; olyan ez, mint egy kis részvénytársa
ság. De ne feledkezzünk meg arról, hogy a magyar vagyok 
ige is különféle tövekből képzi alakjait: vagyok, van, vol
tam, leszek, lenni. Valami furcsaság van, úgy látszik, min
den nyelvben e körül az ige körül. A perfectum ragozását 
rád bízom ; állítsd össze, de ne feledkezzél meg a külön 
perfectum-ragokról és a plusquamperfectum s a futurum 
exactum időjeleiről. Még csak egy kis magyarázattal tar
tozom, mert nyilván feltűnt neked, hogy az imperfectum- 
ban és a futurumban az es- tő er-alakban szerepel. Vedd 
tudomásul, hogy a latinban a magánhangzók között álló 
-s- hang -r-ré változik ; ezt a tüneményt a nyelvtudósok 
rotacizmusnak nevezik. Hát ilyen tudósok vagyunk mi 
is, hogy még ezt is megtanuljuk.

Keressük meg az est ige nyomait még néhány latin 
szövegben.

Senecától (ep. 77, n) származik ez a bölcs mondás : 
Stultus flevit, quod ante annos mille non vixerat. Aeque stul
tus est, qui flet, quod post annos mille non vivet. Haec paria 
sunt: non eris, nec fuisti. Magyarul: a bolond sírt, hogy 
ezer év előtt nem élt. Éppen ilyen bolond, aki sír, hogy 
ezer év múlva nem fog élni. Ezek ugyanazok : nem leszel, 
sem nem voltál.

Mindent megismersz ebben a szövegben, még az eris és 
fuisti igealakokat is felismered. Épp ilyen könnyű lesz 
elbánni Ovidius jól ismert distichonjával (trist. I 9, 5—6).
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Donec eris felix, multos numerabis amicos 
Tempora si fuerint nubila, solus eris.

Magyarul: Míg szerencsés leszel, sok barátot számolsz 
majd, ha az idők felhősek lesznek, egyedül leszel.

Itt az eris, numerabis, fuerint igealakok érdekelnek 
bennünket ; a distichon második sorában nyakoncsípjük 
Ovidiust, amint két jövő cselekvést jelöl s a kettő közül 
azt, amelyik a jövőben előbb történik meg, futurum exac- 
tummal fejezi ki. Lám, milyen jól tudja a latin nyelvtant!

Most egy Horatius-verset idézünk (ep. II 2, 199— 
200):

pauperies immunda domus procul absit : ego utrum 
nave ferar magna an parva, ferar unus et idem.

Magyarul: Házam szennyes szegénysége távol le
gyen : hogy én vajjon nagy hajón vitetem, vagy kis 
hajón, mindig én magam vitetem. Magyarán ez annyit 
jelent, hogy nem akarok hencegni, de nem akarok pisz
koskodni sem; én mindig egy és ugyanaz (unus et 
idem) maradok, akár nagy hajón, akár kis hajón utazom 
(ferar).

Ezt a ferar igét, amelynek jövő idejét az -a- idő jel 
elárulja, jegyezzük a coronetur mellé. Azt is jegyezzük 
meg, hogy a domus birtokosjelző s ezen túl már csak az 
absit igét halásszuk ki. Összetett ige ez, vágjuk le róla az 
ab praepositiót, marad sit — legyen. Kétségtelen, hogy ez 
az igealak az est ige valamelyik alakja; jelentéséből nem 
nehéz megtudnunk, hogy a coniunctivus praesense. íme, 
máris egy igealak, amelyben épp úgy lekopott a tőbeli e- 
hang, mint az indicativus praesensének egyesszám első 
személyében. De ez a coniunctivus praesens azért is furcsa, 
mert mindvégig -í- az időjele. Ez az -í- olyan, mint valami 
fehér holló ; később még találkozunk vele. Jegyezd be 
tehát az est ige coniunctivus-táblázatába a praesens rago
zását: sim, sis, sit és így tovább.

Hiába mondja Lucilius, a szatiraíró (V 218), hogy : 
non omnia possumus omnes, vagyis : nem mindent bírunk 
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okait, akkor végére járhatunk mindennek s akkor ránk 
illik majd Vergilius mondása (Georg. II 490.): Felix qui 
potuit rerum cognoscere causas; magyarul: Boldog, aki 
megismerhette (bírta megismerni) a dolgok okait. Nézzük 
csak, mit tanulhatunk ebből a két mondatból? Mindenek
előtt megismerjük az omnia alakot, és most már megismer
jük omnes változatát is ; az előbbi tárgy, az utóbbi alany ; 
az előbbi dolgokra, az utóbbi személyekre vonatkozik ; 
jegyezzük fel ezt gondosan. A rerum birtokos jelző, a causas 
tárgy, a cognoscere főnévi igenév. Marad a possumus és 
potuit igealak. Nyilvánvaló, hogy ezek az est ige valami
féle összetételének alakjai. A latin az est igét párosítja a 
pót- tővel. Ez a pót- tő a hatalom, a lehetőség értelmét hor
dozza (megmaradt a potestas = hatalom szóban). Potsumus 
az eredeti alakja a possumus igealaknak ; a potuit valami
kor így hangzott : pot-fuit. Azt hiszem, ezek után nem lesz 
nehéz összeállítani a possum = bírok, -hatok, -hetek ige 
ragozását. Lássuk csak a három első idejét :

Egyesszám 1. pos-sum pot-eram pot-ero
2. pot-es pot-eras pot-eris
3. pot-est pot-erat pot-erit

Többesszám 1. pos-sumus pot-eramus pot-erimus
2. pot-estis pot-eratis pot-eritis
3. pos-sunt pót-erant pot-erint

Talán fölösleges is mondanunk, hogy a pót- tőalak 
milyen változásokat szenved ragozás közben : ott, ahol 
az est ige alakjai magánhangzóval kezdődnek, megmarad 
pót- alakban ; ahol az est alakjai s hanggal kezdődnek, a 
töbeli -t mindig s hangra változik, vagyis hasonul az est 
alakjainak kezdőhangjához. Nem nehéz ezek után össze
állítanod a perfectum-alakokat mind az indicativusban, 
mind a coniunctivusban. Persze, a coniunctivus időinek 
ragozásához meg kell mondanom, hogy a sunt ige coniunc- 
tivusának imperfectuma így van : essem, esses, esset stb. ;
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plusquamperfectuma pedig így: fu-isse-m, fu-isse-s, fu~ 
isse-t stb. Ha az essem és fuissem igealakokat felboncol
juk, megtaláljuk a coniunctivus imperfectumának és plus- 
quamperfectumának időjeleit, amelyekkel eddig még nem 
foglalkoztunk. Az imperfectum idő jele, legalább itt az 
est igénél, úgy látszik ez : -se-. Csakhogy ez már átválto
zott időjel, mert az eredeti imperfectum idő jel ez 2 -re-. 
Az történt, hogy az idő jel -r- hangzója hasonult az es- tő 
-s- hangzójához. Vagyis az imperfectum eredetileg így 
volt : es-re-m, es-re-s, es-re-t stb. így akármelyik igénkből 
megszerkeszthetjük a coniunctivus imperfecturnát : ama- 
re-m, ama-re-s, ama-re-t stb. ; dic-ere-m, dic-ere-s, dic
er e-t stb.; audi-rem, audi-re-s, audi-re-t stb. Most már 
azt is tudjuk, hogy a mássalhangzós tövekhez hosszabb 
időjel (ere) járul, vagy más szavakkal: a mássalhangzós 
tövekhez általában magánhangzós jelek és ragok járulnak. 
A plusquamperfectum időjele az est igénél -isse-; tegyük 
hozzá ezt az időjelet régi igetöveinkhez : amav-isse-m, 
amav-isse-s, amav-isse-t; dix-isse-m, dix-isse-s, dix-isse-t, 
audiv-isse-mf audiv-isse-s, audiv-isse-t. Ez a coniunc
tivus plusquamperfectuma.

Vállalkozzunk most még egy merészségre és olvassuk 
el Catullusnak egyik híres versét (5) :

Vivamus mea Lesbia, atque amemus 
rumoresque senum severiorum 
omnes unius aestimemus assis.
Soles occidere et redire possunt: 
nobis, cum semel occidit brevis lux, 
nox est perpetua una dormienda. 
Da mihi basia mille, deinde centum, 
dein mille altera, dein secunda centum, 
deinde usque altera mille, deinde centum, 
Dein, cum milia multa fecerimus, 
conturbabimus illa, ne sciamus, 
aut ne quis malus invidere possit, 
cum tantum sciat esse basiorum.
Magyarul: Éljünk Lesbiámés szeressünk és a szigo

rúbb öregeknek zsörtölődéseit mind egy fityingre s
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becsüljük! A napok lenyugodhatnak és visszatérhet
nek ; nekünk, midőn egyszer lenyugodott rövid napunk, 
örök éjjelt kell aludnunk. Adj nekem ezer csókot, azután 
százat, azután másik ezret, azután második százat, az
után még másik ezret, azután százat. Azután mikor sok 
ezret csókoltunk (tettünk), összekeverjük majd azokat, 
hogy ne tudjuk, vagy nehogy valamelyik rosszindulatú 
megirigyelhesse, midőn megtudja, hogy oly sok csókunk 
van.

Hadd iktassam ide ezt a kedves verset verses (bár 
nem alakhű) magyar fordításban :

Éljük világunk, Lesbiám s szeressünk, 
Rosszmájú vének hadd pletykázzanak ránk, 
Fütyülünk rájuk, valahányan vannak. 
A nap kigyúl s kihúny sok ezredévig, 
De hogyha percnyi életünk kilobban, 
Nincs virradat több: alszunk mindörökre. 
Adj hát ezer csókot s utána százat, 
Megint ezret s utána újra százat, 
Mégegyszer ezret és megújra százat. 
És hogyha már a csókunk millió lesz, 
Zavarjuk össze, a számát se tudjuk, 
Nehogy sajnálják tőlünk a kajánok, 
Hogy milliószám csattan a mi csókunk.

Egy kis puska, de csak módjával : unius assis = egy 
fity ingre, vagyis egy as-ra. Ezt a kifejezést jegyezzük fel 
két helyre : a számnevek és a határozók rovatába ; occi
dere possunt = meghalni bírnak, vagyis meghalhatnak, 
letűnhetnek ; a redire főnévi igenevet tartsuk meg a VIII. 
fejezet számára ; a dormienda est — aludni kell kifejezéssel 
nemsokára találkozunk a VII. fejezetben az igeneveknél; 
a da igealak már a Pater nosterben előfordult ; dein és 
deinde a határozószók rovatába kerül; secunda centum, 
mille, milia a számnevek közé ; altera, tantum, mihi, mea 
a névmások közé. A ne quis kifejezés majd az utolsóelőtti 
fejezetben kerül terítékre. A vivamus, amemus, aestimemus, 
sciamus, sciat igealakokat gyerekjáték megismerni; a
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conturbabimus és fecerimus igékről lerí, hogy futurumok ; 
az occidere, redire és invideres három főnévi igenév, vagyis 
infinitivus ; a basiorum tantum annyi, mint a csókoknak 
rengetege: ezt a kifejezést majd eszünkbe juttatja a jel
zőkről szóló fejezetünk, vagyis a XVIII. fejezet. Itt külö
nösképpen csak két igealakot emeljünk ki: egyik a pos
sunt, másik a possit. Már a gyermek is kitalálhatja, hogy 
a possit nem egyéb, mint a possum ige coniunctivusának 
praesense. No, de ennyi elég is lesz a szájbarágásból, a töb
bit magad is tudod..

Használjuk fel most már imént szerzett tudományun
kat és olvassuk el Seneca egyik leveléből (ep. 76, 3) az itt 
következő mondatokat : Tamdiu discendum est, quámdiu 
nescias: si proverbio credimus, quamdiu vivas... Quaeris 
quid doceam? Etiam seni est discendum. Magyarul: Addig 
kell tanulni, ameddig nem tudsz (valamit) : ha a köz
mondásnak hiszünk, ameddig élsz... Kérdezed, mit taní
tok? Az öregnek is tanulnia kell.

Mi egyebet jelent ez, mint ez a magyar közmondás : A 
jó pap holtig tanul. Mi ugyan nem vagyunk papok, de 
azért mi is tanulhatunk holtunk napjáig. S bár nem akar
lak megijeszteni, mégis meg kell mondanom : a latin nyel
vet valóban holtod napjáig kell tanulnod ; mindig találsz 
benne újat ; sohasem tanulhatod meg teljesen. De kérde
zem : melyik nyelvet tanulhatjuk meg egészen, tökélete
sen? Még az anyanyelvűnket sem. Aki azt mondja, hogy 
magyar ember létére tökéletesen beszél franciául vagy 
németül, az, enyhén szólván, túloz. Ezek után joggal kér
dezheted tőlem, hogy vajjon én tudok-e latinul? Megval
lom neked: valamit tudok; legalább is annyit, hogy 
senki sem csúfolhatna ki Petronius egyik vendégének, 
Echionnak a mondásával (Petr. 46, 6): plus docet, quam 
scit = többre tanít, mint amennyit tud. Isten ments! 
De az is bizonyos, hogy Cicero elé nem mernék leülni, 
vizsgázni a latinból, hiszen ő még talán Charisius tanár 
urat is megbuktatná.
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V.

LALLA LALLA LALLA.

Hallgassunk meg egy régi római altatódalt. Ugyebár, 
sohasem gondoltad, hogy Rómában már a csecsemők is 
szónoki beszédeket mondtak és bíborszegélyes tógát visel
tek? Éppen úgy pólyában és pelenkában kezdték az éle
tüket, mint manapság. Édesanyjuk vagy dajkájuk éppen 
úgy altatódalt dúdolt a bölcsőjük felett, mint a mai anyák 
és dajkák. Persius római költő egyik magyarázójának jó
voltából ránk maradt egy ilyen altatódal két sora (Pers. 
3, 18):

Lalla lalla lalla 
Aut dormi aut lacta.

Magyarul: Lalla, lalla, lalla, vagy aludj, vagy szopj.
Éppen olyan ez, mint mikor ma így dalol az anya cse

csemője bölcsője felett : «Aludj babám, aludjál, te csak 
mindig aludjál.» A háiom lalla lalla lalla annyi, mint ha 
ma így énekel az anya : «csicsija bubája». Az anyák és cse
csemők nyelve nem sokat változott az évszázadok folya
mán. A gügyögni kezdő kisgyermek már a régi Rómában 
is így hívta az anyját : mamma, az apját pedig így : papa, 
tata, tatula. A bábuját így hívta : pupa, pupula, mea pu
pula, vagyis babukám. A pupa szó kislányt jelent, a pupula 
szó a kislányon kívül szemgolyót is, tehát nyilván szeme- 
fénye volt a bábu a gyermeknek, a gyermek az anyjának. 
A gyermekek akkor is bábuval játszottak, terrakotta- és 
elefánt csont-babákkal : némelyiknek mozgatható keze- 
lába volt ; játszottak tarka kövecskékkel, kagylókkal, 
borostyánnal, színes labdákkal, golyókkal, dióval, csont
kockákkal, csörgőkkel. Egy ószőnyi gyermeksírba a kis 
halott mellé odarakta a boldogtalan mama a halott leányka 
törött játékait : cserepeket, üvegedénykéket. Mindezt 
a római íróktól és az emlékekből tudjuk ; azt is elmondják, 
hogy fogzáskor farkasfogat akasztottak a csecsemő nya-
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kába, a vérszívó boszorkányok ellen pedig fokhagymát 
tettek a pelenkájába. Nem sokat használt ugyan, de hittek 
benne. Ma is hisznek az anyák az amulettekben, amelyeket 
kisgyermekük nyakába akasztanak.

De hát nézzük meg csak még egyszer ezt az altató
dalt, hátha tanulhatunk belőle valami egyebet is. Igen, 
igen : dormi = aludj, lacta = szopj ; tegyük hozzájuk a 
főnévi igenév ismerős végződését : dormi-re = aludni, 
lacta-re = szopni. Remélem, könnyedén tudjuk őket ra
gozni is : dormio, dormis, dormit (III) ; lacto, lactas, 
lactat (I). A dormi és lacta felszólítást vagy parancsot fejez 
ki, tehát felismerjük bennük az igék imperativusát, az 
imperativus második személyét és első pillantásra felismer
jük azt is, hogy az első és harmadik igeragozásban az impe
rativus egyesszámú második személye olyan, mint az ige 
töve, vagyis sem módjelet, sem ragot nem vesz fel. Értékes 
nyelvtani kincset halásztunk ki ebből a bölcsődalból.

Egy ókori fémtáblácska feliratát olvassuk most : 
Asellus sum Praeiecti, praefecti annonae, extra murum exivi, 

<tene me, quia fugi et reduc me ad dominum. Magyarul: Prae- 
iectusnak, a közélelmezési felügyelőnek a csacsija vagyok, 
kimentem a falak közül, fogj meg, mert megszöktem és 
vezess vissza gazdámhoz.

Nyilvánvaló, hogy a fémtáblácskát Praeiectus köz
élelmezési felügyelő úr szamara viselte a nyakörvén. Hun
cut szamár lehetett, csavargó kedvű, bizonyosan sokszor 
megszökött ; ezért akasztott gazdája feliratos fémtáblát 
a nyakába. Mivel a csacsi nem tudott beszélni, beszélt 
helyette a fémtábla és felhívta a szerencsés megtalálót : 
fogj meg és vezess haza. Lám, milyen egyszerűen leleplezte 
a szökevényt az áruló felirat! Nem is tudta a szerencsét
len flótás, hogy végzetét hordozza a nyakörvén. De ha 
most már a kis fémtábla komoly oldalát nézzük,.megtalál
juk benne a tene és reduc igéket ; kétségtelenül mind a 
kettő imperativus ; a tene nyilván -e tövű s véletlenül úgy 
adódik, hogy a reditc ige imperativusa is olyan, mint a töve, 
holott napnál világosabb, hogy mássalhangzós tő, tehát 
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csés fogás volt : lelepleztünk egy mássalhangzós tövű 
igét, amelynek az imperativusa ugyancsak olyan, mint 
a töve. Nem sok ilyen ige van, majd találkozunk velük nem
sokára. Az exivi — kimentem igealakot tegyük félre a 
VIII. fejezet számára. Egyéb rejtély, azt hiszem, nincs 
ebben a néhány sorban ; mindössze a quid szót jegyezzük 
be a kötőszó-rovatba.

De találtak több ilyen fémtáblácskát. Egy másikon 
(CIL XV 7149) ezt olvassuk : Fugi, tene me ; cum revoca
veris me domino meo Zonino, accipis solidum.

Magyarul: Megszöktem, fogj meg engem ; ha vissza
viszel engem gazdámnak, Zoninusnak, kapsz pénzt.

íme, a fugi és tene imperativusok világosan mutatják 
tőhangzójukat. Fugi a III., tene az I. igeragozásba tarto
zik. Minden egyebet tudunk ebben a feliratban, csak azt 
jegyezzük meg, hogy a solidus szó annyit jelent, mint 
kemény ; keménynek nevezték a rómaiak a vertpénzt ; 
a pénz solidus nevéből származik az olasz soldo, ebből 
pedig a magyar zsold. No, megint tanultunk valamit!

Most már könnyűszerrel felismerjük az imperativuso
kat, akármilyen szövegben. Ha Plautus vígjátékában (Pers. 
4, 4, 108) ezt olvassuk : age quod agis — tedd, amit 
teszel, — azt mindjárt magunkra is vonatkoztathatjuk. 
Foglalkozzunk komolyan azzal, amivel foglalkozunk, 
vagyis ne engedjünk a negyvennyolcból. Seneca mondja 
(ep. I 10, 5) : sic vive cum hominibus, tamquam deus 
videat = úgy élj az emberekkel, mintha Isten látna. S 
ugyancsak ő mondja (ep. III 2, 4) : mihi crede: verum 
gaudium res severa est = higyj nekem : az igazi öröm szi
gorú dolog. Ez az utóbbi intelem nekünk is szól : az igazi 
örömnek drága az ára. Meg kell dolgoznunk azért, hogy 
örülhessünk a sikernek. Nézzünk csak bele mélyebben 
ebbe a három bölcs mondásba s halásszuk ki belőlük a min
ket érdeklő igéket : age, vive, crede; kétségtelenül mind 
a három imperativus ; igen ám, de a vivo = élek igét már 
ismerjük, tehát itt észrevettük, hogy az imperativusnak



64

~e ragja van ; a másik két ige is ezt a ragot vette fel; a 
tövük ag-, viv-, cred- ; az igék : ago, vivo, credo. Mind a 
három mássalhangzós tövű. Világos tehát, hogy a mással
hangzós tövű igék (II) az imperativus egyesszám második 
személyében -e ragot vesznek fel.

Az előbbi figyelmeztetés, hogy szigorúan és keményen 
kell dolgoznunk, valóban ránk fér, mert a férfiakról már 
az ókorban is az a hír járta, hogy meglehetősen állhatat
lanok. Aki végigsétált 1900 évvel ezelőtt Pompeji főutcáján, 
az egyik sarokház falán ezt olvashatta (CE 950) : crede 
mihi: levis est natura virorum .= hidd meg nekem, felüle
tes a férfiak természete. De tartsunk össze, mi is férfiak 
vagyunk, hallgassunk erről a rossz tulajdonságunkról, 
mint Petronius mondja (69, 3.) : tacelingua dabo panem = 
hallgass nyelvem, kenyeret adok ; vagyis magyarán: 
ne szólj szám, nem fáj fejem.

1900 évvel ezelőtt egy nagytudományú, tiszta jel
lemű és finom tollú, előkelő úr élt Rómában, Caius Plinius 
Caecilius Secundus kegyelmes úr, Traianus császár barátja, 
egy időben a kisázsiai Bithynia kormányzója. Ránk ma
radtak levelei, amelyek annak a kornak, a Kr. u. I. és II. sz. 
fordulójának rendkívül eleven és színes képét varázsolják 
elénk. Plinius kegyelmes úr barátja volt Tacitusnak is, 
a történetírónak. Éppen hozzá írta azt a nevezetes levelét 
(ep. IV 13), amely most minket különösebben érdekel :

Caius Plinius Tacito suo S.... Proxime cum in 
patria mea fui, venit ad me salutandum municipis mei 
filius praetextatus. Huic ego : «Studes?» inquam. Respon
dit : «Etiam». «Ubi?» «Mediolani». «Cur non hic?» Et pater 
eius (erat enim una atque etiam ipse adduxerat puerum) : 
«Quia nullos hic praeceptores habemus.» «Quare nullos? 
Nam vehementer intererat vestra, qui patres estis — et 
opportune complures patres audiebant — liberos vestros 
hic potissimum discere. Ubi enim aut iucundius mora
rentur quam in patria aut pudicius continerentur, quam 
sub oculis parentum aut minore sumptu quam domi? 
Quantulum est ergo, collata pecunia conducere prae
ceptores, quodque nunc in habitationes, in viatica, in
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ea, quae peregre emuntur (omnia autem peregre emun
tur), impenditis, adicere mercedibus? Atque adeo ego, 
qui nondum liberos habeo, paratus sum pro re publica 
nostra, quasi pro filia vel parente, tertiam partem eius, 
quod conferre vobis placebit, dare... Proinde consen
tite, conspirate maioremque animum ex meo sumite, 
qui cupio esse quam plurimum, quod debeam conferre.» 

Magyarul: Caius Plinius üdvözletét küldi Tacitusá- 
nak. Nemrégiben, midőn szülővárosomban voltam, üd
vözlésemre jött egyik földimnek serdülő fia. Ezt mondom 
neki: «Iskolába jársz?» Felelte : «Igen.» «Hol?» «Medio- 
lanumban.» «Miért nem itt?» Erre az apja (mert vele 
együtt volt, sőt ő maga hozta el a fiát) : «Mivel itt nin
csenek tanárok.» «Mért nincsenek? Hiszen nagyon is 
érdeketek nektek, akik atyák vagytok, — és szerencsére 
több szülő hallgatta — hogy a gyermekeitek inkább itt 
tanuljanak. Mert hol időzhetnének kellemesebben, mint 
szülővárosukban és hol tartózkodhatnának illedelmeseb
ben, mint szüleik szeme előtt és olcsóbban, mint éppen 
otthon? Mibe kerülne tehát pénzt összeadni és fölfogadni 
tanárokat és amit most lakásra, utazásra s mindarra, 
amit máshol vásárolnak (már pedig mindent máshol 
vásárolnak) kiadtok, hozzácsapni a tandíjhoz? Sőt, mi 
több, én, pedig nincsenek is még gyermekeim, hajlandó 
vagyok a városunkért, mintha leányomért vagy roko
nomért tenném, harmadrészét adni annak, amit ti vala
mennyien összegyűjtőtök. Tehát egyezzetek meg, szövet
kezzetek és az én bátorságomon bátorodjatok fel, mert 
én azt kívánom, hogy minél több legyen, amit nekem 
hozzá kell adnom.»
Érdekes levél ez. Kiderül belőle, hogy már akkor is 

voltak bejáró tanulók, akik Cómumból (ma Como) Medio- 
lanumba (ma Milano) jártak iskolába ; úgy látszik, nem 
mindennap jártak be, hanem elhelyezték őket Milanóban 
egy-egy családnál. Sokba kerültek a gyerekek. Plinius, 
Comum lelkes fia, ráveszi a szülőket, hogy maguk tartsa
nak tanítókat és szülővárosukban járassák gyermekeiket 
iskolába, mert ott egészségesebb, erkölcsi szempontból 
helyesebb, végül pedig olcsóbb is, mert így itthon költik

5 Révay : Megtanulok latinul.
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el a pénzüket. Akármennyit gyűjtenek össze erre a célra, 
Plinius a maga vagyonából az összegyűjtött összeg har
madrészét adja hozzá. Fordításunk kissé nyers, de ebben 
a pillanatban nem is a műfordítás a célunk, hanem csak 
a megértés. Jegyezzük meg mindjárt, hogy milyen fur
csán kezdődött egy ókori levél. «Plinius Tacitusának üd
vözletét!» Ma ezt így kellene írnia: «Kedves barátom, 
Tacitus!» — a levélíró neve pedig a levél alá kerülne. 
Érdekes a levélben leírt beszélgetés is, amelyből kiderül, 
hogy az etiam szó annyit is jelent, mint : igen. Kiderül 
a levélből az is, hogy abban az időben az iskoláztatás még 
nem volt állami feladat.

Ezek után vessünk egy pillantást az idézett Plinius- 
levél nyelvi érdekességeire. Mindenekelőtt ragadjuk ki 
belőle a consentite és conspirate igealakokat = egyezzetek 
meg, szövetkezzetek ; sumite = vegyetek ; ezek tehát 
felszólítást, biztatást, enyhe parancsolást tartalmaznak, 
szóval imperativusok; jelentésük elárulja, hogy az impera
tivus többesszámának második személyei. Megállapítjuk, 
hogy az imperativus többesszám második személyének 
ragja -te. Jegyezzük meg szövegünkből még a következőket: 
praetextatus, annyi mint: szegélyes, vagyis bíborszegélyes ; 
a fiúk tizenhét éves korukig bíborszegélyes tógát viseltek, 
azontúl fehéret ; jegyezzük meg, hogy a mercedibus (tan
díjakhoz) szó tandíjat jelent ; egyébként merces = bér. 
Azt hiszem, hogy a szöveg legtöbb nyelvi jelenségét fel
ismered és be tudod sorozni a megfelelő rovatokba. Min
denesetre jegyezd fel az igenevek közé az ad salutandum 
kifejezést ; a névmások közé az eius, nullos, vestra, nostra, 
vobis, meo szavakat ; a melléknevek fokozásához a 
proxime, complures, minore, plurimum, maiore szavakat. 
A conferre, discere, adicere igéket megismerjük ; a mora
rentur, continerentur igealakokat jegyezzük a sanctificetur 
mellé. A határozószók közé kerül: cur, hic, quare, oppor
tune, potissimum, iucundius, peregre, nunc, adeo, nondum, 
proinde; a quasi kötőszó itt fordul elő először.

Csakhogy Plinius levelének három imperativusa kö-
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zött van valami különbség ; ha a ragot leválasztjuk, ma
radnak ezek a tövek : conspira-, sumi-, consenti-, s ha ezt 
a két utóbbi igét megnézzük a szótárban, kiderül, hogy 
a sumo mássalhangzós tövű (II), a consentio pedig -i tövű 
(III). Itt tehát mind a három igeragozás imperativusának 
többesszám második személye előfordul: conspira-te; 
sum-ite; consenti-te. Szóval az I. és III. coniugatióban -te, 
a II. coniugatióban -ite, az imperativus többesszám máso
dik személyének a ragja.

Azonban egyéb imperativus-alakokkal is találkozunk 
latin szövegekben. Vergilius eposzának hőse, Aeneas 
bemegy a Sibylla barlangjába és beszél vele ; a Sibylla 
így biztatja Aeneast (Aen. VI 95) : Tu ne cede malis, séd 
contra audentior ito = te ne engedj a bajoknak, hanem 
ellenük bátran menj, vagyis: ne hátrálj meg a csapások 
előtt, szállj szembe velük bátran. Két imperativus van 
a mondatban : cede, ito. Kz előbbi ismerős, az utóbbiban 
most fedezzük fel a -to ragot : ez már az úgynevezett 
«szigorúbb» imperativus egyesszám második személyének 
iagja. Válasszuk le a ragot, marad az i tő, a menés töve ; 
nemsokára találkozunk ezzel a kissé rakoncátlan igével.

Azt mondtuk, hogy leginkább életszabályokban, tör
vényekben, általános és hosszabb ideig érvényes buzdítá
sokban használja a latin a második imperativust. A ró
maiak legelső törvénykönyve, a márványba vésett tizen- 
kéttáblás törvény, ilyen parancsokat tartalmaz (Lég. 
XII. tab. I 1) : si in ius vocat, ito = ha törvénybe hív, 
menj. Továbbá (Lég. XII. tab. X 1) : hominem mortuum 
in urbe ne sepelito, neve urito = halott embert a városban 
ne temess el, se ne égess el. —Ito, sepelito, urito: most 
már ismerős imperativusok. Ebben a két törvényben 
a második imperativus egyesszám második személyének 
mind a két ragja előfordul: -to és -ito. A sepelito alak 
praesense : sepeli-o ; urito praesense ur-o. Még kiragadunk 
Cicero egyik beszédéből (Sest. 31) egy mondatot s az impe- 
rativusnak még egy ragjával ismerkedünk meg : Si in 
exponendis vulneribus illis de me ipso plura dicam, ignosci-

5*
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tote. Magyarul: Ha eme sebek mutogatása közben ma
gamról többet beszélek, bocsássátok meg. Az ignoscitote 
igealak praesense : ignosco, tehát mássalhangzós tövű; 
az imperativus többesszám második személyének ragja 
eszerint -itote. Ez a hosszabb rag, mert mássalhangzós 
tőhöz járult; a magánhangzós tövek természetesen rövi- 
debb ragot vesznek fel és ez a rövidebb rag nem lehet 
más, mint : -tote.

Ennyi az egész. Szóval csak két imperativus van ; 
tegyük még hozzá, hogy az első imperativusnak csak egyes 
és többes második személye van, a másodiknak azonban 
egyes és többes második és harmadik személye. Jegyezzük 
ide a két imperativus ragjait : I. imperat, egyesszám 2. 
-tő vagy -e; többesszám 2. -te, -ite. II. imperat, egyes
szám 2. és 3 : -to, többesszám 2. -tote, -itote ; III. -nto és 
-unto. Szerkeszd meg most már mind a három igeragozást, 
sőt az 0s/imperativusainak alakjait is. Bizonyára magadtól 
is kitaláltad, hogy a potest igének nem lehet imperativusa.

Joggal kérdezheted most már, hogy ezzel a foghíjas 
imperatívusszal hogyan parancsolunk például önmagunk
nak? Hogyan parancsol a beszélő önmagának? Hogyan 
parancsol valaki az első imperatívusszal harmadik sze
mélynek vagy személyeknek? Hát itt bizony baj van. 
Mentségül csak annyit mondhatunk, hogy magunknak 
nem igen szoktunk, de nem is nagyon szeretünk paran
csolni. Azért természetesen a nyelv gondoskodott pót- 
anyagról: a felszólítómód hiányzó első személyeit a 
coniunctivus praesensének alakjaival helyettesíti.

A római Pannonia területén sok feliratos boros
pohár került elő; egyiken ez van: Vivas (Isten éltessen), 
egy másikon pedig ez (CIL III 12013): Vita brevis, spes 
fragilis; venite, accensum est; dum lucet, bibamus, sodales. 
Magyarul : az élet rövid, a remény törékeny ; jöjjetek, 
ég a lámpa ; amíg világít, igyunk, cimborák! — Lám, 
a felszólítás : bibamus ! A coniunctivus praesense milyen 
remekül megteszi a szolgálatot! Érdekes ez a felirat, mert 
első két mondatának nincs állítmánya ; persze, azért
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akinek jó füle van, odaérti az est állítmányt. Az accensum 
est (meg van gyújtva) igealakot jegyezd fel a szenvedő 
igék rovatába. Horatiusbán is találhatunk (sat. II 5, 
90—91) imperativus helyett ilyen coniunctivust és még 
hozzá olyan személyben, amelyben imperativus is van : 
ultra «etiam* *non* sileas. Magyarul: Igen-en és nem-en 
kívül hallgass! Ezt így is mondhatta volna : sile, csak
hogy a vers éppen ezt a sileas igealakot követelte meg. 
Egyébként az ilyen felszólítással már a Pater noster^en 
is találkoztunk : inducas. Az ultra szócskát jegyezzük a 
praepositiók közé.

Hát ha már annyi feliratot lemásoltunk Pompeji 
falairól, jegyezzük ide az egyik legszebbet (CE 945):

Quisquis amat, valeat, pereat qui nescit amare, 
Bis tanto pereat, quisquis amare vetat.

Magyarul: Aki csak szeret, éljen; vesszen aki nem tud 
szeretni, kétszer annyiszor vesszen, aki tilt szeretni.

Vagy próbáljuk meg mindjárt, egyszer kivételesen, 
versben lefordítani:

Éljenek a szeretők! aki nem szeret, üsse az átok, 
S vesszen ezerszer, aki szép szerelemre irigy.

Ugye, kétségtelen, hogy ez az értelme? Pompeji 
védőistensége Venus volt, tehát a kisvárosban nagy divat 
volt a szerelem. Azért is írt ilyen lelkesen az alkalmi költő. 
Nézzük csak, miféle nyelvtani hasznunk lehet ebből a 
hangulatos kis versből ? Semmi más, mint a valeat és pereat. 
A valeat régi ismerősünk : először az az úriember írta le, 
aki szerette volna meghívatni magát vacsorára. Tudjuk 
az igéről, hogy a coniunctivus praesense ; itt tehát az első 
imperativus hiányzó harmadik személye helyett szerepel. 
Jegyezzük meg még, hogy nescit = nem tud ; scit = tud ; 
a bis szót jegyezzük a számnevek közé; a quisquis a név
mások közé kerül. Aztán egy pillanatra felejtsük el ezeket a 
szerkezeti elemeket s ízleljük és élvezzük a kedves kis 
vers hangulatát és édességét.
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A mi kitűnő barátunk, Seneca meséli (de ira III 8, 6), 
hogy egy Caelius nevű szónok hirtelen haragú ember volt 
és nagyon szeretett vitatkozni; egy vacsorán a szomszédja 
nem akarta fölingerelni, inkább állandóan bólogatott és 
helyeselt neki. No, ez a fejbólintó János hamarosan ki
hozta a sodrából Caelius barátunkat és így kiáltott rá a 
gyáva férfiúra : dic aliquid contra, ut duo simus = mondj 
valamit ellenem (mondj ellent!), hogy ketten legyünk! 
Ebből a mondatból csak az imperativus érdekel bennünket : 
dic. íme, a dico ige első imperativusának egyesszámú 
második személye! Ez is -e nélkül képezi ezt az igealakot, 
éppen úgy, mint a csacsi nyakörvén talált reduc ige.

Most már teljesen tisztában vagyunk a cselekvő 
imperativusokkal, csak még a pótanyagokkal kell vala
micskét foglalkoznunk.

Nem akarok gonoszkodni, de a pótanyagokat egy 
valódi békebeli régi római konyharecepten fogom szem
léltem. Ide hallgass : Tiberius császár korában élt egy 
Marcus Gavius nevű előkelő úr, aki sokmilliós vagyonát 
mind ételre, italra pazarolta. Mikor már néhány száz 
millió sestertiust elköltött és mindössze tízmillió sester
tius, vagyis körülbelül két és félmillió aranypengő va
gyona maradt, öngyilkos lett, mert azt mondta, hogy nem 
tud nyomorban élni. Nos, ezt a kitűnő férfiút életében 
Apiciusnak nevezgették, arról a híres Apiciusról, aki a leg
nagyobb és legtekintélyesebb római konyhaművész volt. 
Erről a híres konyhaművészről nevezte el Caelius római író 
a szakácskönyvét, amelynek teljes címe ez : Apicius, de 
re coquinaria, vagyis «Apicius vagy a konyhaművészet
ről.» Olvassuk el hát egyik híres receptjét (Cael. Apic. 
IV nő).

Sala caccabia Apiciana. Adicies in mortario apii 
semen, puleium aridum, mentam aridam, zingiber, cori
andrum viride, uvam passam enucleatam, mei, acetum, 
oleum et vinum. Conteres. Adicies in caccabulo panis 
Picentini frusta, interpones pulpas pulli, glandulas 
haedinas, caseum Vestinum, nucleos pineos, cucumeres,
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cepas aridas minute concisas. Ius supra perfundes. 
Insuper nivem sub ora asperges et inferes.

Magyarul: Apicius-féle serpenyős kocsonya. Tégy 
a mozsárba zellermagot, száraz csombort, szárított men
tát, gyömbért, zöld koriandert, kimagozott aszúszőlőt, 
mézet, ecetet, olajat és bort. Dörzsöld el. Tégy serpe
nyőbe picenumi kenyérdarabkákat, tégy közé csirke
húst, kecskegida heréjét, vestinumi sajtot, piniamagot, 
ugorkát, apróra vagdalt szárított hagymát, önts rá hús
levet. Köröskörül hints rá havat és tálald.
Azt hiszem, bármelyik mai háziasszony megértené. 

Talán csak picenumi kenyeret nem tudna keríteni, de 
mindeh egyebet meg tudna szerezni hozzá ; hó helyett 
azonban jeget használna. Ha így elolvassuk, nem is na
gyon idegenkedünk tőle : nem lehet rossz. De nem rossz 
a latin szövege sem. Fogjuk csak fülön az igéket és emel
jük ki a serpenyőből: adicies, conteres, interpones, per
fundes, asperges, inferes. Csupa futurum, pedig tulajdon
képpen valamennyi felszólítást fejez ki. A mai szakács
könyvek sem azt mondják, hogy : «Venni fogsz, hozzá 
fogsz tenni, rá fogsz önteni, be fogod vinni, el fogod dör
zsölni», hanem parancsolnak : «Végy, dörzsöld el, önts rá, 
tálald» stb. Tehát nemcsak egy kitűnő ókori ételt ismer
tünk meg, hanem azt is megtanultuk, hogy a futurum pri- 
mummal is tud a latin parancsolni. Cicero is (fám. V 12) 
így ír : Tu non cessabis nosque diliges = Te ne engedj 
és szeress minket (vagyis engemet).

Ismerjük már a parancsolás sokféle csínját-bínját, 
ismerkedjünk meg a tiltással is : Horatius mondja (carm. 
I 9» *3) • futurum cras fuge quaerere = hogy mi
lesz holnap, ne kutasd. Füge annyit jelent, mint : fuss, 
menekülj ; fuge quaerere = fuss keresni, vagyis : mene
külj a kereséstől, vagyis : ne keresd. Archimedes mondta 
Syracusae elfoglalásakor, midőn a római katona rátaposott 
a homokba rajzolt mértani ábráira : Noli turbare circulos 
meos = ne zavard köreimet (Liv. XXV 37, 10)Noli 
annyi, mint ne akard; «ne akard zavarni», annyi, mint
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«ne zavard». Tilt a latin a «ne» szócskával is, tehát így is 
írhatta volna Livius ezt az archimedesi mondást : Ne 
turba circulos meos, csakhogy így nem lett volna szép. Til
tásra használja a latin a cave imperativust is. Cave annyi, 
mint : óvakodjál. Cave ne cadas = el ne essél (óvakodjál, 
ne essél el).

Ennvi felszólítás és parancs után én is szeretnélek fel
szólítani valamire s fel is szólítalak, még pedig latinul (Cic. 
fám. VII 5): cura ut valeas = gondoskodjál, hogy egész
séges légy. Magyarán : Vigyázz az egészségedre! Komo
lyan vigyázz az egészségedre, hogy a sok nyelvtan meg ne 
ártson neki. Vagy nem is olyan sok ez a nyelvtan? Hát 
akkor inkább ezzel fejezem be mai beszélgetésünket : 
tu non cessabis nosqite diliges!

VI.

GYŰLÖLÖM ÉS SZERETEM.

Trimalchióval, a megtollasodott nagykereskedővel 
már volt szerencsénk megismerkedni. Híres lakomáján, 
amelyre javarészt magafajta műveletlen embereket hívott 
meg, barátja, Hermeros, rettenetesen felfortyan és lepisz- 
kolja az egyik jöttment vendéget. A házigazda csilla
pítja : ne bántsa, hiszen fiatal még, éretlen tacskó ; legyen 
ő az okosabb ; az ilyen dologban, mondja Trimalchio, 
mindig az győz, aki legyőzetik (Petr. 59, 2) : qui vincitur, 
vincit, vagyis magyarán : az okosabb enged. Ez a vincit 
ige régi ismerősünk, de most, íme, egyszerre «úr» lett be
lőle : vincitur. Efféle végződéssel már találkoztunk: 
sanctificetur, coronetur Válasszuk le a ragot : -itur 
és egyszerre itt van előttünk a vinco = győzök ige töve. 
Ez az ige is régi ismerősünk. A jelentés alapján megálla
pítjuk, hogy a vincitur a vincit ige szenvedő alakja. Látni
való, hogy a szenvedő igeragozásban külön ragok szerepel
nek ; máris látjuk, hogy a harmadik személy ragja : -itur;
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de bizonyos, hogy a magánhangzós tövekhez ez a rag -túr 
alakban járul. Ismerkedjünk csak tovább. Horatius 
mondja (carm. II 16, 13) : Vivitur parvo bene, magyarul : 
él az ember kevésből jól, vagyis : szerényen is jól megél 
az ember ; a vivo nem tárgyas ige, tehát igazán nem mond
hatjuk magyarul így : «életik»; a német megteheti, mert 
azt mondja : mán lebt; megteheti az olasz is : si vive; 
a magyar kénytelen így mondani: él az ember, lehet élni, 
lehet megélni. Az ilyen szenvedő igének mindenki lehet 
az alanya, tehát úgy mondjuk, hogy az alanya általános. 

Most aztán lássuk, mire jó még ez a szenvedő igealak ? 
Caesar a galliai háborúról írt pompás művében leírja a 
gallusok és germánok szokásait. Egyebek közt ezt mondja 
a germánokról (b. G. VI 21, 5) : promiscue in fluminibus 
perluuntur; magyarul: közösen a folyókban lemosdanak, 
vagyis férfiak, nők együtt fürdenek. Ebben nem is az a 
legérdekesebb, hogy már a germánok ismerték a közös 
szabadfürdőt, vagyis már náluk együtt strandoltak férfiak 
és nők, hanem az, hogy ennek az igének : perluuntur, amely 
ugyancsak az «urak» közé tartozik, tehát szenvedő, itten 
nem szenvedő az értelme, hanem visszaható : mosdanak, 
fürdenek. Mosdani olaszul is visszaható: lavarsi. Ennek 
a perluuntur igealaknak a töve nem gyanús neked? Nem 
emlékszel rá, hogy Alesia leírásában olvastuk : subluebant? 
Boncoljuk csak fel a perluuntur alakot: a per már más 
össszetett igékben is szerepelt, az -untur nyilván a többes
szám harmadik személy ragja, marad tőnek lu; latinul 
luo = mosok. Ha a többesszám harmadik személyben 
van -untur rag, akkor van -ntur rag is, mert a magán
hangzós tövek csak ilyen ragot tudnak felvenni. Caelius 
szakácskönyvében olvassuk (Cael. Apic. I n): Ut pisces 
fricti diu durent. Eodem momento, quo friguntur et levan
tur, ab aceto calido perfunduntur, — magyarul: Hogy a 
sült halak soká tartsanak. Abban a pillanatban, amikor 
megsüttetnek s levétetnek, meleg ecettel leöntetnek. 
Azt hiszem, könnyen felismered ebben a receptben az 
úgynevezett marinirozott hal készítésének leírását. Ha
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nem is írja Caelius mester, én mérget vennék rá, hogy 
hagymaszeleteket is tettek a rántott halra, mert a rómaiak 
még sokkal több hagymát ettek, mint az alföldi magya
rok. Nem is a. marinirozott hal itt a legérdekesebb, ha
nem a friguntur, levantur és perfunduntur igealakok, főleg 
pedig a levantur; ime, itt a -ntur rag ; az ige levő (leeme
lek), a tő leva-. Hadd lássuk hát a szenvedő igék rövi- 
debb és hosszabb ragjait:

Egyesszám i. -r- -or
2.. -ris -eris
3. -tur -itur

Többesszám i. -mur -imur
2. -mini -imini
3. -ntur -untur

Amint látjuk, javarészt csakugyan «ural:» ezek az 
igék. Azért ne félj tőlük, vedd elő három példánkat és 
ragozd végig gyüjtőfüzetedben az amor, dicor, és audior 
igéket.

Ha már eleget bajlódtál a szenvedő igeragozással, 
vigasztalásul olvasd el és tanuld meg Catullusnak ezt a 
szép distichonját (85)

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris, 
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.

Magyarul: Gyűlölöm és szeretem. Miért teszem ezt? 
kérdezed talán. Nem tudom, de megtörténni érzem és 
gyötrődöm (gyötörtetem). — Két szenvedő igealakot 
találunk ebben a distichonban: az egyik excrucior: 
gyötörtetem, nyilván a praesens első személye; azt is 
látod, hogy az I. igeragozáshoz tartozik. Ha kicsit 
élesebb a szemed, felismered benne a latin crux — 
kereszt szó gyökét is : gyötörtetik az, akit keresztre feszí
tenek. A másik szenvedő igealak fieri, de ez most hadd 
pihenjen babérain, mert a VIII. fejezetben úgyis föl
ébresztjük. Szép ez a distichon, örök emberi érzelmeket
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fejez ki, de lefordítani nagyon nehéz. Kitűnő magyar for
dítók, köztük költők is próbálkoztak vele ; eddig még 
mindegyiknek beletört a bicskája.

Vajjon nehéz ez a szenvedő igeragozás? Mernéd a 
szenvedő igék miatt ezt mondani: excrucior? Azt hiszem, 
nem. Ha már a praesens sem okozott nehézséget, mi ne
hézséget okozhat az imperfectum, vagy a futurum primum, 
mikor egyebet sem kell tenni, mint a tő és a rag közé 
beékelni az időjelet. Olvassuk el Cicero Vei rés ellen mon
dott ötödik beszédének (Verr. V 162) egyik nevezetes 
részletét :

Caedebatur virgis in medio foro Messanae civis Ro
manus, iudices, cum interea nullus gemitus, nulla vox 
alia illius miseri inter dolorem crepitumque plagarum 
audiebatur, nisi haec : «Civis Romanus sum.»

Magyarul: Megvesszőztetett Messana fórumának kö
zepén egy római polgár, ó bírák, miközben az ütések 
fájdalma és csattogása közt annak a szerencsétlennek 
semmi más hangja sem hallatszott, csak ez: «Római 
polgár vagyok.»
Itt egy kissé össze-vissza hajigálta Cicero a szavakat; 

bizony a latin szép stílus szórendje egészen más, mint 
a magyaré. Nyilván tudod, hogy a magyar fordítás kifeje
zéseinek mely latin kifejezések felelnek meg ; illius miseri 
a birtokos jelző, ez került előre a magyarban ; emeljük 
ki az igéket : caedebatur, audiebatur; íme, az eba imper
fectum időjel. Nos, akkor ezeknek az igéknek a szenvedő 
futurum primumát is megismerjük : caedar, caederis ; 
audiar, audieris stb. írd csak le végig a gyüjtőíüzetedben.

Böngésszük tovább a római írókat ; Caese rnál olvas
suk (b. G. IV 37, 4) : Hostes terga verterunt magnusque 
eorum numerus est occisus, — magyarul: az ellenség hátat 
fordított és nagy számuk leöletett. Jegyezzük meg, 
hogy hostes többesszám ; a latin értelem szerint «ellen
ségekéről beszél; ezért a terga is többesszám : hátakat 
(úgy mint debita) ; magnus numerus eorum = az ő nagy 
számuk, magyarán : rengetegen ; occisus est = megöle



tett. Hohó, hiszen ez perfectum! Ez aztán nagy meg
lepetés ! Szóval a szenvedő ige az est segítségével képezi 
a perfectumát. Hiszen akkor szüret! Ezt csak nem nehéz 
ragozni? Occisus sum, occisus es, occisus est és így tovább. 
Nos, akkor a józan ész alapján már előre kitalálhatjuk, 
hogy a plusquamperfectum így lesz : occisus eram, occisus 
eras stb. ; a futurum exactum pedig : occisus ero, occisus 
eris, stb. Gondolkozzunk tovább : ha a szenvedő igék 
perfectum-alakjaiban az est ige imperfectum alakjai sze
repelnek, akkor a szenvedő igék coniunctivusának per
fectum alakjaiban nyilván az est ige coniunctivusának prae
sense és imperfectuma fog szerepelni. Tehát a coniunc
tivus perfectuma így lesz : occisus sim, occisus sis; plus- 
quamperfectuma pedig : occisus essem, occisus esses stb. 
Livius történelmében (IX 36, 10) olvassuk : Luce orta 
postero die obequitavit stationibus hostium, quae extra saltum 
dispositae erant. Magyarul: Napkeltekor másnap odalova
golt az ellenség őrállomásaihoz, amelyek az erdőn kívül 
voltak elhelyezve. íme : dispositae erant, mi lehet más, 
mint az ige szenvedő plusquamperfectuma! Occisus, 
dispositae nyilván az igének melléknévi alakjai; az előb
binek igealakjával (occido = megölök) már találkoztunk 
is ; a dispositae jelen ideje : dispono, perfectumtövét 
s hanggal képzi, amely előtt a praesens tő n hangja kiesik, 
ezenfelül pedig még -u képzőt is vesz fel; tehát a praesens 
tő pon~,& perfectum tő posu-; ez a melléknévi alak pedig 
egyszerűen csak a pos tőből képződött. Legközelebbi 
leckénkben megismerkedünk az igenevekkel is és akkor 
látni fogjuk, hogy ezeknek az igei mellékneveknek, 
vagyis participiumoknak más alakjai is szeretnek össze
házasodni az est ige alakjaival. Hiszen a discendum est 
igealakkal máris találkoztunk. Az ilyen igeragozást 
körülírt ragozásnak szokták nevezni, de ha nem adunk 
neki külön nevet, az sem baj.

Ezek után állítsuk össze gyüjtőfüzetünkben az egész 
szenvedő igeragozást. Csak arra figyelmeztetlek, hogy 
mindig vigyázz az időjelekre s ne feledd el soha, hogy a
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perfectum időalakjai összetett igealakok. Nem találkoz
tunk még az imperativus szenvedő alakjaival; de amúgyis 
ritkán fordulnak elő a latinban, — leggyakrabban még 
az első imperativus egyesszám és többesszám második 
személyével találkozunk ; a második imperativus szen
vedő alakjai igazán csak elvétve fordulnak elő latin szöve
gekben. A latin írók jobban szeretik ezek helyett a con
iunctivus alakjait használni. De nehogy valaki kicsúfol
jon bennünket, hogy íme, latinul olvasunk és nem ismer
jük a szenvedő imperativus ragjait, ide írjuk őket :

Egy osszam 2.
3-

Többesszám 2.
3.

I.
-re, -ere,

-mini, -imini

II.
-tor, -itor 
-tor, -itor

-ntor, -untor

Van itt aztán még valami meglepetés ; a szenvedőben 
sincs az első imperativusnak egyesszámú és többesszámú 
harmadik személye, sőt a második imperativusnak a töb
besszámú második személye hiányzik. No, valahogy csak 
beletörődünk ebbe is.

Régi tréfás mondás, hogy a -tátik, -tetik a magyarban 
nem használtatik. Pedig dehogy nem használatik, 
csak éppen ritka, mert a magyar nyelv jobban szereti a 
pontos, kemény, célba találó, cselekvő ragozást. Szereti 
megnevezni az alanyt, szereti vállalni a felelősséget ; nem 
szeret elbújni a névtelenség mögé. Viszont a latin más
képpen gondolkodik ; erkölcsileg a római nemzet is férfias 
és kemény volt, de stílusát szívesen díszítgette ; már pedig 
a szenvedő alakok igen változatossá és széppé teszik a 
stílust. A stílusra a régi rómaiak legalább annyit adtak, 
mint a mai franciák. Ezért találkozunk a latin stílusban 
annyi szenvedő igealakkal.

Seneca, a mi ókori testvérünk, szívünkből beszél, 
egészen a szánk íze szerint, akármilyen tárgyat vet fel. 
Az ő élet filozófiája, a stoikus filozófia, nagyon közel áll
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hozzánk. Ennek a zord és kemény filozófiának számos 
olyan eleme van, amely a keresztény gondolkodásmóddal 
is érintkezik. Akárhol ütjük fel Seneca erkölcsi leveleit 
vagy filozófiai iratait, mindenütt úgy érezzük, mintha 
mai bölcs szólna hozzánk. Nos, nyissuk ki csak úgy talá
lomra. Az egyik helyen arról beszél, hogy az emberek foly
ton a nehéz idők miatt panaszkodnak és azt hajtogatják, 
milyen szép is volt az a régi jó idő! Seneca lehűti az ilyen 
ábrándozókat (benef. I io) : hoc maiores nostri questi 
sunt, hoc nos querimur, hoc posteri nostri querentur. Magya
rul : ezt panaszolták őseink, ezt panaszoljuk mi, ezt fog
ják panaszolni utódaink. Vagyis nyilván azt akarja mon
dani, hogy a világ mindig egyforma volt és jó idők tulaj
donképpen sohasem voltak. Megkeresem a szótárban ezt 
az igét : querimur és megtalálom, hogy a jelentése : 
panaszkodom (queror). Igen ám, de az ige szenvedő alakú, 
a jelentése pedig cselekvő. Ez már aztán furcsa meglepe
tés. Kiderül, hogy vannak szenvedő alakú igék, amelyek
nek a jelentése cselekvő. Hát ezek nyilván nem valódi 
szenvedő igék, csak álruhában járnak ; mondjuk tehát, 
hogy álszenvedő igék. Nem izzadtál bele ebbe a megeről
tetésbe? Ne hagyd magad, vigyázzunk, feküdjünk neki 
a munkának, mint ahogy a trójaiak nekifeküdtek a faló
nak, mikor be akarták húzni a városba. így mondja Ver
gilius (Aen. II 235): accingunt omnes operi = nekigyür- 
kőznek valamennyien a munkának. Hát kössük fel mi is 
a tógánkat, hiszen accingo annyit jelent, mint : felkötni. 
Nehéz dolog ez, de nem baj, nem ijedünk meg tőle, azt 
mondjuk, amit Silius Italicus a pún háborúkról írt epo
szában (Pun. IV 603) : Per aspera duro nititur ad laudem 
virtus interrita clivo, magyarul: a rettenthetetlen erény 
nehéz lejtőn, a meredeken át törekszik a dicsőségre. 
Vagyis így tartoznak össze a vers szavai: virtus inter
rita duro clivo per aspera nititur ad laudem. Itt is talál
tunk egy furcsa igét : nititur; ha megkeressük a szótár
ban, kiderül, hogy ez is álruhában jár : nitor annyit jelent, 
mint «iparkodom, igyekszem, törekszem». Az interrita
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szó igenévi alak s mindjárt észrevehetjük, ha az occisus 
igenévre gondolunk, hogy ez hímnemű, az interrita pedig 
nőnemű végződést hordoz. (A nemekről: 121. lap.)

Azt mondtuk, hogy a latin szívesen díszíti a stílust 
szenvedő igealakokkal. Olvassuk el a latin stílusnak egyik 
legiemekebb példáját, Tacitus emlékezését apósára, a 
kiváló Agricolára, Róma nagy fiára. Idézzük belőle ezeket 
a mondatokat (Agr. 44).

Si quis piorum manibus locus, si, ut sapientibus pla
cet, non cum corpore extinguuntur magnae animae, 
placide quiescas nosque domum tuam ab infirmo desi
derio et muliebribus lamentis ad contemplationem vir
tutum tuarum voces, quas neque lugeri neque plangi fas 
est... Quidquid ex Agricola amavimus, quidquid mirati 
sumus, manet mansurumque est in animis hominum, 
in aeternitate temporum, in fama rerum ; nam multos 
veterum velut inglorios et ignobiles oblivio obruit: 
Agricola posteritati narratus et traditus superstes erit.

Magyarul: Ha van valami hely a boldogultak lei
keinek, ha, amint a bölcsek gondolják, a nagy lelkek nem 
pusztulnak el a testtel együtt: békében nyugodjál s min
ket, a te családodat, a lágyszívű vágyakozástól és az 
asszonyos siránkozástól a te erényeidnek szemléletére 
szólíts, amelyeket sem gyászolni, sem siratni nem sza
bad ... Amit Agricolából szerettünk, amit csodáltunk, 
megvan és megmarad majd az emberek leikéiben, az idők 
örökkévaló ságában, a történelmi hagyományokban; mert 
a régiek közül sokakat mint dicsteleneket és nemtelene
ket feledés borít el, de Agricola, akit az utókornak elbe
széltem (megörökítettem) és áthagyományoztam, élni fog.
Manibus = lekeknek, mert Manes a megholtak lel

keit jelenti; a régi latin manus = jó szóból ered. Agri
cola kiváló hadvezér és államférfi, Tacitusnak, a Kr. u. 
I—II. század határán élt kitűnő történetírónak apósa 
volt. Tacitus remek kis életrajzot írt róla, ebből idéztük 
a fent közölt részletet.

Emeljük ki ebből a szövegből a következő igealako
kat : extinguuntur, lugeri, j>langi. Megismerjük, hogy
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mind a három szenvedő igealak ; az első a praesens töb
besszámú harmadik személye ; a másik kettő — a jelentés 
elárulja — infinitivus ; mindjárt látjuk a szenvedő infini
tivus két ragját : -n és -i ; nyilvánvaló, hogy egyik a 
magánhangzós, másik a mássalhangzós tövekhez járul. 
De a legérdekesebb a mirati sumus igealak. Remélem, 
ezt is megismered : nyilván perfectum s ha megkeressük 
a tövét, kiderül, hogy a miror (csodálkozom) igéből szár
mazik ; vagyis olyan ige, amelynek csak az alakja szen
vedő, de a jelentése cselekvő : úgynevezett álszenvedő.

Cicerónak az öregségről írt művében olvassuk ezeket 
a sorokat (Cato mai. XIX 69) :

Illud quod praeteriit, effluxit; tantum remanet 
quod virtute et recte factis consecutus sis ; horae quidem 
cedunt et dies et menses et anni, nec praeteritum tem
pus unquam revertitur, nec quid sequatur sciri potest. 
Quod cuique temporis ad vivendum datur, eo debet esse 
contentus.

Magyarul: Az, ami elmúlt, elfolyt; csak az marad 
meg, amit erénnyel és helyes cselekedetekkel elértél; 
az órák és a napok és a hónapok és az évek távoznak s az 
elmúlt idő sohasem tér vissza, s nem lehet tudni, mi követ
kezik. Ami idő bárkinek az élésre adatik, azzal tartozik 
megelégedni.
Gazdag aratás van ebben a szövegben : consecutus 

sis, revertitur, sequatur, sciri, datur, contentus esse. Remé
lem, kevés rejtély akad már ebben. Consecutus sis nyilván 
a coniunctivus perfectuma ; revertitur a praesens egyes
számú harmadik személye ; datur is ; sequatttr is, de a 
coniunctivusban. Marad a sciri igealak, amelyet a -n rag
ról rögtön felismerünk : a scio ige szenvedő infinitivusa. 
Az esse alakról tudjuk már, hogy infinitivus s most a 
contentus esse összetételben nem más, mint a szenvedő 
igeragozás infinitivusának perfectuma. Tehát ahhoz a 
bizonyos igei melléknévhez, amellyel a szenvedő igerago
zás perfectum alakjait képezi a latin, hozzáteszi az est 
ige infinitivusát s máris megvan a szenvedő infinitivus
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perfectuma. A szenvedő infinitivus futurumát szinte 
fölösleges is megmondanom ; minden szent időben egy
szer fordul elő; contentum iri, occisum iri, datum iri. 
Őszintén szólván, nem igen érdekel bennünket. Igazán 
szerencse, hogy a szenvedő igeragozásban nincs gerun
dium és supinum. Érdekes még ebben a szövegben a nec 
unquam kifejezés, amely tulajdonképpen ennyit jelent : 
sem valaha ; magyarul: soha. Latinul is megvan ez 
egy szóban : nunquam. Régi ismerősünk a potest ige ; 
a praeteriit és praeteritum igealakokat mindjárt a VIII. 
fejezetben fogjuk megismerni. A consecutus sis praesense 
consequor, a revertitur praesense revertor, a sequatur praesen
se sequor: mind a három szenvedő alakú és cselekvő jelen
tésű ige : álszenvedő. Még csak az ad vivendum kifejezést 
tegyük: el: a következő fejezetben ezzel is megismer
kedünk.

Azonban ismerkedjünk meg előbb a híres római 
színésszel, Quintus Roscius Gallusszal (Kr. e. 125—62), 
aki gyönyörű férfi volt, bátran mondhatnók : az ókori 
Rodolphe Valentino. Mindenesetre sztár volt, mert az 
évi jövedelme elérte a hatmillió sestertiust, ami ma i1/* 
millió aranypengőnek felelne meg. De nemcsak nagy 
művész volt, hanem előkelő férfiú is, Sulla és Cicero barátja. 
Bár milliomos volt, nem riadt vissza attól, hogy minden
nap ne gyakoroljon ; Valerius Maximus, a kitűnő anekdota
gyűjtő jegyezte fel róla a következőket(VIII 7, 7): 
Roscius scenicae industriae notissimum exemplum, nullum 
unquam spectanti populo gestum, nisi quem domi meditatus 
erat, ponere ausus est. Magyarul: Roscius, a színművészet 
világhírű csillaga, sohasem mert bemutatni a nézőközön
ségnek olyan mozdulatot, amelyet otthon nem gyakorolt 
be. — Ha szóról-szóra fordítottam volna, kissé máskép
pen hangzanék ez a szöveg. Mert scenicae industriae = 
a színházi iparnak ; notissimum exemplum = legismertebb 
példája ; ponere ~ tenni; spectanti populo = a néző nép
nek ; meditatus erat = elmélkedett. Ugyebár pontosan 
értjük, mit akart mondani Valerius Maximus. De ha értjük

6 RAvny : Megtanulok latinul.
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is, vegyük tűhegyre ezt a két igealakot : meditatus erat, 
ausus est. Az előbbi nyilván a meditor ige szenvedő indi- 
cativusának plusquamperfectuma, az ausus est pedig szem- 
melláthatólag perfectum. De itt következik a meglepetés ; 
ha ezt az igét megkeressük a szótárban, kiderül, hogy a 
praesense cselekvő : audeo. Ez tehát félig cselekvő, félig 
szenvedő alakú ige, a jelentése pedig cselekvő : ahogy 
mondani szokták : ex omnibus aliquid, ex toto nihil = min
denből valami, az egészből semmi. Szóval afféle felemás 
ige ez; a grammatikusok zavarukban így nevezték el: 
félig álszenvedő. Tehát : ez az ige a praesens alakokat 
a cselekvő, a perfectum-alakokat a szenvedő igeragozás 
szerint képezi. Ilyen igék még: confido, confisus sum = bí
zom ; fio, factus, sum = leszek ; gaudeo, gavisus sum = 
örülök ; soleo, solitus sum = szoktam.

Ezek után mára elég is lesz. Még csak azt jegyez
zük meg, hogy a fio ige tulajdonképpen kakukfióka, mert 
betolakodott a facio (teszek) ige szenvedő praesens alakjai 
helyébe ; ez a szenvedő praesens igealak : facior, a latin
ban nincs ; ezt ölte meg a fio ige. Érdekes viszont, hogy 
a perfectum-alakokban a facio perfectum-alakjai győztek : 
factus sum, factus eram stb. Ez a fio ige is meglehetősen 
kétkulacsos ; mert az ú. n. félig álszenvedő igék az infini
tivus praesensét természetesen -re raggal képzik, ellenben 
a fio már itt is a szenvedő igeragozással kacérkodik, mert 
az infinitivus praesense így van : fieri.

Azt hiszem, ezek a huncutságok nem riasztanak vissza 
a nyelvtan megtanulásától. Tulajdonképpen nincsenek is itt 
nehézségek. Az, aki visszariad ettől, nem azért riad vissza, 
mert a nyelvtani szabályok vagy törvények nehezek, hanem 
azért nehezek neki, mert visszariad tőlük. Vagyis Senecá- 
val szólván (ep. 104, 26) : Non quia difficilia sunt non aude
mus, sed quia non audemus difficilia sunt. Ez az idézet 
nemcsak arra jó, hogy megismerd benne az audeo ige 
praesensét, hanem arra is, hogy megismerkedjél egy pom
pás latin paradoxonnal. És jó még valamire : arra, hogy ne 
hagyd magad és ne ijedj meg a látszólagos nehézségektől.
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VII.

SZTRÁJKOLNAK A FUVOLÁSOK.

Már az ókorban sokat tréfálkoztak az orvosokon. Az 
orvosi adomák, bár igazságtalanul, ma is divatosak. De 
hát az emberiség mindig bűnbakokat keresett s megfeled
kezett arról, hogy az orvos sem mindenható. Ha ma is 
igazságtalan az orvosok csúfolása, igazságtalan volt már 
az ókorban is: mert az ókori orvostudomány hivatása 
magaslatán állt. A rossznyelvű Petronius hiába csúfol- 
kodik (42, 5) : Medici illum perdiderunt; medicus enim 
nihil aliud est, quam animi consolatio — Az orvosok ölték 
meg öt, mert az orvos semmi más, mint a lélek vigaszta
lása. Á gonosz szatirikus azt akarja ezzel mondani, hogy 
az orvostudomány annyi, mint a szenteltvíz. Az ókorban 
komolyan hitték, hogy ha a beteg meghal, mindenesetre 
az orvos az oka. Ránk maradt egy Euelpistes nevű fiatal 
férfi sírfelirata, amelyen kőbe vésve harsog az örök vád : 
az orvosok ölték meg. De hiszen tudjuk, hogy a mai 
orvostudomány sem tudna meglenni a Kr. előtti V. szá
zadban élt görög Hippocrates tudománya nélkül; tudjuk 
azt is, hogy a római Celsus és Galenus, —mint ránk maradt 
műveik bizonyítják, — majdnem 2000 évvel ezelőtt 
voltak olyan kitűnő orvosprofesszorok, mint a leghíresebb 
mai művészei az orvostudománynak. Vajjon nem hang- 
zik-e kissé korszerűtlenül, hogy a tüdővészt már az ókor
ban is tejjel és hegyilevegővel gyógyították? Serenus 
Sammonicus orvos (Kr. u. III. sz.) írja, hogy a Nápoly 
melletti Mons Lactarius a tüdőbetegek valóságos szana
tóriuma. Nyissuk ki egy ókori orvos könyvét, olvassunk 
el belőle néhány sort. Celsus Kr. után 30 körül írta orvos
tudományi kézikönyvét s ebben olvassuk ezt a megszív
lelendő figyelmeztetést (med. I 2, 1):

Imbecillis, quo in numero magna pars urbanorumi 
omnesque paene cupidi litterarum sunt, observatio maior 
necessaria est, ut quod vel corporis vel loci vel studii

o*
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ratio detrahit, cura restituat. Ex his igitur qui bene con
coxit mane tuto sürget; qui parum, quiescere debet 
et si mane surgendi necessitas fuit, redormire ,* habitare 
aedificio lucido, cavere meridianum solem minimeque 
nubilo caelo se committere.

Magyarul: A göthösöknek, akik közé a városi embe
rek javarésze és a könyvmolyok majdnem mind tartoz
nak, nagyobb óvatosságra van szükségük, hogy amit a 
test, vagy a hely, vagy a tudományos foglalkozás módja 
ront rajtuk, a gyógymód helyreüsse. Ezek közül tehát 
az, aki jól emésztett, reggel bátran keljen fel; aki ke- 
vésbbé jól, annak pihennie kell és ha reggel fel kellett 
kelnie, napközben még egyszer aludjék ; napfényes épü
letben kell laknia, óvakodnia kell a déli naptól s egy 
cseppet sem szabad rábíznia magát a felhős égre.
Megértetted? A városi ember és az, akinek nincs 

alkalma szabad levegőn tartózkodni, módszeresen és 
rendszeresen éljen. Sokat pihenjen; ha szükséges, nap
közben is aludjék egy verset; ne feküdjék ki a napra és 
ne legénykedjék hűvös időben.

Érdekes ebben a szövegben a debet ige, amely mellett, 
mint látjuk, a következő igék állnak : quiescere, redormire, 
habitare, cavere, committere; magyarul is mondhatnék : 
pihenni, lakni, óvakodni, rábízni tartozik. Ezek az ige
alakok, mint a -re végződésről rájuk ismerünk, nyilván 
főnévi igenevek. Ilyesmivel már találkoztunk : emlék
szünk a scribere igealakra. Semmi más ez, mint a latin 
infinitivus praesense. A numerus (szám) nem mindig 
számot jelent a latinban ; ez a kifejezés : in quo numero 
(amely számban) tulajdonképpen csak annyit jelent: 
akik között; magna pars urbanorum == a városiak nagy 
része = a legtöbb városi ember; a cupidi litterarum 
kifejezést jegyezzük föl a határozók rovatába s emlékez
zünk vissza rá majd a XVIII. fejezetben ; a tuto a határozó 
szók közé kerül, a minime, maior a melléknevek közé; 
se committere nubilo ca^Zo — rábízni magát a felhős égre, 
jusson eszünkbe majd, mikor a XVII. fejezetben a részes
határozókról beszélünk.
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Szóval megvan a -re végű infinitivus, vagyis főnévi 
igenév, amelynek ragja a magyarban : -ni. A főnévi 
igenévről tudjuk, hogy névszót, szóval főnevet is helyette
síthet, e szerint tehát lehet alany is, tárgy is; ugyanígy 
van ez a latinban is : vivere militare est, mondja Seneca 
(ep 96, 5), ami magyarul annyit jelent, hogy : az élet 
katonáskodás ; vagy : élni annyi, mint katonáskodni; 
az első infinitivus az alany, a második infinitivus az est 
ige kiegészítője. Mert ez az est, ha segédige, kiegészítőt 
vesz maga mellé ; a magyarban aztán mindig ez a kiegé
szítő az állítmány. Itt a magyarban ez az állítmány : 
katonáskodás. Csak érdekesség kedvéért jegyezzük meg, 
hogy az első keresztények Krisztus katonáinak nevezték 
magukat s különösen Tertullianus, a kitűnő latin stiliszta, 
a kereszténység első nagy védelmezője (Kr. u. 197 körül), 
foglalkozott sokat a militia Christi (Krisztus katonasága) 
gondolatával.

A carthagói szenátus egyik tanácskozásán vágja oda 
Carthago egyik föembere, Maharbal, a diadalmas Hanni
bálnak (Liv. XII 51, 4) : Vincere scis Hannibal, sed vic
toria, uti nescis = győzni tudsz, Hannibal, de a győzelem
mel élni nem tudsz. — Itt a vincere tárgy, mert erre a kér
désre felel: mit tudsz? Érdekes még ebben a mondatban 
az utor ige infinitivusa és a victoria, szó, amely itt határozó. 
Jegyezzük a névszók közé. Olvassuk el még Persiusnak, 
a Kr. u. I. század szatirikusának egy fél verssorát : Scire 
tuum nihil est = a te tudományod semmi. Itt a scire infini
tivus alanyt helyettesít s a latin annyira főnévnek veszi, 
hogy jelzőt is ad neki: tuum. Ez a szó is ismerősünk : a 
birtokos névmás második személye ; nemsokára találko
zunk vele. A nihil itt állítmánykiegészítő ; de ezt talán 
fölösleges is volt mondanom. Egy késői latin író, az V. szá
zadi Ausonius epigrammáiban olvasom (epigr. 81, 1) : 
Incipe ! dimidium facti est coepisse — Kezdd el! fél csele
kedet a kezdés! A coepisse igealak könnyen felismerhető : 
az infinitivus perfectuma. Szóval az infinitivus perfectuma 
is állhat főnév, itt pl. alany helyett. Erről az igéről már
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említettük, hogy csak perfectum alakjai vannak ; párja 
volt az odi ; ilyen ige még a memini (emlékszem). A facti 
birtokos jelző, a dimidium állítmányi kiegészítő. Keresd 
meg csak azt az idézetünket, amely így szól: dimidium 
facti, qui coepit habet, és akkor nyilván te is arra fogsz gon
dolni, hogy ez mondás valószínűleg közmondás volt.

Ha valamely ige infinitivus praesensét tudni akarjuk, 
hozzátesszük tövéhez a -re vagy -ere ragot ; ha az infini
tivus perfectumára vagyunk kíváncsiak, akkor a perfec
tum tőhöz hozzátesszük az -isse ragot ; tehát amav-isse; 
dix-isse ; vic-isse ; ded-isse.

Ebben a pillanatban joggal elfoghat az izgalom, ha 
arra gondolunk, hogy hová lett a MISS. Valóságos detektív- 
regény ez, mert a MISS megszökött. Hiába keresem eze
ken az igealakokon a mód, idő, szám és személy ismertető
jegyeit, nincsenek sehol. Ö felsége az ige, volt eddig a hang
adó, a császár, a tábornok, a hadvezér, ahogy tetszik, 
s most, íme, leszedte a csillagait és valami jellegtelen lény 
lett belőle. Ez a jellegtelen lény a verbum infinitum. Ilyen 
tudományos névvel nevezzük el az ige határozatlan alak
jait, amelyek — ezt már bölcsen tudjuk — főnéviek és 
melléknéviek. Nos, a főnéviek közül elsősorban az infini- 
tivusszal ismerkedtünk meg. Azért ebből a jellegtelen lény
ből nem veszett ki egészen a cselekvésre való hajlandóság. 
Hiába van a mondatban mindig komoly határozott ige 
az állítmány szerepében, néha ez a lefokozott vezér, ez 
a verbum infinitum elkezd legénykedni s úgy tesz, mintha 
még mindig ő volna az úr. Olvassuk el csak Sallustiusnak 
Jugurtháról írt könyvéből (Jug. 12, 5) azokat a monda
tokat, amelyekben leírja, hogyan rohannak be Jugurtha 
katonái abba a házba, amelyben a gyanútlan Hiempsal 
király megszállt és hogyan ölik meg a királyt : Qui post
quam in aedis inrupere, divorsi regem quaerere, dormientis 
alios alios occursantis interficere, scrutari loca abdita, clausa 
effringere, strepitu et tumultu omnia miscere. Magyarul : 
Akik miután a palotába berohantak, szétoszolva a királyt 
keresték, némelyeket álmukban, másokat rohanásuk köz-
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ben megöltek, feltúrták az elrejtett helyeket, feltörték 
a zárakat, tombolással és zűrzavarral mindent betöltötték. 
— Nehéz megismerned nyilván, hogy ezekben a mondatok
ban hol a MISS, hiszen mindössze egyetlenegy határozott 
igealak van az egész szövegben. íme, itt a nagy, legény, 
az infinitivus, aki most a határozott ige álarcában jelenik 
meg és annak a helyét bitorolja : quaerere, interficere, 
scrutari, effringere, miscere: csupa infinitivus s a jelenté
sük mégis olyan, mintha határozott idejű állítmányok vol
nának. Az egész mondatsorban csak egy határozott ige 
van : inrupere; meg kell mondanom, hogy ez az inrup&- 
runt igealak rövidítése, tehát nyilván a perfectum többes
számú harmadik személye. A latin szótárban valószínű
leg így találod ennek az igének a praesensét : irrumpere = 
betörni; ebből azt is megtudod, hogy az ige perfectum- 
töve : rup-. Furcsa dolgokat tapasztalunk még ebben a 
szövegben : in aedis, dormientis alios, alios occursantis: 
nyilván összetartozó szók. Jegyezzük fel őket egyelőre 
gyüjtőfüzetünkben a névszók közé. Jegyezzük fel azt a 
furcsaságot is, hogy a locus (hely) szó többesszáma itt ilyen 
alakban szerepel : loca. Nemsokára megtudjuk, miéit.

Éppen így hetvenkedik az infinitivus Pliniusnak egyik 
levelében (ep. IX 33.), abban a kedves kis adomában, 
amelyet a játékos delphinről mond el:

Delphinus occurrit et nunc praecedere puerum nunc 
sequi, nunc circumire, postremo subire, perferre in altum, 
mox flectit ad litus redditque terrae et aequalibus. Ser
pit per coloniam fama : concurrere omnes, ipsum puerum 
tamquam miraculum aspicere, interrogare, audire, nar
rare.

Magyarul: Egy delphin siet oda és hol megelőzi 
a fiút, hol követi, előbb körüluszkálja, aztán hátára veszi, 
kiviszi a nyilt tengerre, majd bekanyarodik a kikötőbe 
és visszaadja a szárazföldnek és pajtásainak. Végigkúszik 
a városon a hír: összeszaladnak mindnyájan, magát 
a fiút mint valami csodát bámulják, kérdezgetik, hall
gatják, tovább mesélik (a dolgot).
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Itt is csak az infinitivusok érdekelnek minket: -prae
cedere, sequi, circumire, subire, perferre, concurrere, aspi
cere, interrogare, audire, narrare: valamennyit határozott 
igealakkal fordítottuk, hiszen nyilvánvaló, hogy az állít
mányt, vagyis a határozott igét helyettesítik a mondatban. 
Érdekes azonban, hogy ebben a mondatsorban az infiniti
vusok mint állítmányok vegyesen fordulnak elő határozott 
igealakokkal: occurrit, flectit, reddit, serpit; ezeknek a 
praesensei: occurro, flecto, reddo, serpo; a serpo jelen
tése : kígyózik, gyűrűzik; serpens — kígyó. A többi 
szót bizonyára el tudod helyezni a megfelelő rovatokban. 
A circumire, subire, perferre igék a következő fejezetre 
maradnak.

A magyarban, mint említettem, ismerünk főnévi 
melléknévi és határozói igeneveket. A főnévi igenév vég
ződése -ni; a melléknévi igeneveké : -ó, -ő, -t, -tt, -andő, 
-endő ; a határozói igeneveké: -va, -ve, -van, -vén. A latin
ban nem egyféle, hanem háromféle főnévi igenév van : 
infinitivus, gerundium, supinum : hiszen ezt már tudjuk 
is. A latin infinitivusnak külön alakja van a praesens, a 
perfectum és a futurum kifejezésére ; igaz, hogy az infini
tivus futuruma már összetett, tehát mesterséges igealak. 
A participiumnak két alakját ismeri a latin a cselekvőben : 
praesensét és futurumát, a szenvedőben ugyancsak két 
alakját: a praesenst és a futurumot. Lássuk hát, hogyan 
szerepelnek ezek az igenevek latin szövegekben. Olvassuk 
el, mit mond Seneca az állatszelídítőkről (ep. 84, 41) :

Certi sunt domitores ferarum, qui saevissima ani
malia hominem pati subigunt et usque in contubernium 
mitigant; leonibus magister manum insertat; oscula
tur tigrim suus custos, elephantum minimus Aethiops 
iubet subsidere in genua et ambulare per funem : sic 
sapiens artifex est domandi mala.

Magyarul: Vannak bizonyos állatszelídítők, akik 
a legvadabb állatokat kényszerítik az embert eltűrni, 
sőt az együttélésre szelídítik : az oroszlánoknak a szelí
dítő torkukba dugja a kezét, a tigrist megcsókolja az őre
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az elefántot a legkisebb etiópjai is kényszeríti, hogy 
letérdeljen és kötélen járkáljon: éppen így a bölcs is 
művésze a bűnök megfékezésének.
Ebből a szövegből elsősorban a domandi szó érdekel 

bennünket. A fordításból kiderül, hogy birtokos jelző, szó
val névszóként szerepel, holott ha a szótárban keresem, 
a domo = szelídítek címszónál találom meg. Nyilvánvaló 
tehát, hogy az igének valamelyik alakja. A képző, ezt 
könnyen felismerjük, -nd. Az igének ez a főnévi alakja 
az úgynevezett gerundium, vagyis igei főnév ; domo = 
szelídítek ; domandi — a szelídítésnek a (művésze). Ma
gyarra legkényelmesebben -ás, -és végű főnévvel fordít
juk, ha már le kell fordítanunk. Maga a gerundium szó 
is gerundium ; tulajdonképpen a gero (viselek) ige gerun
diuma ; helyesen így volna : gerendium, de hát bizonyára 
hallottad már a csúfolódást, hogy a latin nyelvtanban «a 
magánhangzók nagyon keveset számítanak». Hogy miért 
nevezték el a latin grammatikusok gerundiumnak, vagyis 
«viselendőnek» a gerundiumot, az örök titok marad.

Viszont nem titok, hogy a rómaiak a pún háborúk 
egyik szakaszában úgy győztek, hogy nem csináltak sem
mit ; otthon ültek, mert diktátoruk, a híres Fabius Cunc
tator, nem bocsátkozott harcba, hanem húzta, halasztotta 
a dolgot (cunctor = késlekedem), nem ütközött meg 
Hannibállal, valósággal idegháborút viselt. Ezért mondja 
az öreg Varro, a kitűnő római polihisztor, a földmívelésről 
írt munkájában (r. r. I 2, 2): Romanus sedendo vincit = 
a római üléssel (ülve) győz, vagyis azzal, hogy nem rohan 
megütközni az ellenséggel. Ebben a mondatban a sedendo 
nyilván gerundium, s mivel a mondatban határozó, tehát 
megtanultuk, hogy a gerundium határozói alakja -o-ra 
végződik. Ezzel már két alakját ismerjük a gerundium
nak. Nem hallgathatom el, hogy ha a régi Rómában valaki 
nem akart leülni, a vendéglátó házigazda rendszerint azzal 
tessékelte székbe, hogy Varrónak ezt a híres mondását 
idézte : Üljön le, hiszen a római ülve győzött.

Hamarjában vegyünk elő még egy orvosi könyvet,
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Marcellus Empiricusnak a népi orvosságokról írt könyvét. 
Ez a híres férfiú Kr. u. 400 körül élt, Nagy Theodosius 
császár minisztere volt, s bár nem volt orvos, orvosi köny
vet írt. Elegendő lesz elolvasni a most következő kis szemel
vényt s erről magunk is meggyőződhetünk. Az emésztési 
zavarokat tárgyalja és ezt mondja (Marc. Emp. med. 
XX 78) : Cum te in lecto posueris ventrem tuum per
fricans dices ter: Lupus ibat per viam, per semitam; cruda 
vorabat liquida bibebat. Physicum hoc ad digerendum de 
experimento satis utile. Magyarul: Miután az ágyban el
helyezkedtél (lefeküdtél), hasadat dörzsölve, háromszor 
mondd: farkas ment az úton át, az ösvényen át ; nyers 
húsokat zabáit, vizet ivott. Természetes orvosság ez az 
emésztésre, tapasztalás szerint igen hasznos. Mélyen meg 
vagyunk győződve róla, hogy ez a mondóka még senkinek 
az emésztését sem segítette elő ; a régiek azonban boldo
gok voltak, mert hittek benne. Minket érdekel ebből a szö
vegből a perfricans igealak, amellyel még ebben a fejezet
ben közelebbről is megismerkedünk, továbbá, az ad dige
rendum igealak ; most már nem nehéz megismernünk az 
-nd- képzőről, hogy ez is gerundium ; praepositio áll előtte, 
viszont -m a vége ; erről az -m-ről ismerjük meg, hogy ez 
a gerundium tárgyalakja. A többi szó mind könnyen fel
ismerhető ; cruda = nyerseket ; liquida = folyékonya
kat. Jegyezzük meg, hogy a physicum szó mellől hiányzik 
ez a szó : remedium (orvosság) ; az orvosírók magát a 
physicum szót «természetes orvosság» értelmében használ
ták. Arra pedig, hogy mily vakon hittek a régiek az ilyen 
jámbor ráolvasásokban maga az öreg Plinius, a természet
tudós a tanúnk. Egy helyütt azt írja, hogy a rezedavirág
nak betegségcsillapító hatása van s neve onnan szárma
zik, hogy a növényt a beteg testrészre tették, ennek a mon
dókának kíséretében : Reseda morbos, reseda ! s ezt három
szor elmondták. Magyar jelentése : Csillapítsd a beteg
ségeket, csillapítsd ! Szóval itt kiderül, hogy a rezeda neve 
tulajdonképpen imperativus : reseda ; praesense bizonyára 
így van : resedo, vagy a -re szótag elhagyásával az alap-
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ige praesense : sedo, sedas, sedat. Ki hitte volna, hogy a 
szép rezeda szó, amelyet a magyar nép is oly sűrűn hasz
nál, tulajdonképpen latin imperativus?

Már az imént némi derültséggel vettük tudomásul, 
hogy van az igének egy főnévi alakja, a supinum, amely 
a grammatikusok szerint tulajdonképpen hanyatt vágódott 
ige ; hiszen a magyar nyelvtanírók is hanyattszónak nevez
ték. Ezt az elnevezést az öreg Charisius eszelte ki igen rava
szul, de én, őszintén szólván, nem értem, mi szükség volt 
rá. Olvassuk el csak Sallustius Jugurtha-könyvének egyik 
fejezetéből (28, 2—3) ezeket a mondatokat : senatus 
consultus est, placeretne legatos Jugurthae recipi moenibus, 
eique decrevere, nisi regnum ipsum traditum venissent, uti in 
diebus proxumis decem Italia decederent. Magyarul: A sze
nátus megkérdeztetek, hajlandó-e Jugurtha követeit a 
falak közé befogadni és ők úgy határoztak, hogy ha csak 
nem országukat magát átadni jöttek, a következő tíz nap 
alatt Itáliából távozzanak. — A consultus est nyilván szen
vedő perfectum, tehát annyit jelent : megkérdeztetek ; 
a placeretne szóban a -ne szócska megfelel a magyar -e 
kérdőszócskának ; a piaceret nem más, mint a placeo ige 
coniunctivus imperfectuma; a szenátus-határozatokat 
ezzel a szóval jelölték ; tehát piacet annyi, mint tetszik, 
vagyis : határozat ; recipi szenvedő infinitivus praesens ; 
a decrevere olyan igealak, mint egyik előbbi szövegünkben 
az inrupere, vagyis a perfectum többesszámú harmadik 
személye, e helyett decreverunt; praesense így van: de
cerno ; perfectum-töve : decrev-. A deditum szó ennek a 
mondatnak az érdekessége : ez a supinum ; praesense : 
dedo, ez pedig a do ige összetétele ; perfectuma dedidi; 
perfectum-töve dedid-, praesenstöve ded- ; eszerint a supi
num képzője -itu. Ha pedig a supinum-nak van -itu kép
zője, akkor eddigi tapasztalataink alapján azt kell mon
danunk, hogy van -tu képzője is. Ha az -m ragot elhagy
juk, marad az u tő ; nyilvánvaló tehát, hogy a supinum 
u tövű főnév, amelynek itt egyik esetét sikerült megismer
nünk. Ha a supinum u tövű főnév, semmi szükség sincs
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arra, hogy az igenevek közt szerepeljen, hiszen nem egyéb, 
mint igéből képzett főnév, éppen úgy, mint a gerundium. 
Teljesen fölösleges az igeragozásban szerepeltetni a gerun
diumot és a supinumot is. Érdemes tudomásul vennünk, 
hogy az ezer meg ezer latin ige közül alig hetvennek a supi- 
numát használják a latin írók, viszont a szótárakban majd
nem minden latin igének van supinuma. Igen ám, csak
hogy ezeket a supinumokat a grammatikusok (a nyelvtan
írók) mesterségesen gyártották, majdnem minden igéhez, 
sőt az ige törzsalakjai közé is bevették, úgy hogy ma már 
a szótárakban úgyszólván minden ige törzsalakjai közt 
szerepel a supinum. Mondanom sem kell: teljesen fölös
legesen, de hát mit tehetünk ellene? Hagyjuk, hadd éljen 
tovább a szótárakban és nyelvtanokban ; a latin szöve
gekben úgyis alig él. Törődjünk bele, hogy a szótárak így 
adják az igéket : amo, -are, -avi, -atum ; dico, -ere, -xi, 
-ctum ; venio, -ire, vöni, -ntum ; do, dare, dedi, datum. 
Ezeket szokták az igék törzsalakjainak nevezni, teljesen 
alaptalanul és önkényesen. Ezek csupán szótári alakok.

Idézett szövegeinkben már sokszor fordultak elő latin 
igei melléknevek. Majd amikor a most következő szöve
geket olvassuk, mindjárt megvilágosodik előttünk, hogy 
mi minden volt igenév. Mondtam is minden alkalommal, 
hogy ezt meg ezt az alakot jegyezd fel a gyüjtőfüzetbe 
az igenevek közé. Most hát nincs más hátra, mint előszedni 
gyűjteményünknek ezeket a becses adatait. Azt mondod, 
hogy túlságosan bonyolódik a dolog? Dehogy! Egészen 
világos és majd meglátod, milyen könnyűszerrel túltesszük 
magunkat a látszólagos nehézségeken, ha mind a ketten 
egyet akarunk. Hallgassuk csak meg Seneca bölcs mondá
sát (ep. 108, 3): Idem et docenti et discenti debet esse -propo
situm. Magyarul: a tanítónak és a tanulónak ugyanaz 
tartozik lenni (legyen) a feltett szándéka. Debet == tar
tozik (német muss); esse az est ige infinitivusa, jelen
tése : lenni, tehát debet esse — tartozik lenni. Magyarán 
így kellene ezt mondani: a tanítónak és a tanulónak 
ugyanaz legyen a szándéka. De elsősorban a tanító
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és a tanuló érdekel minket ebben a mondatban. Docenti 
és discenti mindkettő részeshatározó; már megismer
jük a ragjukat is : -i; ezzel már nem egyszer találkoz
tunk : spectanti, roganti, oblivioni, operi; marad ez a 
tő: docent-, discent-; az utóbbi igét ismerjük: disco, 
discis = tanulok, tanulsz ; az előbbi ige praesense doceo 
(tanítok), ezzel is találkoztunk már, mikor a doctor szóról 
beszélgettünk. Kiderül mindezekből, hogy -nt- képzővel 
az igékből igei melléknevet, vagyis melléknévi igenevet 
képezhetünk ; doceo = tanítok, docenti = a tanítónak ; 
disco = tanulok, discenti = a tanulónak. íme, a latin 
melléknévi igenév! mondjuk meg a nevét is : participium. 
Most jut eszembe, hogy ez az, amit régi magyar nyelv
tanaink részesülőnek neveztek. Ők tudják, miért, vagy 
talán ők sem tudják.

Szent Ágoston vallomásainak egyik szép részlete 
(conf. IX io, 23) nemcsak arra lesz alkalmas, hogy gyö
nyörködjünk a nagy egyházatya bensőséges és kedves 
stílusában, hanem arra is, hogy néhány szemrevaló parti
cipium ot zsákmányoljunk :

Impendente autem die, quo ex hac vita erat exitura 
quem diem tu noveras ignorantibus nobis, provenerat 
ut credo procurante te occultis tuis modis, ut ego et ipsa 
soli staremus incumbentes ad quandam fenestram, unde 
hortus intra domum, quae nos habebat, prospectabatur 
illic apud Ostia Tiberina, ubi remoti a turbis post longi 
itineris laborem instaurabamus nos navigationi. Collo
quebamur ergo soli, valde dulciter et praeterita oblivi- 
scentes in ea, quae ante sunt, extenti quaerebamus inter 
nos apud praesentem veritatem, quod tu es, qualis futura 
esset vita aeterna sanctorum, quam nec oculus vidit nec 
auris audivit nec in cor hominis ascendit.

Magyarul: Mikor közeledett az a nap, amelyen 
ebből az életből el akart költözni, — ezt a napot te tud
tad, mi nem ismertük — történt, amint hiszem: a Te 
végzésedből, hogy én és ő kettesben kihajoltunk az abla
kunkon, amelyből leláttunk belső kertjére annak a ház-
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nak, ahol laktunk, Ostia Tiberinában, ahol távol a tömeg
től a hosszú út fáradalmai után erősítettük magunkat 
a hajózásra. Beszélgettünk hát kettesben igen édesen 
és megfeledkezvén a múltakról, hosszasan meghánytuk- 
vetettük a jelenváló igazságnál, ami te vagy, hogy milyen 
lesz a szentek örök élete, amelyet szem nem látott, fül 
nem hallott, emberi szív fel nem foghatott.
Ostia Tiberina = a Tiberis torkolatánál lévő Ostia 

város ; extenti tulajdonképpen annyi, mint : kiterjedtek ; 
apud praesentem veritatem = a jelenvaló igazságnál, vagyis 
a jelenvaló igazság fényénél, mintha azt akarta volna mon
dani : az Isten színe előtt. Mivel ebben a szövegben már 
minden szót könnyen felismerhetsz és elraktározhatsz, 
csak a participiumokat halásszuk ki: impendente, pro
curante, incumbentes, obliviscentes, praesentem; remoti; 
exitura, futura. Háromféle participiummal találkozunk 
itt ; az egyiket már ismerjük : -nt~ a képzője : ez a parti
cipium praesense. Ha visszagondolsz a nemrégiben olva
sott perfricans szóra, mindjárt azt is megállapíthatod, 
hogy a participium praesensének nominativusa -ns-re vég
ződik. A remoti szó ugyancsak igealak ; olyan, mint a 
facti, victis, occisus és a többi, amelyeket már előbbi feje
zeteinkben gyűjtögettünk, tehát nyilván a szenvedő ige
ragozásba tartozik. Az exitura (=el akart költözni; ere
deti jelentése : kimenni készülő, az exire igéből) és a futura 
(a sum igéből) jelentéséből megállapítottuk már, hogy a 
participium futuruma.

Olvassuk el azt a mulatságos anekdotát, amelyet a 
fáradhatatlan gyűjtő, Valerius Maximus mesél el (II 5, 
4) a római fuvolásokról. Ezek a fuvolások különös ked
vezményeket élveztek Rómában, mert fontos szerepük 
volt : az ö fuvoláját ékük nélkül nem lehetett bemutatni 
az áldozatot ; olyan volt ez, mint ma az egyházi ének vagy 
az orgona, amely szükséges az ünnepélyes istentisztelet
hez. A fuvolások Jupiter templomában kaptak élelmezést, 
de mikor ezt a kedvezményt megvonták tőlük, sztrájkba 
léptek és kivonultak Tiburba (a mai Tivoliba). Hogy aztán
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ott mi történt velük, azt "már hadd mesélje el Valerius 
Maximus:

Tibicinum quoque collegium solet in foro vulgi 
oculos in se convertere, cum inter publicas privatasque 
ferias, actiones, personis tecto capite, variaque veste 
velatis, concentusque edit. Inde tracta licentia. Quon
dam vetiti in aede Iovis quod prisco more factitaverant, 
vesci, Tibur irati se contulerunt. Senatus per legatos a 
Tiburtibus petiit, ut eos gratia sua Romanis templis resti
tuerent. Quos illi in proposito perseverantes, interposita 
festae epulationis simulatione, mero somnoque sopitos, 
plaustris in Urbem devehendos curaverunt : quibus et 
honos pristinus restitutus et huiusce lusus ius est datum. 
Personarum usus pudorem circumventae temulentiae 
causam habet.

Magyarul: A fuvolások testületé is fel szokta hívni 
magára a fórumon a nép figyelmét, midőn az állami és 
magánünnepeken mókázik és zenél, álarccal fedett fejjel 
és tarka-barka ruhákban. Ez a mókázás innen ered: 
valamikor megtiltották nekik Jupiter templomában ét
kezni, amit ősi szokás szerint élveztek, mire ők mérgük
ben kivonultak Tiburba. A szenátus követek által kérte 
a tiburiaktól, hogy őket a kedvéért küldjék vissza a 
római templomok számára. Azok, mert a fuvolások meg
makacsolták magukat szándékukban, ünnepi lakoma 
ürügye alatt, mikor a bortól és álomtól elernyedtek, 
szekereken visszaszállíttatták a városba: nekik akkor 
visszaadatott a régi tisztelet és az említett játéknak a 
joga megadatott. Az álarcok használatának oka a szé
gyenkezés leleplezett részegségük miatt.
Meglehetősen modoros stílusban írt ez a Valerius 

Maximus, de azért megértettük, remélem. Oculos = sze
meit ; personis = álarcokkal; a színészek álarcosán ját
szottak ; personare = keresztülbeszélni, mert az álarcon 
át beszéltek (innen : persona = személy) ; velatis = el
takarva ; tecto capite = fedett (takart) fejjel; irati = 
haragosan, huiusce = ennek a..a fordításban így írtuk : 
az említett. Ebben a szóban a -ce csak erősítő szótag; a
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huius szót írjuk a névmások közé ; a ius jelentése, mint 
tudjuk : jog, de egyszer már ebben az értelemben is szere
pelt : mártás. írjuk ki szövegünkből azokat az igealako
kat, amelyek most közelebbről érdekelnek bennünket : 
convertere, tecto, velatis, tracta, irati, perseverantes, inter
posita, sopitos, restitutus, circumventae, vesci. Egyiket 
sem nehéz megismerni. Válasszuk külön azokat, amelyek 
az előbbi szövegünkben előfordult remoti igealakhoz hason
lítanak képzésük módja szerint : tecto, velatis, tracta, 
interposita, sopitos, restitutus, irati, circumventae. Ezek
nek a praesensei így vannak : tego, velo, traho, inter
pono, sopio, irascor (ez csak a praesensben kap -se- kép
zőt), restituo, circumvenio. Nem nehéz megállapítani, 
hogy -to- képző szerepel ezekben az igealakokban : a latin 
ezzel képzi a participium perfectumát. Ezt onnan tudjuk, 
hogy mindezek az igealakok befejezett cselekvést jelen
tenek : tecto — fedett, velatis — takart; tracta — vett ; 
irati = haragosak ; interposita — alkalmazott ; sopitos = 
ernyedteket; restitutus — visszaállított ; circumventae = 
leleplezett.

Figyeljük meg még a devehendos igealakot ; az -nd- 
képzőt használja a latin a szenvedő participium futurumá- 
nak képzésére. Ennek a futurumnak mindig az a jelentése, 
hogy valamit meg kell tenni, valami megteendő; itt 
devehendos — hazaszállítandókat ; a magyarban is (adandó, 
mondandó) -nd a képző. Az előbbi szövegünkben előfordult 
exitura és futura alakok a cselekvő participium futurumát 
mutatták s így most már a cselekvő és szenvedő partici
pium két-két alakjával megismerkedtünk. A cselekvő par
ticipium piaesensét az -ő, -ő végű melléknévi igenévvel 
foidítjuk magyarra, jövőjét a «szándékozó, akaró» ige
nevek segítségével. A szenvedő participium perfectumát 
a -/, -tt, -va, -ve, -van, -vén végű igenevekkel, szóval mult- 
idejü melléknévi igenévvel, vagy határozói igenévvel for
dítjuk, a szenvedő participium futurumát pedig az -andó, 
-endő végű jövőidejű melléknévi igenévvel, — már 
amennyiben valami okból okvetlenül le kell fordítanunk.
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Ezeknek az igeneveknek a szerepét világosan mutat
ják a most következő latin szemelvények. Suetonius ha
gyományozta ránk (Claud. 21) a gladiátorok híres köszön
tését : Ave Caesar, morituri te salutant = Üdvözlégy 
császár, a halni készülők (a halálba indulók) köszöntenek. 
— Horatius, mikor egykori kedvesének, a Neaera nevű 
hölgynek hűtlenségét panaszolja, így beszél (epod. 15, 
1—4) : Nox erat, et caelo fulgebat luna sereno inter minora 
sidera, cum tu magnorum numen laesura deorum in verba 
iurabas mea. Magyarul : Éjjel volt, és a derült égen fény- 
lett a hold a kisebb csillagok között, midőn te, aki majd 
megsérted a nagy istenek szellemét, megesküdtél nekem. — 
Az esküvést a latin így fejezi ki : in verba iurare, szóról- 
szóra : a szavaira esküdni. A laesura szó ebben a versben 
a participium futuruma ; praesense, mint a szótár meg
mutatja : laedo. Ez a participium úgy keletkezett, hogy 
a laed- tőhöz hozzájárul a participium futurumának -sura 
képzője és ennek -s- hangja előtt a tőbeli fog hang kiesett ; 
éppen olyan ez, mint ahogy a docent- participiumtő -i 
hangja kiesik az -s képző előtt.

Érdemes megszívlelnünk Cicero mondását (off. I 
34, 125) : Nihil est quod tam deceat quam in omni re gerenda 
consilioque capiendo servare constantiam. Magyarul: Semmi 
sincs, ami annyira illenék, mint minden elvégzendő dolog
ban és elhatározásban megőrizni az állhatatosságot. — 
Jó biztatás ez nekünk is, mert valóban állhatatosaknak 
kell lennünk feltett szándékunkban, még akkor is, ha ennyi 
participium zúdul egyszerre a nyakunkba. Nézzük csak 
meg közelebbről ennek a mondatnak a participiumait : 
in re gerenda, in consilio capiendo : ezek nyilván határo
zók, hiszen az in elárulja őket. Az -nd- képzős participiu- 
mok a szenvedő participium futurumai; képzőjük még 
csak azonos, de a végződésük más ; ebből arra kell követ
keztetnünk, hogy ez a participium egyezik azzal a főnév
vel, amelyhez tartozik. Nincs ebben semmi csodálatos, 
hiszen melléknév; már a neve is az, hogy melléknévi 
igenév; ha pedig melléknév, akkor éppen úgy fog vég-

7 Révny: Megtanulok latinul.
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ződni, mint a többi melléknév. Nemsokára sor kerül a 
melléknevekre és akkor majd jó hasznát vesszük ennek a 
tudományunknak. Ezt a kifejezést : in onini re gerenda 
így értjük : minden dolog elvégzésében ; a másik kifeje
zést egy szóval fordítottuk magyarra : elhatározásában. 
Érdekes latin kifejezés ez : consilium capio = tanácsot 
fogok; vagyis érthetőn : elhatározom magamat. A con
silium szó sötét emlékeket idéz : minden valamirevaló 
diák ismerte ezt a nevezetes kifejezést: consilium abeundi 
= az eltávozásnak a tanácsa, vagyis : csöndes eltávolítás. 
Ez a veszély már nem fenyeget bennünket, annál kevésbbé, 
mert nincs rá semmi ok : még a gerundiumot is megismer
tük ebben a kifejezésben s ha kissé megerőltetjük magun
kat, azt is meg tudjuk mondani, hogy az eundi melyik 
igének a gerundiuma. Ha nem találnád ki hirtelen, akkor 
majd a VIII. fejezetben gondolj vissza erre a consilium 
abeundi-r^.

És ha már a capio igénél tartunk, hadd figyelmeztes
selek valamire : remélem, nem ijedsz meg tőle, ha a capio, 
rapio, fugio, facio, morior igéknek ilyen alakjaival talál
kozol : caperem, rapere, capturus, caperis, morerer, rap
turus. Az ilyen és efféle alakokban a capi- stb. tő nem 
mutatkozott eléggé erősnek : elvesztette a tőbeli rövid -í-t. 
Ezt tudomásul vesszük, vigyázni fogunk és semmiesetre sem 
képzeljük majd adandó alkalommal az ilyen igéket más
salhangzós tövűeknek. Most azonnal jegyezd fel ezt a 
megfigyelésünket a gyüjtőfüzet megfelelő lapjára.

Idézzünk még egy Juvenalis-verset, amelyet az isko
lában is, a közéletben is rendszerint csonkán szoktak idézni. 
A híres mondás így hangzik (io, 356) : mens sana in cor
pore sano, — és így fordítják : ép lélek az ép testben. 
Ez természetesen nem igaz, mert ép lélek lehet beteg test
ben is, s az ép testben is lehet beteg lélek. Nem is így 
mondta Juvenalis. A teljes verssor így van : Orandum est, 
ut sit mens sana in corpore sano — könyörögni kell, hogy 
legyen ép lélek az ép testben. — így már értjük ; termé
szetesen kívánatos, hogy az ép testben ép legyen a lélek
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is, de ezért könyörögnünk kell, mert ez kiváltság, isteni 
adomány. Mint megrögzött nyelvtudósokat, most az 
orandum est kifejezés érdekel bennünket. Kétségtelen, 
hogy a szenvedő participium futuruma szerepel itt az 
est igével s meglehet, hogy valamiféle igeragozás kelet
kezett ezen a módon, mert feltehető (s így is van), hogy 
az est ige minden ideje szerepelhet a participium futuruma 
mellett : orandum est, orandum erat, orandum fuerat, 
orandum sit és így tovább. Ebben az összetételben a szen
vedő participium futuruma kényszerűséget, szükségessé
get fejez ki. így szerepel Seneca egyik híres mondásában 
is (brev. v. 7, 3) : Vivere tota vita discendum est et, quod 
magis miraberis, tota vita discendum esi mori. Magyarul : 
Élni az egész életben tanulni kell és, amit még inkább 
csodálsz majd, egész életedben tanulni kell meghalni. — 
A discendum esi alapigéjét ismerjük (sőt a IV. fejezet 
végén éppen, egy Seneca-szövegben, mára discendum est 
kifejezéssel is találkoztunk) s nyilván látjuk itt a jelen
tését : tanulni kell. A vivere és a móri: mind a kettő 
infinitivus és mind a kettő főnév gyanánt szerepel. Azt 
is megállapíthatjuk, hogy mind a kettő alany : az élet 
(vivere) tanulandó ; a halál (móri) tanulandó.

Az esi igének különféle szereplését figyelhettük meg 
már eddig is. Furcsa ige ez, kissé ragadós. Nem szeret 
egyedül lenni: valahányszor nem annyit jelent, mint 
«létezni», hanem csak annyit, mint a német isi, a francia 
est, az olasz é, mindig kiegészítőt vesz maga mellé. De 
ezenkívül is látjuk, hogy nagyon szeret kacérkodni. Lát
tuk már a szenvedő igeragozás perfectum-alakjaiban, 
amikor is a participium perfectumát foglalta le magának, 
occisus esi; láttuk már a participium cselekvő futuruma 
mellett, éppen az imént Szent Ágoston szövegében : futura 
esset és láttuk éppen most a szenvedő participium futuruma 
mellett : discendum est. Mivel a nyelvtudósok szeretnek 
mindent elnevezni, ezt a két utóbbi összetételt körülírt 
igeragozásnak nevezték el, az egyiket cselekvőnek, a má
sikat szenvedőnek. De mért nem nevezték körülírt ige-

7*
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ragozásnak a szenvedő igék perefectum-alakjait ? Hiszen 
éppen úgy körülírt igeragozás az is, mint emez a kettő. 
Es egyáltalán miért körülírt igeragozások ezek ? Mit írnak 
körül ? Szó sincs ilyesmiről, nem kerülget itt a latin sem
mit, hanem bizonyos nyelvi árnyalatokat nem tud más
képpen kifejezni. Sokszor használja az oportet, necesse est 
(kell), debet (kell) igéket is, hogy kifejezze például a szük
ségességet, kényszerűséget. De ezekkel a participium- 
alakokkal és az est ige határozott alakjaival sokkal vál
tozatosabb és színesebb árnyalatokat tud kihozni. Egy
szerűen: változatos stílusról van szó és nem új meg új 
igeragozásról. Nincs körülírt igeragozás, felejtsd el a 
grammatikusoknak ezt a szőrszálhasogatását. Ha tudod 
a participium perfectumának és futurumainak jelentését 
és ha tudod az est igealakjainak jelentését, minden néven 
nevezendő úgynevezett körülírt igealakot hibátlanul meg
értesz.

Isten ments tehát, hogy elkeseredésedben megfogadd 
Seneca tanácsát és megtanulj meghalni, mert egyáltalán 
nincs ok az elkeseredésre. Ha gyüjtőfüzetedben összeállí
tod az igék főnévi és melléknévi alakjait, meglátod, mily 
világos és kristályosán tiszta itt minden. Ne is törjük rajta 
tovább a fejünket.

VIII.

POMPEJIBEN ÉDES A SZERELEM.

Kissé elfogódottan kezdem el ezt a mai beszélgetést, 
mert attól tartok : észrevetted, hogy mégsem fenékig 
tejföl ez a latin nyelvtan. Ügy érzed, hogy kellemetlen
kedem ; csak ígéret volt, hogy könnyűszerrel, játékosan 
megtanulunk latinul, ámde az ígéret szép szó és most 
benne vagy a csávában. Ügy érzed : se ki, se be; nyakig 
süppedté] a hanyattszókba. De vigyázz, embereid meg 
magad : most közel vagy hozzá, hogy fülön fogd az ige7
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ragozás minden titkát, minden mesterfogását. El ne sza- 
laszd az alkalmat, mert nem jöhet vissza az az óra, amely 
elmúlt, vagy mint Ovidius mondja, a szerelem művésze
téről írt verseskönyvében (ars am. 3, 64) : Nec quae 'prae
teriit hora redire potest. Ugye, hogy most is csak csalo
gatlak, mert máris belerántottalak egy latin mondatba. 
Ne félj tőle, fogd meg, boncold fel, vágd el az -it ragot és 
a -re végződést ; marad a praeteri- és a redi- tő. Vágj bele 
még egyszer a késeddel és íme, lehull a praeter és a red, 
hiszen már nem kell magyarázni, hogy ezek összetett igék. 
Egyetlenegy i hang maradt tőnek s valóban ez az igető, 
az i-re = menni ige töve. No, majd mindjárt közelebbről 
megismerkedünk vele, csak olvassuk el Catullus szép ver
sét (3), Lesbia kis madarának halálára :

Lugete, o Veneres Cupidinesque, 
et quantum est hominum venustiorum, 
passer mortuus est meae puellae, 
passer, deliciae meae puellae, 
quem plus illa oculis suis amabat ; 
nam mellitus erat suamque norat 
ipsam tam bene quam puella matrem, 
nec sese a gremio illius movebat, 
sed circumsiliens modo huc, modo illuc 
ad solam dominam usque pipiabat, 
Qui nunc it per iter tenebricosum 
illuc, unde negant redire quemquam, 
At vobis male sit, malae tenebrae 
Orci, quae omnia bella devoratis : 
tam bellum mihi passerem abstulistis. 
O factum male! io miselle passer! 
Tua nunc opera meae puellae 
flendo turgiduli rubent ocelli.

Magyarul: Gyászoljatok, ó Venusok és Cupidók 
és amennyi van a kedves emberekből: meghalt a madara 
az én leánykámnak, a madár, gyönyörűc égé leánykámnak, 
amelyet ő jobban szeretett szemeinél, mert édes volt 
és úrnőjét olyan jól ismerte, mint leány az anyját s nem 
mozdult annak öléből, hanem körülugrándozva, majd
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ide, majd oda, mindig csak úrnőjéhez csipogott. Ő most 
megy a sötét úton át oda, ahonnan, mint mondják, senki 
sem tér vissza. De ti átkozottak legyetek, alvilág gonosz 
sötétségei, amelyek minden bájosát lenyeltek : ezt a 
gyönyörű madárkát tőlem elvettétek. Ó, szerencsétlen
ség! Jaj, szegény kis madár! Te miattad most leány
kámnak sírástól dagadt szemei vöröslenek.
Nagyon sajnálom, kedves barátom, de most nem kapsz 

puskát. Majd megkeresed, kik voltak a Venusok és a Cupi- 
dók és ki s mi volt az az Orcus. Én csak annyit árulok el, 
hogy a deliciae a latinban többesszámú, de a magyarban 
egyesszámú ; gyönyörűség; a magyarban is van ilyen szó ; 
pl. ezt a szót üzelmek, nem igen használjuk egyesszámban ; 
jegyezd fel a norat igealakot egy kis darab papirosra, mert 
ennek a fejezetnek végén találkozunk rokonaival; usque 
a praepositiók rovatába kerül, de itt határozószó szerepé
ben tetszeleg; jelentése : mindig; negant redire quemquam— 
tagadnak visszatérni bárkit : azt mondják, hogy senki 
sem tér vissza ; az abstulistis perfectumot írd ugyanarra 
a kis papirosra : hamarosan lesz hozzá szerencséd ; a tua 
opera annyit jelent, mint: a te munkáddal, vagyis : te 
miattad.

Olyan szép ez a kis vers, hogy nincs is kedvem föl
boncolni a nyelvtudomány szent nevében. Érjük be azzal, 
hogy kiemeljük belőle az it, redire és az iter szókat ; ezek 
közül a redire infinitivusszal éppen az imént kötöttünk isme
retséget ; a praeteriit perfectum alapján tudjuk, hogy az 
it a menést jelentő ige praesense. Az iter szót csak azért 
jegyeztük ki, mert ennek a töve is i-} jelentése : út. 
Egyébként ez az í- tő sok ismerős szóban szerepel : ini
tium = a bemenés, a kezdet ; prae-itor = praetor = az 
elöljáró ; ambitio == a körüljárás, az ambíció, a becsvágy ; 
ambitus = körút vagy ámbitus ; még a comes = kísérő 
szóban is ez az i- tő rejlik, mint a szó töve : comit- mutatja, 
mellesleg megjegyezzük, hogy a francia comte, az olasz 
conte (gróf) ebből a szóból származik.

Hát bizony, szomorú volt ez a kis vers. Már sokkal
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vidámabb Horatiusnak az a strófája (carm. I 2, 45—49), 
amelyben ünnepélyesen felköszönti Augustus császárt. 
Valóban olyan ez a néhány sor, mint valami mai pohárkö
szöntő : Serus in caelum redeas diuque laetus intersis populo 
Quirini, neve te nostris vitiis iniquum ocior aura tollat. Ma
gyarul: Későn térj vissza az égbe és sokáig vidáman maradj 
Quirinus népe közt, és ne ragadjon el téged, a bűneinkre 
haragvót, gyorsabb szellő. — A költő azt akarja mondani, 
hogy Augustus, aki istennőtől született, tehát az égből 
származott, csak sokára térjen vissza oda, boldogan éljen 
Róma népe közt s ne ragadja el valami hirtelen támadt 
isteni szellő azért, mert bűneink miatt haragszik ránk 
az isten, vagyis maga Augustus.

Jegyezzük meg, hogy az intersis az interest (= közte 
van) igéből származik s a mellette álló határozó : populo 
tulajdonképpen részeshatározó ; az iniquum (= gonosz, 
haragvó) ugyancsak részeshatározót cipel maga után: 
nostris vitiis. Jegyezzük fel ezeket a megfelelő rovatba. 
A tollat és az intersis: coniunctivus praesens, nyilván az 
a redeas is ; az it ige coniunctivus praesense tehát eamt 
eas, eat. Ez aztán nagy meglepetés : eltűnt az i- tő 
(Valami effélét láttunk már a comes szóban.) Ha sokszor 
találkozunk az it ige alakjaival, rájövünk, hogy azí-tő 
csak i, e és mássalhangzó előtt marad meg, viszont -0, -w, -a 
előtt -£-vé változik. így aztán kezünkben van a kulcs : 
az ire (menni) ige minden alakját könnyedén fel tudjuk 
ismerni. Menjünk megint sétálni Pompejiben és álljunk 
meg az egyik ház előtt, olvassuk el a falon virító feliratot 
(CIL IV 1928) :

Scribenti mi dictat Amor monstratque Cupido.7 
A peream sine te si deus esse velim.

Magyarul: Nekem, mikor írok, Ámor diktál és Cupido 
mutat (vezeti az ujjamat). Ah, vesszek el, ha nélküled 
isten akarnék lenni.

No, próbáljuk meg ez egyszer magyar versbe szedni 
ezt a latin distichont :
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A szavakat, mikor ezt írom, súgallja Cupido :
Isten sem lennék nélküled, esküszöm én.

Szép a vers, szép az esküvés, de a 'peream és a velim 
igealakok sem megvetendők. A peream a perire (= el
pusztulni) ige coniunctivus praesense ; nyilván ugyanaz 
awtówis. De a velim egyelőre ismeretlen, be kell mutat
koznunk neki, rögtön meg is tesszük. Előbb azonban olvas
suk el Januaria asszonyság sírfeliratát : Januaria az afrikai 
Lambaesis városban halt meg hatvanöt éves korában, 
idestova kétezer esztendővel ezelőtt. Síremlékét, amely 
megmaradt, férje, Julius Messor állíttatta és két fia : 
Rufus és Januarius. íme, a sírfelirat :

D. M.S.
Quisquis praeteriens titulum scriptum legeris, tac

tus pietate hoc precor ut dicas : Januaria sit tibi terra 
levis.

Magyarul: A holtak szellemeinek. Bárki átmenvén 
olvasod ezt az írott sírtáblát, kegyelettől érintve ezt 
mondd, kérlek : Januaria, legyen neked könnyű a föld.
A D. M. S. betűk állandóan szerepelnek a sírfelirato

kon, gyakran csak így : D. M. A három betű ennek a szö
vegnek a rövidítése : Dis Manibus Sacrum = a holtak 
szellemeinek szentelve. Említettük már, hogy Manes = a 
holtak szellemei; dis = isteneknek ; titulus = a fel
iratos sírkő, sírfelirat ; ezért fölösleges is mellette a scriptum 
szó ; tactus pietáte = kegyelettől érintve, vagyis kegye
lettel ; scriptum és tactus a szenvedő participium perfec- 
tumai. A praeteriens igét vágjuk ketté, maradjon csak az 
iens: itt az i- tő és itt van a participium praesensének 
-ens végződése. Itt aztán még egy meglepetés vár ránk : 
mert ha ennek az iens alanynak a tárgyát olvassuk vala
hol, ilyen alakban találjuk : euntem. Tulajdonképpen 
nem is meglepetés, hiszen mondtuk már, hogy az i- tő u 
hang előtt -e-vé változik. Érdekes ennek az igének a 
jelentése : praeteriens = aki elmegy valami mellett ;
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praetereo = elmegyek valami mellett ; másik jelentése 
ez : praeterire = mellőzni; harmadik jelentése : prae
teriit = elmúlt ; praeteritum = múlt idő.

Az efféle igéket, mint ez az eo ige is, a nyelvtanok 
rendhagyó igéknek szokták nevezni. Tanuljuk meg egy- 
szersmindenkorra, hogy a nyelvtanban van rend, de nincs 
rendhagyás. Mindennek megvan a maga oka. Nincs 
logikusabb, észszerűbb és zártabb rendszer, mint a nyelv
tan. A nyelvtannak megvannak a maga szigorú törvényei, 
csak fel kell ismerni ezeket még nehéz körülmények között 
is. Aki latin szöveget olvas, olyan, mint a jó vezérkari 
tiszt : akárhogy álcázza is az ellenség a maga állásait, 
ütegeit és mozdulatait, éles szemmel felismer minden hely
zetet. Mindössze annyi történik ezekkel az igékkel, hogy 
kissé rakoncátlankodnak ; megtréfálják az embert, hun
cutkodnak a gyanútlan olvasóval. Csakhogy nem nehéz 
leleplezni őket. Hogy is mondta egy híres régi nyelv
tudós ? «A nyelvészet olyan tudomány, amelyben a magán
hangzók semmit sem számítanak, a mássalhangzók pedig 
nagyon keveset.)) Nos, ez egyáltalán nem így van, hanem : 
se non é vero e ben trovato. Vannak biztos nyelvtények, 
csak a tudomány nem ismeri fel még minden jelenségnek 
a titkait.

Az imént éppen a velim igealakkal találkoztunk ; ez 
a volo (akarok) ige coniunctivus praesense. íme, máris 
két tövünk van : vol-, vei-} a német wollen ige és Wille 
főnév ugyancsak változtatja az eredeti tövet. Ha közelebb 
férkőzünk az igéhez és hozzáragasztjuk az igealakok 
ragjait, még több érdekességet tapasztalunk : az infini
tivus -re ragjával így lesz : vel-re és ebből velle ; a coniunc
tivus imperfectumában : vel-rem és ebből vellem; a con
iunctivus praesensében vel-sim és ebből velim. Ha jól 
veszem észre, ennek az igének a ragozásában megint csak 
van valami szerepe az tfs^ige alakjainak, aminthogy például 
már a cselekvő igék ragozásában is felismertük az est némi 
nyomait. Tehát volo = akarok ; nolo = nem akarok ; 
ez a non volo igéből származik, szemlátomást, ragozá-
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sában azonban még több a furcsaság. A volo praesense 
mindjárt szemünk elé kerül, csak nyissuk ki Horatius 
leveleit. A II. könyv második levelében éppen arról beszél, 
hogy egyszer éjjel Lucullus egyik katonájának ellopták 
a pénztárcáját, mire a katona másnap reggel elkeseredé
sében vadállati düh vei rohant várostromra és óriási öldök
lést vitt végbe. Mikor később meg vigasztalódott s vezére 
megint ostromra biztatta, ezt felelte neki: menjen az, 
akinek ellopták a pénztárcáját. Hallgassuk csak meg 
Horatiust (ep. II 2, 37—40) : I boné quo virtus tua te vocat, 
i pede fausto, grandia laturus meritorum 'praemia.. . Ibit» 
ibit, eo quo vis, qui zonam perdidit. Magyarul: Menj, 
dei ék ember, amerre vitézséged szólít, menj szerencsés 
lábbal, majd elviszed érdemeidnek nagy jutalmait . . . 
Menjen, menjen oda, ahová akarod, az, aki elvesztette a 
pénztárcáját. — A szöveg érdekességei: i az eo ige impe- 
rativusa ; ibit az eo ige futuruma, csakhogy imperativus 
értelemben ; vis akarod : szóval ez a volo ige praesens 
második személye, ebből: vel-s ; hogy milyen hangtani 
változásokon át jutott el a vels a vis alakig, azt nem nyo
mozzuk tovább. Inkább nézzük meg a praesens többi 
alakját : volo, vis, vult, volumus, vultis, volunt. Mindig 
a vol tő, néha vul alakban. Még egy érdekes igealak sze
repel ebben a szövegben : laturuS. Annyit már most is 
látok, hogy ez a participium cselekvő futuruma ; ha ketté
vágom a boncolókésemmel, marad tőnek : la-. írjuk ezt 
a kis papirosra és őrizzük meg a fejezet végéig, akkorra 
már lehull róla az álarc.

Ismerkedjünk meg a volo igével összefüggő szövegben : 
olvassuk el Martialisnak azt az epigrammáját (I 117), 
amelyben szellemesen kicsúfolja ama Lupercus nevű urat, 
aki — mint ma is oly sokan — nagyon szeretett olvasni, 
de büszke volt rá, hogy könyvért sohasem adott pénzt, 
íme, a vers :

Occurris quotiens, Luperce, nobis 
«Vis mittam puerum», subinde dicis 
«Cui tradas epigrammaton libellum, 



lectum quem tibi protinus remittam?» 
Non est, quod puerum, Luperce, vexes, 
Longum est, si velit ad Pirum venire, 
et scalis habito tribus, sed altis. 
Quod quaeris, propius petas licebit, 
Argi nempe soles subire letum : 
Contra Caesaris est forum taberna 
scriptis postibus hinc et inde totis, 
omnes ut cito perlegas poetas. 
Illinc me pete! Nec roges Atrectum 
(hoc nomen dominus gerit tabernae) 
de primo dabif alterove nido 
rasum pumice purpura que cultum 
denaris tibi quinque Martialem. 
«Tanti non es» ais? Sapis, Luperce.

Magyarul: Valahányszor találkozol velem, Luper
cus, mindjárt így szólsz : «Akarod, hogy elküldjem a 
szolgámat, akinek átadd epigrammáid könyvét, amelyet 
neked azonnal visszaküldők, mihelyt kiolvastam.» Nincs 
miért zaklatnod szolgádat, Lupercus; hosszú az út, ha 
a Körtéig el akar jönni s még hozzá a harmadik emeleten 
lakom, magasan. Amit kérsz, szabad lesz közelebb is 
kérned. Tudniillik szoktál járni az Argiletum táján: 
Caesar fórumával szemben van egy bolt, pillérei minden 
oldalról tele vannak írással, hogy azonnal elolvashasd 
mind a költőket. Onnan szerezz meg engem! És ne is 
kérd Atrectustól (ezt a nevet viseli a bolt gazdája), mert 
az első vagy a második polcról odaadja neked a horzsa
kővel lesímított és bíborral díszített Martialist, öt dena- 
riusért. «Annyit nem érsz», mondod? Igazad van, Lu
percus.
Epigrammaton = görögös végződésű többesszámú 

birtokosjelző (latin raggal így van az epigramma többes
számú birtokosjelzője : epigrammatum) ; lectum = ki
olvasottat ; puer = fiú, rabszolga ; ad Pirum = a Kör
téhez : annak a háznak, amelyben Martialis lakott, dom
borművűkörte volt a házjegye; scalis tribus altis habito = 
három magas lépcsőn lakom, vagyis a harmadik emeleten, 
(még hozzá magas három emelet) ; licebit a licet (szabad) 
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futuruma. Az Argiletum szót a költő önkényesen ketté
vágta ; az Argiletum (magyarul: Agyagos) Róma egyik 
városrésze volt, tele könyvkereskedésekkel; ott volt a 
híres Atrectus könyvkereskedése is : me 'pete = engem 
kérj ; peto = kérek, megyek. Azért mondja, hogy nem 
is kell szólnia a könyvért, mert újdonság, ennélfogva a 
könyvkereskedő kérés nélkül is rögtön ezt adja. A római 
könyveket, vagyis könyvtekercseket a két végükön simára 
csiszolták és bíborszalaggal átkötötték. A Martialis-kötet 
öt denariusba került, tehát meglehetősen drága volt, mert 
ez az ár megfelel körülbelül öt aranykoronának, vagyis 
aranypengőnek. Tanti esse = annyit érni; ezt a kifeje
zést raktározzuk el majd a XVIII. fejezet számára. Lu
perce ~ megszólítás, éppen úgy, mint az imént olvasott 
boné. És végül emeljük ki a vis és velitigealakokat : mind 
a kettőt könnyűszerrel felismerjük.

Ha kedved van, rajzolj ismét táblázatot gyüjtőfüze- 
tedbe és írd bele szép sorjában a volo, nolo, malo igék rago
zását. Mi ez a malo, hiszen ezt még nem ismerjük? No, 
majd mindjárt megismerkedünk vele. Augustus mondja 
önéletrajzában (Mon. Ancyr. 13): Externas gentes, quibus tuto 
ignosci potuit, conservare quam excidere malui = Azokat az 
idegen nemzeteket, amelyeknek bátran meg lehetett bocsá
tani, inkább akartam megtartani, mint kiirtani. — Nos 
hát, itt a malo ige perfectuma. Ez a malo a volo szárma
zéka s a magi-volo (inkább akarok) összetételből keletkezett 
rövidülés út j án. A nolo és malo ragozásában azonban mind
untalan visszatér a volo ige töve. A nolo praesense : nolo, 
non vis, non vult, nolumus, non vultis, nolunt ; a malo 
praesense : malo, mavis, mavult, malumus, mavultis, 
maiunt. Perfectumaikat -w-val képzik, mint az imént 
láttuk. Egyébként ragozásukban nincs más különösség : 
erről szövegeink könnyen meggyőzhetnek.

Catullus, akit már annyit emlegettünk, kemény legény 
volt. Ismerkedjünk meg vele kissé közelebbről. Kr. e. 87- 
ben született Veronában s harminchárom éves korában meg
halt ; de akkorra már halhatatlanná is lett versei révén.



109

Catullus és barátai új irányt kezdtek a költészetben, ők vol
tak az akkori nyugatosok; csupa fiatalember; új, friss 
egyéni hangot hoztak, új tárgyakat, kedves apróságokat 
énekeltek meg, közvetlen hangú egyéni ízű versekben. Poli
tikai tekintetben az új költők társasága halálos ellensége 
volt Caesarnak. így érthető Catullusnak ez az epi
grammája (92) :

Nil nimium studeo, Caesar, tibi velle placere,
Nec scire, utrum sis albus an ater homo.

Magyarul: Nem túlságosan igyekszem Caesar neked 
tetszeni akarni, sem pedig megtudni, vajjon fehér vagy 
fekete ember vagy-e.
Ilyen megvetéssel kevés diktátorról írtak még, de 

általában többnyire csak diktátorokról írtak így. Az epi
grammából a veik ige a kedvünkre való zsákmány : a 
volo infinitivusának praesense ; testvérei: nolle, malle. 
Közben biztassuk meg magunkat egy kicsit, Propertius 
szavaival (II 10, 6) :

Quod si deficiant vires, audacia certe
Laus erit : in magnis et voluisse sat est.

Magyarul: Ámbár hiányoznak az erők, a merészség 
kétségtelenül dicsőség lesz ; nagy dolgokban akarni is 
elegendő. — íme, a volo ige infinitivusának perfectuma 
s még hozzá főnévi szerepben : ezúttal ez az infinitivus 
a mondat alanya. Jegyezzük meg ebből a distichonból 
a vires szót, majd nemsokára hasznát vesszük. Még fűz
zük hozzá ehhez a biztatáshoz, hogy úgyis mindegy : ha 
egyszer az a sorsunk, hogy megtanuljunk latinul, meg 
fogunk tanulni: Seneca egyik levelében (ep. 107, n) 
latinra fordította Cleanthes görög költő verseit, amelyek
ben Jupiterhez fohászkodik és azt mondja, hogy vezesse 
bárhová az Isten, szívesen engedelmeskedik neki, mert ha 
vonakodik, akkor is ugyanoda jut, csakhogy kénytelen
kelletlen és szenvedések árán. Ducunt volentem fata, nolen
tem trahunt = a készségeset (az akarót) vezeti a sors, a 
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vonakodót (a nem akarót) vonszolja. íme, a volo igének 
és testvéreinek participium praesense.

Lucretius a természetről írt híres tanítókölteményében 
(r. n. V 960) elmondja az emberi civilizáció fejlődésének tör
ténetét s közben megjegyzi, hogy az ősidőkben mindenki azt 
a zsákmányt kerítette hatalmába, amit a véletlen eléje ve
tett : quod cuique obtulerat praedae fortuna, ferebat = amit 
kinek-kinek elébe hozott a zsákmány véletlene, azt elvitte. 
Értjük a mondatot, ugyebár? Akkor vegyük ki a két igét 2 
ferebat, obtulerat; ferebat = elvitte ; obtulerat = elébe 
hozta ; vágjuk le mindjárt ebből az igéből a praepositiót, 
marad túlér dt; ezután mind a két igéből szeleteljük le a 
ragot és az idő jelet ; ezt a két tövet kapjuk : fér-, túl-. 
Ez a két tő, bármennyire csodálkozol is, összetartozik. 
A fero (viszek) ige éppen úgy él házközösségben a régi tulo 
(viszek) ige alakjaival, mint ahogy az est ige él a régi fuo 
ige alakjaival. Az obtulerat felismerhető az -éra- időjelről, 
tehát plusquamperfectum ; máris látjuk, hogy a fero ige 
a perfectum-alakokat a túl- tőből képzi. Ez aztán kövér 
falat volt a régi grammatikusoknak és szigorúan elköny
velték ezt a gonosz igét a rendhagyó igék létszámába. Pedig 
itt szó sincs rendhagyásról. Kissé tréfás az ige, mert nincs 
perfectumtöve, a másik is tréfás, mert nincs praesens- 
töve : a két árva ige szövetkezett és most ketten tesznek 
egy igeragozást. Horatius mondja (sat. I, 10, 34) : in 
silvam non ligna feras = az erdőbe ne vigyél fát, vagyis : 
a Dunába ne hordj vizet; feras kétségtelenül a coniuncti
vus praesense. Ugyancsak Horatius mondja (arsp. 412— 
413) — és ezt mi is megszívlelhetjük — hogy komolyan 
kell fáradoznia annak, aki célt akar érni:

Qui studet optatam cursu contingere metam,
Multa tulit fecit que puer, sudavit et alsit.

Magyarul: Az az ifjú, aki igyekszik az óhajtott célt 
futással elérni: sokat tűrt és tett, izzadt és fagyoskodott. 
Vagyis : aki futóbajnok akar lenni, annak keservesen kell 
edzenie magát. Multa tulit = sokat elviselt (sokat elvitt),
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mondja Horatius ; tehát a fero nemcsak ezt jelenti: vinni, 
hanem ezt is : elviselni, eltűrni. Bizonyosan tudod, hogy 
a multatuli szó egy híres holland író (Eduard Douwes Dek- 
ker) álneve. Jusson eszünkbe még a nemrégen olvasott 
Catullus-versnek ez az igéje : abstulistis. Felismerjük benne 
a fero ige perfectumát : tulistis ; az abs megint csak prae
positio ; azért nem kell mosolyognod, ha megmondom, 
hogy ez az abs a piaesensben nagyon csúnyán viselkedik, 
mert az abstulistis praesense nem így van : abs-fero, hanem 
így : aufero. Ennek is megvan a magyarázata, annyi bi
zonyos.

Eddig is kellemesen szórakoztattak bennünket Pom
peji falai; vegyük csak a nagyítónkat és sillabizáljunk 
ki még kettőt : mind a kettő nagyon érdekes. Az egyik 
választási plakát (CIL IV 429) : C. Iulium Polybium 
aedilem oro vos faciatis: panem bonum fert. Magyarul: 
Kérlek benneteket, tegyétek aedilissé (rendőrkapitánnyá) 
Caius Julius Polybiust : jó kenyeret hoz. — A választá
sok alkalmával Pompeji falai kivirítottak : vörös festék
kel és nagy betűkkel festették fel — rendszerint az esti 
óiákban, mikoi már elnéptelenedtek az utcák — ajelöl
tek neveit és az ajánlásokat. Rengeteg ilyen plakát maradt 
ránk. Ezen éppen a derék Polybiust ajánlja a pártja azzal 
a megokolással, hogy gondoskodni fog jó kenyérről. Persze, 
már akkor is ráncba kellett szedni a pékeket, akikről Pet
ronius mondja a nevezetes Trimalchio lakomájának leírá
sában, hogy rendszerint össze játszanak az aedilisekkel. 
Na, úgy látszik, ez a Polybius keménykezű ember volt, 
azért ajánlta a rendőrkapitányi állásra a nép pártja. A má
sik felirat is jellemző Pompejire. Pompeji, mint említettem 
egyszer, Venus, vagyis a szerelem városa volt. Régi, oszk 
eredetű város ez s lakosai mindig hajlamosak voltak 
derűs, kedélyes, vidám életre. Valamelyik kocsma falára 
karcolta fel az utas ezt a sort (CE 44) : Pompeios defer, 
ubi dulcis est amor = Pompejibe vigyél, ahol édes a szere - 
lem. — Persze, egy nyelvtudós számára még a Pompeji- 
beli szerelemnél is különb édességek vannak ezekben a
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feliratokban. íme : a fero ige praesensének egyesszám 
harmadik személye : fért; íme, a fero ige imperativusa : 
fér (mert bizonyára levágtad már belőle a de praepositiót, 
amellyel összenőtt). Érdekes még ebben a szerelmes fel
iratban a Pompeios szó ; Pompeji neve többesszámú név, 
nincs egyesszáma a latinban ; az -s a többesszámú tárgy
nak a ragja s most mégis határozó = Pcmpejibe. Jegyez
zük fel a gyüjtőfüzetbe és majd a XV. fejezetben ve
gyük elő.

Ejnye, be türelmetlenül mutogatsz arra a kis papi
rosra! A, tudom már : megígértem, hogy még ebben a 
fejezetben leleplezzük azt a bizonyos laturus alakot, amit 
oda följegyeztél. Nos, nem lesz nehéz. Mondtam, hogy a 
fero tréfás ige, valóságos Fregoli, de most már megmond
hatom azt is, hogy sokkal tréfásabb, mint gondoltad : 
szövetkezett a tulo igével és ennek perfectumait használja, 
szóval idegen toliakkal ékeskedik ; a saját perfectumtövét 
elherdálta valahol az évezredek folyamán. De, mondom, 
nagy uzsorás a mi tisztelt barátunk : a participium per- 
fecturnához megint csak máshonnan csen új tövet; az indo
germán tla tő lesz ez a zsákmány (jelentése : tűrni, vinni; 
a fero jelentése is pontosan ez). Tehát a partic. perf. tlatus 
s ebből a kiejtés könnyítése céljából latus ; a fut. laturus. 
Ez az egész.

És ha már benne vagyunk a rakoncátlankodásban, 
nézzünk meg még néhány úgynevezett rendetlenséget. 
Vergilius síriratát olvassuk :

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc 
Parthenope. Cecini pascua, rura, duces.

Magyarul: Mantua szült engem, Calabria rabolt el, 
most fogva tart Parthenope. Énekeltem legelőket, mező
ket, vezéreket. — Vergilius Mantuában született, Calabriá- 
ban halt meg, mikor Görögországból hazatért, Nápoly
ban (Pathenope) temették el. Calabri = Calabria lakói; 
Calabria lakói rabolták el : ez a költői kifejezés arra, hogy 
Calabriában (Brundisiumban, ma Brindisi) halt meg.
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Legelőket énekelt : ez az Eclogákat jelenti; mezőket : 
ez a Georgiconra vonatkozik ; vezéreket : ez az Aeneisre. 
De legjobban érdekel bennünket a rapuere (elragadtak, 
elraboltak) igealak. Ha eszünkbe jut Sallustius nemrég olva
sott szövegének ez az alakja : inrupere (betörtek) és ha 
megfigyeljük mindkét ige jelentését, rájövünk, hogy ezek 
tulajdonképpen a perfectum többesszámú harmadik sze
mélyei alakjai, vagyis az -erunt végződés mellett van egy 
-ere végződés is.

Qvidius személyesen írta meg sírfeliratát, bár nem 
tudjuk, hogy valóban odavésték-e a sírkövére, hiszen ott 
temették el barbár földön, a messzi Tomiban. De a sírirat 
szép, érdemes megismerni (trist. II, 3, 73—76) :

Hic ego qui iaceo tenerorum lusor amorum, 
ingenio perii Naso poeta meo.

At tibi, qui transis, ne sit grave, quisquis amasti, 
Dicere : «Nasonis molliter ossa cubent».
Magyarul: Én, aki itt fekszem, gyöngéd szerelmek 

játékosa, Naso költő, tehetségem miatt pusztultam el. 
De neked, aki erre jársz, ne legyen nehéz, akárki (= ha) 
szerettél, ezt mondani: «Nasónak a csontjai puhán 
pihenjenek».
Mintha azt mondta volna : legyen neki könnyű a 

föld, nyugodjék békében. Nincs ebben a szép sírfeliratban 
semmi nevezetes dolog, a költői szépségen kívül, csak az 
amasti igealak. A rag : -sti azonnal leleplezi: ez a pei 
fectum egyesszámú második személye, ehelyett: amavisti. 
Itt a veis követeli meg ezt a rövidebb alakot, azonban nyil
vánvaló, hogy a közbeszédben, a gyors, mindennapi be
szédben, már régebben elveszett a perfectum képzője és 
a rag i szótagja. Qui transis quisquis amasti = akárki vagy, 
aki erre jársz és szerettél; ne sit grave = ne essék nehe
zedre. Ovidiusnak ugyanebben a verseskönyvében fordul 
elő ez a kifejezés : fata dedere = a sors megadta. Ezt a 
dedere igealakot leleplezi a kettőzés ; a ded perfectumtő, 
tehát itt is a perfectum többesszámának harmadik szemé
lyével van dolgunk (inrupere, rapuere).

8 Révay : Megtanulok latinul.
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Most itt sorra lelepleztük ezeket az úgynevezett rövi
dített igealakokat, amelyek talán nem is jelentenek nagy 
meglepetést nekünk, hiszen a magyarban is gyakran így 
beszélünk : mé (mért), má (már), vót (volt); adj Isten 
(= adjon Isten); nagysád (= nagyságod) ; téns (= tekin
tetes); sőt a népies beszédben ilyesmi is előfordul: üttem, 
e helyett : ütöttem. Mi az igealakokat lepleztük le, Cicero 
viszont Catilinát. Azt hiszem, hogy aki valaha latinul 
tanult, sohasem felejti el a Catilina ellen tartott első 
beszéd (Cic. Catii. I i) híres bevezető mondatát: Quous
que tandem abutere Catilina patientia nostra — Meddig 
fogsz még visszaélni, Catilina, a mi türelmünkkel? — 
Az abutere igealak az abutor (visszaélek) ige futurum 
primumának egyesszám második személye. Nyilván az, az 
abuteris rövidítése : nem téveszthető össze semmi más 
igealakkal. Ha valaki azt mondja, hogy a szenvedő rago
zásban az imperativus egyesszámú második személye is 
éppen így végződik, akkor azt figyelmeztetem a szép latin 
olvasásra : ez a rövidített futurum így hangzik: abutere, 
az imperativus pedig röviden abutere. Egyébként az érte
lem is útbaigazít bennünket.

Most bizonyára azt mondod magadban, hogy némileg 
én is Catilina voltam és visszaéltem türelmeddel. Válla
lom a felelősséget, sőt nagyon szívesen veszem, ha szép, 
ékes latin kiejtéssel fejemre olvasod Cicero dörgedelmes 
szónoklatát.

IX.

ITÁLIA DICSÉRETE.

Ha most felteszed a kérdést, vajjon végeztünk-e az 
igékkel, azt kell felelnem rá, hogy ilyesmiről szó sem lehet. 
Az igékkel sohasem végezhetünk, sohasem tanulhatunk 
róluk eleget ; lépten-nyomon útunkba állnak, ha latin 
szöveget olvasunk, azonban mindig jóindulattal. Nem 
akadályai a latin szövegek megértésének, hanem inkább 
kulcsok a szöveghez. Mindenesetre megvan az a hibájuk,



115

hogy kifogyhatatlanok a meglepetésekben, aminek az 
a magyarázata, hogy egy nyelv titkait sohasem lehet 
tökéletesen leleplezni. Nemcsak a jó pap tanul holtig, 
hanem mindenki holtig tanul, aki valamely nyelvet minél 
tökéletesebben meg akar közelíteni. De az efféle tanulmány 
csak hasznos lehet. Mintha csak erről mondta volna Cicero 
az Archias költő polgárjoga érdekében mondott beszéd
ben (Arch. 7, 16): Haec studia adulescentiam alunt, senec
tutem oblectant, secundas res ornant, adversis refugium ac 
solacium praebent, delectant domi, non impediunt foris, 
pernoctant nobiscttm, peregrinantur, rusticantur. Magya
rul : ezek a tanulmányok ifjúságunkat táplálják, öreg 
korunkat gyönyörködtetik, szerencsénket ékesítik, bal
sorsunkban menedéket és vigasztalást nyújtanak, gyönyör
ködtetnek otthon, nem állnak útunkba a közéletben, ve
lünk éjszakáznak, utaznak, nyaralnak.

Egészen fölösleges, hogy ezt a szöveget is szóról-szóra 
felboncoljam veled. Minden igét megismersz benne, tehát 
nem nehéz megértened. Mindenesetre meg kell mondanom, 
hogy ez a kifejezés : secundas res annyit jelent, mint : sze
rencsénket, az adversis mellől hiányzik a rebus szó, mert 
adversis rebus jelenti azt, hogy: balsorsunkban. Emeljük 
ki szövegünkből a névszókat : studia, adulescentiam, senec
tutem, res, perfugium, solatium. Efféle végződésű szókkal 
bőségesen találkoztunk már s hamarosan szembesítjük 
őket egymással.

De előbb vegyünk csak elő még néhány latin szö
veget. Petronius könyvében (45, 13) maradt ránk ez a 
latin közmondás : manus manum lavat == kéz kezet mos. 
Egy késői latin szövegben, toursi Szent Gergelynek a fran
kok tört énét érők írt munkájában (Gregor. Túron, hist. 
Franc. 5, 18) olvassuk ezt a ma is érvényes közmondást : 
corvus oculum corvi non eruit = a holló a hollónak a szemét 
nem vájja ki. Petronius a latin közmondások aranybányája; 
az ő könyvében (38, 13) olvassuk ezt is : sociorum olla 
male fervet = a társak fazeka rosszul forr ; ugye, ez nem 
jelenthet mást, mint ezt : «közös lónak túrós a háta», vagy

8*
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pedig : «sok szakács elsózza a levest». Ezekben is érdekes 
főneveket találunk : manus, manum, corvus, corvi, ocu
lum, sociorum, olla. A manus nyilván alany, a manum 
tárgy. Az oculum ugyancsak tárgy ; a corvus alany, a corvi 
birtokosjelző ; az értelemből tudjuk, hogy a sociorum is 
birtokosjelző, csakhogy többesszámú. Tehát a corvus szó 
többesszámú birtokosjelzője bizonyára így van : corvorum; 
akkor pedig a sociorum egyesszámú birtokosjelzője socii, 
alanya pedig socius; de éppen így megállapíthatjuk az 
oculum többi alakjait is. Csak a manus szóval van baj, mert 
ez csak szemre egyforma a corws-szal, lényegileg más 
névszó-csoportba tartozik. Mondjuk meg mindjárt : ez 
a szó u tövű, míg ellenben a corvus, oculus, socius, mind 
o tövű szó. Ezt onnan tudjuk, hogy ha a többesszámú 
birtokosjelző -rum rangját elhagyjuk, ott marad a socio-tó, 
tehát a corvus töve corvo-, az oculus töve oculo-: vagyis 
ezek o tövű főnevek. A manus ellenben -u- tövű ; de 
az egyesszámú alanyát ez is -s raggal képzi, a tárgyat 
pedig -m raggal. Azt hiszem, már régen tudjuk, hogy az 
egyesszámú tárgy végződése mindig -m; erre rengeteg 
adatot gyűjtöttünk már füzetünkben. Nézzünk csak körül 
adataink hűtőházában és emeljük ki jégszekrényeinkből 
az eddig előfordult mondatrészeket ; persze nem vala
mennyit, hiszen lapokat töltenének meg gondosan föl
jegyzett adataink.

Tehát eddig ilyen alanyaink fordultak már elő : pater, 
nomen, regnum, voluntas, labor, gutta, puer, vox, pars, 
gens, altitudo, caput, virtus, cor, res, dies ; és ilyen többes
számú alanyok : copiae, flumina, laudes, laeti, tempora, 
homines, patres, dei vagy dii, ocelli, fructus.

A tárgyak rovatában efféle szókat gyűjtöttünk: panem, 
curiam, triumphum, animam, mare, partem, salutem, oppi
dum, ordinem, bellum, cenam, messem, semen, vinum, 
nivem, altare, laudem, regem, tigrim, litus, puerum, diem, 
mare, partem, animam, mulierem, iter, volentem, salu
tem ; debita, bracas, radices, comas, fructus, medicos, 
causas, duces, deos, circulos,aedes, genua, legatos, actio-
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nes, concentus, sidera, poetas, gentes, carmina, Pom
peios, duces.

A határozók rovatában ilyen szókat gyűjtöttünk : 
ovo, caelo, lumine, corpore, muro, morte, fama, leone, 
clamore, auditu, igni, urbe, momento, clivo, corpore, aeter
nitate, capite, prisco, somno, pede, orbe ; caelis, pedibus, 
montibus, loris, hominibus, impudicis, animis, moenibus, 
diebus, rebus, modis, locis, postibus.

Részeshtitározók ilyenek fordultak elő: filio, oblivioni, 
turbae, scribenti, urbi; debitoribus, aquis, sensibus, 
leonibus.

Birtokosjelzők effélék : sermonis, diligentiae, Aeneae, 
temporis, ludi, domus, assis, reditus, rei, rei publicae, 
domini, loci, Jugurthae, hominis, lusus, tabernae, Caesa
ris ; paedagogorum, corporum, luminum, senum, cubi
culorum, rerum, plagarum, piorum, virtutum, temporum, 
veterum, ferarum, hominum, tenerorum, amorum.

Följ egyeztük még az ilyen helyhátározókat: Medi
olani, domi. Szemre olyanok ezek, mintha birtokos jelzők 
volnának, azonban éppen jelentésüknél fogva tudjuk, hogy 
helyhatározók. Az ilyen helyhatározók ragja, az -í, olyan, 
mint a birtokosjelző egyesszámú ragja, bizonyos főnevek
nél. Az ilyen helyhatározó neve : locátivus. No, tessék, 
már megint nyelvtani műszóba ütköztünk és ebből tud
juk, hogy a mondatrészeket a római grammatikusok külön 
műszavakkal jelölték. A mondatrészek alapján eseteket 
állapítottak meg a latinban : az ő elméletük szerint min
den mondatrész egy eset. Hogy miért nevezték esetnek, 
azt csak gyanítjuk, még pedig abból, hogy az ő vélemé
nyük szerint a névszók különféle alakjait össze kell állí
tani és egymásután elmondani sorra minden esetben, 
vagyis egyik esetből a másikba ejteni, vagy ejtegetni. 
A régi magyar nyelvtanok is így hívták a főnevek rago
zását : ejtegetés. Ennek az ejtegetésnek — vagy mond
juk meg egyszerűen : ragozásnak — a latin neve a gram
matikusoknál declinatio, ami tulajdonképpen annyit jelent, 
mint hajlítás. Furcsán vagyunk ezekkel a műszavakkal.
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A régi magyar nyelvtanok az igeragozás műszavát, a coniu- 
gatio szót fordították hajlítás-sal. Szerintük az igéket 
hajlítjuk, a névszókat ejtegetjük, holott mi történnék pél
dául, ha az igéket ejtegetnők egyik személyből a másikba 
és a névszókat hajlítanók egyik esetből a másikba ? Nyil
ván nem dőlne össze a világ. Mi mindenesetre igyekszünk 
magunk is megmenteni a világot és sürgősen elfelejtjük 
mindezeket a műszavakat és csak igeragozásról és névrago
zásról fogunk beszélni. Sajnos, az úgynevezett esetek elne
vezéseit nem ejthetjük el, mert olyanok már, mint a patika 
fiókjain a kis táblák : évezredek óta beidegződtek és immár 
megmásít hatatlanul jelzik még a latinnal rokon nyelvek
ben is azt a mondatrészt, amelyet az illető eset kifejez.

Bölcsen tudjuk, hogy a mondatrészek a következők : 
állítmány (erről itt már nem beszélünk, mert ezt az ige
ragozásnál megtanultuk), alany, tárgy, határozó, részes 
határozó, jelző és a külön helyhatározó. A grammatikusok
tól kitalált neveik ugyanebben a sorrendben a következők :

nominativus (nőm.) 
accusativus (acc.) 
ablativus (abl.) 
dativus (dat.) 
genitivus (gén.) 
locativus (loc.)

— alany,
— tárgy,
— határozó,
— részeshatározó,
— birtokosi elző,
— helyhatározó

Örök titok maiad, miért adták a grammatikusok éppen 
ezeket a neveket a mondatrészeknek. Csak gyanítjuk, hogy 
a kérdőszók alapján indultak el, amelyekkel a mondat
részeket kérdezni, vagyis keresni szoktunk. Ezek:

a nominativus kérdőszava : — ki? mi? kik? mik? 
az accusativus kérdőszava : — kit ? mit ? kiket ? miket ? 
az ablativus kérdőszava : — kitől? mitől? kiktől? miktől?

stb. aszerint, ahányféle a 
határozó lehet, 

a dativus kérdőszava : — kinek, minek, kiknek, miknek?
a genitivus kérdőszava : — kié, mié, kinek a..., minek a... ?
a locativus kérdőszava : — hol ?
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A grammatikusok úgy gondolkoztak, hogy ha meg
felelünk erre a kérdésre : kit ? mit ? — akkor a felelettel az 
illetőt vádoljuk ; vádolni latinul accusare, tehát a vádolás 
esete : casus accusandi. Az ablativus szót, azt hiszem, rög
tön megismered : kétségtelenül az aufero igéből szárma
zik : a dativus a dai ige származéka ; a grammatikusok 
az adás esetének (casus dandi) nevezik. A genitivus tövé
ben a gignit, genuit ige töve ismerhető fel; a régi nyelv
tanok nemző esetnek nevezték, a grammatikusok általá
ban kérdőesetnek hívják. A locativus töve azonos a locus 
(hely) szó tövével. (Egy füst alatt tanuljuk meg, hogy 
a Zocws-nak két többesszámú nominativusa van : loci és 
loca). Ezentúl tehát a mondatrészeket az esetek nevével 
fogjuk jelölni.

Most aztán vegyük elő a hűtőházból kihalászott fő
neveinket és próbáljuk csoportosítani őket esetek szerint. 
Az eseteket az egyes szók mondatbeli szerepe alapján 
állapítjuk meg. Tehát ilyenféle alanyok, vagyis nomina- 
tivusok fordultak elő eddig: egyesszám: gutta, puer, 
deus, regnum; labor, vox, gens, altitudo, caput, virtus, 
cor; senectus, dies. Többesszám : dei, copiae, dedita ; 
homines, patres, laudes ; res, fructus. Vannak tehát olyan 
szók, amelyek a nominativusban -a-ra, -ws-ra, er-xe, -um-ra. 
végződnek; ezeknek a többesszáma, mint megfigyelhettük : 
-ae, -i, -a; vannak változatos végződésű szók, ilyen végző
désekkel : -tas, -or, -%, -s, -ns, -t, -r ; ezeknek a többes
számai -es-re vagy -#-ra végződnek : homines, tempora ; 
és vannak -es, -us végű egyesszámok, amelyeknek többes
száma ugyancsak -es és -us. Nem nehéz megállapítanunk, 
hogy három főnévcsopoitot ismertünk fel. Az elsőben 
-us, -er, -a, -um végű szók szerepelnek ; a másodikban sok
féle végződésű szók ; a harmadikban -es és -us végű szók. 
Bátran megállapíthatjuk már most, hogy a latin három 
névragozást ismer.

Ezt a megállapításunkat igazolni fogják további vizs
gálataink. Nézzük meg csak a tárgyakat. Már nem is 
kell felsorolnunk a szókat, mert eddigi tapasztalatainkból



120

bölcsen tudjuk, hogy az egyesszámú tárgy végződése -m, 
a többesszámú tárgyé -s vagy -a. Tehát az előbbi csoport 
bármely szavából képzett tárggyal találkozunk latin szö
vegekben, könnyen felismerhetjük ; az ilyen esetek : 
laborem, vocem, rem, deum, gentes, nomina, pueros, ocel
los, res, fructus,—semmiesetre sem fognak zavarba hozni 
bennünket. Sőt, ha tárgyaink, vagyis accusativusaink 
gyűjteményének valamely szavát nominativusban lát
juk, azt is fölismerjük ; egy pillanatig sem fogunk gondol
kozni azon, hogy a regem, laudem, puerum, diem, fructus, 
duces nominativusa miért rex, laus, puer, dies, fiuctus 
vagy dux.

Egyúttal az accusativus, ha a ragot elválasztjuk, 
megmutatja a szó tövét. Mégis a szó tövét leginkább 
az ablativus alapján szoktuk felismerni. Ezek az ablati- 
vusok: ovo, fama, igni, auditu, világosan mutatják a 
szavak tövét ; csak a mássalhangzós tövű névszóknál 
ragad egy -e hang az ablativushoz : leone, corpore ; a 
többesszámú ablativust fölismerjük az -is, Vagy -&ws, vagy 
-ibus végződésről. Tapasztalataink szerint a részeshatározó 
gyakran olyan, mint a határozó, tehát az ablativus és da
tivus sokszor egyforma, de mindig egyforma a többes
számban, tehát debitoribus vagy aquis éppen úgy lehet 
többesszámú dativus, mint ablativus ; filio, igni, deo 
éppen úgy lehet dativus, mint ablativus. Külön dativusuk 
csak az a, u, e és a mássalhangzós tövű szóknak van : 
turbae, holott az ablativusa turba;- oblivioni, holott az 
ablativusa oblivione; fructui, holott fructu; m, holott re.

Azt sem nehéz megállapítanunk, hogy a birtokos
jelzők egyesszámú ragja -i vagy -s, vagy a kettőnek 
összetétele : -is. Ez a régi rag csak az a tövűeknél fel- 
ismerhetetlen (diligentiae), mert ott a tőhangzóval -ae 
kettős hangzót alkot ; a többesszámban (ferarum, homi
num, rerum), mint példáink mutatják, -um, vagy -rum a 
genitivus ragja.

Ezek után nincs más hátra, mint egy kis táblázatban 
összeállítani a névszók ragjait.
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Sz
ám Eset

I. II. III.

a, o tövek mb. és i tövek u tövek e tövek

Eg
ye

s

Nőm. tő ; -s; -m tő; -s -s; tő -s
Acc. -m -em ; -m -m -m
Abl. tő -e ; tő tő tő
Dat. -i -i -i -i
Gén. -i -is -s -i

Tö
bb

es

Nőm. -i; -a -es; -a -s -S
Acc. -s; -a -es; -a -s; -a -3
Abl. is -ibus; -bús -bús , -bús
Dat. is -ibus; -bús -bús -bús
Gén. -rum -um -um -rum

Figyeljük meg ezeket a ragokat, mielőtt még rászán
nék magunkat a nagy kísérletre, hogy hozzá is ragasz
szűk őket a megfelelő tövekhez. Nyilván látjuk, hogy az
I. declinatio rövidebb, a II. hosszabb, a III. vegyesen 
hosszabb és rövidebb ragokat vesz fel.

Most még csak egy dolgot kell elárulnom, ami nem 
lehet meglepetés, hiszen bizonyára ismersz már idegen 
nyelvet : a németben, franciában, olaszban ugyancsak 
előfordul ez a jelenség. Nos, ez nem egyéb, mint a szók 
neme. Az indogermán és a latinból származó román 
nyelvekben a szóknak nemük is van. Vannak természe
tesen hímnemű és nőnemű szók. Semleges neműek nin
csenek, mivel semleges nem nincs; csak semleges szók 
vannak ; semleges szók azok, amelyek sem nem hímne- 
műek, sem nem nőneműek. A latin szók nemére vonatko
zólag semmiféle szabályt, avagy versikét nem tanulunk 
meg, mert a nemet igen könnyű felismerni. Mindenekelőtt 
megmondja a szótár a szók nemét ; aztán felismerhetjük
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a végződésből vagy a jelentésből; például hiába van 
olyan szabály, hogy az a tövű szók nőneműek, a poéta 
(költő) vagy agricola (földműves) vagy nauta (hajós) szó 
mégis hímnemű. A szótárban a főnevek rendszerint az 
egyesszámú nőm. és gén. alakjaikkal szerepelnek : cor
vus, -i; rex, -gis ; homo-, -inis ; fructus, -us ; és mellet
tük rendesen egy-egy betű jelenti a nemet : m., vagy /., 
vagy n. Ezeknek a jelentése mi: masculinum = hím
nemű ; /.: femininum = nőnemű ; n.: neutrum = sem
leges. A masculinum szó a latin masculus (hím), a femini
num a latin femina (nő ; francia : fémmé) szóból szárma
zik. A neutrum alapszava a neuter (egyik sem a kettő 
közül) névmás.

Vegyük elő mégegyszer a táblázatot!
Ez a táblázat világosan mutatja, hogy a semlegesek 

nominativusa és accusativusa mindig egyforma,
a többesszám ablativusa és dativusa ugyancsak egy

forma,
a II. és III. névragozásban a hím- és nőneműek töb

besszámú nominativusa és accusativusa is egyforma;
maga a tő adja a nominativust az I. ragozású -a tö

veknél, továbbá a II. és III. ragozású semlegeseknél.
Jegyezzük meg még, hogy a megszólítás nem mondat

rész, tehát nincs is külön esete a latinban. A nyelvtudósok 
és a nyelvtanok mégis külön nevet adtak neki: casus 
vocativus, vagy egyszerűen csak vocativus. Nem mondat
rész, mert független a mondattól, semmiféle kérdésre sem 
felel, bár igaz, hogy nem mindig olyan, mint a nomi
nativus. Az -us végű, o tövű szó vocativusa az -us végződés 
helyébe -e hangot vesz fel : tehát a Lupercus név voca
tivusa Luperce ; a bonus melléknév vocativusa boné ; a 
misellus melléknév vocativusa miselle ; a carissimus mel
léknév vocativusa carissime ; a filius szó vocativusa, 
mint láttuk : fili, vagyis az -ius végű o tövű szók vocati
vusa : -i. De találkoztunk ilyen vocativusokkal : Veneres, 
Cupidines, pater s ezeken azt tapasztaltuk, hogy a voca
tivus olyan, mint a nominativus. Suetonius elmondja
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Caesar-életrajzában, hogy mikor a diktátort meggyilkol
ták és utolsónak kedvelt rokona, Brutus is beledöfte tőrét, 
így kiáltott fel görögül : Te is fiam ? Ebből a görög mon
datból latt a latin szállóige : Et tu mi fili Brute ? = És 
te is fiam, Brutus? Ebben a mondatban még a mi szócska 
érdemli meg figyelmünket ; ez is vocativus, még pedig a 
meus névmás vocativusa. Ennyit elég is tudnunk a voca- 
tivusról. A másik érdekesség, amit még meg akarok emlí
teni, a manus szó. Az indogermán ma- tő a «mér, képez, 
alkot» jelentéseket rejti magában. A manus szónak roko
nai tehát a maturus (érett), mater (anya), matrona (asszony), 
materiá (anyag), mensa (asztal), mensis (hónap), semestris 
(félév), mos (szabály, erkölcs), máne (jókor, reggel), Manes 
(a holtak szellemei; az ó-latin manus (jó) szóból. Érde
mes volt megtennünk ezt a kis kitérést, mert ez is köze
lebb hozott bennünket a latin nyelv rejtelmeinek meg
ismeréséhez.

Olvassuk el most Seneca egyik híres mondását (ep. 
106, 12) : Non vitae, sed scholae discimus = nem az élet
nek, hanem az iskolának tanulunk. Ezt a mondást ipa- 
napság rendszerint megfordítva szokták idézni : non 
scholae, sed vitae discimus = nem az iskolának, hanem 
az életnek tanulunk. A mai ember azt akarja ezzel mon
dani, hogy legyen a tanítás gyakorlati irányú, ne szabá
lyokat és elvont elméleteket magoltassunk, hanem olyas
mikre tanítsuk a tanulókat, amiknek az életben is hasznát 
veszik. Tulajdonképpen Seneca is ezt akarta mondani. 
Abban a levelében, amelyben ez a mondás előfordul, 
szemrehányással illeti a maga korát és szemébe vágja, 
hogy nem tart mértéket semmiben, a tudományban sem, 
nem törődik az élettel, csak az iskolával. Nyelvi szem
pontból érdekes ebben a mondatban a két részeshatározó, 
vagyis dativus : vitae, scholae. Említettük már, hogy az 
a tövek a genitivus -i ragját a tőhangzóval ~ae kettős
hangzóvá olvasztják össze. Ugyanez történik az a tövű 
szók dativusában is ; a vitae ebből lett vitai, s mindjárt 
megsúghatom, hogy az -a tövűek többesszámú nomina-
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tivusában ugyanez a hangtani folyamat megy végbe. így 
értsük a fentebbi táblázatnak azt az adatát, hogy a dativus 
ragja mindig -i, a többesszámú nominativusé pedig az
1. névragozásban ugyancsak -í.

Most pedig vetemedjünk megint valami vakmerő
ségre : olvassunk ó-latin szöveget! Nézzük meg, legalább 
képen, az úgynevezett Ficoroni-cista, vagyis Ficoroni- 
doboz feliratát. Ezt a hengeralakú, finom vésetekkel 
díszített művészi toilettedobozt 1738-ban találták Pales- 
trinában, az ókori Praenestében; a Kr. e. IV. században 
készítette egy campaniai, valószínűleg éppen praenestei 
művész, aki meg is nevezte magát a doboz feliratán. 
A felirat egyelőre csak könyvekben olvasható, maga a 
doboz Rómában van s ebben a pillanatban valamely 
pince mélyén ábrándozik ókori tulajdonosáról, Dindia 
Macolnia kislányáról. Nos, olvassuk el a feliratot (CIL I
2, 561) : Dindia Macolnia fileai dedit, Novios Plautios 
med Romai fedd. Később ezt így írták volna latinul : 
Dindia Macolnia filiae dedit, Novius Plautius me Romae 
fecit. Magyarul: Dindia Macolnia adott leányának, Novius 
Plautius engem Rómában készített. — Ez a felirat a régi 
nyelvalakokat mutatja; a felirat korában az a tövű filia 
dativusa még fileai volt ; az 0 tövű főnevek nomina- 
tivusa még os-ra végződött, nem pedig ws-ra ; az a tövű 
főnév locativusa még az -i ragot mutatta ; a perfectum 
harmadik személyében még drag mutatkozott; a szemé
lyes névmás accusativusának még d ragja volt. Más régi 
latin szövegekben is mindenütt ilyen régies alakokkal 
találkozunk.

Most már aztán tegyünk próbát és olvassunk el 
megint csak egy Catullus-verset (101) : vajjon felisrner- 
jük-e benne a névszók eseteit? íme, a vers :

Multas per gentes et multa per aequora vectus 
advenio has miseras, frater, ad inferias, 

ut te postremo donarem munere mortis
et mutam nequiquam alloquerer cinerem,
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quandoquidem fortuna mihi tete abstulit ipsum 
heu miser indigne frater adempte mihi!

Nunc tamen interea haec prisco quae more parentum 
tradita sunt tristi munere ad inferias,

accipe fraterno multum manantia fletu
atque in perpetuum, frater, ave atque vale!
Magyar fordítását most már nem prózában, hanem 

egy fiatal magyar költő (Devecseri Gábor) modern verses 
fordításában iktatom ide :

Sok nép országán, sok tengeren át idejöttem, 
testvérem, szomorú sírod elé, hogy a sír 

végadományát átadjam neked és a te néma
hamvadhoz szóljak, bárha haszontalanul.

Mert te magad nem vagy velem, elragadott a kegyetlen 
sors, jaj testvérem, mennyire jogtalanul!

Mégis ajándékom, melyet most,. ősi szokáshoz 
híven hoztam s bús sírodon elhelyezek,

vedd hát, könnyeim öntözték, testvéri siralmam, 
s búcsút mondok most, áldjon örökre az ég.
Magadra hagylak, kedves barátom, rágd keresztül 

magad ezen a kásahegyen és állapítsd meg, hogy a mo
dern műfordító mennyiben tért el az egyes szavak és ki
fejezések eredeti jelentésétől. No, azért némi segítséget 
mégis adok. A szavak így tartoznak össze : per multas 
gentes ; per multa aequora ; ad has miseras inferias ; 
postremo munere ; mutam cinerem ; miser frater adempte ; 
prisco more ; tristi munere; fraterno fletu. Az ismételten 
előforduló frater sz6 : vocativus, de olyan, mint a nomina
tivus. Az indigne szó az indignus melléknévi határozója. 
Jegyezzük fel ezt gyüjtőfüzetünkbe, mert a következő 
fejezetben már találkozunk vele; a has, te, mihi, haec és 
quae szók a névmások rovatába kerülnek ; a manantia 
nyilván többesszámú semleges nominativus vagy accusa
tivus ; az értelemből kiderül, hogy accusativus ; nem
csak táblázatunkból, hanem innen is látjuk, hogy a semle
ges szó accusativusa és nominativusa egyezik ; nequi
quam = hiába, quandoquidem = hiszen ; tete = téged ;
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tulajdonképpen kettőzése a második személyű névmás 
accusativusának ; jegyezzük a névmások rovatába ; a 
vectus, adempte, tradita és manantia szók participiumok ; 
inferias nominativusa természetesen inferiae ; ez is többes
számú szó, mint a copiae és jelentése : síremlék vagy sír. 
Tárgyi szempontból érdemes megjegyezni, hogy Catullus 
akkor írta ezt a verset, mikor a Rhoeteum-hegyfok táján 
utazgatott és meglátogatta ott eltemetett testvére sírját. 
Még az ave atque vale kifejezésről jegyezd meg, hogy a 
temetéskor ezekkel a szavakkal búcsúztak a halottól.

Most aztán nyakunkba szakadt a névszók ragozása. 
Remélem, nem ijedsz meg tőle ; vigyázz, ne csüggedj! 
A győzhetetlen férfierő, vagy mint Statius mondja (Theb. 
III 62): a vis invicta viri minden akadályon átgázol. 
Ebben a mondatban a viri nyilván a vir (férfi) szó egyes
számú genitivusa. Ha pedig az így van, akkor a 
szó töve viro; az 0 tő az egyesszámú nominativusban 
lekopott, de visszatér a többesszámú genitivusban : viro
rum, az egyesszámú accusativusban pedig, mint minden 
hímnemű 0 tő, w-vá változik: virum. Ha kedved van 
hozzá, jegyezd fel füzetedbe a vir szó minden esetét. A 
vis szó nemcsak külső rokonságban van a vir szóval, mert 
a vis jelentése : erő. Találkoztunk már vele a viribus 
unitis kifejezésben ; ott határozóként szerepelt s most 
már könnyen ráismerünk, hogy nem más, mint a töb
besszám ablativusa; akkor pedig ugyanígy van a többes
szám dativusa is ; előbbi fejezetünkben találkoztunk a 
vires alakkal (ut deficiant vires), ez tehát a többes
számú nominativus és accusativus. A vis szó i tövű, 
akkor pedig a többesszámú genitivusa : virium. Ha még 
megjegyezzük, hogy az egyesszámban csak az acc. (vim) 
és az abl. (vi) alakjai ismeretesek, megismerkedtünk egész 
ragozásával.

Most már nincs egyéb dolgunk, mint a latin írók és 
költők virágoskertjében letarolni minden virágot, csokrot 
kötni a változatos esetekből. Menjünk be hát mindenek
előtt Tibullus kertjébe (I 3, 59—62) :
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Hic choreae cantusque vigent, passimque vagantes 
dulce sonant tenui gutture carmen aves,

Fert casiam non culta seges, totosque per agros 
floret odoratis terra benigna rosis.

Ezt a gyönyörű kis versrészletet egy érdemes, régi 
magyar műfordító, Latkóczy Mihály, immár hatvanéves 
műfordításában nyújtom át neked magyarul:

Tánc s dal járja amott s a madárkák röpke csoportja 
Gyengéd kebléből mennyei dalra fakad,}

Fűszert termel a parlag föld és szerte a berken 
Szűz televényekből rózsa fakad gyönyörűn.

Megint csak állapítsd meg, hol tért el a műfordító 
a latin szöveg pontos jelentésétől. Segítek neked valamit : 
vigent = élnek ; dulce carmen = édes dalt ; tenui gut
ture = gyönge torokból; casiam = boroszlánt ; ugye 
nem tudod, mi a boroszlán? én sem; valami fűszeres 
növény ; per totos agros éppen úgy összetartozik, mint 
odoratis rosis (illatos rózsákkal) és terra benigna = kegyes 
föld ; non culta seges = nem művelt vetés. Ennyi talán 
elég.

Ezek után lépjünk be Catullus kertjébe (62,39—44):
... flos in saeptis secretus nascitur hortis, 
ignotus pecori, nullo contusus aratro, 
quem mulcent aurae, firmat sol, educat imber, 
multi illum pueri, multae optavere puellae, 
idem cum tenui carptus defloruit ungui, 
nulli illum pueri, nullae optavere puellae.

Ezt a színekben szikrázó Catullus-verset megint a mo
dern műfordító (Devecseri Gábor) fordításában iktatom ide:

... titkon feslik zárt kertben a bimbó,
Nem tud róla a nyáj, az ekék nem sértik, a szellő 
óva becézi, a nap táplálja, növeszti a zápor, 
sok fiatal fiú, sok kislány sóvárog utána: 
éles körmöktől leszakítva, ha fonnyad, azon túl 
egy fiatal fiú, egy lány sem sóvárog utána.
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Fukar kézzel idehintek néhány kis magyarázat
bimbót : in saeptis hortis = a bekerített kertekben ; 
contusus a participium perfectuma, ebből az igéből : con
tundo = összezúzok ; optavere = optaverunt ; cum tenui 
ungui = vékony körömmel. Nincs tovább.

Propertiusnak, úgy látszik, nincs kertje ; ő csokrot 
köt (IV 3, 57—58), koszorúba fűzi a virágokat s elviszi 
az istenek oltárára, vagy templomába ; ami pedig el
hervad vagy összeszáradt, azt a. tűzre dobja :

Flore sacella tego, verbenis compita velo 
et crepat ad veteres herba Sabina focos.

Most megesik rajtad a szívem és segítek : Virággal 
borítom a szentélyeket, verbénákkal övezem az oltárokat 
és ropog az ősi tűzön a sabinumi fű. Compita = kereszt- 
utakat ; a keresztutakon rendszerint oltárok álltak, mint 
ma feszületek ; ad veteres focos = a régi tűzhelyekhez ; 
de ez csak költői kifejezésmód, e helyett : in veteribus 
focis.

S ha már a virágoskerteknél, réteknél és mezőknél 
tartunk, hallgassuk meg a költőket, mikor a falusi élet 
gyönyörűségeit magasztalják. Horatius mondja (epod. 2, 
1—3):

Beatus ille, qui procul negotiis, 
ut prisca gens mortalium 
paterna rura bobus exercet suis.

Némi magyarázat : procul negotiis = távol az ügyes
bajos dolgoktól; ut = valamint; bobus suis — bovi- 
bus suis = saját ökreivel; exercet = gyakorolja, meg
dolgozza.

Vergilius ugyancsak lelkesen magasztalja a földműves 
élet szépségeit, ami érthető is, hiszen Augustus császár 
megbízásából éppen azért írta Georgicon című költemé
nyét, hogy a harcokban elvadult rómaiakat visszaédes
gesse az anyaföldhöz. íme, a Georgicon II. könyvének 
egyik gyönyörű részlete (493—499):



129

Fortunatus et ille, deos qui novit agrestes,
Panaque Sil vanumque senem Nymphasque sorores : 
Illum non populi fasces, non purpura regum
Flexit et infidos agitans discordia fratres, 
aut coniurato descendens Dacus ab Histro, 
non res Romanae perituraque regna; neque ille 
aut doluit miserans inopem aut invidit habenti.

Magyarul: Boldog az is, aki ismeri a mezei istene
ket, Pánt és az öreg Silvanust és a Nympha-testvéreket: 
őt nem ingatják meg a nép méltóságai, sem a királyok 
bíborai, sem az egyenetlenség, amely nyugtalanítja a 
viszálykodó testvéreket, sem a lázadozó Duna mellől 
lehömpölygő dák, sem Róma hatalma és a pusztuló biro
dalmak ; nem is sajnálja könyörülve a szegényt, nem 
is irígyli a gazdagot.
Egy kis magyarázat: Populi fasces =a nép vessző

nyalábjai : a római méltóságok viselőit megillette a lik- 
toroktól előttük hordott vesszőnyaláb, kettő, négy, hat 
vagy tizenkettő ; a vesszőnyaláb, különösen a bárddal 
együtt, átvitt értelemben magát a hivatalt jelenti; tehát : 
a nép vesszőnyalábjai = a néptől adományozott hivatalok ; 
infidus = hűtlen ; a hűtlen, vagyis viszálykodó testvérek 
kifejezéssel valószínűleg valamelyik uralkodó testvérpár 
akkor időszerű viszálykodására céloz ; aut = vagy ; 
ab coniurato Histro = a pártoskodó Histertől; Hister = 
Ister, a Duna latin neve, a Danuvius név mellett ; rés = 
dolog, hatalom ; res Romanae = a római birodalom ; 

érit ura = a perit ige participium futuruma; a földműves 
nem azért nem könyörül a szegényen, mert szívtelen, 
hanem azért nem, mert csak a maga dolgaival törődik ; 
invidit habenti = irigykedett a bíróra, arra, aki bír, 
akinek van valamije, szóval a gazdag emberre.

Most aztán ne is gondoljunk a ragozásokra, hanem 
csak úgy szórakozásul keressünk ki és olvassunk el néhány 
szép latin szöveget. Ha már úgyis a földnél tartunk, néz
zük meg a latin íróknak azokat a fejezeteit, amelyekben 
a legszebb és leggazdagabb s nekik legkedvesebb földet,

9 Révay: Megtanulok latinul. 



Itáliát magasztalják. Egyáltalán nem csodálatos, hogy a 
legszebb magasztalások egyikét Vergilius Georgicon-jában 
találjuk (II 173—176) :

Salve, magna parens frugum, Saturnia tellus, 
magna virum; tibi res antiquae laudis et artis 
ingredior, sanctos ausus recludere fontes, 
Ascraeumque cano Romana per oppida carmen.

Magyarul: Üdvözlégy termények nagy szülője, Sa- 
turnusi föld, férfiak nagy szülője ; elmagyarázom neked 
az ősi dicsőség és munka dolgait, merészen megnyitom 
a szent forrásokat és a római városokban ascrai dalt 
énekelek.
Némi magyarázat: magna parens frugum = termények 

dús televénye ; magna virum = magna parens virorum ; 
ebből kiderül, hogy az -0 tövűek többeszámú genitivusa 
-um is lehet ; ingredior = elkezdem ; a szent források 
a költészet forrásai; Ascraeum carmen = ascrai vers : 
Hesiodos görög költő, akinek Munkák és Napok című 
tanítókölteménye nyomán írta Vergilius a Georgicont, 
Ascra városában született, a Helikon-hegy tövében ; a 
Saturnia tellus kifejezésben Saturnus isten neve szerepel : 
keresd meg a mitológiában.

Hallgassuk meg, hogyan magasztalja Rómát Proper
tius (IV 22, 17—22) :

Omnia Romanae cedent miracula terrae : 
natura hic posuit, quidquid ubique fuit.

Armis apta magis tellus, quam commoda noxae : 
famam, Roma, tuae non pudet historiae.

Nam quantum ferro, tantum pietate potentes 
stamus : victrices temperat illa manus.

Magyarul: A világ minden csodája elbújhat Róma 
földje mellett; a természet itt felhalmozott mindent, 
ami akárhol volt. Ez a föld inkább hajlamos a harcra 
s kevésbbé alkalmas a bűnre: Róma, történelmedre 
büszke a hír. Mert amennyire fegyverrel, épp annyira 
hatalmasak vagyunk jámborságunkkal (szellemünkkel) 
ez fékezi győzelmes kezeinket.



1^1

Magyarázat: cedent = engedni fognak: felszólító ér
telemben szerepel a futurum ; pudet famam historiae = a 
hír szégyenli a történelmet ; a pudet = (szégyellem), 
taedet (únom), paenitet (megbánom), miseret (sajnálom) 
igék olyanok, mint a különc ember, mindig egy accusa- 
tivust és egy genitivust vonszolnak magukkal : mellet
tük accusativusban szerepel az, aki vagy ami szégyell, bán, 
sajnál, un valamit és genitivusban az, amit szégyell, bán, 
sajnál, un; stamus itt annyit jelent, mint : sumus. Gyö
nyörű ebben a szövegben a nemzeti büszkeség férfias hang
jának fölzendülése. Ugyanez a büszkeség sugárzik Tibul
lus verseiből is (H 5, 51—54) :

Roma, tuum nomen terris fatale regendis, 
qua sua de caelo prospicit arva Ceres, 

quaque patent ortus et qua fluitantibus undis 
solis anhelantes abluit amnis equos.

Magyarul: Róma, a te nevedet (téged) a sors jelölt 
ki, hogy uralkodjál a földeken (a világon), amerre csak 
egéből letekint mezőire Ceres s amerre csak feltárulnak 
(nytva vannak) a keletek (a felkelő égitestek) és ahol 
a folyó áradó hullámaival lemossa a nap lihegő lovait.

Erről az utóbbi képről a mitológiában járatos ember
nek rögtön eszébe jut Phaethon, akinek Apollo megengedte, 
hogy egyszer hajthassa helyette a Nap tüzes szekerét. 
Nézd meg csak a mitológiában, mi lett a vakmerő vállal
kozás vége? És egy füst alatt mindjárt keresd meg azt is, 
ki volt Ceres ; mert eddig bizonyára csak az ételzsírról 
ismerted a nevét.

Annyit emlegetik Rómát a költők, hogy most már érde
kel bennünket maga a Roma név is. Bizonyára nem felej
tetted el még, hogy Rómát Romulus alapította ; azt sem, 
hogy Romulust és Remust farkas szoptatta. Nos, van egy 
régi indogermán tő a «folyás», «áramlás» kifejezésére : 
ebből a tőből származott a latin ruma szó. Ez a ruma 
állati tőgyet jelent, még pedig tejtől duzzadó állati tőgyet ; 
bizonyára a farkas tőgyét jelentette először, amelyből az 
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krek szoptak. A liberis legrégibb neve : Rumo; Rómá
nak is ez az első neve ; Rumo annyi, mint folyó. Róma 
tehát annyit jelent, mint: folyó város ; Romulus = a folyó
város fia. Az az indogermán tő, amelyből Róma neve 
származik, megvan a görög rheo igében is ; ebből van a 
görög rhythmos, magyarosan : ritmus szó és ugyanebből 
a tőből származik a német Strom (folyó) szó. Aki tehát 
ritmusról beszél, az tulajdonképpen Róma nevének a 
gyökét használja.

De a prózaírók sem maradnak el a költőktől Itália 
magasztalásában. Hallgassuk meg Pliniust, a természet
tudóst (n. h. III 3, 39) :

Italia, terra omnium terrarum alumna eadem et 
parens, numine deum electa, quae caelum ipsum clarius 
faceret, sparsa congregaret imperia ritusque molliret 
et tot populorum discordes ferasque linguas sermonis 
commercio contraheret: colloquia et humanitatem 
homini daret, breviterque una cunctarum gentium in 
toto orbe patria fieret.

Magyarul: Itália, a világ minden országának tanít
ványa és egyúttal édesanyja, az istenek akaratából arra 
hivatott, hogy fényesebbé tegye magát az eget is, egye
sítse és kiművelje a világ szétszórt népeit, egyetlen mű
velt nyelv használatával kapcsolja össze a százféle durva 
nyelven beszélő népeket : közelebb hozza őket egymás
hoz és megadja nekik az igazi műveltséget, szóval, hogy 
az egész világ minden népének közös-egy hazája legyen.
Némi kis útbaigazítás: ritus molliret == a szokásokat • 

puhítsa ; sermonis commercio = a beszéd közösségével ; 
colloquia et humanitatem = beszélgetést (érintkezést) és 
emberséget ; in toto őrbe = az egész föld kerekségén. 
A deum szó olyan, mint az imént a virum volt; deorum 
helyett áll. Az eadem szót jegyezzük a névmások közé. 
A római Capitoliumon ünnepélyes alkalmakkor ma is ki
függesztik a város díszes gobelinjeit; ezeknek a felirata 
mintha csak a régi római költők és írók szavait idézné : 
Stet Capitolium fulgens! Roma, communis patria, arx 



omnium nationum = Álljon a ragyogó Capitolium! Róma 
közös haza, minden nemzetek fellegvára.

Befejezésül Liviusból olvassuk el azt a részletet (I 12, 
5—7), amelyben Romulus imádkozik Jupiterhez, hogy 
mentse meg a várost a sabinusoktól:

Romulus arma ad caelum tollens «lupiter tuis, inquit, 
iussus avibus hic in Palatio prima urbi fundamenta ieci. 
Arcem iam scelere captam Sabini habent; inde huc 
armati superata media valle tendunt ; at tu, pater deum 
hominumque, hinc saltem arce hostes, deme terrorem 
Romanis fugamque foedam siste. Hic ego tibi templum 
Statori Jovi voveo.

Magyarul: Romulus fegyvereit égre emelvén, így 
szólt : «Jupiter, a te madaraid parancsára vetettem meg 
itt a Palatiumon a város legelső alapjait : az árulással 
elfoglalt várat már a sabinusok bírják ; áthaladva a völgy 
közepén, már ide tartanak ; de te, istenek és emberek 
atyja, legalább innen tartsd vissza az ellenséget, vedd 
le a rettegést a rómaiakról és állítsd meg a gyalázatos 
futást. Én itt neked, a Megtartó Jupiternek, templomot 
fogadok.
Néhány magyarázat-morzsa: scelere = bűnnel ; tuis 

avibus iussus = a te madaraidtól parancsolva ; ehhez el 
kell olvasnod Róma alapításának mondáját ; in Palatio = 
a Palatínuson ; a Palatio szóból származik az olasz palazzo, 
a német Palast, a magyar palota ; nem furcsa, hogy a 
magyar palotástánc neve is latin? Superata valle — a le
győzött völgy után, vagyis a völgy legyőzése után, vagyis 
miután áthaladtak a völgyön ; media valle azonban nem 
annyit jelent, hogy : a középső völgyön, hanem : a völgy 
közepén. Emlékezzünk csak vissza Alesia leírására!

Ezekre a szövegekre igazán bízvást elmondhatjuk, 
hogy mindegyik kiapadhatatlan forrása a latin névrago
zásoknak ; mondhatnám így is : sanctus fons declinatio
num, amiben csak az az érdekes, hogy a sanctus szóból 
származik a magyar szent szó, természetesen idegen (ez
úttal francia : saint) közvetítéssel.



154

De ebben a pillanatban jut eszembe, hogy még vala
mivel tartozom neked. Följegyeztük füzetünkbe ezeket 
az alakokat: Aeneae, Psychen, epigrammaton, és még 
nem beszéltünk róluk ; csak futólag említettem, hogy 
görögös szóalakok. Nos, az Aeneae alak egyesszámú geni
tivus, az -«tövek szerint, holott a név nominativusa, 
Aeneas szokatlan az a tövüeknél; kiderül, hogy ez 
csupán görögös nőm. Annál görögösebb ragozású a Psy
chen, mert a görög accusativus n ragját viseli. Ugyan
csak görögös az epigrammaton, amely a többesszámú 
genitivus görög -on ragját vette fel. Ha ilyen alak elő
fordul szövegeinkben, kétségtelenül azonnal gyanút fo
gunk, és mivel nem tudjuk beleilleszteni a latin névrago
zásokba, mindjárt fel is ismerjük.

Végül nem állhatom még, hogy a Jupiter kétféle 
alakjára ne figyelmeztesselek. Legutolsó szövegünkben 
szerepelt Iupiter és lövi; a Jupiter töve tehát, úgy lát
szik, Iov-. Az igazság az, hogy a fénylést, ragyogást je
lentő indögermán gyök : di, diu, div. Lássuk már most, 
hogyan származik ebből a Jupiter szó és mi minden szár
mazik még belőle. íme : a Jupiter nem egyéb, mint a : 
Diu-pater (fény-atya) összetétele ; minden többi esetét 
a Iov tőből képzi; ugyanígy keletkezett Diana neve is 
a diu tőből, hasonlóképpen Ianus (Div-Ianus) és Juno 
(Div-Jana) neve. Egyébként ugyanebből a ragyogást 
jelentő gyökből származik a dies (Nap), a Deus (isten), 
Dea, Diva (istennő); a diu (sokáig), a divinus (isteni), 
a dives (ragyogó, gazdag, hatalmas), a divitiae (gazdag
ság), a diurnus (napi), és a diurnalis (nappali, mindennapi), 
valamint a hodie (hocdie — ma) szó is. Ebből az egészből 
talán legérdekesebb a diurnus és diurnatis szó; a diurnusból 
származik az olasz giorno = nap és a francia jour ; a diur
nalis szóból pedig az olasz giornale és a francia journal, 
szóval az újság olasz és francia neve. Nem furcsa, hogy 
az újság ilyen közeli viszonyban van Jupiterrel, az istenek 
és emberek atyjával? és a fénnyel, a nappal, Iunóval, a 
gazdagsággal? íme, az újság, istenek és istennők szegény 



rokona! Akiben van érzék a humor iránt, ezeket a nyelvi 
összefüggéseket más szempontból is igazolni tudja. Mi 
beérjük ennyivel; legfeljebb ezentúl, ha eszünkbe jut az 
újság olasz vagy francia neve, abban a pillanatban eszünkbe 
jut majd az is, amit Jupiterről, Junóról és Dianáról — 
ugyebár — éppen ma olvastunk mitológiai könyvünkben.

X.

A KÖLTŐ ÉS AZ ÜGYVÉD.

Régebben a grammatikusok és nyomukban a nyelv
tanszerkesztők mesterséges szövegeket gyártottak, hogy 
azokon szemléltessék az éppen terítékre kerülő nyelvtani 
jelenségeket. Bizonyosan te is láttál már olyan anatómiai 
táblát, amely az emberi testet ábrázolta, nyitva, felbon
colva s minden szerven láthatók voltak minden elképzel
hető betegségnek a nyomai és tünetei. Én nem akarlak 
ilyen anatómiai táblával gyötörni. Már eddig is észre
vehetted, hogy mindig eredeti latin szövegeket olvasunk ; 
hozzá akarunk szokni a latin írókhoz. Ismételten hangoz
tattam, hogy nem mi akarunk latinul beszélni és írni s 
egyáltalán nem óhajtunk magyarról latinra fordítani, — 
ez nem hivatásunk s nem is becsvágyunk, hanem egyetlen 
célunk az eredeti latin szövegek minél tökéletesebb meg
értése. Ezért olvasunk mindig ereded szövegeket.

Most is, mikor a melléknevek tudományát kezdjük 
ízlelgetni, könnyű volna mondatokat összeállítani, ame
lyekben mindenfajta melléknév minden alakja és minden 
foka előfordul. De most sem tesszük ezt. Térjünk a 
tárgyra : vágjunk bele a dolog lényegébe : in medias res, 
ahogy a rómaiak mondták. Három szép Horatius-szöve- 
günk van, olvassuk el mind a hármat. Az első (carm. 
II 2, I3—16):

dulce et decorum est pro patria móri: 
mors et fugacem persequitur virum,
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nec parcit inbellis iuventae 
poplitibus timidoque tergo.
Magyarul: Édes és dicső a hazáért meghalni: a 

halál a menekülő férfit is üldözi és nem kegyelmez a gyáva 
ifjúság térdeinek és félénk hátának.
Ami annyit jelent, hogy hiába szalad meg a csatából 

az ember, a halál üldözőbe veszi és utoléri. A másik szöveg 
(carm. IV 4, 29—32):

fortes creantur fortibus et bonis... 
neque inbellem feroces 
progenerant aquilae columbam.
Magyarul: Bátrak születnek a bátraktól és jóktól 

és nem nemzenek gyáva galambot a harcias sasok. — 
Mintha csak a magyar költőt hallanék : «Nem szül gyáva 
nyulat Nubia párduca.»
S végül a harmadik Horatius-szöveg (carm. III 

1, 9—15):
est ut viro vir latius ordinet 
arbusta sulcis, hic generosior 
descendat in campum petitor, 
moribus hic meliorque fama 
contendat, illi turba clientium 
sit maior : aequa lege necessitas 
sortitur insignes et imos, 
omne capax movet urna nomen.
Magyarul: Van úgy, hogy az egyik férfi a másik

nál szélesebben rendezi a cserjéket a barázdákban, ez 
nemesebb pályázó gyanánt megy ki a köztérre, emez 
mint jobb hírű és jobb erkölcsű versenyez, amannak hívei
nek a tömege nagyobb : a kényszerűség egyforma tör
vénnyel sorsolja ki a legjelesebbeket és a legalacsonyabb- 
rendűeket, az öblös urna minden nevet megmozdít. 
Magyarázat: A szöveg értelme az, hogy hiába előke

lőbb valaki, hiába szélesebb a földje, hiába van több őse, 
hiába jobb a híre és az erkölcse, vagy több a kliense, mint
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másnak, a sors egyformán kisorsolja ; abban az urnában, 
amelyben minden ember neve benne van, előbb-utóbb 
mindegyik cédula sorra kerül.

Halásszuk ki ebből a három szövegből a mellékneve
ket, illetőleg a jelzős kifejezéseket : fugacem virum ; in
bellis iuventae ; timido tergo ; fortes ; fortibus ; bonis ; 
inbellem columbam; feroces aquilae ; aequa lege ; omne 
nomen; capax urna ; generosior petitor; latius ; dulce ; 
decorum ; imos. Ezek közül mindjárt kiválasztjuk a 
generosior, melior, maior és imos szavakat ; értelmükből 
tudjuk, hogy ezek középfokok és felsőfokok. Ha a többi 
mellékneveket megfigyeljük, eszünkbe jutnak eddigi ada
taink : nomen tuum ; voluntas tua ; pater noster ; pa
nem quotidianum ; latum clavum ; orientem solem; res 
severa ; circulos meos ; virtutum tuarum ; tenerorum 
amorum ; secundas res ; multae puellae ; nulli pueri; 
infidos fratres; res publica; res Romanae. Már ismerjük 
a névragozás minden titkát, ennélfogva könnyű megálla
pítanunk, hogy amire eddig csak céloztunk, az kézzelfog
ható valóság : a melléknév a maga főnevével megegyezik. 
Még pedig, ha megfigyeljük, a melléknév mindig ugyan
abban a számban van, amelyben a főnév, továbbá ugyan
abban az esetben és még a neme is megegyezik a főnév ne
mével : multae puellae, multi pueri, omne nomen.

Ebből nyilvánvaló, hogy a melléknév többnemü. 
Tehát van: hímneme, nőneme és semlegese. Olyan ez, 
mint a szélkakas. Egyszer már mondtuk, hogy sok Fej- 
bólintó Jánossal, sok opportunistával találkozunk még a 
latin nyelvtanban. Nos, itt a melléknév. De nemcsak a 
hármas egyezést figyelhettük meg, hanem azt is, hogy 
a melléknév is különféle névragozásokhoz tartozik. Talál
tunk ilyen nominativust : severa és ilyent : fortes; van 
ilyen accusativus : orientem és ilyen : latum ; van fugacem 
és van capax; van inbellem és van dulce s decorum; van 
ilyen többesszámú genitivus : tenerorum és van ilyen töb
besszámú dativus vagy ablativus : fortibus; van ilyen 
többesszámú accusativus : secundas, van infidos és van
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feroces és insignes. Nyilvánvaló tehát, hogy a melléknév 
az I. és a II. ragozás ragjait veszi fel. Már most meg
mondhatjuk, hogy harmadik névragozású melléknév nincs, 
tehát csak -a, -o, -i és mássalhangzós tövű melléknevek 
vannak. Az a és o tövű mellékneveknek külön végződé
sük van a hímnemre (-us, -er), külön végződésük a nőnemre 
(-a) és külön végződésük a semlegesre (-um). Hímnemük 
úgy képzi az eseteket, mint például annus vagy puer ; 
nőnemük úgy, mint például hóra; semlegesük úgy, mint 
például regnum. Tehát az első névragozáshoz tartozó 
mellékneveket így találjuk a szótárban : severus, -a, -um ; 
vagy: tener, -a, -um ; gyakran így is jelölik a szótárak a 
melléknév három végződését : severus 3 ; tener 3.

Háromvégződésű melléknevek azonban vannak a 
II. névragozásban is : ezeknek a hímneme -r, a nőneme -is, 
a semleges -e végű. Ezeket is a megfelelő végződésű fő
nevek szerint ragozza a latin. Ilyen melléknév például: 
celer, celeris, celere, vagy amint a szótárak írják : celer, 
-is, -e (gyors). A második névragozáshoz kétvégződésű 
melléknevek is tartoznak ; ilyen a fortis ; ennek a hím
neme és nőneme azonos, csak a semlegesre van külön vég
ződése : forte; tehát fortis, forte, a szótárban fortis, e 
(bátoi). Ugyancsak a II. névragozáshoz tartoznak az egy- 
végződésű melléknevek. Tanultuk már, hogy a participium 
praesense egy végződésű melléknév (insultans), vagyis 
a participium praesensének a hímnemre, nőnemre és a 
semlegesre ugyanaz a végződése van. De más egy végző
désű melléknevek is vannak : ferox, fugax, capax és 
még igen sok. Ugyanígy fugacem az egyesszámú hím- és 
nőnemű acc., fugax pedig az egyesszámú semleges nőm. és 
acc., mivel a semlegesek nominativusa és accusativusa 
mindig egyforma. A többesszámban feroces a hímnemű 
és nőnemű nőm. és acc., ferocia a semleges nőm. és acc. 
Azt mondtuk az imént, hogy a generosior, maior alakok 
középfokok ; hozzá kell tennünk, hogy középfok a latius 
is. Gyaníthatjuk, hogy a középfok ugyancsak kétvégző
désű melléknév : -ior végződése van a hím- és nőnemre,
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-ius a semlegesre ; egyéb eseteiben a semleges is meg
mutatja az -ior tövet, tehát : latiori, latiore, latioribus, 
csak a nőm. és acc. marad az egyesszámban latius] a töb
besszámban az is latiora. Az imént idézett Horatius- 
szövegben a latius határozószóként szerepel, tehát mind
járt azt is megállapíthatjuk, hogy e középfok egyesszámú 
semleges nominativusa nemcsak ezt jelenti, «szélesebb», 
hanem ezt is : «szélesebben».

Ezzel máris elérkeztünk a melléknevek fokozásához, 
de előbb szeretnék kitérni valamire. Először szeretném 
figyelmedbe ajánlani, hogy próbáld meg a gyüjtőfüzetben 
megfelelő táblázaton összeállítani a főnevek és melléknevek 
ragozását. Hasznosnak tartanám, ha minden főnév mellé 
mindjárt oda tennél egy melléknevet is, még pedig az 
I. névragozáshoz tartozó főnév mellé a Il.-hoz tartozó 
melléknevet és megfordítva. Ragozd például együtt a 
columba főnevet az inbellis melléknévvel; tehát inbellis 
columba, inbellem columbam és így tovább ; de ragoz
hatod együtt a ferox aquila kifejezést is ; mindenesetre 
állítsd össze az aequa lex, turba maior eseteit ; jó 
lesz együtt ragozni a fugax vir kifejezést is ; t. i. nincsen 
különös értelme annak, hogy például a timidum tergum 
kifejezést ragozd együtt, hiszen mindig ugyanazokat a 
végződéseket mutatná. Keress ki eddigi szókincsünkből 
ilyen ravaszul összeállított jelzős kifejezéseket és jegyezd 
be minden alakjukat a gondosan előkészített táblázatba. 
Micsoda? Még házi feladat is van? — méltatlankodói 
talán. No, csillapodjál! Csak nem imbellis columba, 
vagyis gyáva nyúl? Hát azért mondom!

A másik kitérés, amiért egy pillanatra megálltunk, 
a latin személynevekre vonatkozik. Furcsa, de úgy van, 
hogy a latin személynevek többnyire tulajdonságot jelen
tenek. Aki tudja, pedig ki ne tudná, mennyi Kis, Nagy, 
Vörös, Fekete, Fehér, Szőke s egyéb nevű ember van 
Magyarországon, az nem csodálkozik rajta, hogy az ős
időkben a rómaiaknál is többnyire tulajdonságaikról ne
vezték el az embereket. De így volt ez minden népnél.
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A latin Albius név az albus (fehér) melléknévből szárma
zik, a Rufus a ruber (vörös), a Flavius a flavus (szőke), a 
Livius a livor (sápadtság), a Nigidius a niger (fekete, néger) 
szó származéka, Flaccus tulajdonképpen annyit jelent, 
mint konyafülű ; Naso = nagyon ú ; Calvus = kopasz ; 
Balbus = dadogó ; Claudius — sánta ; Varro = tökkel- 
ütött ; Cicero = borsós. Igen, hát akkor Titius Livius 
Patavinus nem más, mint a padovai sápadt Titusz, Marcus 
Tullius Cicero pedig a nagyerejű Borsós Márk! (Tullius 
töve azonos a tuli perfectum tövével = aki visz, aki bír, 
elbír) A latin azonban találékonyabb, mint a többi nyelv : 
a számnevekből is faragott tulajdonneveket : Primus (első), 
Secundus (második), Tertilla vagy Tertulla (nőnév : har
madik), Quartilla (nőnév : negyedik), Quintus (ötödik), 
Sextus (hatodik), Septimius (hetedik), Octavius és Octavia 
(nyolcadik), Nonius (kilencedik), Decimus (tizedik); sőt 
az egyik legszebb latin leánynév, a Prisca, tulajdonképpen 
annyit jelent, mint : legrégibb ; meglehet, hogy eredetileg 
a legelső kislányt nevezték el így a családban. Bizonyára 
nagyot nézel, ha elárulom, hogy a tősgyökeres, magyarosan 
hangzó Piroska név a latin Prisca magyar változata.

Azt mondtuk : elérkeztünk a melléknevek fokozásá
hoz. Itt semmi különös meglepetés nem ér bennünket : 
a latinban sem lehet több foka a melléknévnek, mint há
rom : alapfok, középfok, felsőfok. Lehet valami jó, lehet 
jobb és lehet legjobb. Igaz, lehet legeslegjobb is, de erre 
a túlzófokra a latin már nem képzőket használ, hanem 
éppen olyan határozószókat, mint pl. a magyar : sokkal, 
jóval, ezeket azonban a magyar a középfok elé szokta 
tenni. A latin a felsőfok elé teszi a longe szócskát, a közép
fok elé a multo szócskát s mindjárt fokozza az illető fokot. 
De ezt fölösleges megtanulnunk, ezt a szövegben minden 
nehézség nélkül megértjük. Az eddigi szövegeinkben elő
fordult középfokok világosan mutatják a középfok hím- 
nemű és nőnemű végződését : -ior; láttuk a semleges 
végződést is : -ius. Hamarosan megtaláljuk a felsőfok 
képzőjét is. A középfokban tulajdonképpen a semleges



141

mutatja az eredeti középfok-képzőt, amely ez volt : -tos. 
Tehát a generosus melléknév középfokának töve eredetileg 
így volt : generosius; amint felvette a magánhangzós 
ragokat, a két magánhangzó közt álló s hang a rotacizmus 
törvénye szerint r hanggá változott. A generosus mellék
név hímnemű töve generoso-, nőnemű töve generosa-; 
amint látjuk, a középfokban elvesztette eredeti a, o tő
hangzóját.

Seneca egyik szövegében (de ira II 34, 4) mindjárt 
megtaláljuk a felsőfokot : Qtios populus Romanus fidelio
res habuit socios, quam quos habuit pertinacissimos hostes ? 
Quod hodie esset imperium, nisi salubris providentia victos 
permiscuisset victoribus ? Magyarul : Voltak-e a római 
népnek hűségesebb szövetségesei, mint azok, akik előbb 
legmakacsabb ellenségei voltak ? Mi volna ma a birodalom, 
ha az egészséges előrelátás nem keverte volna össze a legyő- 
zötteket a győztesekkel? — Tárgyi szempontból érdemes 
utalnunk arra, hogy a római gyarmat politika alapelve 
mindig a békés beolvasztás volt, nem pedig a legyőzött 
népek kiirtása. Olvastuk Augustus császár önéletrajzá
ban, hogy sohasem akarta kiirtani a meghódított népe
ket, hanem inkább megtartani (conservare quam excidere 
malui). Nyelvi szempontból érdekes a habuit ige ; a latin 
tulajdonképpen ezt mondja : «Bírt-e a római nép hűsé
gesebb társakat, mint akiket bírt legmakacsabb ellensé
geket?» Legjobban érdekel bennünket a pertinacissimos 
melléknév. Vegyük elő a késünket, vágjuk le a többes
szám accusativus-ragját, vágjuk le a pertinax melléknév 
tövét, marad -issimo-. Ezt is két 1 észre kell metszenünk ; 
egyik fele az -is, másik fele a -simo; az -is nem egyéb, 
mint a megrövidült középfokképző -ios, e szerint tehát a 
-simo a felsőfok képzője. Vagyis : pertinax középfoka 
pertinacior, felsőfoka pertinacissimus. Itt aztán az a meg
lepő jelenség állít meg, hogy a középfokban minden mel
léknév mássalhangzós tövű lesz, a felsőfokban pedig min
den melléknév 0 és a tövű s mindezt a képzők okozzák. 
Megtanultuk azt is, hogy a latin a felsőfokot úgy képzi,
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hogy a középfokhoz hozzáragasztja a felsöfokképzőt. 
Ebben nincs semmi csodálatos, hiszen a magyar is így 
képzi a felsőfokot (jobb, legjobb), legalább is elvileg ; 
mert egyébként a magyar a felsőfokban előképzőt használ.

Olvassuk el a Kr. u. II. században élt kitűnő szónok 
és író, Fronto egyik szövegét, amely olyan, mintha csak 
a mi kedvünkért írta volna : a középfokok és felsőfokok 
egész gyűjteményét szedte össze benne. íme a szöveg 
(Fronto ad. Ant. I 2) :

Sed mihi crede amplissimum te iám tenere in elo
quentia locum, brevique summum eius cacumen adi
turum locuturumque inde nobiscum de loco superiore, 
nec tantulo superiore, quanto rostra foro et comitio ex
celsiora sunt, sed quanto altiores antennae sunt prora 
vel potius carina. Praecipue autem gaudeo te verba non 
obvia arripere, sed optima quaerere. Hoc enim distat 
summus orator a mediocribus, quod ceteri facile con
tenti sunt verbis bonis, summus orator non est bonis 
contentus, si sint ulla meliora.

Magyarul: De hidd meg nekem, hogy te már igen 
előkelő helyet foglalsz el az ékesszólásban, rövidesen 
annak legmagasabb csúcsára érsz és szólani fogsz hoz
zánk onnan arról a magasabb helyről, de nem annyival 
magasabbról, amennyivel a szószék magasabb a fórum
nál és a tanácsháznál, hanem amennyivel magasabbak 
az árbocok a hajó orránál vagy inkább fenekénél. Külö
nösen pedig örülök, hogy te nem a közkeletű szókat kapod 
fel, hanem a legjobbakat keresed ki, mert ebben külön
bözik a kitűnő szónok a középszerűtől, hogy a többiek 
könnyen megelégednek a jó szavakkal, a kitűnő szónok 
nincs megelégedve a jókkal, ha vannak esetleg jobbak is. 
Magyarázat: Crede mihi te tenere = hidd meg nekem, 

hogy te elfoglalsz (tartasz) : a latin a credo után két accu- 
sativust használ; itt az egyik a te, a másik a tenere (az 
infinitivus mint tárgy!); rostra = a hajóorrokkal díszí
tett márványszószék, amely a forum és a népgyűlés helye 
fölé magaslik éppen úgy, mint ahogy az árboc is a hajó teste 
vagy orra fölé magaslik : gaudeo te arripere : olyan, 
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mint : crede te tenere. Horgásszuk ki a mellékneveket ; 
alapfokok : brevi, obvia, mediocribus, ceteri, bonis ; 
középfokok : superiore, excelsiora, altiores, meliora; 
felsőfokok : amplissimum, summum, optima. Egy mellék
névnek mind a három foka szerepel ebben a szövegben : 
bonis, meliora, optima. Ebből az következik, hogy a 
bonus 3 (jó) melléknév középfoka melior, -ius, felsőfoka 
pedig optimus 3. Erről a rakoncátlankodásról majd mind
járt beszélünk. Egyébként már csak a summus 3. felső
fokkal van bajunk, amelynek a középfoka ugyancsak sze
repel ebben a szövegben : superior, -ius ; alapfokát azon
ban nem látjuk ; mindjárt megmondhatom, hogy alap
foka a super (fölött) praepositióban még élő upa (fönt, 
lent) indogermán szótő. Joggal kérdezheted most : hát 
fokozhatok a praepositiók is? Ilyesmiről szó sincs. Mind
össze annyi történt, hogy a super szó sup tövéből képzett 
a latin valamikor melléknevet is, ez azonban nem maradt 
meg, vagy legalább is nem használatos ; megmaradt 
azonban ennek az eltűnt melléknévnek a közép- és felső
foka és megmaradt a tőből képzett praepositio.

Nézzük meg most a felsőfok képzőjét Vergiliusnak 
egyik mondatában. Mikor Aeneas leszáll az alvilágba és 
beszél atyjának szellemével, búcsúzáskor szeretné meg
ölelni, de Anchises árnya háromszor is kisiklik karjai kö
zül és szertefoszlik, úgy, mint a könnyű szellő és mint a 
röpke álom (Verg. Aen. VI 702) : par levibus ventis volu
crique simillima somno. Kétségtelen, hogy a simillima 
felsőfokban valami különös dolog történt : a felsőfok 
képzője közvetlenül járult a melléknév tövéhez : simil- 
simd, azután pedig a képző s hangja hasonult a tőhangzó
hoz. Megtörténhetik tehát, hogy a felsőfokképző közvet
lenül a melléknév tövéhez járul, nem pedig a középfok
képzőhöz. Ha az ilyesmi előfordul, mindenesetre észre
vesszük. Ha találkozunk a facillimus, gracillimus, humil
limus felsőfokokkal, azonnal tudjuk, honnan fúj a szél. 
Servus humillimus = legalázatosabb szolgája ; így kö
szöntek egymásnak őseink. De semmiesetre sem jövünk
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zavarba akkor sem, ha ilyen felsőfokokkal találkozunk : 
celerrimus, nigerrimus, mert rögtön tudjuk, hogy ezek
hez a melléknevekhez is közvetlenül járult a felsőfok 
képzője.

Hadd ismertesselek meg most már egy római kislány
nyal, akivel harminc évvel ezelőtt találkoztam a római 
nemzeti múzeumban. Feltűnt nekem egy gyönyörű arc
képszobor, amely fiatal leánykát ábrázolt ; nemsokára 
megtudtam, hogy a remek márványszobor Caius Sulpicius 
Platorinus sírboltjából került elő. Ez az előkelő férfiú 
Augustus császár korában élt ; hogy előkelő volt, onnan 
tudjuk, hogy családi sírboltja tele volt remek dombor
művekkel, szobrokkal, stukkókkal, urnákkal. A sír
boltot 1880-ban fedezték fel a Villa Farnesina kertjében. 
Ez a Farnesina-villa arról nevezetes, hogy falait Raffael 
freskói díszítik, amelyek Ámor és Psyche mondáját ábrá
zolják. Nos, az egyik gazdagon díszített márványuma 
egy Minacia Polla nevű kislány hamvait tartalmazta s 
ebből gondolták a régészek, hogy a mellette talált márvány
fej a kis Minacia Polla feje. Ez így ment át a köztudatba 
s a leánykát én is ezen a néven ismerem és szeretem. Szo
bámban mindennap látom a gyönyörű szobor fényképét 
és mindennap eszembe jut Pliniusnak az a levele, amely 
engem mindig ennek a kislánynak a halálára emlékeztet. 
Sírfelirata szerint Minacia Polla menyasszony volt, ked
ves, bájos, jó kisleány s még nem töltötte be tizennegyedik 
évét. Ugyanilyennek írja le Plinius egyik megrendítő 
levelében barátjának, Minucius Fundanusnak leányát is, 
aki ugyanilyen fiatalon halt meg. Az én emlékemben 
Plinius levelét már nem lehet elválasztani Minacia Polla 
arcától, pedig a kettőt több mint száz esztendő választja 
el egymástól. Mindegy, én mindig Minacia Pollára gon
dolok, valahányszor Plinius levelét (ep. V 16) olvasom : 
Tristissimus haec tibi scribo, Fundani nostri filia minore 
defuncta, qua puella nihil unquam festivius, amabilius, 
nec modo longiore vita sed prope immortalitate dignius vidi — 
Mélységes szomorúsággal írom neked ezeket, mert Funda-
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niusnak kisebbik leánya meghalt ; ennél a leánynál soha
sem láttam valami bájosabbat, kedvesebbet s nemcsak 
hosszabb életre, hanem úgyszólván halhatatlanságra mél
tóbbat.

Búcsúzzunk el Fundanius leányától és Minacia Pollá- 
tól és vizsgáljuk meg a rideg nyelvtényeket. Tristissimus 
kétségtelenül a tristis, -e (szomorú) melléknév felsőfoka, 
longiore pedig bizonyosan a longus 3 melléknév középfoka. 
Minore nominativusa nyilván minor, a semlegesben 
minus; ennek a minor, minus középfoknak a felsőfoka 
minimus 3 ; sajnos, nincs alapfoka, azaz hogy elveszett. 
A töve azonban bizonyosan min-; ez a tő megmaradt 
a minuere (kisebbíteni) igében és megmaradt a minister 
szóban, ami eredetileg csakugyan valami kisebbet jelent, 
még pedig szolgát ; mostanában azonban fölvitte Isten 
a dolgát, mert éppenséggel nagyurat jelent. A festivius, 
amabilius, dignius nyilván a festivus 3, amdbilis-e, dignus 3 
melléknevek középfokú egyesszámú semleges accusati- 
vusai és nem a leányra vonatkoznak, hanem a nihil szóra, 
amely ragozhatatlan főnév, tehát semleges ; ezeknek a 
mellékneveknek a középfoka tehát : festivior, amabilior, 
dignior; felsőfokukat próbáld kitalálni magad.

Tertullianus mondja a keresztények védelmére írt 
apológiájában (ápol. 50, 13) : Plures efficimur, quotiens 
metimur a vobis: semen est sanguis Christianorum = Töb
ben leszünk (— szaporodunk), valahányszor arattatunk 
tőletek (vagyis : mészároltok bennünket) : a keresztények 
vére mag. — Itt a plures (többen) állít meg bennünket. 
Ez nyilván a multus 3 (sok) középfoka. Emlékezzél vissza, 
hogy beszéltünk már ezeknek a mellékneveknek ősi mpl 
gyökéről, amely tulajdonképpen a bőséget jelenti. Ami
kor tehát a multus 3 melléknév középfoka így hangzik : 
plus, felsőfoka így : plurimus 3, akkor semmi egyéb nem 
történt, mint az, hogy az ősi gyökből ezúttal a pl hang
csoport érvényesült. Megjegyezhetjük, hogy a plurimus 
a plusimus-bó\ lett, továbbá, hogy a plus középfoknak a 
semlegesre és a két nemre ugyanaz a végződése van. Még

10 Révay: Megtanulok latiunk
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az efficimur (tétetünk) ige érdekel bennünket : fölismer
hető benne az ex, bár elváltozott alakban : ef- ; leválaszt
juk a ragot, marad tőnek fic- ; ez nem egyéb, mint a 
facio ige gyöke. Említettük, hogy a /ácío-nak ebből a tőből 
nincsenek szenvedő praesens alakjai; nos, kiderül, hogy 
az összetételekben mégis csak vannak : a praesense 
efficior, holott facior praesens nincs. Ennyivel is okosab
bak vagyunk.

A plures-hez hasonló rakoncátlan középfokot talál
hatunk még Seneca egyik mondatában (ep. III 1, 15); 
Peiores morimur quam nascimur = rosszabbak halunk 
meg, mint születünk, vagyis : rosszabbak gyanánt ; vagy : 
halálunk órájában rosszabbak vagyunk, mint mikor meg
születtünk. — Akárhogyan is fordítjuk, mindjárt tudjuk, 
hogy a peiores = rosszabbak ; tehát peior, -ius = rosszabb ; 
vagyis ez a «rossz» melléknév latin középfoka ; «rossz» 
azonban latinul malus. Nem történt tehát egyéb, mint 
az, hogy a malus tövéből nem képez a latin közép- és 
felsőfokot, viszont a peior tövéből nem képez alapfokot. 
A peior töve : ped- már régen elveszett, csak ebben a 
középfokban él és a felsőfokban : ped-simus = pessimus 
3. Itt tehát szó sincs arról, hogy a malus a közép
fokban peior-rá. változik, a felsőfokban pessimus-szÁ., tehát 
szó sincs rendhagyásról: itt bizony minden tökéletesen 
szabályszerű.

Éppen ilyen szabályszerűséget fogunk tapasztalni 
Catullusnak abban a versében is, amelyet Ciceróhoz inté
zett. Catullus és társasága bámulta Cicerót, mert az öregúr 
is szerette a feltörekvő fiatal költőket, ha nem is irodalmi, 
legalább politikai szempontból : t. i. egyformán ellenségei 
voltak Caesarnak. Valószínűleg a politikai rokonszenv 
indította Catullust, hogy külön epigrammában (49) ma
gasztalja Cicero őexcellenciáját :

Disertissime Romuli nepotum, 
quot sunt quotque fuere, Marce Tulli, 
quotque post aliis erunt in annis,
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gratias tibi maximas Catullus 
agit pessimus omnium poeta, 
tanto pessimus omnium poeta 
quanto tu optimus omnium patronus.

Magyarul: Romulus unokáinak legékesszólóbbika, 
ahány an vannak és ahány an voltak, ó Marcus Tullius 
és ahányan később lesznek más években, a legnagyobb 
hálát adja neked Catullus, valamennyi közt a legrosszabb 
költő, annyira legrosszabb költő valamennyi közt, ameny- 
nyire te valamennyi közt a legjobb ügyvéd vagy.

Ha szépen kellene lefordítani ezt a verset, a disertis
sime szót bizonyára így fordítottam volna : legnagyobb 
szónok ; ezt a kifejezést pedig: pessimus poeta omnium 
így : a legeslegrosszabb költő ; optimus omnium patronus 
eszerint : a legeslegjobb ügyvéd. Összekerült tehát a 
versben a költő és az ügyvéd; a költő szerénykedik, de 
nem meggyőződésből; Catullus tisztában volt a maga 
értékével. A szerénység azonban mégis őszintén hatott, 
mert Rómának akkoriban nem volt különb szónoka és 
írója, mint Cicero s máig sincs. Igaza van tehát Catullus- 
nak, amikor azt mondja, hogy a legnagyobb szónok azok 
között is, akik post erunt, in aliis annis. A dissertissime, 
a Marce és a Tulli könnyen felismerhető vocativusok ; 
a fuere = fuerunt.

Nem is ezek érdekelnek bennünket, hanem a mellék
nevek : maximas, pessimus, optimus. A pessimust már 
ismerjük ; a maximus természetesen szintén felsőfok s ha 
felboncoljuk, ilyen : mag-simus ; tehát nyilvánvaló, hogy 
a mdgnus melléknévnek a felsőfoka ; a magnus töve is 
mag, amint a középfokból : mag-ior = maior kiderül; 
a magnus fokozása tehát : maior, -ius ; maximus 3. Marad 
az optimus; a latin o/>tő,mint az ops (bőség) szó mutatja, 
bőséget jelent. így érthető, hogy a bonus 3 melléknév 
hiányzó középfokát az op tőből származó optimus 3 felső
fokkal pótolta a latin ; középfoka : melior, ius. Ez ismét 
más tőből származik, még pedig a ml tőből, amely viszont

10*
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(mint a mel = méz) szó mutatja, jóságot, bőséget jelent. 
Hogy a bonus melléknév közép- és felsőfokú alakjai el
vesztek, annak kétségtelenül az az oka, hogy a /0' kifeje
zésére az ős latin nyelvnek rengeteg szava volt ; a hasz
nálatban ezek a szavak összekeveredtek, egyesek meg
maradtak, mások elkoptak, egyiknek az alapfoka, másik
nak a középfoka, harmadiknak a felsőfoka maradt meg. 
Ne gondolj tehát rendhagyásra és semmiesetre se hidd el, 
hogy a bonus 3 valami felsőbbrendű és titokzatos hókusz
pókusz révén a középfokban melior-rá, a felsőfokban 
optimus-szá változott.

Még csak egyet. Említettem a summus felsőfok kap
csán, hogy ez nem a super vagy supra praepositiónak a 
felsőfoka, hanem egy elveszett sup tőből képzett felsőfok. 
Szakítsunk tehát azzal a legendával, hogy a praepositió- 
kat fokozni lehet. Látszólag igen, azonban minden egyes 
alkalommal kideríthető, hogy e közép- és felsőfokok olyan 
elveszett melléknevekhez tartoznak, amelyeknek tövét 
már csak praepositiók őrizték meg. Tehát ha anterior, 
citerior középfokokat látsz, ne gondold, hogy az ante, vagy 
citra praepositiókból képezte őket a latin ; az interior, 
intimus (inter), az exterior, extremus (extra), az inferior, 
infimus (infra), a posterior, postremus (post), a propior, pro
ximus (prope), superior, supremus (super, supra), az ulte
rior, ultimus (ultra) közép- és felsőfokok alapfoka elve
szett, de az eredeti tövet az itt zárójelbe tett praepositiók 
őrzik. De azért még nem szabad azt mondani, hogy a 
latin fokozta a praepositíókat. A prior, prius (előbbi), 
primus 3 (legelső) közép- és felsőfok állítólag a práe (előbb) 
praepositióból keletkezett, fokozás útján. Nos, itt világo
san megcáfolhatjuk ezt a régi legendát, mert nyilvánvaló, 
hogy valamennyinek a töve az a pri tő, amely a priscus 3 
(régi, ősi) melléknévben is felismerhető.

Catullus versében olvastuk ezt a szót : indigne ^mél
tatlanul. Ez a szó melléknévi határozó ; tehát világos, 
hogy az I. névragozáshoz tartozó melléknevek e hangzóval 
képezik a melléknévi határozójukat. Nézzünk csak körül,
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találunk-e olyan szövegeket, amelyekből többet is tanul
hatunk? Seneca írja (ep. III 3, 9) : Scipio qui contrario in 
Africam vento relatus cum teneri navem suam vidisset ab 
hostibus, ferro se transverberavit et quaerentibus zibi impe
rator esset: «imperator, inquit, se bene habete Magyarul: 
Scipio, aki ellenkező szél által Afrikába sodortatott, midőn 
látta, hogy hajóját az ellenség elfogja, kardjával átdöfte 
magát és a kérdezősködőknek, hogy hol a fővezér, így 
felelt: «A fővezér jól van.»—Se habet— tartja magát, 
érzi magát ; bene se habét = jól érzi magát ; ugye, 
azonnal eszedbe jut Európa rossz szelleme, a népeket gyötrő 
Napóleon, aki mikor Oroszországban egész hadserege el
pusztult, ezt üzente haza : «A hadsereg ugyan elpusztult, 
de a császár jól van.» Hasonlítsd össze a két hadvezért 
és állapítsd meg, melyik volt különb a kettő közül.

E kis levélrészlet erkölcsi tartalmán kívül a bene 
határozószó érdekel bennünket. Bene = jól, tehát nyil
ván a bonus 3 melléknév melléknévi határozója. Nem 
történt egyéb, csak a tőbeli 0 hang £-vé változott. Ez aztán 
igazán nem nagy dolog. Ugyancsak Seneca leveleiben (ep. 
V 6, 7) olvassuk: Libenter ex iis, qui a te veniunt, cognovi 
familiariter te cum servis tuis vivere ; hoc prudentiam tuam, 
hoc eruditionem decet. . . Servi sunt? Immo conservi, si 
cogitaveris tantundem in utrosque licere fortunae. Magyarul: 
Azoktól, akik tőled érkeznek, szívesen hallom, hogy te 
családiasán élsz együtt rabszolgáiddal. Ez illik a te okos
ságodhoz, a te műveltségedhez . . . Szolgák ? inkább szolga
társaink, ha arra gondolsz, hogy a sorsnak ugyanannyi 
szabad ellenünk is, ellenük is. — Valósággal keresztényies 
felfogás ez, holott a mai köztudatban az ókori rabszolgák
ról valóságos rémregények élnek. Cognovi te vivere: 
ugyanolyan jelenség, mint : gaudeo te arripere. Ezekkel 
a nyelvi jelenségekkel majd a XV. fejezetben foglalkozunk. 
Decet prudentiam tuam — illik a te okosságodhoz ; tan
tundem in utrosque licere fortunae = hogy ugyanannyi 
szabad a szerencsének mindkettőnk ellen ; utrosque az 
uterque 3 névmás alakja ; tegyük el a következő fejezetre.
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A libenter és familiariter melléknévi határozók ; mással
hangzós és i tövű melléknevekből, mint ezek (libens, 
familiaris) ter vagy iter képzővel alakítja a latin a 
melléknévi határozót. Most már aztán könnyen felismer
jük az ilyen alakokat is és nem tévesztenek meg azzal, 
hogy tövük tulajdonképpen melléknévi tő.

Fejezzük be mai beszélgetésünket Cicero egy érdekes 
és kemény mondatával (Verr. IV i, 2) : Latine me scitote 
loqui = tudjátok meg, hogy én latinul beszélek! Ezt 
akarja mondani: magyarán beszélek ; kereken kimon
dom, amit gondolok. A scitote me loqui ugyanolyan, mint : 
gaudeo te arripere. Megragadom az alkalmat és én is 
magyarán, vagyis kereken megmondom : eddigi szöve
geink alapján azonnal és határozottan fel kell ismernünk 
minden szó jellegét és szerepét, azonnal fején kell találni 
a szöget. Ne légy olyan, mint azok, akikről ugyancsak 
Cicero mondja (Phil. 12, 2, 5), hogy ha később gondol
koznak a dolgokról, mindig okos gondolataik támadnak, 
csak éppen akkor nem, amikor időszerű az illető kérdés : 
Posteriores enim cogitationes sapientiores solent esse = 
Ugyanis az utólagos gondolatok bölcsebbek szoktak lenni. 
— Meglep bennünket ez a pompás fogalmazás, amelyet a 
franciák sok-sok évszázad múlva így fordítottak le : esprit 
d’escalier, vagyis az a szellemesség, ami már csak a lépcsőn, 
távozás közben szokott eszünkbe jutni.

S ezt a készséget és tökéletességet, ezt a valósággal 
katonás készenlétet úgy éred el, ha keményen dolgozol ; 
ha keveset beszélsz és folyton cselekszel, úgy, amint Sal
lustius mondta (Cat. 8, 5): Optumus quisque facere quam 
dicere malebat = minden kiváló ember inkább akart csele
kedni, mint beszélni. — Optumus = optimus ; már előbb 
is szerepelt Sallustius-szövegünkben ilyen szó : proxumus ; 
sőt ugyanabban a Sallustius-szövegben aedis volt aedes 
helyett. Az efféle régiességeket szereti Sallustius és szíve
sen alkalmazza. Modorosság ez, de nekünk meglehetősen 
értékes, mert bizonyos régebbi nyelvalakokat ismerhetünk 
meg ezen a réven.
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Ma Catullus szavaival búcsúzom tőled és kívánom, 
hogy te légy minden tanítványom közt a legkülönb : 
optimus omnium discipulorum.

XI.

SIC VOS NON VOBIS.

Donatus tanár úr, a mi kitűnő barátunk, akinek köny
veiről már beszélgettünk, egyebek közt megírta Vergilius 
életrajzát is. Ez az életrajz természetesen tele van mon
dákkal és legendákkal, hiszen Vergilius életét már az ókor
ban is bizonyos titokzatosság övezte. A kis életrajz adomái 
között van egy (Donat, vita Verg. 17), amely világhírre 
tett szert, bár ennek a hitelessége is meglehetősen ingatag. 
Hiszen Vergilius szerény, szemérmes és visszahúzódó em
ber volt s nem valószínű, hogy olyasmit tett volna, amit 
ez a kis adoma tulajdonít neki. Történt ugyanis, hogy 
valamelyik éjjel Vergilius fölment a Palatínusra és a csá
szári palota kapujára kifüggesztett egy distichont. Ezt :

Nocte pluit tota, redeunt spectacula mane : 
divisum imperium cum Jove Caesar habet.

Magyarul: Egész éjjel esett, reggel mégis újra kez
dődnek a játékok : Caesar megosztotta az uralmat Jupi
terrel.
Magyarán ez annyit jelent, hogy akármilyen rossz idő 

volt is éjszaka, nappalra kiderült, amiből az következik, 
hogy a világ sorsát ketten intézik : Jupiter és Augustus. 
Éjjel Jupiter uralkodik, nappal Augustus. Első pillanatra 
megállapítható, hogy a kis distichon hízelgés tekintetében 
meglehetősen túllőtt a célon, hiszen már az ókorban is 
tudták, hogy az időjárást nem a császár irányítja. Nos, 
de ne bírálgassunk, hanem hallgassuk tovább Donatus 
mestert. Másnap reggel, amint a mesékben történni szo
kott, felkelt a császár, kiment a kapuba s hát mit lát a
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kapuszárnyon? Ezt a kis distichont. Nagyon megtetszett 
neki és mindenáron meg akarta jutalmazni az ismeretlen 
költőt. Felszólítására jelentkezett is egy költő, Bathyllus, 
a városszerte ismert fűzfapoéta, és hát a császár természe
tesen gazdagon megjutalmazta.

Bosszantotta Vergiliust ez az eset s ezért egyik éjjel 
megint elment a császári palotához s új verset ragasztott 
ki a régi alá. Ez az új vers így hangzott : Hos ego versi
culos feci, tulit alter honores = ezeket a versikéket én írtam, 
más vitte el a jutalmat. És most egy befejezetlen értelmű, 
rejtélyes félverset függesztett ki a kapura, négyszer egymás 
alá; ez a félvers így hangzott: Sic vos non nobis = így ti 
nem magatoknak. Augustus császár okos ember volt, s 
mikor meglátta a négyszer leírt félsort, megint felszólítást 
küldött szét, hogy jelentkezzék az, aki ki tudja egészíteni 
a négyszer azonos félsort, mert bizonyára az lesz az igazi 
költő, aki a múltkori két sort is kiragasztotta. Bathyllus 
tudománya most már csütörtököt mondott, azonban jelent
kezett Vergilius és könnyedén kiegészítette a félverseket, 
még pedig ilyenképpen:

Sic vos non vobis nidificatis aves. 
Sic vos non vobis vellera fertis oves. 
Sic vos non vobis mellificatis apes. 
Sic vos non vobis fertis aratra boves.

Magyarul: így ti nem magatoknak fészkeltek, madarak ; 
így ti nem magatoknak hozzátok a gyapjút, birkák; 
így ti nem magatoknak csináljátok a mézet, méhek; 
így ti nem magatoknak húzzátok az ekét, ökrök.

Mondanunk sem kell, hogy Bathyllus megszégyenült és 
Vergilius kapta meg a császár igazán fejedelmi jutalmát. 
Ámbár egészen bizonyos, hogy az egész adomából egyetlen 
szó sem igaz, annyi tagadhatatlan, hogy ezek a versek 
ránk maradtak.

És az is bizonyos, hogy olyan szókat találtunk ben
nük, amelyekkel már régen kacérkodunk : hos, ego, alter, 
vos, vobis. Az első szöveg, amelyet olvastunk, már meg
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mutatta nekünk a vobis és nos szavakat s akkoriban eze
ket gyüjtőfüzetünk névmási rovatába jegyeztük. Ilyen 
szókkal azóta is találkoztunk. Eddigi olvasmányainkban 
ismételten előfordult a vobis, ego, az altér, a vos és az itt 
szereplő hős szónak egyes alakjai, mint például: his. Ha 
most még belekukkantunk Terentiusnak «Androsilány»című 
vígjátékába, ott ezt olvassuk (Andr. 636) : proximus sum 
égőmét mihi = legközelebb vagyok én magam magamhoz, 
— ami nyilván annyit jelent latin fogalmazásban, hogy : 
Minden szentnek maga felé hajlik a keze. Itt a mihi 
részeshatározó az újság ; ezzel is találkoztunk már, még 
pedig mihi és mi alakban (scribenti mi dictat Amor). Az 
ilyen szófaj : én, nekem, ti, nektek, — mint a magyar 
nyelvtanból tudjuk : névmás ; még pedig éppen ezek, 
amelyeket most felsoroltunk, személyes névmások. Ismer
jük a névmások fajait, tudjuk, hogy vannak ezenkívül 
még birtokos, mutató, vonatkozó, kérdő és határozatlan 
névmások s azt is tudjuk, hogy minden nyelvben igen nagy 
a szerepük ezeknek a szófajoknak. Ha nem volna névmás, 
egy többszörösen összetett mondatban az író kénytelen 
volna minduntalan ismételni a főneveket és mellékneve
ket : mert a névmások mindig a névszókat helyettesítik. 
Olvassuk el Lucius Annius Octavius Valerianus kőkopor
sójának feliratát (CE 1498);

Evasi effugi, spes et fortuna valete,
Nil mihi vobiscum est, ludificate alios.

Magyarul: Kisiklottam, kimenekültem, remény és 
szerencse Isten veletek, nincs nekem veletek semmi (dol
gom), játsszatok ki másokat.
A személyes névmáson kívül ebben a három kis szö

vegben előfordult még a hős, altér és az alios. Nem nehéz 
megállapítanunk, hogy a hős mutatónévmás, az alter és 
alios pedig határozatlan névmás. Feltűnő, hogy a szemé
lyes névmás első személye : ego, az egyik szövegben -met 
szótagot vett maga mellé : az efféle kis szótag a jelentés 
erősítésére (én magam j én ám ; én bizony) szolgál.
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Próbáljuk meg gyűjteményünk adatait a névmások 
fajtái szerint csoportosítani; nem lesz nehéz, hiszen 
csak jelent és ükre kell gondolnunk. Tehát a személyes 
névmások közé tartoznak az említetteken kívül: me, tu, 
tibi, nos ; a birtokos névmások közé : meo, mea, meae, 
tua, tuum, tuarum, noster, nostra, nostrum, nostris, 
vestra ; a mutató névmások közé ezek : eius, eo, ei, idem, 
haec, hoc, hac, illud, illius, ipsa ; a vonatkozó névmások 
közé : qui, quae, quod, quem, quas, quibus ; a kérdő 
névmás : quis, quid ; határozatlan névmások : quisquis, 
nulla, aliquis, quidquid, tantum, cuique, omnia, solam, 
totis, nullos. Ez a felsorolás természetesen csak kis része 
gyűjteményünknek, de ez is kellőképpen eligazít bennün
ket. Gyűjteményünk egyéb anyagából már csak két név- 
mási alakot veszünk ki: tecum, mecum (veled, velem). 
Ezek pompásan illenek a most olvasott sírfelirat vobiscum 
névmásához. A cum praepositio ismételten előfordult és 
láttuk, hogy a főnév, amely határozóként szerepel, ezzel 
a praepositióval kapcsolatban mindig az ablativus alak
ját mutatta. Bizonyos tehát, hogy a vobis, te, me a szemé
lyes névmás ablativusai; a személyt és számot könnyen 
meg tudjuk állapítani. Mindjárt megállapítjuk azt is, 
hogy a személyes névmás ablativusai a cum praepositiót 
magukhoz ragasztják ; tehát a latin nem mondja : cum 
te, hanem mindig tecum (= veled), nem mondja : dominus 
cum vobis, hanem : dominus vobiscum {=• az Ür veletek),

Hogy milyen tömeg névmás szerepel a latin szövegek
ben, arra elegendő elolvasnunk például. Seneca néhány 
sorát (elem. I 8, 2) : Quam multa tibi non licent, quae 
nobis beneficio tuo licent! Possum in qualibet parte urbis 
solus incedere sine timore, quamvis nullus sequatur comes, 
nullus sit domi, nullus ad latus gladius ; tibi in tua pace 
armato vivendum est. Magyarul: Mily sok minden nem 
szabad neked, ami nekünk a te jóságodból szabad! A vá
rosnak bármely részében sétálhatok egyedül, félelem nélkül, 
ámbár egyetlen kísérő sem követ és sem otthon, sem az 
oldalamon nincs kardom ; neked a te békességedben
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(vagyis ha békességet, ha nyugalmat akarsz) fegyveresen 
kell élned. — Seneca ezt a művét, amely a kegyességről 
szól, Nero császárnak ajánlja és ezekben a sorokban is 
éppen róla beszél: a császár nem mozoghat szabadon, 
folyton résen kell lennie, fegyver nélkül nem járhat, 
egyedül nem teheti ki lábát palotájából; mennyivel 
könnyebb a dolga az egyszerű embernek! Ebben a rövid, 
néhánysoros szövegben tizenegyszer fordul elő névmás ! 
Rendezzük csak ezt a leletet. Személyes névmás : tibi, 
nobis ; birtokos névmás : tuo, tua ; vonatkozó névmás : 
quae ; határozatlan névmás : qualibet, solus, nullus. De 
ugyancsak bőven szerepelnek névmások Cicerónak itt 
következő szövegében is (Cato mai. XIV 46) : Ego verő 
propter sermonis delectationem tempestivis quoque conviviis 
delector, nec cum aequalibus solum qui pauci admodum 
restant, sed cum vestra etiam aetate atque vobiscum, habeoque 
senectuti magnam gratiam, quae mihi sermonis aviditatem 
auxit, potionis et cibi sustulit — Én bizony a beszéd gyö
nyörűsége kedvéért korán kezdődő lakomákban is élvezetet 
találok, még pedig nem csupán kortársaimmal, akik már 
csak kevesen vannak, hanem a ti korosztályotokkal és 
veletek is és nagyon hálás vagyok az öreg kornak, amely 
nekem (bennem) megnövelte a beszélgetés vágyát (mohó
ságát), de elvette az ital és étel vágyát. — A szövegben 
legérdekesebb a sustulit ige ; ennek praesense : tollo, 
perfectumtöve sustul-, nyilvánvalóan a sub praepositió- 
val összetett alak ; marad tőnek : túl-, vagyis ugyanaz 
a perfectumtő, amelyből a fero ige perfectum-alakjait 
behelyettesítettük. Bizonyos tehát, hogy volt valamikor 
egy tulo ige, amely később tollo alakban élt tovább., Je
gyezzük fel füzetünkbe a sermonis, potionis, cibi genitivu- 
sokat, amelyeknek rokonaival majd a jelzőről szóló 
(XVIII.) fejezetben találkozunk ; admodum = csak ; nec 
solum = et non solum; emeljük ki végül a névmásokat: 
ego, qui, pauci, vestra, vobiscum, quae, mihi. A qui nyil
ván vonatkozó névmás s a quae is az ; az előbbi az aequa
libus szóra vonatkozik, amely többesszámú és hímnemű,
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az utóbbi a gratiam szóra, amely egyesszámú és nőnemű ; 
látjuk, hogy a vonatkozó névmás azzal a szóval, amelyre 
vonatkozik, nemben és számban megegyezik, esetben 
azonban nem. A vonatkozó névmás semlegese : quod; 
ezzel is találkoztunk már. A szövegből már csak az aetate 
szót emeljük ki = korosztályotokkal ; aetas tulajdon
képpen annyi, mint : kor, korszak ; jegyezzük meg még : 
habeo magnam gratiam = nagy hálát bírok = nagyon 
hálás vagyok.

Martialisnak egy csípős kis epigrammája (V 43) újabb 
névmással ismertet meg bennünket :

Thais habet nigros, niveos Laecania dentes,
Quae ratio est? Emptos haec habet, illa suos.

Magyarul: Thais fekete fogakat, Laecania hófehér 
fogakat bír. Mi az oka? Ez bír vásárolt fogakat, amaz 
sajátjait : ennek műfogai vannak, Thaisnak saját fogai. — 
No lám, hát a műfog nem a mi korunk találmánya? Nem 
bizony: a rómaiak használtak már műfogakat (mint 
ahogy parókát is!), ismerték a fogtömést, fogfúrást és 
természetesen az aranyfogakat is. — Három névmás 
hullott itt az ölünkbe : haec, illa, suos. Haec és illa 
mutató, suos harmadik személyű birtokos névmás. Az 
illa nyilván nőnem, mert Thais neve helyett áll; ugyan
csak nőnem a haec is, mert Laecania nevét helyettesíti. 
Eddigi gyűjteményünkből megállapíthatjuk már, hogy a 
közelebbre mutató névmás : hic, haec, hoc ; a távolabbra 
mutató pedig : ille, illa, illud. Ez az ille névmás jó isme
rőse annak, aki francia vagy olasz nyelvvel foglalkozott 
már : a francia le névelő az ille második szótagja ; az 
olasz il névelő ugyanennek a névmásnak első szótagja. 
Ebből nyilvánvaló, hogy az olasz az első, a francia a máso
dik szótagot hangsúlyozta : a hangsúlytalan szótag elve
szett ; viszont az olasz és francia nőnemű névelő : la az 
illa névmás második szótagját őrizte meg. Essünk túl a 
személyes és mutató névmások ragozásán. Ha minden 
alakjuk előfordult volna már, nem kapnál tőlem kész
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táblázatot, de mivel vannak olyan alakjai, amelyeket még 
nem láttunk, mégis csak jó lesz táblázatban összefoglalni 
a ragozásukat. Tehát a személynévmás alakjai :

Eset Egyes sz. Többes sz. [Egyes sz. Többes sz.

Nom. ego nos | tu vos
Acc. me nos 1 te vos
Abl. me nobis te vobis
Dat. mihi nobis tibi vobis
Gén. mei nostri, nostrum | tui vestri, vestrum

A személynévmás harmadik személyét a mutató
névmások pótolják. Lássuk hát a két mutató névmás 
alakjait ebben a kis ketrecben :

Szám Eset | m. f. n. m. f. n.

Eg
ye

s

Nom. I hic haec hoc [ille illa illud
Acc. hunc hanc hoc illum illam illud
Abl. hoc hac hoc illo illa illo
Dat. | huic huic huic illi illi illi
Gen. 1 huius huius huius illius illius illius

Tö
bb

es

Nom. hi hae haec illi illae illa
Acc. hős has haec illos illas illa
Abl. j his his his illis illis illis
Dat. his his his illis illis illis
Gén. horum harum horum illorum illarum illorum

Természetesen nemcsak ez a két mutató névmás van ; 
hanem itt van mindjárt az is, ea, id, amelynek már számos 
alakjával találkoztunk. Majd mindjárt megismerkedünk 
ragozásának a fortélyaival is. Egyelőre jegyezzük meg, 



hogy a hic névmás töve : ho ; ehhez az ősidőkben felvette 
az indogermán erősítő tövet, amely így van : -gha; jelen
tése : bizony. A latin ego névmás úgy keletkezett, hogy 
az ősi indogermán : a névmásgyökhöz hozzájárult az erő
sítő -gha; ego ősalakja tehát : agha. Éppen így a hic 
névmás ősalakja ez : hogha; ma is él ez a hic névmás 
semlegesében : hoc. Az ego egyes alakjainak ősi töve : 
ma ; ez él a me és mihi alakokban ; él a német mir (nekem) 
szóban is ; él továbbá az ego genitivusában : mei ; s végül 
megmaradt a meus 3 birtokos névmásban. De hozzátehet
jük, hogy ugyanennek a ma gyöknek a maradványa az 
igék egyesszámú első személyének -m ragja (amabam, 
peream).

A hic ragozásához jegyezzük meg még, hogy egyes 
alakjainak keletkezésében szerepet játszik a névmásokat 
erősítő -ce szótag. Ilyen erősítő szótag volt már a -met is. 
A hic hímnemű accusativusa például így képződik: 
ho-m-ce, ebből lesz a homc, ebből a honc és végül ebből a 
hunc alak ; ugyanígy keletkezik a nőnemű accusativus is ; 
a többesszámú dativus a : ho-is, ha-is alakokból kelet
kezik.

Legkülönösebb alakja a többesszámú semleges nomi
nativus és accusativus : haec. Ilyen többesszámú névmási 
nominativusszal és accusativusszal találkozunk még a 
vonatkozó és kérdőnévmásoknál is (quae). Feltűnő, hogy 
ezek az alakok egyeznek az illető névmások egyesszámú 
vagy egyes- és többesszámú nőnemű nominativuszával. 
Ennek az a magyarázata, hogy a többesszámú semleges 
nominativus mindig kacérkodik az egyesszámú nőnemű 
nominativusszal. A közbeszédben nehéz volt különbséget 
tenni az ilyen szóalakok közt : verba, gutta ; a verbd 
a verbum szó többesszámú semleges nominativusa, viszont 
a gutta: egyeszámú nőnemű nominativus. A köznyelv
ben, különösen a nép nyelvében az ilyen -a végű alakok 
összemosódtak s így történhetett, hogy néhány névmásnak 
a többesszámú semlegese a nőneműek mintájára, vagy 
tudományos szóval: analógiájára alakult. A modern nyelv-
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tudományban nemcsak a nyelvtörvény fontos, hanem az 
analógia is. Amit régen kivételnek tartottak, az jórészben 
analógiás jelenség. Ezt a magyarázatot fényesen igazolják 
a román nyelvek : a latin responsum (felelet) semleges szó 
többesszámú nominativusa : responsa; ebből alakult a 
francia réponse szó, amely viszont nőnemű ; a latin fortis 
melléknév többesszámú semleges nominativusa : fortia; 
ebből alakult az olasz forza és a francia force (erő) szó, 
mind a kettő egyesszámú nőnemű nominativus.

A hic névmás genitivusa a legnagyobb meglepetés ; 
mind a három nemben -ius a végződése, amely előtt a 
tőbeli a és o hangzó w-ra változik. Volt a latinban régen 
egy birtokos névmás : quoius, quoia, quoium; ez később 
cuius, cuia, cuium alakban szerepelt ; Vergiliusnál még 
előfordul ez a kifejezés : cuium pecus = kinek a barma ; 
később ez a névmás elveszett és csupán a qui vonatkozó és a 
kérdő névmás genitivusában maradt meg, tehát egyetlen 
eset szerény szerepével kellett megelégednie. Nos, a qui 
és quis névmás genitivusának analógiájára képezte aztán 
számos más névmás is az egyesszámú genitivusát. Ilyen 
névmási genitivusa van nemcsak a hic és az ille, hanem az 
is, uter, alter, neuter, ullus, nullus, solus, totus névmások
nak, sőt mi több, még az unus 3 számnévnek is.

Olvassuk el Liviusnak néhány sorát (I 16, 6—7) :
Proculus Julius in contionem prodit. Romulus, in

quit, Quirites, parens urbis huius, prima hodierna luce 
caelo repente delapsus se mihi obvium dedit. Cum per
fusus horrore venerabundus adstitissem, petens preci
bus, ut contra intueri fas esset, «abi, nuntia» inquit «Ro
manis, caelestes ita velle, ut mea Roma caput orbis ter
rarum sit.»

Magyarul: Proculus Julius előlép a gyűlésbe és így 
szól: «Polgárok! Romulus, ennek a városnak az atyja, 
ma hajnalban az égből hirtelen leszállt és megjelent ne
kem. Midőn rémülettől eltelve, áhítatosan álltam ott, 
kérvén könyörgésekkel, hogy szemébe nézni szabad 
legyen, így szólt : Menj, add hírül a rómaiaknak : az
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égiek úgy akarják, hogy az én Rómám a földkerekség 
feje legyen.»
A szöveg érdekességei: prima luce = az első fény

kor = hajnalban ; hodiernus 3 = mai; se obvium de
dit = magát szembe adta ; perfusus horrore = rémület
től leöntve ; contra = ellen ; nuntia caelestes velle = add 
hírül, hogy az égiek akarják; ugyanolyan, mint: gaudeo 
te arripere és jegyezd ugyanoda ; orbis terrarum = a föl
deknek köre, vagyis a földkerekség. A névmások ismerő
seink : huius, mihi, mea. De már új névmásokkal talál
kozunk Cicerónak az öregségről írt és Catóról elnevezett 
könyvében (Cato mai. II 4) : Quibus nihil est in ipsis 
opis ad bene beateque vivendum, eis omnis aetas gravis est; 
qui autem omnia bona a se ipsi petunt, eis nihil malum, 
potest videri, quod naturae necessitas adferat. Quo in genere 
est in primis senectus. Magyarul: Akikben magukban 
semmi erő (támaszték) nincs a jó és boldog életre, azoknak 
minden kor súlyos ; akik azonban a javakat mind maguk 
maguktól kérik, azoknak semmi sem látszhat (tűnhetik 
fel) rossznak, amit a természet kényszerűsége magával 
hoz. Ebben a nemben az elsők között van az öregség. — 
írjuk ki a szövegből a névmásokat : ipsis, eis, qui, omnia, 
se, ipsi, quod, quo. Ezek közül qui a vonatkozó névmás 
többesszámú nominativusa, quo egyesszámú semleges 
ablativusa (mint az in praepositio mutatja). Az ipsis és 
ipsi többesszámú alakjai az ipse, ipsd, ipsum (ő maga) 
mutatónévmásnak ; az egyik többesszámú nőm., a másik 
többesszámú abl.; végül az a se (maguktól) kétségtelenül 
határozó, tehát többesszámú ablativus. Itt egy furcsa 
névmással ismerkedünk meg : ez a visszaható névmás ; 
nevezetessége, hogy a töbesszáma olyan, mint az egyes
száma, nominativusa pedig nincs; alakjai acc. se, abl. se, 
dat. sibi, gén. sui. .

Hátra van még az eis névmási alak ; ez, mint a jelen
téséből látjuk, többesszámú dativus. Vágjuk el a ragot, 
marad tőnek e; igen ám, de ismerjük már ilyen alakjait 
is : eius, eo, ei, eorum, viszont tudjuk, hogy az egyes-
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számú nominativusa így van : is, ea, id. Könnyű észre
vennünk, hogy a névmás i töve éppen úgy játszik velünk, 
mint az eo ige i töve, vagyis magánhangzós rag előtt e 
alakban mutatkozik, legalább is az egyesszámú hímnemű 
és semleges nominativusban és a semleges accusativusban ; 
máskor mindig az e tőalak szerepel; a többesszámú nomi
nativus : ei, viszont előfordul ii alakban, a dativus és 
ablativus pedig eis és Us alakban. Az ilyen rakoncátlan
kodást is csak az analógiával lehet megmagyaráznunk. 
Az is, ea, idx&gezásAt állítsd össze a gyüjtőfüzetben. Meg
jegyezzük még a szöveghez, hogy a quibus a vonatkozó 
névmás többesszámú dativusa, az omnid az omnis, omne 
határozatlan névmás többesszámú semleges accusativusa, 
régi ismerősünk ; a quoin genere kifejezés helyes szórendje : 
in quo genere.

Feltűnő még az is, ea, id névmás semlegesének d vég
ződése ; ugyanez a d szerepel az ille, iste, qui, quis, dlius 
névmások semlegesében. Egy füst alatt összeállíthatod 
az iste névmás eseteit is. Előfordult már néhányszor az 
idem (ugyanaz) névmás is, amely az is névmás és a -dem 
szócska összetétele ; az összetételben az is ragozásbeli 
mássalhangzói némi változást szenvednek vagy elvesz
nek. Nominativusa i-dem, ea-dem, i-dem; elveszett tehát 
a hímnemben az s, a semlegesben pedig a d végződés ; accu
sativus eun-dem, ean-dem, i-dem, vagyis itt az accusati
vus m ragja n-né változott ; többi alakja megmarad a 
-dem szócska előtt, csak a többesszám genitivusában vál
tozik megint az m végmássalhangzó -w-né. Már csak annyit 
kell megjegyeznünk, hogy az ille névmás ősi töve ugyanaz 
az on, amely az unus számnév tövében rejtőzik ; az on 
tőből -lo képzővel alakult az on-lo, ebből az ollo, ebből 
pedig az illő-tő. Ez a tőrokonság magyarázza meg az ilyen 
régies és költői alakot : olli, meg azt is, hogy az unus 
számnév mért kap olyan dativus- és genitivus-ragot, mint 
a névmások.

A kérdő névmás a latinban : quis, quid, vagyis a 
kérdőnévmás hímneme és nőneme azonos, legalább is

11 Révay: Megtanulok latinul. 



az egyesszámban ; a vonatkozó névmás qui, quae, quod 
A kérdő névmás többesszáma mind a három nemben tel
jesen egyforma a vonatkozó névmás többesszámával. A 
kérdő névmás egyesszáma a nominativus kivételével azo
nos a vonatkozó névmás hímnemű egyesszámú alakjaival, 
úgy hogy elegendő csak a vonatkozó névmás alakjait 
bemutatnunk :

Szám Eset m. f. n.

Eg
ye

s

Nőm. qui quae quod
Acc. quem quam quod
Abl. quo qua quo
Dat. cui cui cui
Gén. cuius cuius cuius

Tö
bb

es

Nőm. qui quae quae
Acc. quos quas quae
Abl. quibus quibus quibus
Dat. quibus quibus quibus
Gen. quorum quarum quorum

Mind a két névmásnak ősi töve az indogermán ka és 
ki ; ebből a tőből nemcsak ez a két névmás származik a 
latinban, hanem a qualis és quantus határozatlan névmás 
is ; ez rejtőzik továbbá a quare és cur (miért), quot (hány), 
quando (mikor), sőt a -que (és), atque (és) szóalakokban is.

Tertullianus védőiratának egyik részlete (ápol 24, 5) 
az alius határozatlan névmást mutatja be különféle sze
repeiben :

Colat alius Deum, alius lóvém; alius ad caelum 
manus supplices tendat, alius ad aram Fidei manus; 
alius si hoc putatis nubes numeret orans, alius lacunaria ; 
alius suam animam deo suo voveat, alius hirci.
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Magyarul: Tisztelje az egyik Istent, a másik Jupi
tert ; az egyik tárja az égre könyörgő kezeit, a másik 
Fides oltára felé ; az egyik, ha ezt képzelitek, számlálja 
imádkozván a felhőket, a másik a mennyezetet; az 
egyik ajánlja fel istenének a maga lelkét, a másik a 
kecske lelkét.
A szöveg értelme ez : a pogányok azzal csúfolták a 

keresztényeket, hogy imádkozás közben a felhőket szám- 
álják, mert a keresztények rendszerint szabad helyen gyü- 
ekeztek össze és oltár nélkül imádkoztak ; a pogányok 

templomban, oltárok előtt; a pogányok kecskét áldoztak 
és ajánlottak fel istenüknek, a keresztények csak a saját 
lelkűket. Juvenalis is azzal csúfolta a keresztényeket, 
hogy nem imádnak egyebet, mint a felhőket és az ég 
szellemét. — Szövegünkben az alius-alius kétféle értelem
ben szerepel : az egyik — a másik. így használja a latin 
még az alter névmást is. A suo nem egyéb, mint a birtokos 
névmás harmadik személye ; a hoc a hic névmás egyes
számú semleges accusativusa. Vannak aztán olyan hatá
rozatlan névmások, amelyek egymásra vonatkoznak. 
Ilyenek a : talis-qualis,' tantus-quantus, tot-quot névmási 
párok. Seneca írja (ep 114, 1) : Talis hominibus fuit 
oratio, qualis vita = olyan volt az embereknek a beszéde, 
amilyen az élete. — De ez a magyarban is megvan, nincs 
benne semmi nevezetesség. Ugyancsak Seneca egyik leve
lében (ep. I 7,11) olvassuk : Satis enim magnum alter alteri 
theatrum sumus = elég nagy színház vagyunk egyik a 
másiknak. Itt élvezhetjük az alter dativusát, az ősi i rag
gal. És — ha nem vetted volna észre — most már megem
líthetjük, hogy ez az i dativusrag ugyanaz, mint a főnevek 
dativusragja. Maradjunk csak Senecánál és idézzünk egy 
részt a Polybiushoz írt vigasztalásából (cons. ad Polyb. 
1, 1):

Quid enim immortale manus mortales fecerunt? 
septem illa miracula et si qua his multo mirabiliora se
quentium annorum extruxit ambitio aliquando solo 
aequata visentur, ita est: nihil perpetuum, pauca diu-

11*
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túrna sunt; aliud alio modo fragile est, rerum exitus 
variantur, ceterum quidquid coepit et desinit.

Magyarul: Mert miféle halhatatlant alkottak ha
landó kezek? Az a hét csoda és ha esetleg még ezeknél is 
nagyobb csodákat épített a következő évek becsvágya, 
egyszer majd a föld színével egyenlőknek látszanak, 
így van: semmi sem örök, csak kevés dolog állja az 
időt; minden más-más módon törékeny, a dolgok pusz
tulása sokféle, egyébként aminek kezdete volt, annak 
vége is van.
Jegyezzük meg a szöveghez : septem illa miracula = 

az a hét csoda, vagyis az óvilág hét csodája (és pedig: 
Pheidias Zeus-szobra Olympiában; Semiramis függő
kertjei Babylonban ; Maussolos király síremléke Halikar- 
nassosban ; Artemis temploma Ephesosban ; az egyip
tomi piramisok ; a rhodosi kolosszus ; a Pharos, vagyis 
az alexandriai világítótorony); visentur: a visor ige 
futuruma ; diuturna = tartós, sokáig tartó (ez a szó is 
rokona Jupiternek); aliud alio modo = más más módon, 
vagyis minden dolog másféleképpen ; fragile = törékeny, 
vagyis múlandó ; exitus = többesszámú nominativus, 
jelentése kimenetel, vég, pusztulás ; variantur = válta
koznak ; coepit igének csak perfectum-alakjai vannak. 
S végül lássuk a névmásokat : az alius kettős szerepét 
már ismerjük ; az illa, a his és a quid ugyancsak ismerő
seink ; his mirabiliora = ezeknél csodálatosabbak : érde
mes megjegyezni, hogy a középfok mellett az, amivel össze
hasonlítottunk valamit, ablativus; jegyezzük fel ezt a 
XVI. fejezet számára. Most aztán némi meglepetés követ
kezik : a qua névmás tulajdonképpen az aliquis, aliquid 
névmás többesszámú semleges accusativusa s meg kell 
jegyeznünk, hogy valahányszor ez a névmás a si kötőszó 
után következik, összetételnek első tagját (ali-) elhagyja.

Keressük ki a névmásokat a következő Gellius-szö- 
vegből is (n. A. XI 14): Romulum dicunt ad coenam voca
tum ibi non multum bibisse, quia postridie negotium habe
ret; ei dicunt; «Romule, si istuc omnes homines faciant,
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vinum vilius fit». Is respondit: <dmo vero carum, si quan
tum quisque volet, bibat: nam ego bibi quantum volui.» 
Magyarul: Mondják, hogy a vacsorára meghívott Romu
lus ott nem sokat ivott, mert másnap dolga volt; mond
ják neki: «Romulus, ha ezt teszi minden ember, a bor 
értéktelenebb lesz.» Ő felelte : «Sőt, éppen drága (értékes), 
ha kiki annyit iszik, amennyit akar : mert én ittam, 
amennyit akartam.» A quantum (amennyit) a quantus 3 
névmás alakja ; az ei, is, ego már ismerőseink ; az istuc 
nem egyéb, mint az iste, ista, istud névmás egyesszámú 
semleges accusativusa, istud helyett. Ez az alak úgy kelet
kezett, hogy az istud felvette a -^erősítő szótagot, amely
nek végén a hangsúlytalan e hangzó eltűnt, a végső c előtt 
pedig az istud d hangzója kimaradt.

Marad a quisque nominativus. Ez is határozatlan 
névmás; a qui, quae, quod, vagyis quis, quid névmásokból 
úgy keletkeznek a latin határozatlan névmások, hogy 
vagy az ali szócska járul eléjük, vagy pedig a -dam, -que, 
-vis szótagok ragadnak hozzá; a magyarban is van : 
«bárki, akárki, valami» névmás. Ezekben mindig csak 
magát a névmást ragozza a latin, a járulékos szótagok 
ragozhatatlanok. Viszont az ilyen határozatlan névmások
ban : quisquis, quidquid (bárki, bármi) tulajdonképpen 
kétszer szerepel ugyanaz a névmás, tehát ennek mind a 
két felét ragozza a latin ; a magyarban is van ilyen névmás: 
kiki. Ezt a kifejezést : dicunt Romulum bibisse — mond
ják, hogy Romulus ivott, — jegyezzük fel a gaudeo te 
arripere kifejezés mellé. Az alter, -a, -um (egyik-másik), 
uter, -a, -um (melyik a kettő közül), a neuter, -tra, -trum 
(egyik sem) névmásokat az a és 0 tövűek szerint ragozza 
a latin azzal a különbséggel, hogy a dativusuk végződése 
-i, a genitivusuké pedig -ius.

Ez a névmások tudománya. Azt hiszem, most már 
valamennyit megismerjük a latin szövegekben. Már csak 
egy mondatot akarok ideiktatni, Cicerónak egy szónoki 
kérdését (Tűse. 3, 34, 84) : Quid autem praeclarum non 
idem arduum? Bizonyára könnyebben megértenéd, ha 
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így fogalmazta volna : Quid autem non est arduum, quod 
praeclarum est? Magyarul: És vajjon mi nem nehéz, 
ami nagyszerű? Kétségtelen, hogy az ő fogalmazása a 
szebb és latinosabb. Még magyarul is szebb, ha az ő szö
vegét fordítjuk : és vajjon ami nagyszerű, az egyúttal 
nem nehéz is? Két névmás akadt horogra ebben a mon
datban : a quid kérdő névmás és az idem mutató névmás. 
Mind a kettőt ismerjük. Vajjon tökéletesen tisztában 
vagy a mondat értelmével? Ugyebár azt akarja mondani, 
hogy ha nagyszerű, kiváló munkát akarunk végezni, akkor 
nehézségekre bukkanunk, mert könnyűszerrel nem lehet 
kitűnő eredményeket elérni. Ez vonatkozik ránk is; 
néha meg kell erőltetnünk magunkat, de mindig neki 
kell vágni a nehézségeknek, mert csak így kaphatunk 
praeclarus A, vagyis kitűnőt a latin nyelvtanból is.

XII.

EGY RÉGI SZÁMTANÓRA.

Ritkán sújtotta Rómát nagyobb csapás, mint mikor 
egy nyomorult írnok összeesküvésének áldozatul esett az 
egyik legnagyobb római császár, a diadalmas hadvezér, 
erős uralkodó és kiváló szervező, Aurelianus (Kr. u. 
275). Róla meséli Vopiscus történetíró, hogy a sarmata 
háborúban egy napon egymaga negyvennyolc ellenséges 
katonát ölt meg, egyéb csatáiban pedig még kilencszáz- 
ötvenet. Kemény legény volt, erős harcos, valóságos legen
dák szálldostak körülötte. A katonadal is fölkapta párat
lan hősiességét és már csak úgy emlegette őt s vele magát 
a hadsereget is, hogy ezer ellenségen alul sohasem adták. 
Az a katonadal, amely a császárnak ezt a hősi mészárlását 
megörökíti, átszármazott a polgári életbe is és amikor a 
kisgyerekek katonásdit játszottak, ugyancsak ezt az «Aure
lianum» nevű katonanótát énekelték. íme a szövege 
(Vopisc. Aur. 6, 4—5)
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Mille, mille mille mille mille decollavimus 
unus homo! mille mille mille decollavimus; 
mille mille mille mille vivat: mille occidit, 
tantum vini nemo habet, quantum fudit sanguinis.

Ezt a szöveget igazán nem kell lefordítanom ; csak 
éppen egy kis útbaigazítást adok : decollare = lenya
kazni, megölni; mille = ezer ; mille vivat = mille an
nos vivat = ezer évet éljen ; occidere = megölni; vi
num = bor ; nemo = senki; fundere (fudit) = kiön
teni ; sanguis = vér. — Szóval rettenetes ember lehetett 
ez az Aurelianus, ha a nóta azt mondja, hogy nincs annyi 
bor a világon, amennyi vért ő kiontott. A mille (ezer) 
számnevet könnyű megismernünk, az unus (egy) pedig 
már ugyancsak szerepelt szövegeinkben, sőt a genitivusát 
is ismerjük ; akkor azt is tudnunk kell, hogy a dativusát 
viszont mind a három nemben uni alakban képezi. Nyil
ván minden alakját ismerjük, ha tudjuk, hogy az egyes
számú nominativusa unus, una, unum. Vajjon mit gon
dolsz, van-e ennek a számnévnek többesszáma? No, ne 
mosolyogj, mert nincs ugyan, de néha mégis előfordul ; 
ha ilyesmit olvasol Caesar szövegében : uni Ubii = csak 
az Übiusok; una castra = egy-egy tábor; unae litterae = 
egy-egy levél, csak egy levél, — nem kell megbotrán- 
koznod. Magyarul is van ilyesmi: Ebben egyek vagyunk.

Ha az ókori Pannóniát az egykori nagy Magyarország 
egész területére vonatkoztatjuk, akkor némileg a magun
kénak vagy legalább is szomszédunknak kell tartanunk 
Aurelianust, aki Sirmiumban született, itt Pannóniában : 
szóval a mai Mitrovica városában. Azért ha szegről-vég- 
ről földink is, forduljunk el véres munkájától és hallgas
sunk meg egy békésebb jellegű szöveget, Lactantiusnak, a 
keresztény hit védőnek, néhány mondatát (div. inst. 
VII 14):

Mundum Deus et hoc rerum naturae admirabile 
opus, sicut arcanis sacrae scripturae continetur, sex 
dierum spatio consummavit. Ergo quoniam sex diebus 
cuncta Dei opera perfecta sunt, per saecula sex, id est
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annorum sex milia, manere in hoc statu mundum necesse 
est. Dies enim magnus Dei mille annorum circulo termi
natur, sicut indicat propheta qui dicit: ante oculos tuos, 
domine, mille anni tanquam dies unus.

Magyarul: Isten a világot és a természetnek ezt 
a csodálatos alkotmányát, mint a Szentírás feljegyzései
ben foglaltatik, hat nap ideje alatt teremtette. Tehát 
mivel Istennek minden munkája hat nap alatt befejez
tetett, a világnak ebben az állapotban kell maradnia 
hat századéven, azaz hatezer éven át. Mert az Istennek 
nagy napja ezer év körforgásával határoltatik, mint a 
próféta jelzi, aki ezt mondja : a te szemeid előtt, Uram, 
ezer év olyan, mint egy nap.

Arcanis = titkokban, titkaiban ; necesse est = szük
séges. A mille számnév ismerősünk ; mille annorum a 
többesszám genitivusa; tehát megint látjuk, hogy a 
mille ragozhatatlan ; láttuk ezt már a katonanótában is : 
mille occidit = ezret ölt meg ; sex dierum spatio (hat 
napnak az időközében = hat nap alatt) határozó, még 
pedig ablativus ; ebből kiderül, hogy a sex sem ragozható; 
per saecula sex, sex milia annorum: ugyancsak ezt 
bizonyítja. Mille anni többesszámú nominativus, viszont 
per sex milia annorum — hatezer éven át : sex milia is 
többesszám, még pedig acc., a per praepositio miatt 
(amely ehhez is tartozik) ; tudjuk azonban, hogy az a 
végű, vagyis semleges többesszámú accusativusok meg
egyeznek a nominativusszal, tehát milia a miile számnév 
többesszámú semleges nominativusa és accusativusa. Hát 
mégis csak ragozható ez a mille? Nem, hanem azt kell 
mondanunk, hogy van többesszáma és ez ragozható : milia, 
milia, milibus, milibus, milium ; tehát a II. declinatio 
-í tövű főnevei szerint ragozza a latin. Viszont sohasem 
mondja ezt : milia anni, mert nem mondhatja ; milia 
semleges, tehát nem járulhat hímnemű vagy nőnemű fő
névhez. A miile szót csak akkor ragozza a latin, ha több 
ezerről van szó, ilyenkor azonban, mint az annorum szó 
mutatja, genitivust cipel maga után ; tehát : ötezer em
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bér = quinque milia hominum. Az ilyen kifejezéseket 
ezentúl bizonyára megismered. Szövegünkben előfordul 
ez a kifejezés is : dies unus = egy nap; az unus, mint 
előző fejezetünkben említettük, rokonságban van az ullus 
névmással; ebből a nullus úgy keletkezik, hogy elébe 
járul a tagadó ne szócska : ne-on-lus = nullus ; rokon
ságban van az unus szóval a non tagadószó is, amelynek 
az eredete : ne-on-um, vagyis eredeti jelentése: egy 
sem. Az unus számnév töve megvan az uncia szóban is, 
ami annyit jelent, mint egység, főleg súlyegység.

Ismerkedjünk tovább a számnevekkel. Lucanus, a 
költő, Nero császár barátja, mindössze huszonhat évet 
élt, de már huszonegy éves korában költővé koronázták 
a Capitoliumon. Később Nero, akiben igen erős volt a 
fűzfapoéta-hajiam, féltékenykedni kezdett a tehetséges 
költőre és öngyilkosságra kényszerítette. Volt is rá oka, 
mert Lucanus részt vett a római stoikus ellenzék szövet
kezésében, az úgynevezett Piso-féle összeesküvésben, 
amely miatt nevelőjét, Senecát is öngyilkosságra kény
szerítette a császár. Ez a Lucanus nagy eposzt írt a phar- 
salusi csatáról, a polgárháború egyik legvéresebb ütköze
téről. Ebben a költeményében olvassuk (Luc. Phars. I 
109—iii) :

. . •Dividitur ferro regnum, populique potentis,
Quae mare, quae terras, quae totum possidet orbem, 
Non cepit fortuna duos.

Magyarul: Vassal kettéosztatik a birodalom és a 
hatalmas népnek — amely a tengert, amely a földeket, 
amely az egész világot bírja — két embert nem bírt el 
végzete.

Jegyezzük meg : ferro = fegyverrel, háborúval; di
viditur = kettészakad ; a két ember : Caesar és Pompe
jus : duos = két embert, mert a végződéséről láthatjuk, 
hogy hímnemű többesszámú accusativus ; itt nyilván 
a duó (kettő) számnévvel találkoztunk ; egyszer futólag 
megismerkedtünk már vele, mikor azt mondtuk, hogy a
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latin bellum (háború) szó tulajdonképpen így hangzott 
valamikor: duellum; ez a szó viszont manapság «párbaj» 
értelemben használatos ; ez is az eredeti jelentése. Meg
tanuljuk szövegünkből, hogy a duo számnév ragozható, 
de persze csak a többesszámban, mivel egyesszáma nem is 
lehet. Nominativusa : duo, duae, duo ; esetei:

Nőm. duo duae duo
Acc. duos duas duo
Abl. duobus duabus duobus
Dat. duobus duabus duobus
Gén. duorum duarum duorum

Augustus császár önéletrajzának egyik részlete (Mon. 
Ancyr. V 23) ugyancsak olyan, mintha a kedvedért írta 
volna, hogy minél több számnévvel ismerkedjél meg egy 
rövid kis szövegben :

Navalis proelii spectaculum populo dedi trans 
Tiberim.. cavato solo in longitudinem mille et octin
gentos pedes, in latitudinem mille et ducentos. In quo 
triginta naves triremes aut biremes, plures autem 
minores inter se conflixerunt. Quibus in classibus 
pugnaverunt praeter remiges milia hominum tria 
circiter.

Magyarul: Tengeri -ütközetnek a látványosságát 
adtam a népnek a Tiberisen túl... Kiásattam a talajt 
ezernyolcszáz láb hosszúságban, ezerkétszáz láb széles
ségben. Ezen a helyen harminc háromsorevezős vagy 
kétsorevezős hajó s több kisebb ütközött meg egymás
sal. Ezekben a hajóhadakban harcolt az evezősökön 
kívül körülbelül háromezer ember.
Augustus császárnak ez az önéletrajza valósággal a 

nagy számok hőskölteménye ; beszámol benne minden 
intézkedéséről, minden kiadásáról s főleg arról, hogy a 
maga milliárdos vagyonából mennyit költött közcélokra.
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Önéletrajznak neveztük eddig mindig a császárnak ezt az 
írását, pedig a hivatalos neve : Monumentum Ancyranum, 
vagyis : ankarai emlék. A császár a maga jeles tetteiről 
szóló beszámolót márványba vésette és elhelyezte az ancy- 
rai Augustus-templom előcsarnokának falán; később a 
császár halála után római mauzóleumának bronzpillérein 
is elhelyezték bronzba öntve, a Mars mezőn. Augustus 
mauzóleuma most is megvan, ki is fejtették már a ráépí
tett hangversenyterem falaiból, de a bronzba öntött ön
életrajz elveszett, csak az ancyrai márványfelirat töre
dékeit találták meg, még pedig meglehetős teljességben, 
úgy hogy össze lehetett állítani belőlük majdnem az egész 
önéletrajzot. 1555-ben kerültek elő a Monumentum töre
dékei, még pedig II. Ferdinánd követsége találta meg a 
darabokat. Az idézett részlet arról beszél, hogy a császár 
a Tiberisen túl hatalmas medencét ásatott, megtöltette 
vízzel, ráeresztett harminc csatahajót és több kisebb hajót 
és valóságos tengeri ütközetet rendezett; ennek a játéknak 
naumachia, vagyis tengeri csata volt akkoriban a neve 
és ama szórakozások közé tartozott (gladiátori játékok, 
kocsiversenyek), amelyeket a nép legjobban szeretett és 
kívánt (panem et circenses!).

Ugyebár, minket most mégis csak a számnevek érde
kelnek legjobban : triginta naves = többessszámú accu
sativus, tehát kiderül, hogy a triginta (harminc) ragoz
hatatlan számnév; mille et octingentos pedes : ugyan
csak többesszámú accusativus; mille et ducentos : éppen 
így ; itt viszont kiderül, hogy a ragozhatatlan miile mellett 
a százas számnevek ragozhatók ; a ducentos nominati
vusa tehát : ducenti, ducentae, ducenta, az octigento- 
nominativusa : octingenti, octingentae, octingenta. Bizo
nyára úgy van tehát, hogy kétszáztól kezdve kilencszázig 
a százasok nevei ragozhatók, még pedig az a és 0 tövű fő
nevek többesszáma szerint ; itt ugyanaz a jelenség ötlik 
szemünkbe, mint a sex milia és a quinque milia, vagy ugyan
ebben a szövegben előforduló tria milia számneveknél; 
száz latinul centum és ragozhatatlan, éppen úgy, mint
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mille; de ha több százról van szó, ez is ragozhatóvá lesz ’ 
du-centi tulajdonképpen a duó és a centum összetétele ; 
octingenti pedig az octo és centum összetétele. így aztán 
könnyű megismernünk a százasokat : trecenti, quadrin
genti, quingenti, sescenti, septingenti (septem-centum), 
octin-genti, nongenti. Az összetételben bizonyos hang
változások fordulnak elő ; ezek közt legérdekesebb az, 
hogy a centum szó kezdő c hangját némelyik százasban 
g-vel írja a latin ; ez kétségtelenül azt bizonyítja, hogy a 
c hangot A-nak, g-nek ejtették.

Ugyancsak Augustus önéletrajzában olvassuk (Mon. 
Ancyr. I i) : Annos undeviginti natus exercitum privato 
consilio et privata inpensa comparavi = tizenkilencéves 
koromban hadsereget szerveztem saját elhatározásomból 
és saját költségemen. — Tehát undeviginti — tizenkilenc, 
amiből az következik, hogy viginti = húsz ; az un az 
unus maradéka, a de pedig praepositio (-ból, -bői) ; a tizen
kilencet tehát a latin úgy alakítja, mint a magyar köz
mondás : egy híján húsz ; e szerint a tizennyolc = duode
viginti ; tovább azonban nem játszik ezzel a kivonási 
művelettel. Nehogy elfelejtsük a tria ragozását : a tria 
ugyancsak a II. declinatióhoz tartozó i tövű többesszámú 
semleges ; alakjai pontosan olyanok, mint a milia eset- 
alakjai. Annos undeviginti natus = tizenkilenc éves : ezt 
jegyezzük meg, mert hamarosan egyéb kifejezésekkel is 
találkozunk az életkor megjelölésére. Azonban már eddigi 
szövegeink is mutatják, hogy az unus 3 kivételével a többi 
latin számnév után a mellettük álló főnév többesszámú: 
triginta naves, tria milia, mille pedes. A latinban éppen 
úgy, mint a németben, franciában, olaszban, a szám
nevek után többesszám áll. A magyarban ritka jelenség 
ez : Háromkirályok napja ; három szabólegények ; ma
gam hallottam gyermekkoromban egy szegedi népéneket, 
amelynek egyik sora így hangzott : Voltak hat kővedrek, 
melyek megtöltettek.

Livius írja a pún háborúk történetében (XXVI 38, 
12—13), hogy a római csapatok kemény ostrommal elfog-
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lalták Salapia városát s ugyanakkor elismeréssel emléke
zik meg a pún várőrségről, amely szembeszállt a benyomuló 
római csapatokkal, hősiesen ellenállt és úgyszólván az 
utolsó emberig elesett : Pugnantes ad ultimum occubuerunt, 
nec plus quinquaginta ex quingentis in potestatem hostium 
vivi venerunt — harcolva a végsőkig elestek s ötszázból 
ötvennél nem jutott több élve az ellenség hatalmába. — 
Plus quinquaginta = ötvennél több ; emlékszünk rá, 
hogy találkoztunk olyan kifejezéssel, amelyben a közép
fok mellett az, akivel vagy amivel összehasonlítottunk 
valamit, ablativusbanszerepel (plus oculis). Itt is ablativus 
volna a quinquaginta (ötven), csakhogy nem ragozható; 
láma quingenti ragozható : ex quingentis. Quinquaginta = 
ötven ; fölismerjük benne a quinque (öt) számnevet; itt, 
úgy látszik, a -ginta a képző; ilyen volt triginta s körül
belül ilyen viginti is ; csak az a különbség, hogy ez a vi- 
ginti, bár ragozhatatlan, mégis egy régi többesszám vég
ződését viseli, ami tulajdonképpen nem is volt többesszám, 
hanem kettősszám. Ennek a kettősszámnak a latinban 
csak egészen gyér emlékei maradtak meg : ilyen a duó és 
ilyen az ambo (mind a kettő). A -ginta képző eredetije 
az ősi: -cont képző, amely a régi latinban így hangzott : 
conta; tehát könnyen megismerhetjük az esetleg szöve
geinkben előforduló quadraginta, sexaginta, septuaginta, 
octoginta, nonaginta számneveket.

Miután már ilyen nagy számokat is tudunk, itt az 
ideje, hogy felsoroljuk legalább az első tíz tőszámnevet. 
Ezek : unus 3 ; duo, -ae, -o ; tres, tria ; quattuor, quinque, 
sex, septem, octo, novem, decem. Ha a német és olasz 
számnevekre gondolunk, a legtöbbre azonnal ráismerünk, 
sőt a septem, octo, novem, decem jó ismerősünk már az 
őszi hónapok neveiből (szeptember, október, november, 
december). Nincs itt valami tévedés? — kérdezed, hiszen 
eszerint a szeptember a hetedik, október a nyolcadik, no
vember a kilencedik és december a tizedik hónap volna. 
Ügy is van, úgy is volt a rómaiaknál, egészen addig, míg 
be nem iktattak a naptárba két új hónapot, a Quin»
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tilist és a Sextilist, vagyis a júliust és augusztust; ezek
nek a régi nevében is felismerjük a quinque és sex szám
nevet. így lett tizenkét hónap és így vesztette el eredeti 
jelentését a hónapok nevében ez a négy számnév.

Csakhogy nem csupán tőszámnevek vannak a vilá
gon, vagyis olyanok, amelyek csak éppen mennyiséget 
jelentenek ; minden nyelvben vannak olyan számnevek, 
amelyek sorrendet jelentenek, vannak továbbá szorzó- és 
osztószámnevek és vannak számnévi határozók. Vannak 
ilyenek a latinban is, próbáljuk őket felismerni szövegeink
ben. Frontinus írja a haditudományról szóló könyvében 
(stratag. III 5, 2) : Ti. Gracchus Lusitanis dicentibus in 
decem annos, cibaria se habere et ideo obsidionem non expa
vescere: Undecimo, inquit, anno vos capiam: qua voce per
territi Lusitani, quamvis instructi commeatibus, statim se 
dediderunt. Magyarul: Tiberius Gracchus mikor a lusi- 
tánok azt mondták, hogy tíz évre van élelmiszerük és 
ezért az ostromtól nem félnek, így felelt: «A tizenegyedik 
évben foglallak el benneteket.» Ettől a kijelentéstől meg
rémültek a lusitánok, és ámbár el voltak látva élelmiszer
rel, azonnal megadták magukat. — A Lusitanis dicentibus 
kifejezést tegyük félre a XVIII. fejezet számára ; in de
cem annos = tíz évre ; undecimo anno = a tizenegyedik 
évben. Ebből megtanuljuk, hogy undecimus 3 ragozható 
sorszámnév; ha most ebből keressük a tőszámnevet, 
megmarad az undecim. A tőszámnevek tizenegytől föl
felé így következnek: undecim, duodecim, tredecim, 
quattuordecim, quindecim, sedecim, septemdecim, a töb
bit tudjuk.

Olvassunk el csak egy rövid Ciceró-szöveget (Cato 
mai. V 15) : Etenim, cum complector animo, quattuor re
perto causas cur senectus misera videatur; unam, quod 
avocet a rebus gerendis, alteram, quod corpus faciat infirmius, 
tertiam, quod privet omnibus fere voluptatibus, quartam, 
quod haud procul absit a morte = Mert ha végiggondolom 
magamban (lelkemben felölelem), négy okot találok, 
amiért az öregség nyomorúságosnak látszik : az első,
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hogy elvon a végzendő dolgoktól (foglalkozásunktól), 
a második, hogy a testet gyengébbé teszi, a harmadik, 
hogy majdnem minden élvezettől megfoszt, a negyedik, 
hogy nem nagyon távol van a haláltól. — Felsorolásról 
van szó, tehát sorszámnevek szerepelnek. Cicero azt 
mondja : négy okot találok és így folytatja : egyet, mási
si kát, harmadikat, negyediket ; magyarul persze más
képpen beszélünk. Mindenesetre látjuk, hogy tertius 3 = 
harmadik, quartus 3 — negyedik s már látom is a sor
számnevek első képzőjét : -tus 3; folytassuk : quintus, 
sextus, septimus, octavus, nonus, decimus. Alter azon
ban tulajdonképpen annyit jelent, hogy másik, vagy 
egyik-másik ; második latinul tulajdonképpen secundus 3. 
Ez sem számnév ; a duo-ból sohasem képzett a latin sor
számnevet, hanem helyette vagy az alter 3, vagy a secun
dus 3 szókat használta. A secundus töve sec ; ez a tő azo
nos a sequor (következem) ige tövével; tehát secundus 
annyit jelent, mint : következő. Képzője azonos a ge
rundium képzőjével, vagyis egyszerre kigyullad fejünkben 
a világosság : ez a secundus nem egyéb, mint a sequor 
ige participium futuruma s eredetileg így volt : sequendus.

Most aztán vegyünk elő egy olyan szöveget, amelyet 
mintha csak w künk írt volna az öreg Plinius, a természet
tudóson. h. VIIX49):

Massinissam sexaginta annis regnasse indubitatum est, 
Gorgiam Siculum centum et octo vixisse. Q. Fabius 
Maximus sexaginta tribus annis augur fuit. Perpenna 
septem reliquit ex iis quos censor legerat, vixit annos 
nonaginta octo. Qua in re et illud annotare succurrit, 
unum omnino quinquennium fuisse quo senator nullus 
moreretur, cum Flaccus et Albinus censores lustrum con
didere, usque ad proximos censores, ab anno urbis quin
gentesimo septuagesimo nono. M. Valerius Corvinus 
centum annos implevit, cuius inter primum et sextum 
consulatum quadraginta sex anni fuere. Idem sella curuli 
semel ac vicies sedit, quoties nemo alius. Aequavit eius 
vitae spatium Metellus pontifex. Et ex feminis Livia 
Rutilii nonaginta septem annos excessit, Statilia Claudio
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principe ex nobili domo nonaginta novem, Terentia Cice
ronis centum tres, Clodia Ofilii centum quindecim, haec 
quidem etiam enixa quindecies. Lucceia mima centum 
annis in scena pronuntiavit. Galéria Copiola emboliaria re
ducta est in scenam C. Poppaeo Q. Sulpicio consulibus 
ludis pro salute divi Augusti votivis. Annum octavum 
agens in scenam producta fuerat.

Magyarul: Kétségtelen, hogy Massinissa hatvan 
évig uralkodott, a sziciliai Gorgias száznyolc évet élt. 
Quintus Fabius Maximus hatvanhárom évig volt augur. 
Perpenna kilencvennyolc évet élt. Ebben a dologban azt 
is eszembe jut megjegyezni, hogy mindössze egyetlen 
ötéves időköz volt, amikor egy szenátor sem halt meg, 
midőn Flaccus és Albinus cenzorok szemlét tartottak, 
a következő cenzorokig, vagyis a város alapításának 
ötszázhetvenkilencedik évétől. Marcus Valerius Corvi
nus betöltötte a száz évet, első és hatodik konzulsága 
között negyvenhat év telt el. Ugyanő huszonegyszer ült 
az elefántcsont-székben, ahányszor senki más. Elérte 
az ő életének terjedelmét Metellus főpap. És a nők közül 
Livia, Rutilius felesége, kilencvenhetedik évét is túl
élte, Statilia, aki Claudius császár alatt előkelő házból 
származott, kilencvenkilenc évet, Terentia, Cicero fele
sége, százhárom, Clodia, Ofilius felesége, száztizenöt évet 
élt s még hozzá ez tizenötször szült. Lucceia színésznő 
száz évig szerepelt a színpadon. Galéria Copiola énekesnő, 
Caius Poppaeus és Quintus Sulpicius konzulok idejében 
(Kr. előtt 9.) lépett színpadra, az isteni Augustus egész
ségéért tartott fogadalmi játékokon. Nyolcéves korá
ban lépett színpadra.
Ügy hemzsegnek ebben a szövegben a számnevek, 

mint hangyák a hangyabolyban. Szedjük ki csak őket 
egyenkint és sorjában : sexaginta annis = hatvan évig, 
abl., sexaginta tribus annis = hatvanhárom évig, abl. ; 
vixit annos nonaginta octo = élt kilencvennyolc évet; 
az időterjedelmet tehát számnevek mellett az ablativus 
és az accusativus fejezi ki; ez az utóbbi kifejezés egyéb
ként állandóan szerepel a sírfeliratokon; quinquennium: 
a quinque és az annus (év) összetétele ; ilyen a jól ismert
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decennium és millennium is; quingentesimo — ötszázadik
tól, septuagesimo = hetvenediktől, nono = kilencediktől: 
itt vannak a sorszámnevek; tehát quingentesimus 3 = öt
századik; septuagesimus = hetvenedik; az ismerős szám
neveket már nem is tűzzük gombostűhegyre; ellenben: 
semel = egyszer; vicies = húszszor; quoties = akár
hányszor (ilyen alakban is láttuk már : quotiens) ; quin
decies = tizenötször. Annum octavum agens — nyolc éves 
korában ; annum agere — évet hajtani = évet tölteni; 
magában sohasem szerepel, mindig sorszámnévvel. Tehát 
az életkort így is ki tudja fejezni a latin : annum octa
vum agens ; ezt így is mondhatná : annos octo nata ; 
viszont a fiatal császár a maga korát így is kifejezhette 
volna: annum undevicesimum agens. Az ilyesmi sem hoz
hat többé zavarba.

Figyeljük meg, hogy a sorszámneveknek újabb kép
zőjével találkoztunk ; ez a képző az -esimo-, végződésük 
-esimus 3. Mondjuk meg mindjárt, hogy minden sorszám
név ragozható, mert mindegyik háromvégződésű mellék
név. Húsztól kezdve mindenütt ott látjuk az -esimus vég
ződést. Ha jól emlékszel a melléknevek fokozására, akkor 
legalább is gyanús lehet, hogy nem a felsőfokképző jelent - 
kezik-e itt is? Mindjárt megmondhatom, hogy igen: a 
sorszámnevek legnagyobb részét felsőfoknak tekinti a 
latin, azért, mert a sorszámnév ugyanazt a feladatot végzi, 
mint a felsőfok : kiemel egyet a sorból. A sorszámnevek 
tehát tulajdonképpen felsőfokok. Ezt bizonyítja maga 
a primus 3 (első) sorszámnév is. Ez aztán igazán nem szám
név ; látnivaló, hogy a latin az unus-ból sem tudott sor
számnevet képezni; behelyettesítette tehát a priscus 3 
melléknév tövéből képzett primus 3 felsőfokot. Így aztán 
elejétől végig belelátunk a sorszámnevek rejtelmeibe is.

Nem ismerjük még a semel, vicies, quindecies szám
neveket. Ezek a számnévi határozók : semel = egyszer, 
bis = kétszer, tér = háromszor, quater = négyszer. A 
semel szó töve : sem. Ugyanezzel a tővel találkozunk a 
következő latin szókban : semper (mindig), similis (ha-

12 Révay: Megtanulok latinul.
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sonló), simplex (egyszerű), singuli (egyenkint), sempiter
nus (örök ; a semper továbbképzése); simul (egyszerre), 
simulare (színlelni; a simul továbbképzése), semis (fél), 
sestercius (sestertius : az egyik római pénz neve ; erede
tileg : semis tertius-harmadfél). A bis eredetileg du-ist az- 
után dvis, dbis, ebből a kiejtés nehézsége miatt kopott le 
a d betű, éppen úgy, mint a dbellum (eredetileg duellum) 
szóban ; a tér és quater határozókban még felismerhető a 
tőszámnevek töve. Öttől kezdve a számnévi határozók 
képzője : -ies (eredetileg -iens); tehát : quinquies, sexies, 
vicies, tricies, quadragies, centies, ducenties, milies. Ha 
előfordulnak, valamennyit megtalálod a szótárban. Éppen 
így megtaláljuk a szótárban az úgynevezett osztószám
neveket is; ilyenek: singuli, ae, a (egy-egy, egyenkint) ; 
bini, ae, a (kettenkint) ; terni 3 ; quini 3 ; seni 3 ; deni 3 ; 
viceni 3 ; centeni 3 és így tovább. Ezrenkint latinul így 
van: singula milia; kétezrenkint: bina milia. Mindez, 
mondom, a szótár segítségével könnyen felismerhető.

Olvassunk el még egy részt Augustus császár önélet
rajzából, nemcsak az érdekesség, hanem a számnevek ked
véért is (Mon. Ancyr. IV 22) :

Ter munus gladiatorium dedi meo nomine et quin
quies filiorum meorum aut nepotum nomine; quibus 
muneribus depugnaverunt hominum circiter decem 
milia. Bis athletarum undique accitorum spectaculum 
populo praebui meo nomine et tertium nepotis mei no
mine. Ludos feci meo nomine quater, aliorum autem 
magistratuum vicem ter et vicies.

Ezt a szöveget bizonyára pompásan megértetted, 
nem is alkalmatlankodom magyarázatokkal. Csak annyit 
kell mondanom, hogy a munus gladiatorium a gladiatori 
játék latin neve ; athletarum spectaculum = atlétikai 
látványosság ; tertium = harmadszor, amiből kiderül, 
hogy a sorszámnevek egyesszámú semlegese is lehet szám
névi határozó ; aliorum magistratuum vicem = más ható
ságok helyett ; a vicem szó néha vice alakban fordul elő,



V9

hiányos főnév és olyan szerepe van, mint egy tanársegéd
nek a tanár mellett.

Tudomásul vettük az imént, hogy a latin az életkort 
többféleképpen ki tudja fejezni. Most aztán, ha elolvassuk 
Horatiusnak azt a levelét, amelyben önmagáról beszél s 
leírja külsejét, természetét, jellemét és megmondja korát 
is, némi meglepetéssel vesszük tudomásul, hogy a költő
nek sokkal több szabad, mint a nyelvtanárnak. Hallgas
suk csak (ep. I 20, 25—27):

Forte meum siquis te percontabitur aevum, 
Me quater undenos sciat implevisse Decembres 
Collegam Lepidum quo duxit Lollius anno.

Szedjük rendbe ennek a három sornak a szavait • 
si aliquis forte te percontabitur meum aevum, sciat me 
implevisse quáter undenos Decembres, anno, quo Lollius 
collegam duxit Lepidum. Magyarul: Ha valaki esetleg 
kérdi tőled koromat, tudja meg, hogy én betöltöttem 
négyszer tizenegy decembert abban az évben, amelyben 
Lollius társául vette Lepidust. — Az az esztendő, amely- 
ben Lollius, aki eleinte egyedül volt konzul, társul vette 
maga mellé Lepidust, a Kr. e. 21. év volt ; Horatius ebben 
az évben töltötte be életének négyszer tizenegyedik, vagyis 
negyvennegyedik decemberét ; azért éppen decemberét, 
mert december 8-án született. Lám, ilyen rejtvényben 
is ki tudja fejezni a latin az életkort. Ezt különben más 
nyelv is megteheti. A sciat me implevisse kifejezést 
jegyezd a többi efféle közé.

Ha már Horatiusnál tartunk, olvassuk el a költői 
művészetről írt pompás tanítókölteményének azokat a 
sorait, amelyekben egy régi római számtanórát örökített 
meg. Belépünk a tanterembe : ebben a pillanatban éppen 
számtannal foglalkoznak a tanulók ; hosszú számításokkal 
osztják száz részre a római pénz- és súly egységet, amely
nek as volt a neve. Rómában rendkívül fontos tantárgy 
volt a számtan ; Görögországban az esztétikai nevelésen 
volt a súly, a római gyermekeket gyakorlatiasan nevelték.

12*
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Olvassuk el hát, hogyan írja le Horatius ezt a kis iskolai 
jelenetet (arsp. 325—330) :

Romani pueri longis rationibus assem 
discunt in partes centum diducere. «Dicat 
Filius Albini, si de quincunce remota est 
uncia, quid superat? Poteras dixisse.» «Triens». Eu. 
Rem poteris servare tuam. Redit uncia, quid fit?» 
«Semis.»

Magyarul: A római iskolásfiúk hosszú számítások
kal tanulják az as-t száz részre osztani. «Mondja meg 
Albinus fia, hogy ha a quincunx-ból elvétetett egy uncia, 
mi marad? Már megmondhattad volna.» «Egyharmad.» 
«Jól van. Meg tudod majd tartani a vagyonodat. Ha 
hozzáadunk egy unciát, mi lesz?» «Fél.»
Remek jelenet ez. Talán éppen azért, mert az a Hora

tius örökítette meg, aki egy csöppet sem szerette a szám
tant. Nem is olyan könnyű együtt számolni ezekkel a 
római gyerekekkel, mert a rómaiak nem a tízes számrend
szert használták. Az as, vagy másképpen librd (font) 
mint pénz- és súly egység tizenkét részre oszlott, tizenkét 
unciára. A quincunx = 5/12 ; ha elveszünk (vagyis ki
vonunk) belőle egy unciát, marad 4/12, vagyis egyharmad ; 
ez a triens; ha hozzáadunk egy unciát, lesz e/12, vagyis 
x/2 ; ez latinul semis = fél ; ebből van a semistertius = 
harmadfél, vagyis harmadfél as; egy sestertiusban tehát 
két és fél as van. Az as jele I, a sestertiusé tehát IIS ; 
ebből származik a sestertius jele : HS.

Amikor Horatius ezt mondja : remota est = elmoz- 
díttatott (praesense : removeo, removeor), továbbá redit 
(redeo = visszatér), akkor a számológépre gondol; ez a 
számológép vagy számolódeszka minden fiú előtt ott volt; 
kis kövecskékkel (calculi, a calculus szóból) dolgoztak rajta; 
fából vagy elefántcsontból készült ez a számolótábla, 
amelyen úgy számoltak, hogy ide-oda tologatták acalcu- 
lusokat. (Éidekes, hogy ma az osztályzatot hívják kalku
lusnak.) Ez volt a tanulók egyik legfontosabb iskolai fel
szerelése ; másik volt az írótábla és az íróvessző. A gyere-
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kék, mikor reggel az iskolába mentek, nyakukba akasz
tották a táskájukat, amelyben ez a kétféle szerszám volt. 
Meglehet, hogy a tízórai is. így indultak már a kora haj
nali órákban iskolába, a tehetősebbek rabszolgakísérettel; 
ennek a szolgának volt a neve pedagógus, ami annyit je
lent, mint: gyerekvezető. Horatius leírja szülővárosának, 
Venusiának iskoláját, amelyben Flavius tanító úr tanított ; 
ő maga nem járt ebbe az iskolába, őt apja Rómába vitte ; 
inkább eladta kis birtokát, csak hogy gyermekét jobb neve
lésben részesíthesse. Valóban szép ruhában, szolgák 
kíséretében járt a kis Horatius iskolába, sem táskáját, sem 
lámpáját nem kellett magának vinnie ; akármelyik lovag
rendi fiúcska megirigyelhette. Fizetett is az apja, mert itt 
Rómában, drága volt ám a tandíj ; otthon Venusiában 
mindössze havi nyolc as volt a tudomány ára (körülbelül 
mai öt ven fillér). Csakhogy Kómában különb tanárok 
voltak, mint a vidéki városkában. Igaz, hogy római tanár 
volt Orbilius Pupillus mester is, az egykori törzsőrmester ; 
értette a mesterségét, de mord és savanyú ember volt, 
úgy verte a gyerekeket, mint valami porkoláb. Száz évet 
élt, három emberöltő rettegett pálcájától; Horatiustól 
tudjuk, hogy plagosus-nak (pálcázó) csúfolták.

Mindent megértettünk mi ebben a szövegben, csak 
éppen az eu szóval nem vagyunk tisztában. Ne törd a 
fejed rajta : görög szó ez, jelentése : jól. Nem szabad el
feledni, hogy művelt római körökben nagyon szívesen 
beszélgettek görögül, úgyszólván ez volt az előkelők társal
gási nyelve, sőt latin beszédjükbe is sok görög szót kever
tek. Mindegy. Elég az hozzá, hogy Albinus fia, Horatius 
osztálytársa, ebből a nehéz számtani feladatból jelesre 
felelt.

Horatius is megtanulta a számtant, sőt — micsoda 
iróniája a sorsnak! — egy ideig államhivatalnok is volt, 
még pedig éppen számtiszt. Azonban ha verseit olvassuk, 
bátran merjük állítani, hogy a költészettant és a latin 
nyelvtant sokkal jobban megtanulta. Annyira, hogy már 
kétezer éve tanul tőle az egész emberiség.
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A JULIUS-HÁZ CSILLAGA.

Bizonyára észrevetted már, kedves barátom, hogy 
eddig mindig a lényegre törekedtünk : csak azzal foglal
koztunk, ami nélkülözhetetlen a latin szövegek megérté
séhez ; mellőztünk minden olyan magyarázatot, amit a 
szótár is megad. S ha ez így van és ha eddig helyesen csele
kedtünk, akkor most tulajdonképpen szemrehányást kell 
tennem magamnak, hogy megírom ezt a fejezetet s ki
tűzöm föléje a Julius-ház csillagát. Azt hinnéd, hogy va
lami pompás, különösen érdekes, ragyogó, káprázatos 
nyelvi jelenségek sorozata következik most. Pedig szó 
sincs ilyesmiről. Szégyellem megmondani: ebben a feje
zetben a praepositiók, az adverbiumok, vagyis határozó
szók, a kötőszók és az indulatszók fognak szerepelni. Csak 
azért tárgyalom veled végig ezeket a szófajokat is, mert 
már belefogtam ; különben egyre jobban húzódozom tőle 
és őszintén szólván, fölöslegesnek is tartom ezt a fejezetet. 
De hát ha fölösleges, akkor legalább igyekezzünk gyorsan 
és kedélyesen végezni vele.

Aki az iskolában latint tanult, főleg régebben, emlék
szik azokra a kis versikékre, amelyek — néha kínrímek
ben, néha keserves asszonáncokban — a nemi szabályokat 
s egyéb nyelvi bölcseségeket tartalmazták. Hadd mele
gítsek fel egyet-kettőt a költészet e feledhetetlen remek
műveiből. Ilyen nemi szabályokat tanultunk annak
idején : «Ha a végzet -as, -is, -aus és -ix, Mint aetas, avis, 
laus és nix, Vagy -s-szel végződik a szó, S ez előtt áll 
mássalhangzó, Az ilyen szók, jól jegyezd meg, Rendesen 
csak nőneműek, S ha nem növekszik az -es, Ez is csak 
nőnemű lesz.» Én férfiasán megvallom, hogy nem is értem 
ezt a versikét ; azt hiszem a kis diákok sem értették, mi 
az, hogy : nem növekszik az -es. Nyakatekert költészet 
ez és teljesen fölösleges, hiszen nem is igaz. Ilyen versike 
ez is : «E, 1, n, t végű szó Semlegeshez tartozó, -ar, -ur, -us
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és -ma végű Szintén semleges nemű.» No lám, ez a versike 
föltalálta a semleges nemet. Volt ilyen is : «-do, -go, -io 
végzetű Nagyobbrészt csak nőnemű, De az ordo és ligo, 
Cardo, margo, harpago, S ehhez a septemtrio, Mind 
hímnemhez tartozó, S így az -io végzetű, Ha mind ilyen 
összerű, De a caro nőnemű.» Megint meg kell vallanom, 
hogy nem értem ; mondd meg őszintén, érted ezt : «Ha 
mind ilyen összerű»? Száz esztendeig ezzel kínozták az 
iskolásgyerekeket s nem lehetetlen, hogy van iskola, ahol 
még most is rájuk kényszerítik. Ehhez képest Orbilius nád
pálcája édesgyökér lehetett!

Minden ilyen versike, minden ilyen szabály teljesen 
fölösleges, mert minden szó nemét megmondja a szótár, 
vagy a jelző, ha ugyan van mellette. Azonfelül haszon
talan és káros a nemi szabályok tanulása, mert mindig 
vannak igen jelentékeny eltérések a szabályoktól; nem 
azért, mintha szabálytalanságok volnának, hanem azért, 
mert a nemi szabályok egyszerűen nem foglalhatók szabá
lyokba ; hogy valamely főnévnek milyen a neme, azt csak 
nagyjából lehet általánosítani; a németben sem lehet 
megmondani, miért hímnemű és miért nőnemű valamely 
szó. Próbálkozni lehet, tapogatódzni lehet, de általánosí
tani nem lehet és főképpen nem is szükséges. Láttam én 
már ilyen nemi szabályt is : «Tői í-t a tárgyeset, hét szó
nál bír -e helyett : Puppis, tussis, sitis, vis, Buris, ravis, 
amussis, Szint ily szabályt követnek A folyó- s városnevek.» 
Ez nemcsak, hogy nem igaz, hanem ezenfelül olyan szókat 
tartalmaz, amelyekkel a legritkább esetben találkozunk 
latin szövegekben. Ravis = rekedtség ; amussis = zsi
nór ; buris — görbe fa. Ezt az utóbbit én még sohasem 
olvastam, pedig már több mint ötven éve olvasok latint. 
És még hozzá nem is igaz, mert példának okáért a jeles 
tanköltő kifelejtette a tigris szót, amelynek az úgynevezett 
tárgyesete : tigrim. Ez pedig, igenis, elég gyakran elő
fordul ; mi is találkoztunk vele VII. fejezetünk egyik 
Seneca-idézetében.

Ezt csak azért mondtam el, mert mulatságos és mert
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régebben a praepositiókat is versikékbe foglalták. Az 
«ante apud ad adversus» kezdetű versike ott ragadt min
den diák fejecskéjében és kiszorított onnan sokkal haszno
sabb tudnivalókat. Versbe foglaltak néhány tucat prae- 
posititót, de még mindig maradt jó csomó, amely egyálta
lán nem szerepelt a versikében. Vajjon miért nem ? Senki 
sem tudná megmondani. Azt sem tudná megmondani 
a jeles tanköltő, hogy mért nem foglalta versbe az 
egész nyelvtant? Tulajdonképpen nem is volna lehetetlen, 
hiszen az ókori grammatikusok közt volt olyan is, például 
Terentianus Maurus, aki egész latin tudományát versbe 
foglalta. Csakhogy ez nagyfokú ízetlenség. A derék Teren- 
tianust, aki nyilván barbár származású volt, mint a neve, 
Maurus (= mór) mutatja, csak az menti, hogy hangtant 
és verstant írt versben, tehát mégis csak megkerülte a 
nyelvtan igazi nehézségeit. Minderre nincs szükség : ele
gendő a praepositiókat a szövegekben felismerni; a szöveg
ben azonnal látni a praepositio vonzatát ; látni, hogy 
accusativust vagy ablativust vonszol-e maga után ; jelen
tését pedig szívesen megmondja a szótár.

Eddig ilyen praepositiós kifejezéseket láttunk például : 
in caelo, in terra, in colle, in animis, in fluminibus, in die
bus, in re ; de volt ilyen is : in curiam, in triumphum, in 
ius, in verba, in silvam ; ebből mindjárt látjuk, hogy az 
in praepositio kétkulacsos, mert néha acc., néha pedig 
abl. következik utána ; de azt is láthattuk, hogy ha az 
illető határozó hol? kérdésre felel meg, akkor az in abla- 
tivust vonz, ha azonban hová? kérdésre felel meg, akkor 
accusativust.

Eddigi szövegeinkben ezek a praepositiók is előfor
dultak : ex, e, sub, ab, a, pro, cum, sine : ezek mind abla- 
tivust vonzottak ; az accusativust vonzó praepositiók 
közül eddig ezeket láttuk : ante, ab, per, extra, inter, apud. 
Lehet, hogy volt több is, ellenőrizheted a gyüjtőfüzeted- 
ből, de sok praepositio van ezenkívül is, csak gyújtsd őket 
szorgalmasan. Kétségtelenül fáradságos ez a gyűjtőmunka, 
de hát vigasztald meg magad Horatius híres mondásával
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(sat. I 9,59): nil sine magno vita labore dedit mortalibus = 
vita nil dedit mortalibus sine magno labore.

Futtában nézzünk meg egy-két latin mondatot, 
amelyekben különféle praepositiókat fogunk felismerni. 
Cicero írja (Tűse. 1, 134) : animi discessus a corpore fit 
plerumque sine sensu, nonnunquam etiam cum voluptate. 
Ugyebár, megértetted : az ember néha úgy hal meg, hogy 
nincs eszméleténél, néha pedig úgy, hogy szinte gyönyörű
ségnek érzi a halált. Ez a mondat értelme. Fordítsd le 
pontosan, ha kíváncsi vagy rá, hogy melyik latin szó 
milyen mondatrész. A nonnunquam szó érdekes : un
quam = valaha, nunquam = soha, nonnunquam = nem 
soha, vagyis : néha. Martialis írta egyik szeszélyes (diffi
cilis, facilis, iucundus, acerbus) barátjáról (XII 47, 2) 
nec possztm tecum vivere, nec sine te. Ez a tecum régi isme
rősünk : úgy látszik, a személyes névmás erősebb, mint 
a praepositio, hátratolta a cwm-ot és maga lépett előre. 
Juvenalistól (10, 22) származik ez a híres mondás : Can
tabit vacuus coram latrone viator = énekelni fog a rabló 
előtt az üres utas, vagyis : akitől semmit sem lehet el
rabolni, az vígan dalolhat, ha megtámadja a rabló. Itt 
megismerkedünk a coram (előtt, szeme előtt) praepositió- 
val és megtanuljuk, hogy ablativust vonz. Petroniusban 
(102, 13) olvastam ezt a kifejezést : a capillis usque ad 
ungues = a hajaktól a körmökig, vagyis magyarán: 
tetőtől-talpig. Itt az usque praepositio az újság s mindjárt 
látjuk azt is, hogy accusativust vonz, de nem egymagá
ban ; rendszerint társul az ad praepositióval, így : usque 
ad ; most már a kettő együtt jelenti a határpontot : -ig. 
A cannaei csata után (Kr. e. 216), amelyben a púnok 
tönkreverték a római sereget, Maharbal pún tábornok 
további előnyomulásra buzdítja Hannibált és megjósolja 
neki, milyen következményekkel járhat ez a győzelem 
(Liv. XXII 51, 2) : immo ut scias, quid hac pugna sit actum, 
scias: die quinto victor in Capitolio epulaberis = sőt, hogy 
megtudd, milyen jelentőségű ez a csata (mi végeztetett 
ezzel a csatával), tudd meg : ötödnapra mint győző a
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Capitoliumon fogsz lakomázni. — Maharbal jobban 
felismerte a cannaei győzelem jelentőségét, mint Hanni
bal, mert Hannibal megállt, félt, nem üldözte tovább a 
rómaiakat. — Róma latin szövetségesei, miután a volscu
sok meghódoltak, hálából, hogy Rómától visszakapták 
fogoly honfitársaikat és pedig hatezer harcost (Kr. e. 495) : 
coronam auream Iovi donum in Capitolium mittunt (Liv. 
II 22, 6). Itt az az érdekes, hogy az in praepositio accusa
tivust vonz, mert a határozó erre a kérdésre felel: hová? 
Az előbbi idézetben hol? kérdésre felelt, tehát ablativust 
vonzott. Érdekes itt még a két accusativus : coronam 
donum mittunt. Jegyezd fel és tedd el a XV. fejezet 
számára.

Horatius mondja (ep. I 11, 27) : Caelum non animum 
mutant qui trans mare currunt = égtájat, nem lelket vál
toztatnak, akik a tengeren túl mennek (futnak). Itt talál
koztunk a trans praepositioval és ugyanazzal a gondolat
tal, amelyet Tompa Mihály pendített meg kibujdosott 
barátjához írt levelében. Ugyancsak Horatiusnál olvas
tuk (sat. I 2, 114—116): Num tibi cum fauces urit sitis, 
aurea quaeris pocula? Num esuriens fastidis omnia praeter 
pavonem? Magyarul: Vajjon midőn torkodat szomjúság 
égeti, arany poharakat keresel magadnak? Vajjon éhez
vén, útálsz mindent a pávapecsenyén kívül? — Itt be
mutatkoztunk a praeter praepositiónak. Maradjunk Hora
tiusnál és olvassuk el egyik legszebb ódájának néhány 
sorát (carm. I 12, 45—48) :

Crescit occulto velut arbor aevo 
Fama Marcelli: micat inter omnes 
Julium sidus velut inter ignes 
Luna minores.

Magyarul: A kor tej tekében (rejtett korban) növek
szik, mint a fa, Marcellus hírneve : a többiek közül ki
ragyog Julus csillaga, mint a hold a kisebb csillagok között. 
— Marcus Claudius Marcellus, Augustus császár unoka
öccse, egyike volt a Julius-ház legnagyobb reménységei-



187

nek. Sokat vártak tőle, szerették, nagy jövőt jósoltak neki; 
Kr. e. 25-ben feleségül vette Augustus leányát, Júliát, 
azonban házassága szerencsétlen volt. Nemsokára meg 
s halt a derék ifjú : Vergilius felejthetetlen sorokat szen

telt emlékezetének az Aeneis VI. énekében. Augustus 
császár uralkodóháza, a Julius-ház, Aeneas fiától, Julustól 
vette nevét. Aeneas apja, Anchises dardanusi király volt, 
anyja pedig Venus istennő. Aeneas első felesége Creusa, 
Priamos leánya ; ebből a házasságból származott a kis 
Julus (vagy másik nevén Ascanius). Ezért Julius Caesar 
és általában az egész Julius-család Venustól származtatta 
magát.

Ha már a csillagoknál tartunk, olvassunk el egy-két 
mondatot Cicerónak az államról írt munkájából. Ennek 
a pompás műnek legutolsó része egy álom leírását tartal
mazza és többnyire ilyen néven is emlegetik : Scipio álma. 
Afféle látomás ez, tulajdonképpen Róma jövendő nagysá
gának látomása. Hasonlít Vergilius Aeneisének alvilági 
látomásaihoz és kissé hasonlít, legalább is az alapgondo
lata, Madách Ember tragédiájának történelmi látomásá
hoz. Ebben írja Cicero (somn. 4) : Infra lunam nihil est, 
nisi mortale et caducum, praeter animos hominum; supra 
lunam sunt aeterna omnia. Elég, ha megmondom, hogy 
infra = alatt ; praeter = kívül; supra = fölött; a nisi 
(ha csak nem) értelmét legjobban megközelíti, ha így ért
jük : legfeljebb, csak.

Pompejiben sokat sétálgattunk már és még mindig 
nem láttuk azt az érdekes feliratot, amely fölött ez a szö
veg ékeskedik : Hic habitat Minotaurus = itt lakik a 
Minotaurus. Valószínűleg egy iskolásgyerek rajzolta a 
falra azt az ábrát, amely a feliratot magyarázza : a labi
rintust . Onnan gondoljuk, hogy iskolásgyerek volt a tettes, 
mert a felirat túlságosan alacsonyan van ; ilyen gyerek
magasságban sok falon szerepelnek az ABC betűi; amikor 
a gyerek a labirintust felrajzolta, valószínűleg iskolából 
jött s éppen aznap tanulhatta a krétai szörnyeteg mon
dáját. Gyorsan nézzük meg a mitológiában a Minotaurus
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mondáját és vele együtt Daedalus és Icarus történetét, 
a mondatban pedig vegyük észre a hic határozószót. Már 
ismételten előfordultak határozószók és bizonyára gyűjtő
füzetednek megfelelő lapján tucatszámra sorakoznak egy
más mellett. Semmi okunk sincs rá, hogy beszélgessünk 
róluk : valamennyinek az értelmét megmondja a szótár.

Ugyanígy vagyunk a kötőszavakkal is. Minden kötő
szó értelmét megtaláljuk a szótárban, s hogy milyen mon
datokat kötnek a főmondathoz, az mindig kiderül a mon
dat értelméből. Hogy pedig milyen a mondattani szere
pük a mondatban, vagyis, hogy az illető kötőszóval be
vezetett mellékmondat állítmánya indicativus-e vagy 
coniunctivus, az nem a mi gondunk, hanem a latin 
íróé; különben is mindig felismerjük a mellékmondat 
állítmányán. Erre vonatkozólag sincs szükségünk külö
nösebb szabályokra.

Ugyanígy vagyunk az úgynevezett indulatszókkal is. 
Gondolom, ezekből is feljegyeztünk már néhányat. Nem 
nehéz elgondolni, hogy a latin nyelvben, illetőleg a rómaiak
nál sem lehettek nagyon mások az indulatszók, hiszen 
az emberi érzelem, indulat, ujjongás, kesergés, valószínű
leg minden emberből, tehát minden nyelvből is ugyan
azokat a hangokat csalja ki. Nem csodálatos tehát, ha 
Ovidiusnál megtaláljuk ezt az indulatszót : ai, ai, ami 
tökéletesen megfelel a magyar jaj, jaj indulatszónak. 
Cicerónak Catilina ellen tartott első beszédében (Catil. 
I i) fordul elő ez a híressé vált felkiáltás : O tempora, 
o mores! Ennek természetesen nem az a jelentése, hogy 
ó idők, ó erkölcsök! hanem ez : Milyen idők, milyen erköl
csök! Ha Cicero egyik filozófiai munkájában (Tuse. IV 
34) ezt a felkiáltást olvassuk : heu me infelicem! = ó, én 
szerencsétlen, —akkor nyomban észrevesszük, hogy a latin 
felkiáltásokban az indulatszó után accusativus is állhat. 
Aztán ezt a heu indulatszót nem is úgy olvassuk, betű sze
rint, ahogy írjuk, hanem valószínűleg a rómaiak is úgy 
mondták ki, mint a magyar parasztlegény a szócskát. 
Terentius egyik vígjátékában (Andr. 2, i, 19) csakugyan
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ebben az alakban szerepel: hei misero nihi! = jaj nekem 
szerencsétlennek! jaj szegény fejemnek! íme, itt már 
dativus szerepel az indulatszó után. Megint Ciceró-szöve
get olvasunk (Verr. V 25) : Hunccine hominem ! hanccine 
impudentiam! iudices, hanc audaciam! Magyarul így 
kellene mondanunk : Ezt az embert! ezt a szemtelensé
get, ó bírák, ezt a vakmerőséget! — Valóban, a magyar fel
kiáltásokban is szokott tárgy szerepelni. Feltűnő még ebben 
a mondatban a hunccine és a hanccine szó; ezek a hic név
más erősített accusativusai. A cine erősítő szócska körül
belül azt a szerepet tölti be, mintha magyarul ezt helyett 
azt mondanám : ezt itt ni. Most halásszunk ki egy monda
tot abból a történetíróból, akivel eddig nem volt szeren
csénk megismerkedni. Velleius Paterculus történelmében 
(II 104) olvassuk: Pro dii boni ! Magyarul: Ó jóságos 
istenek! Ismerünk már valószínűleg egy pro praepositiót 
is (pro patria) s tudjuk róla, hogy ablativust vonz ; itt 
azonban vocativus következik utána, tehát ez a pro nyil
ván nem praepositio. Nem bizony, hanem felkiáltószó, 
vagyis indulatszó, magyar jelentése : ó, jaj. Feltétlenül 
megismerjük, valahányszor ilyen kifejezésekkel találko
zunk : Pro sancte Jupiter! = Jaj, szentséges Jupiter! Ezt 
Ciceróban olvastam, emezt a felkiáltást pedig Livius tör
ténelmében : pro deum fidem! Vajjon megismered-e a 
deum alakot ? úgyebár emlékszel még rá, hogy ez a deorum 
genitivus rövidebb alakja? És most már azt is tudod, 
hogy analógiás eset-képzés : a deus szó, amely o tövű, itt 
nagyzási hóbortba esett és a II. declinatio többesszámú 
genitivus-ragját vette fel. A pro fidem kifejezésben megint 
accusativus következik az indulatszó után.

Ezek az indulatszók nem is mindig szükségesek, de 
kétségtelen, hogy élénkítik és színesítik a stílust. Vannak, 
amelyeket nem lehet nélkülözni; ilyen volt a vae indulat- 
szó ebben a kifejezésben : vae victis! Viszont nagyon sok
szor el is maradhatnának, a nélkül, hogy a mondat értelme 
megváltoznék. Körülbelül ilyen a szerepük a kis erősítő, 
bizonygató, esküdöző szóknak és kifejezéseknek, amelyek
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néhányat ide iktatok : herele, pol, meherele, edepol, 
ecastor, medius fidius! Nos, vizsgáljuk csak meg ezeket 
a felkiáltószókat. Herele nem egyéb, mint a Hercules szó 
vocativusa ; tehát ehelyett áll: Hercule! s jelentése: 
ó Herkules! A meherele = me Hercule ; jelentése : en
gem Herkules! Ugyanaz a szerkezet ez, mint mikor a ma
gyar ember ezt mondja : Engem úgyse ; vagyis hiányos 
kifejezés : Engem Herkules úgy segíts! A pol szócska 
a Pollux rövidítése, tehát jelentése : ó Pollux! Az edepol 
és ecastor kifejezések különösen érdekesek : az edepol 
felkiáltásban szerepel mindenekelőtt az e szótag, amely 
megfelel az ó indulatszónak ; a de szótagban felismerjük a 
deus tövét, a polszótagban a Pollux tövét. Tehát edepol = 
ó Pollux isten! Az ecastor kifejezésben már csak az e 
indulatszó szerepel a Castor istennév mellett ; tehát 
ecastor = ó Castor! Castor és Pollux történetét és szere
pét keresd meg gyorsan a mitológiában. A nép nagyon 
szerette ezt a két félistent, éppen úgy, mint Herkulest is, 
és ezért legszívesebben rájuk esküdött. A latin közbeszéd 
el sem képzelhető az efféle esküdöző szócskák nélkül. A 
medius fidius kifejezés elemei a következők : me = en
gem ; dius = deus ; fidius = Fidius = a hűség, becsü
letesség istene. Tehát jelentése : Engem Fidius isten 
(úgy segítsen); mintha magyarul ezt mondaná az ember : 
becsületszavamra.

Meg ne akadj a latin szövegben, ha ilyen kifejezések - 
kal találkozol: narro tibi (mesélem neked); tibi dico 
(neked mondom); sodes = si audes = si avides = ha ked
ved van, ha szíveskednél, méltóztassál = ha akarod ; 
az dvideo ~ vágyódom régi latin ige rokona az avidus 3 = 
vágyódó, melléknévnek; crede mihi (hidd meg nekem); 
sis (si vis = ha akarod, ha úgy tetszik); amabo (= szeretni 
foglak — kérlek ; mint a mai közbeszédben is : kérlek 
szépen, kérlek alássan). Ezek épp olyan mazsolaszemei a 
latin közbeszédnek, mint a magyar beszédben az ugye, 
hallod-e, kérlek szépen, aszondja stb. szócskák, amelyek-
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nek eredeti értelmével ilyen alkalmakkor senki sem tö
rődik.

Hanem ebből elég is lesz, hiszen, ha jól emlékszem, 
azzal kezdtük mai beszélgetésünket, hogy ez a fejezet tu
lajdonképpen fölösleges is. Nos tehát hagyjuk abba, 
mintha az iskolában volnánk, a táblára firkáltunk volna, 
s egyszerre csak hirtelen és váratlanul, a szokottnál ko
rábban betoppanna a tanár úr ; mint ahogy Cicero mondta 
(fám. VII 25,1) : Sed heus tu, manum de tabula ! Magister 
adest citius quam putaramus (putaveramus) — Hanem 
hékás, kezet a tábláról! A tanító itt van, korábban, mint 
gondoltuk. Mielőtt elbúcsúznánk, figyeld meg a manum 
de tabula hiányos mondatot; ez hiányzik belőle : tolle = 
vedd el. Nos, fogadjuk meg Cicero tanácsát és mi is tegyük 
le a ceruzát.

XIV.

KEDÉLYES KIRÁNDULÁS.

Ha meg akarnálak ijeszteni, most azt mondanám, 
hogy a szófajokról, vagyis az úgynevezett alaktanról át
térünk a nyelvtan második részére, a mondattanra. De 
mivel megegyeztünk, hogy ellenséges indulattal fogunk 
viseltetni a szabályok iránt, nem akarom semmiféle iskolás 
osztályozással megtömni a fejedet. Kétségtelen, hogy 
eddig a szófajokkal foglalkoztunk, most pedig elkezdjük 
megfigyelni, hogy ezek a szófajok hogyan szerepelnek a 
mondatban. Szóval az úgynevezett beszédrészek helyett 
most már mondatrészekkel fogunk foglalkozni; csakhogy 
ez tulajdonképpen szemfényvesztés, mert a szók egyál
talán nem önmagukért vannak, hanem azért, hogy a 
mondatban szerepeljenek ; tehát akármit tanulunk a szók
ról, akármit vizsgálunk rajtuk, mindenesetre mindig a 
mondatbeli szerep érdekében tesszük ezt. Az is a mondat
beli szerepük miatt történik, ha megállapítjuk például az 
igék személyét, módját, idejét, számát, vagy pedig a fő-
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nevek esetét, a melléknevek fokait, a számnevek fajtáit, — 
mint ahogy úgynevezett alaktani munkánk közben sem 
feledkeztünk meg soha az egyes szófajok mondatbeli szere
péről. Hogy egyebet ne mondjak, már ismerünk néhány 
határozót, sőt példának okáért azt is tudjuk, hogy az 
infinitivus alany és tárgy is lehet a mondatban. Űgj van : 
a latin szöveg : szavak szervezett hadserege ; a laikus 
nem lát bele rögtön, de ha alaposabban beletekintünk, 
mégis csak észrevesszük, hogy a hadsereg nem valami vas
ból öntött zárt oszlop, hanem tulajdonképpen emberek 
összessége.

S mihelyt ilyen szemmel nézzük a hadcsoportot, azon
nal meg tudjuk figyelni benne a részleteket is ; ha figyel
mesebben vizsgálunk egy felvonuló ezredet, meg tudjuk 
különböztetni benne a tiszteket, leginkább a csillagjaikról, 
vállrojtjaikról, a díszesebb egyenruhájukról. Nos, nem 
kell kávéházi hadvezérnek lenni, mindenki tudja, hogy 
ha sikerül egy hadseregnek a tisztjeit kiemelni, szóval el
fogni, akkor a hadsereg önmagában megbénul s valószínű
leg minél előbb megadja magát. Próbáljuk meg ezt a mód
szert alkalmazni a mondatokra is.

A mondatban a parancsnok kétségtelenül az ige, még 
pedig a határozott ige, amelyet mindig megismerünk arról, 
hogy bármily marcona és harcias, mégis csak MISS. Vala
hányszor a mondat egyik szaván megismerjük a módot, 
időt, számot és személyt, azonnal tudjuk, hogy határozott 
ige, tehát ő az állítmány, ő a felelős parancsnok. Tehát 
valahányszor szemben állunk egy mondattal, mindig 
ezt a parancsnokot kell legelőször is felismernünk és ki
emelnünk, csak utána kezdünk foglalkozni a többi mon
datrésszel. Hozzuk elő raktárunkból ezt a régi mondatot : 
manus manum lavat, — és támadjuk meg. Fülön fogjuk 
a parancsnokot, amely a lavat — mos ige, és feltesszük a 
kérdést : ki mos? mi mos? Erre felel a hadoszlop egy 
másik szava : manus = a kéz mos. Ha tehát az állítmány 
elé a ki? mi? kik? mik? kérdőnévmásokat illesztjük és 
így tesszük fel a kérdést, akkor feleletül megkapjuk a
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rangsorban második mondatrészt, az alanyt. Ugyancsak 
az állítmánnyal tesszük fel a következő kérdést is : kit ? 
mit? kiket? miket? Erre felel ebben a mostani monda
tunkban a mamim (kezet) szó. így kapjuk meg a tárgyat.

A mondat többi részét egyéb ravasz kérdések segít
ségével kell kiemelnünk. Ugyancsak az állítmánnyal tesz- 
szük fel a : hol? hová? honnan? mikor? mikorra? 
hogyan? mi módon? mi célból? kivel? mivel? kinek? 
kérdéseket, amelyekre azután a határozók és részes
határozók felelnek majd. Ezt a kérdést : kié? mié? 
kiké? miké? mindig valamely más mondatrésszel tesszük 
fel és pedig a birtokkal, mert a birtokos jelzőt akarjuk 
vele kihalászni. Végül pedig a milyen? kérdésre a jelző 
felel, tehát ezt mindig a jelzett szóval tesszük fel. Ezt a 
legkönnyebb megtalálni, mert ez az a bizonyos szélkakas, 
amely minden szóval megegyezik nemben, számban, eset
ben, amint már eddig is igen sok szövegünk mutatta. 
Csoportosítsuk tehát még egyszer a kérdéseket s a mondat
részeket, illetőleg az eseteket, úgy, amint egymásnak meg
felelnek :

alany quis? quid? nominativus
tárgy quid? quae? accusativus
határozó ubi? cur? quando? 

quomodo? stb.
ablativus, accusa

tivus, dativus, geni 
tivus

részeshatározó cui? quibus? dativus
jelző qualis? qualia? egyezik
birtokos jelző cuius? quorum? genitivus.

így aztán a hadsereg minden katonáját könnyen lelep
lezhetjük, csak a főkolompost kell kifogni : az állítmányt. 
Erre pedig megvan a biztos eszközünk, kitűnő detektívünk : 
a MISS.

Nagy úr ez az állítmány, tőle függ minden, csak az ő 
segítségével csíphetjük el a többi mondatrészt, mert csak

18 Bévay : Megtanulok latinul.
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vele tehetjük fel a kérdéseket. Mielőtt nekivágnánk ennek 
a munkának, mondjuk meg, hogy a régi nyelvtanok ezt 
a legfőbb mondatrészt így nevezték el : mondomány. 
Ha a versikéken nem csodálkoztunk túlságosan, ezen se 
csodálkozzunk. Inkább vágjunk neki a detektívmunká
nak, vagy ha úgy tetszik, a boncolásnak. Ez most már 
mondat boncol ás, amelyet a nyelvtudomány elemzésnek 
nevez, ami annyit jelent, hogy elemeire bontjuk a monda
tot. Nos : Platon, a görög filozófus mondta és latinul 
Seneca fogalmazta meg (de ira I 6, 5) ezt az igazságot : 
vir bonus non laedit = a derék férfi nem sért. Tegyük fel 
a kérdéseket : ki sért? milyen férfi? Horatiusnál olvassuk 
(ep. I 2, 56) : semper avarus eget — a zsugori mindig nél
külöz. Ki nélkülöz? Cicero írja egyik levelében (fám. V 
12, 1) : Epistula non erubescit = a levél nem pirul el 
(magyarán : a papiros türelmes). Ki nem pirul el? Veritas 
odium parit, mondja Terentius (Andr. 68); magyarul : 
az igazság gyűlöletet szül ; magyarán : szólj igazat, be
törik a fejed. Kérdések: ki szül? mit szül? Az a bizonyos 
római nyelvtudós, aki versekben írta meg kézikönyvét, 
Terentianus Maurus írta le (de litt. 258), az itt következő 
mondatot, amelyből híres szállóige lett : Habent sua fata 
libelli = a könyveknek megvan a maguk sorsa (bírják 
sorsukat a könyvek), amit úgy szoktak értelmezni, hogy 
a jó könyv örökéletű, a rossz könyv elmúlik. Kérdések : 
kik bírnak? mit bírnak? milyen sorsot?

Menjünk ki megint Pompejiben az utcára és álljunk 
meg az egyik elnémult kocsma előtt ; olvassuk el, mit írt 
falára az elkeseredett vendég (CE 930):

Talia te fallant utinam mendacia, caupo : 
tu vendis aquam et bibis ipse merum.

Magyarul: Bárcsak téged csalnának meg az ilyen 
hazugságok, kocsmáros (bárcsak egyszer megjárnád ezzel 
a csalással) : te vizet adsz el és magad bort iszol. — Tedd 
fel a kérdéseket : mik csalnának meg ? milyen hazugságok ? 
kit csalnának meg? mit adsz el? ki ad el? ki iszik? mit 
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iszik ? Már ezekből a mondatokból kiderül, hogy az állít
mány és alany között szoros viszony van. Akármelyik 
mondatot vizsgálod, megállapíthatod, hogy az állítmány 
megegyezik az alannyal számban és személyben. Ez annyit 
jelent, hogy egyesszámú alany után egyesszámú állítmány, 
többesszámú alany után többesszámú állítmány követ
kezik, első személyű alany után első személyű állítmány 
és így tovább. Első személyű alany — ezt bizonyára 
magadtól is tudod — minden nyelvben csak kettő van : 
én és mi ; második személyű is csak kettő : te és ti. Min
den egyéb alany harmadik személyű. Ebből tehát az kö
vetkezik, hogy az állítmányok javarésze a latinban is 
harmadik személyű.

Már ismételten láttuk, hogy az infinitivus is lehet 
alany, ami egészen természetes, hiszen névszó helyett sze
repelhet. Itt van a kezünk ügyében Persiusnak egy 
fél verse (a következő fejezetben megkapjuk az egészet) : 
scire tuum nihil est = a te tudásod semmi. Itt két legyet 
ütünk egy csapásra : először is látjuk, hogy a mondat 
alanya infinitivus ; hiszen így kellett kérdeznünk : quid 
est? vagy pedig : quid est nihil? Ebből a második kér
désből kiderül, hogy az est állítmány itt egymagában igen 
beteg, támasztékra van szüksége ; ez a támaszték a nihil 
(semmi). Olyan erős támaszték ez, hogy a magyarban ez 
maga az állítmány. Mivel azonban a latinban mindig ige 
az állítmány, azért szerepel az est. A nihil tehát nem egyéb, 
mint az állítmány kiegészítője : mondhatjuk tehát, hogy 
az est mellett a latinban állítmányi kiegészítő van. Itt 
az állítmányi kiegészítő ragozhatatlan, tehát nem látjuk 
rajta, hogy vajjon megegyezik-e az alannyal. Ezt majd 
más szövegeken kell megállapítanunk. Itt még mindössze 
annyit látunk, hogy az infinitivusnak jelzője van : tuum. 
Mivel ez a tuum semleges nominativus, tehát azt is meg
tanultuk, hogy az infinitivus semleges és természetesen 
ragozhatatlan főnév.

Olvassuk el csak Seneca következő mondatát (ep. XIX 
5, 24) : animus noster modo rex est, modo tyrannus = a lel-

13*
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künk néha király, néha zsarnok. — íme, a két állítmányi 
kiegészítő : rex és tyrannus. Most már megállapíthatjuk, 
hogy az állítmányi kiegészítő megegyezik az alannyal 
esetben és számban ; animus nominativus, rex és tyrannus 
is nominativus ; egyesszám, tehát az állítmányi kiegészí
tők is egyesszámban vannak. Nyissuk csak ki Plautust ; 
egyik vígjátékában (Aul. 564) ezt mondja valamelyik 
szereplőjéről : ossa ac pellis totus est = az egész ember 
csont és bőr. — Első pillantásra látjuk, hogy a két állít
mányi kiegészítő : ossa és pellis ; látjuk azt is, hogy a 
pellis egyesszámú és megegyezik az alannyal esetben és 
számban. (Az alanyból itt ugyan csak az alany jelzője van, 
a totus, azonban tudjuk, hogy ez névmás, tehát helyette
síti a névszót, amely ebben az esetben ez volna : homo 
(ember) ; igen ám, de az ossa, mint ragja mutatja, többes
szám ; egyesszámú nominativusa : os = csont ; tehát 
ossa = csontok, vagyis többesszámú semleges nomina
tivus. Itt tehát kiderül, hogy az egyik állítmányi kiegé
szítő megegyezett az alannyal számban és esetben, a másik 
azonban csak esetben. De találkozhatunk olyan mon
dattal is, amilyent Sallustius írt le (Jug. 2, 2) : ingeni egregia 
facinora, sicuti anima, immortalia sunt = a szellem jeles 
tettei — mint a lélek — halhatatlanok. — Elemezzünk : 
mik halhatatlanok ? milyen cselekedetek ? kinek a csele
kedetei? Látjuk, hogy a mondatban van alany, jelző, 
birtokos jelző és állítmányi kiegészítő : immortalia. Az 
alany: facinora, tehát a kiegészítő megegyezett vele 
nemben, számban, esetben. Könnyen megtehette, hiszen 
melléknév : immortalis, -e = halhatatlan. Kimondhat
juk tehát, hogy az állítmányi kiegészítő, ha melléknév, 
nemben, számban, esetben egyezik az alannyal. Mindjárt 
azt is elárulhatom neked, hogy a legtöbb állítmányi ki
egészítő melléknév. A sicuti anima kifejezést teljesen 
figyelmen kívül hagytuk, mivel közbevetett hasonlat 
csupán ; ha mondat volna, így volna : sicuti anima im
mortalis est.

Az alany és állítmány viszonyában egyéb jelensége-
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két is megfigyelhetünk. Valerius Maximus írja (II 9, 1) : 
Camillus et Postumius censores aera poenae nomine eos 
qui ad senectutem coelibes pervenerant, in aerarium deferre 
iusserunt: iterum puniri dignos, siquo modo de tam justa 
constitutione queri essent ausi. Magyarul : Camillus és 
Postumius cenzorok megparancsolták, hogy azok, akik 
öregkorukig elérkeztek nőtlenül, bírság címén a kincs
tárba pénzt fizessenek ; továbbá, hogy büntetést érdemel
jenek, ha e nagyon igazságos rendelkezés miatt panasz
kodni merészelnének. Nézzük meg a mondatrészeket : 
az állítmány pervenerant, az alany qui. A főmondat állít
mánya iusserunt, alanya azonban kettő van : Camillus 
és Postumius. Nyilvánvaló tehát, hogy két egyesszámú 
alany után az állítmány lehet többesszámú ; a másik 
mondatban azért többesszámú az állítmány, mert az alany 
is többesszámú. A censores szó többesszámú nominativus 
s mondatbeli szerepe az, hogy közelebbről meghatározza 
a két alany értelmét, megmondja róluk, hogy cenzorok ; 
ezt a régi nyelvtanok külön mondatrésznek vették és el
nevezték értelmezőnek, erre azonban semmi szükség; 
úgy szerepel ebben a mondatban, mintha alany volna, 
tehát félreérthetetlen. A többi mondatrész : mit paran
csoltak ? felelet : fizetni; igen ám, de a mondatban 
még egy tárgyat látok : eos, tehát így is fel kell tennem a 
kérdést : kit parancsoltak ? vagy magyarosan : kiknek 
parancsoltak; felelet : eos. A iusserunt állítmánynak 
tehát két tárgya van : eos, deferre. Nincs benne semmi 
különös, hogy az infinitivus is tárgy. Ezt a kifejezést : 
iusserunt eos deferre jegyezzük oda, ahová a gaudeo te 
arripere kifejezést jegyeztük. Kérdezzünk tovább : mit 
fizetni? felelet : aera. Hová fizetni? felelet : a kincs
tárba. Hogyan fizetni? felelet: címen (nomine = néven, 
nevén) ; minek a címén? felelet : poenae (bírság). A 
másik mondatban az állítmány pervenerant, az alany qui. 
Kérdezzük : hová érkeztek el ? felelet : az öregséghez. 
Kik érkeztek el ? felelet : a nőtlenek (magyarosan : nőt
lenül). Ez a coelibes, amint látjuk, megegyezik az alannyal
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számban és esetben, tehát a szerepe ugyanaz, mint a másik 
mondatban a censores szerepe volt : ez is közelebbről 
meghatározza az alany értelmét. Alaposan kizsigereltük 
ezt a szöveget, fülig süppedtünk a mondattanba s közben 
észre sem vettük, hogy az említett derék cenzorok már 
2346 évvel ezelőtt (Kr. e. 403) feltalálták az agglegény
adót! Ez bizony értelmesebb dolog volt minden értel
mezőnél.

Nézzük csak meg Cicerónak egy mondatát (fám. XIV 
75) : Si tu et Tullia lux nostra valetis, ego et suavissimus 
Cicero valemus. A mondatot kétségtelenül érted. Vizsgál
juk meg az állítmány és alany egyezése szempontjából: 
az első mondat alanya tu és Tullia, állítmánya valetis; 
tehát van egy egyesszámú második és egy egyesszámú 
harmadik személyű alanyunk, utánuk az állítmány töb
besszám második személy ; vagyis az történt, hogy az 
állítmány úgy igazodott, mintha egyetlen többesszám 
második személyű alany szerepelne a mondatban. Szóval 
értelem szerint, mert tu és Tullia annyi, mint : vos = ti. 
A másik mondatban ego és Cicero az alany, az állítmány 
pedig valemus ; ego első személy, Cicero harmadik személy ; 
mivel azonban több alany van jelen s köztük egy első 
személyű, az állítmány úgy igazodik, mintha egyetlen 
többesszám első személyű alany volna : nos == mi. A lux 
nostra kifejezés közelebbről meghatározza Tulliát. Cicero 
nagyon szerette a kislányát, azért nevezi fényességének ; 
lux nostra tulajdonképpen = lux mea = én fényességem ; 
magyarul így mondta volna : szememfénye.

Caesarnak a galliai háborúról írt munkájában (b. G. 
III 30) olvassuk ezt a mondatot : magna multitudo un
dique ex Gallia convenerant = Galliából mindenhonnan 
nagy tömeg jött össze. — Az állítmány : convenerant, 
az alany : multitudo. Nagy meglepetés ez : egyesszámú 
alany után többesszámú állítmány! Pedig itt sem történt 
egyéb, mint előbbi mondatainkban : az állítmány az 
alanynak nem alakjával, hanem értelmével egyezett meg, 
mivel a multitudo, a sokaság, sok embert foglal magában.
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Ugyanezt a jelenséget tapasztalhatjuk Ovidiusnak egyik 
kedves leírásában is (Fást. III 525—530) :

Plebs venit ac virides passim disiecta per herbas 
potat et accumbit cum pare quisque sua.

Sub Jove pars durat ; pauci tentoria ponunt, 
sunt quibus e ramis frondea facta casa est ;

pars ubi pro rigidis calamos statuere columnis, 
desuper extentas imposuere togas.

Ezeket a verseket már nem fordítom le, csak meg
mondom nagyjából az értelmét : a nép kitódul a szabadba, 
leheveredik a zöld fűben, kiki a párjával s iddogál ; né
melyek a szabad ég alatt maradnak, mások sátrat vernek, 
egyesek lombsátort, némelyek nádból eszkábálrak össze 
kunyhót és födélnek a tógájukat terítik rá. Tájékozta
tásul : sub Jőve = Jupiter alatt == a szabad ég alatt; 
statuere, imposuere perfectum-alakokat meg kell ismerned. 
Minket ezekben a versekben elsősorban ez a mondat érde
kel : pars calamos statuere és a másik : país togas impo
suere (mert a pars alany nyilván ehhez is tartozik). Ma
gyarul : az egyik rész nádakat állított ; a másik rész 
tógákat terített. Pars egyesszám, statuere többessszám, 
ugyancsak többesszám imposuere is. Tehát a nép egyik 
része és másik része úgy szerepel itt, mint sok ember ; 
a költő a pars szónak az értelmére gondolt, nem pedig 
az alakjára ; az alakja egyesszámú nominativus, az értelme 
szerint azonban többesszámú. Tehát itt is értelem szerint 
egyezett az állítmány az alannyal.

Ez a szöveg azonban nemcsak nyelvtani szempontból 
érdekes, hanem azért is, mert eleven leírása egy népies 
kirándulásnak, amely, mint kiderül, abban a korban is 
pontosan olyan volt, mint ma : az emberek kimentek a 
zöldbe, leheveredtek, egyesek sátrakat vertek, hogy hű
vösben heverészhessenek, de mindenki előszedte az 
elemózsiás zsákot, ettek, ittak, daloltak, táncoltak : így 
ünnepeltek. Ezúttal Ovidius kirándulói Anna Perenna 
istenasszony ünnepét ülték meg. Anna Perenna az év
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istennője, minden év márciusában (mert az év régen már
ciussal kezdődött) pajkos és csintalan jókedvvel ülték meg 
az istennő ünnepét a Via Flaminián, a Pons Milvius táján, 
az első mérföldkőnél, amint az egykorú források mondják : 
in nemore pomifero = gyümölcsös ligetben. Imádkoztak 
hozzá : ut annare perennare que commode liceat, vagyis 
hogy szabad legyen boldogan kezdeni az évet (annare) 
és végigélni (perennare). Megfelel ez annak a kívánság
nak, amelyet manapság is hangoztatnak az év első nap
ján : boldog újévet! Ez az annare ige az annus (év) szó
ból származik ; az annus szó indogermán töve : akf unk, 
jelentése : hajlítani, görbíteni; így érthetők az indoger
mán tő ilyen származékai : anus (vénasszony, aki már 
hajlott), anulus (gyűrű), angulus (szöglet). De a legszebb, 
hogy a római istennő neve már a rómaiaknál személynév 
lett s máig is keresztnév : Anna a neve például Vergilius 
Aeneisében Didó kart hágói királynő testvérének. Ma is 
gyakori az Anna név és bizonyára kevesen tudják, hogy 
mikor az Annát Annusnak nevezik, tulajdonképpen ezt 
mondták ki : év; nem beszélvén arról, hogy a kedves és 
magyaros Annuska tulajdonképpen ezt jelenti: évecske.

Mint a magyarban, a latinban is elmaradhat az állít
mány. Magyarul is vannak ilyen kifejezések : Jó reggelt! 
Oda se neki! Olvassuk el Cicerónak ezt a mondatát (de fin. 
II 32, 105): iucundi acti labores = kellemesek az elvégzett 
munkák ; a mondatból hiányzik a : sunt. Ezt a közmon
dást ne felejtsük el s gondoljunk arra, milyen jó lesz, ha 
mi is elvégeztük a munkát! Közmondásokban gyakran 
elmarad az állítmány. Terentiusnál olvassuk (Adelph. 4,1): 
lupus in fabula = a farkas a mesében ; ezt akkor szokták 
használni, amikor váratlanul megjelenik valaki, akiről 
éppen beszéltek. Ugyancsak Terentiusnál (Phorm. 454) 
olvassuk : quot homines tot sententiae = ahány ember, 
annyi vélemény : elmaradt az est és a sunt. Cicero mondja 
(lég. III 3, 8) : salus reipublicae suprema lex == az állam 
üdve a legfőbb törvény; elmaradt az est vagy esto állít
mány. Ugyancsak Cicero mondja (off. I 70, 33) : summum
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ius summa iniuria = a legfőbb jog a legfőbb jogtalanság, 
vagyis a túlhajtott jog, a betű szerint értelmezett törvény 
a legnagyobb igazságtalanságot okozhatja ; hiányzik az 
est. Plinius természetrajzában (n. h. XXXV 85) olvassuk 
ezt a mindig időszerű figyelmeztetést : ne sutor ultra cre
pidam = ne (menjen) a suszter túl a kaptafán.

Találkozunk néha furcsa mondatokkal, amelyekben 
nagyon nehéz megtalálni az alanyt. Vergiliusnál olvassuk 
(Aen. IX 641): sic itur ad astra. Az állítmány kétségtelenül 
itur s nagy meglepetésünkre, ha a ragot elválasztjuk, fel
bukkan az i tő, vagyis az eo ige töve. Igen ám, de ez az 
ige nem tárgyas, tehát nem lehet szenvedő alakja ; ma
gyarul ki sem tudjuk mondani. De a latin másképpen gon
dolkodik : úgy, mint a francia, az olasz vagy a német ; 
ismerős a német es és mán alak ; ezt használja a német, 
amikor nem nevezi meg határozottan az alanyt, hanem 
azt akarja jelezni, hogy bárki vagy bármi lehet a mondat 
alanya ; ilyen a francia on, ilyen az olasz si. így a latin 
is általános alanyt képzel az í/wrige mellé ; jelentése tehát 
nem az, hogy (rossz magyarsággal) : menetik, hanem ez : 
megy az ember, lehet menni, szokás menni. A mondat 
értelme tehát : így jut az ember a csillagokig.

Szent Jeromos, mint említettük, jó latin stiliszta volt ; 
lássuk csak egy érdekes mondatát (adv. Jovin. 1, 48) : 
et hic Soccus, quem cernitis, videtur vobis novus et elegans, 
sed nemo scit praeter me, ubi me premat. Érted a mondatot ? 
Nagyon könnyű megérteni, mert első pillantásra szemedbe 
ötlik ez az értelem : csak én magam tudom, hol szorít a 
cipőm (soccus). Emeljük ki a mondatnak azt a részét, 
amely minket a nominativus szempontjából érdekel: 
soccus videtur novus (az elegans szót már nem is írjuk ide, 
mert ugyanolyan rangú, mint a novus). Tehát videtur = 
látszik. Kérdés : mi látszik? Felelet : soccus = a cipő. 
Másik kérdés : minek látszik? Felelet : novus = újnak. 
Nyilván vannak igék, amelyek mellett két nominativus 
szerepel a latinban. De hiszen ez nem újság. Ha akarom, 
ilyen az est ige is : animus rex est ; facinora immortalia
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sunt. Ilyen ez is : soccus novus videtur : a cipő új látszik, 
vagyis : újnak látszik. A két nominativus közül az egyik 
alany, a másik nyilván kiegészítő.

Ilyen mondat akárhány akad olvasás közben. Hora
tius egyik versében olvassuk (carm. III 21, 11—12) :

Narratur et prisci Catonis 
Saepe mero caluisse virtus.

Jelentése ez: Beszélik, hogy az öreg Catónak az erénye 
is gyakran bortól hevült. — Emeljük ki belőle ezt a három 
szót : narratur virtus caluisse. Tegyük fel a kérdéseket : 
mit beszélnek ? (mi beszéltetik ? ennek is mindenki lehet 
az alanya). Felelet : beszéltetik mindenekelőtt az erény, 
azután pedig beszéltetik a hevülés (hogy hevült). Az infi- 
nitivusról tudjuk, hogy állhat főnév gyanánt. Itt tehát 
világosan látjuk, hogy az alany is és a kiegészítő is nomina
tivus, csak éppen a kiegészítőt infinitivusszal fejezi ki a 
latin, mert az értelme cselekvést rejt magában. Lássunk 
csak egyéb szövegeket. Valerius Maximus adomái közt 
olvassuk (I 2, 2):

Scipio Africanus non ante ad negotia publica ve 
privata ibat, quam in cella Iovis Capitolini moratus 
esset; et ideo Iove genitus credebatur.

A mondat értelme az, hogy Scipio semmiféle állami 
ügyhöz vagy magánügyhöz nem fogott hozzá, mielőtt nem 
imádkozott Jupiter Capitolinus szentélyében és ezért hit
ték róla, hogy Jupitertől származik. Emeljük ki a nomina- 
tivusokat : credebatur Scipio genitus ; megint nincs ha
tározott alanya a mondatnak, mert a credebatur értelme : 
azt hitték, vagy amint a latin mondja, szenvedő igével: 
az volt a hiedelem (a hinni igének magyar szenvedőjét 
szinte szentségtörés kimondani: hitetett). Tehát az volt 
a hiedelem, hogy Scipio Africanus Jupitertől született; 
látom a két nominativust, az egyik Scipio, a másik : ge
nitus. Ez a genitus a participium perfectuma ; mellék
névi alak s megegyezik a Scipio szóval nemben, számban,
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esetben. Igen, de a latin odaérti mellé az esse igét ; genitus 
esse pedig nem egyéb, mint a gignor (származom, szülétek) 
ige szenvedő infinitivusának perfectuma. így tehát a 
szerkezet tulajdonképpen ez : credebatur Scipio genitus 
esse. Pontosan egyezik az előbbivel: narratur virtus 
caluisse. Van tehát egy vezető ige, van egy nominativus és 
egy infinitivus.

Idézzük még Horatiusnak Regulusról írt szép sorait 
(carm. III 5, 4*—44):

Fertur pudicae coniugis osculum 
parvosque natos ut capitis minor 
ab se removisse et virilem 
torvus humi posuisse voltum.

Magyarul: Mondják, hogy szemérmes feleségének 
csókját és kis gyermekeit mint afféle becstelen, magától 
elhárította és férfias tekintetét zordul a földre szegezte. — 
Hogy tökéletesen megérthessük a verset, tudnunk kell 
Regulus történetét. Regulus sok győzelmet aratott már 
a carthagóiakon, amikor Kr. e. 255-ben Tunes (a mai 
Tunisz) mellett a karthagóiak megverték s elfogták. 
Négy évet töltött a fogságban s ekkor Rómába küldték 
azzal, hogy szerezzen békét Róma és Carthago között 
Előbb azonban megeskették, hogy visszamegy a fogságba. 
Regulus hazament s mint igazi római jellem, otthon lázító 
beszédeket tartott a béke ellen, buzdította honfitársait, hogy 
torolják meg a vereséget és pusztítsák el Cárt hágót. Aztán 
rebus bene gestis (dolgát jól végezvén), visszament Cartha- 
góba a fogságba. A carthagóiak azonban tudomást szerez
tek római viselkedéséről és ezért kegyetlenül megkínozták 
és kivégezték. Híres nemzeti mondája ez Rómának, Regu
lus pedig büszke példaképe a nemes római jellemnek.

Nos, lássuk ezek után a mondatnak azokat a sza
vait, amelyek itt elsősorban érdekelnek bennünket ; 
vegyük úgy, hogy Regulus neve is szerepel a mondatban, 
hiszen az előzményekből odaértendő: fertur Regulus 
removisse, és : fertur Regulus posuisse. A fertur ige tulaj-
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donképpen annyit jelent, mint : vitetik, hozatik s nem 
egyéb, mint a fero szenvedője ; a latin azonban már korán 
más értelemmel is felruházta : fertur = hozatik, amit a 
hír hoz, amit a szóbeszéd hordoz : mondják, tartják. 
Tehát a két kifejezés értelme : mondják, hogy Regulus 
elhárította és : mondják, hogy Regulus letette. Itt ismét 
az előbb idézett mondatok elemeit ismertük fel : van egy 
vezető ige, van egy nominativus, és van egy infinitivus, 
Fertur = mondatik ; kérdés : ki mondatik? Felelet : 
Regulus. Mi mondatik? Felelet: az elhárítás. Továbbá : 
ki mondatik? Felelet: Regulus. Mi mondatik ? Felelet : 
a letevés, a leszögezés. Nyilvánvaló, hogy a fertur ige 
mellett két nominativus van, az egyik Regulus, a másik 
removisse; az egyik Regulus, a másik posuisse, mert itt 
mindkét infinitivus a nominativus szerepében áll. Azért 
fejezi ki a latin ezt a nominativust igealakkal, mert a 
fogalom cselekvést jelent.

Az ilyen szerkezeteket a régi nyelvtanok így nevezték : 
nominativus cum infinitivo és így határozták meg : «A di
citur (mondatik), videtur (látszik), fertur (mondatik), 
narratur (elbeszéltetik), creditur (hitetik, hiszik) s általá
ban az ilyen értelmű igék után nominativus cum infinitivo 
áll. Vagyis a latin ilyenkor a «hogy» kötőszót elhagyja, az 
alanyt nominativusba, az állítmányt pedig infinitivusba 
teszi.» Ez a meghatározás merő képtelenség, mert a latin 
nem hagy el semmiféle kötőszót és semmiesetre sem teszi 
az állítmányt infinitivusba, u. i. megmásíthatatlan nyelv
törvénye, hogy az állítmány mindig verbum finitum, vagyis 
határozott időben álló ige. Nincs szükség ilyen nyakatekert 
magyarázatra, amely nyilván abból eredt, hogy a nyelvtan
írók állandóan a magyarról latinra fordítás gondolatából 
indultak ki. Nominativus cum infinitivo — nem bánom —- 
van, hiszen valóban nőm. és inf. szerepel itt szoros kapcso
latban ; jó, hát legyen, azonban lényegileg nem egyéb, 
mint kettős nominativus. Ez a mondat : Cicero consul 
creatus est = Cicero konzullá választatott, — világosan 
mutatja a kettős nominativust ; ez a mondat : Regulus
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removisse fertur — azt mondják, hogy Regulus elhárí
totta, — ugyancsak világosan mutatja a kettős nomina- 
tivust. Hogy aztán a főnévi szerepben álló infinitivust a 
magyarra igével fordítom, amely viszont megköveteli a 
«hogy» kötőszó alkalmazását, az egyesegyedül a magyar 
nyelv szellemével magyarázandó, mert a magyar fület sér
tené az ilyen mondat : mondatik Regulus elmozdítani. 
Az előbbi mondatban is így fordítottuk a consul szót : 
konzullá ; tehát ha latin mondatokat magyarra fordítunk, 
kénytelenek vagyunk a magyar nyelv szelleméhez alkal
mazkodni. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy 
bizonyos igék a latinban két nominativust kívánnak, egy 
alanyt és egy kiegészítőt s ez a kiegészítő néha infinitivus 
is lehet. Semmi szükség rá felsorolnunk azokat az igéket, 
amelyek ezt az úgynevezett nominativus cum infinitivot 
vonzzák ; elég, ha a latin írók tudták. Nekünk csak egyet
len dolgunk van ; felismerni az ilyen kettős nominativu- 
sokat, vagy nem bánom, nominativus cum infinitivókat. 
Hogy pedig ezek után felismerjük a latin szövegben, arra 
már a te nevedben is mérget veszek.

Most búcsúzzunk el Regulustól és jegyezzük meg, hogy 
amely nép ilyen férfiakat szült és nevelt, annak a nyelvét 
érdemes megtanulni, mert annak a népnek az irodalma 
is nyilván éppen ilyen nemes és nagyszerű. De hiszen azt 
hiszem, kár is már buzdítani téged: bátran merem 
mondani, hogy máris tudsz latinul.

XV.

«TEREPÉLY BIKK ENYHÉBEN.»
Egészen bizalmas ismeretséget kötöttünk az alannyal, 

vagyis a nominativusszal s most vigyázzunk, hogy melyik 
mondatrészt vesszük elő, hiszen tudjuk, hogy hadsereg
gel van dolgunk és a hadseregben mindenki rendkívül 
érzékeny a rangjára. Az alany után rangban a tárgy követ
kezik ; most tehát az accusativus szerepét vesszük szem-
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ügyre. Ez aztán a legkönnyebben leleplezhető mondat
rész. Elegendő föltenni a kit ? mit ? kiket ? miket ? kérdést 
és ő azonnal a legnagyobb készséggel felel rá. Mondatbeli 
szerepe: tárgy. Bátran kimondhatjuk, hogy minden tárgy 
accusativus. Amint ezt kimondtam, már meg is hökken
tem, mert azonnal eszembe jutott egy nagyon szép para
doxon, amely méltó volna Bernhard Shaw tollára : «de 
nem minden accusativus tárgy». Ez nagyon szép s majd 
mindjárt meglátjuk, hogy igaz is. De tartsunk rendet 
Horatius egyik versével kezdjük (carm. II 16, 29—30) j

abstulit darum cita mors Achillem, 
longa Tithonum minuit senectus.

Magyarul: Elragadta a gyors halál a dicső Achillest, 
Tithonust hosszú öregség sorvasztotta el. Jegyezzük meg : 
abstulit az aufero ige perfectuma ; minuit tulajdonképpen= 
kisebbítette ; Tithonus, mint Eos istennő szerelmese, 
hosszú, de dicstelen életet élt ; Achilles viszont rövid, de 
dicső életet ; olvasd el hamar a mitológiában. Kérdés : 
kit ragadott el? Achillest. Kit sorvasztott el? Tithonust. 
Tiszta munka, nincs benne semmi bonyodalom. Ez a vers 
azonban nemcsak azért nevezetes, mert ilyen tiszta tár
gyakat mutat, hanem azért is, — bizalmasan elárulom 
neked — mert már majdnem félszázada szorosan össze
forrtam vele. Ezt a verset fordítottam a latin érettségi 
vizsgálaton. Meg vagyok győződve róla, hogy ha utolsó 
fejezetünk után kezedbe adom ezt a Horatius-szöveget, 
ugyanolyan könnyedén lefordítod majd, mint én az érett
ségin. De különben hamarosan még egyszer találkozunk 
vele.

Keressük csak tovább a tárgyakat. Mikor a görögök 
be akarják csempészni Trójába a falovat, Laocoon, a fő
pap, hevesen tiltakozik az ellen, hogy a hatalmas alkot
mányt be vigyék a városba ; ő fél a görögöktől, még az 
ajándékuktól is (Verg. Aen. II 49): Timeo Danaos et dona 
ferentes. A görögöket Danausoknak is nevezték, ezért 
használja Vergilius ezt a görögös szót. Halásszuk ki a 
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Danaos = félem a görögöket, vagyis : félek a görögöktől. 
Magyarul is mondjuk : féljük az Istent) ; dona ferentes- 
ben : ferentes = a hozókat ; timeo ferentes = félem a 
hozókat ; félek a hozóktól; félek azoktól, akik hoznak. 
Kérdés: mit hoznak? felelet: dona = ajándékokat. 
Ebből a mondatból megtanultuk, hogy a timeo ige mellett 
az, akitől félek : accusativus ; ez tehát nem valóságos 
tárgy, hanem inkább állandó határozója a timeo s vele 
együtt a többi hasonló jelentésű igének ; még sok ilyen 
igével találkozunk ebben a fejezetben. Viszont a dona = 
ajándékokat : valóságos tárgy. Olvassuk el Publius Clo
dius Pius légionárius híres sirversét (CIL IX 2114) : Dum 
vixi vixi quomodo condecet ingenuum: quod comedi et ebibi, 
tantum meum est. Magyarul : Amíg éltem, éltem, amint 
illik úriemberhez : amit megettem és megittam, csak az 
az enyém. — Nyilvánvaló, hogy a derék katona csak a 
hasának élt, de látjuk ebből a kedélyes sírversből azt is, 
hogy már akkoriban is divatos volt ez az örökkévaló mon
dás : «Az a mienk, amit megeszünk és megiszunk.» Ha
lásszuk ki a tárgyakat : ingenuum, quod . A quod valósá
gos tárgy, mert a comedi és az ebibi tárgyat kíván. Az 
ingenuum viszont a condecet ige uszálya ; condecet annyit 
jelent, mint decet — illik; decet ingenuum = illik sza
badon született emberhez (úriemberhez). Látjuk azon
ban, hogy a decet ige ezt az accusativust nem mint tárgyat, 
hanem mint állandó határozót vonszolja magával. Furcsa 
ige egyébként ez a decet, csak harmadik személye van ; 
ilyen a paenitet, pudet, taedet, miseret, fallit és sok más 
ige ; mind accusativust vonszol maga után állandó ha
tározóul.

Caesart idézzük (b. G. VII71, 2) : Vercingetorix discen- 
dentibus mandat, ut suam quisque eorum civitatem adeat 
omnes que, qui per aetatem arma ferre possint, ad bellum 
cogant. Emeljük ki az accusativusokat: civitatem, omnes ; 
az utóbbi valódi tárgy : omnes cogant = valamennyit 
kényszerítsék ; a civitatem viszont az adeat (menjen el)
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vonzata és jelentése : városába (mert civitas nemcsak 
állam, hanem város is). E szerint adire civitatem annyit 
jelent, mint : elmenni a városba. Ez az ige tehát 
ugyancsak accusativust vonszol magával állandó hatá
rozóul.

Petronius szatírájában (29,1) olvassuk : cave canem = 
óvakodjál a kutyától; szóval a caveo ige is accusativust 
vonz állandó határozóul. Hogy fordítanád ezt magyarra? 
Én így : Vigyázz! Harap! íme, ez a fordítás megadta a 
mondat igazi értelmét. Tudnunk kell hozzá, hogy ez a két 
szó számos római házban a falra volt festve, vagy mozaik
ból ki volt rakva a bejáratban, ott, ahol a házőrző kutya 
is tartózkodott.

Az efféle állandó határozó különlegesen latinos kife
jezésmód. Ugyanilyen latinosak az ilyen kifejezések is : 
servitutem servire (szolgaságot szolgálni), viam ire (utat 
menni), vitam vivere (életet élni), pugnam pugnare (har
cot harcolni), somnia somniare (álmot álmodni). Rengeteg 
ilyen van a latin nyelvben s nyilvánvaló, hogy ez sem való
ságos táigy, hiszen ha jól megfigyeljük, ezekben a kifejezé
sekben a tárgy mindig csak a cselekvés hatása alatt jön 
létre ; e szerint tehát az ige egymagában is ugyanazt fejezné 
ki, mint az egész tárgyas kifejezés. Ezeket az accusativu- 
sokat a nyelvtudósok belső tárgynak szokták nevezni, de 
nekünk erre semmi gondunk. Csak érdekes megfigyelnünk 
a viam ire kifejezést. Az ire ige tövéből van utat jelentő 
szó : iter ; itt azonban mégsem ezt a szót veszi fel, hanem 
a via szót; olyanféle szövetkezés ez, mint amilyennel 
például a melléknevek fokozásánál találkoztunk. Efféle 
kifejezések legtöbbször törvényekben, vallási és erkölcsi 
szabályokban, közmondásokban szoktak előfordulni, néha 
sírfeliratokon is : vitam dulcissimam vixit.

Ha olyan szöveggel találkozol, amelyben valamely 
melléknév egyesszámú vagy többesszámú semlegese a 
tárgy, minden főnév nélkül, ne ijedj meg tőle : ez is belső 
tárgy. Cicerónál olvashatod: exclamare maius = nagyob
bat kiáltani; ezt még magyarul is nyugodtan mondha-
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tóm. Hiszen ez is kitűnő magyar kifejezés : szépet álmo
dik. Természetesen ez is belső tárgy, hiszen csak a cselek
vés hozza létre, nélküle nincs meg. Prudentius keresztény 
költő (Kr. u. IV. század) himnuszaiban (Cath. 7, 78) olvas
tam ezt a kifejezést : pulchrum splendet vena auri = szépet 
ragyog az aranynak az ere, vagyis : szépen ragyog. Ovidius 
írja (met. X 146) : et sensit varios, quamvis diversa sonarent, 
concordare modos — és hallotta, hogy a változatos dalla
mok összehangzanak, ámbár más-más hangot adtak. — Di
versa sonare = különféle hangot adni; concordare = 
együtthangzani, összhangot adni.

Fogjuk csak fülön ezt a szerkezetet : sensit modos 
concordare. Kérdés: mit hallott? felelet: dallamokat. 
Másik kérdés : mit hallott? felelet : összhangzani. Jegyez
zük meg, hogy ennek az igének két tárgya van : az egyik 
accusativus, a másik infinitivus. Ebben a fejezetben még 
bővebben megismerkedünk az efféle kettős accusativus- 
szál.

Egyelőre szemlélődjünk tovább az accusativus körül. 
Idézzük Vergiliusnak egyik versét (Aen. XI 362) : Nulla 
sallus bello, pacem te poscimus omnes = semmi üdv a há
borúban, békét követelünk tőled mindnyájan. A két 
tárgy : pacem és te. Kérdés : mit követelünk? felelet : 
békét. Másik kérdés: mit követelünk? felelet : téged. 
Vagyis amit követel vagy kér a latin és akitől kéri, mind 
a kettő accusativus. Itt természetesen a pacem a valódi 
tárgy, a te pedig az állandó határozó. Mindegy, mégis két 
accusativus van jelen ; úgy is hívjuk az ilyen jelenséget : 
kettős accusativus. Senecánál olvassuk (cons. ad Marc. 
20, 3) : caram te vita beneficio mortis habeo! Értelme : 
szeretlek téged élet a halál jótéteménye miatt. — Caram 
(vagy carum) habeo = szeretek valakit (mint kedvest 
bírom). A két accusativus caram és te. Habeo te = bírlak 
téged; most aztán világos, hogy a caram tulajdonképpen 
a tárgy jelzője, és mivel melléknév, nemben, számban, 
esetben egyezett vele. A tárgy természetesen: vita; áe 
nem ez a vita, amely itt van a mondatban, mert ez

14 Révay: Megtanulok latinul.
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vocativus. Itt is csak azt mondhatjuk: mindegy, a hábeo 
ige mellett is előfordul két accusativus : egyik az, akit 
bírok vagy tartok, a másik az, aminek bírom vagy tartom.

Most térjünk vissza arra a nevezetes Horatius-versre, 
ama bizonyos érettségi-szövegre. Mikor a kezembe adták, 
az első pillanatban csak az első versszakot láttam s mivel 
azon nyomban megértettem, egyszerre igen nekividultam, 
önbizalmam megdagadt s onnan kezdve már úgy olvastam 
végig, mintha Horatius magyarul írta volna meg. Ebben 
nincs semmi túlzás : te is ilyen könnyen meg fogod érteni 
(Hor. carm. II 16, i—4):

Otium divos rogat in patenti 
prensus Aegeo simul atra nubes 
condidit lunam neque certa fulgent 
sidera nautis.

Ebből csak a két tárgy érdekel bennünket ; a hajósról 
beszél, aki a nyílt tengeren hányódik a viharban és azt 
teszi, amit minden tengerész tesz ilyenkor : imádkozik ; 
otium divos rogat. Mit kér? otium = nyugalmat ; kit 
kér? divos (= deos) =az isteneket. Tehát kéri az iste
neket és kéri a nyugalmat, vagyis magyarul: nyugalmat 
kér az istenektől. Szóval megállapíthatjuk, hogy a rogo 
(kérek) ige is két accusativust vonszol maga után.

Térjünk rá most azokra a szövegekre, amelyekben a 
két tárgy közül az egyik infinitivus. Egy ilyen mondattal 
már találkoztunk épp az imént : sensit modos concordare. 
De régebbi szövegeinkben is előfordultak már ilyesmik. 
Fel is jegyeztük őket, most aztán szedjünk elő néhányat : 
dicentes se cibaria habere ; Massinissam regnasse indubi
tatum est ; sciat me implevisse ; gaudeo te arripere ; 
nuntia caelestes velle ; cognovi te vivere ; crede te tenere ; 
Gracchus dixit se habere. Tetézzük eme régi kincseinket 
újabbakkal. Cicerónál olvassuk (orat. 2, 6) : Volucres 
videmus construere nidos. Mit látunk? madarakat. S még 
mit? construere = szerkeszteni, építeni, vagyis: építést. 
A mondat értelme : látjuk, hogy a madarak fészkeket
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építenek, ahol is a nidos (fészkeket) különálló tárgy, a 
construere tárgya ; viszont a videmus tárgya a volucres 
és a constru&re. A videmus tehát olyan ige, amely két 
accusativust vonszol, de az egyik accusativus helyett áll
hat infinitivus, minthogy az infinitivus főnév, tehát tárgy 
is lehet.

Nos, ez az a híres és rettenetes latin szerkezet, amely 
accusativus cum infinitivo néven sok száz esztendő óta 
réme minden gimnazistának. Most azonban, azt hiszem, 
egyszersmindenkorra megöltük. Néhány hulla már úgyis 
jelzi nyomunkat ; néhány régi vaskalapos nyelvtani foga
lom és magyarázat hullája. Csak az imént mártottuk bele 
tőrünket a nominativus cum infinitivóba, de előbb lerán
tottuk álarcát és megmutattuk, hogy a nagyképű külső 
alatt tulajdonképpen egy szerény és egyszerű kettős nomi
nativus rejtőzik. Tegyük most is ugyanazt. Fogjuk ma
rokra a kígyó fejét és húzzuk ki a méregfogát. Talán már 
ki is húztuk, hiszen épp az iménti szövegen lepleztük le 
az úgynevezett accusativus cum infinitivót és épp most 
olvastuk a fejére, hogy tulajdonképpen csak kettős accu
sativus, tehát nekünk ne hencegjen és ne nagyképűsköd- 
jék. Kérdezlek téged : a magyarban nincs ilyesmi ? Nem 
olvastad Arany Jánosnak ezt a versét : Nem látta lobogni 
a pásztortüzeket. Kérdés : mit nem látott? felelet : a 
pásztortüzeket. Másik kérdés: még mit nem látott? 
felelet : a lobogást. Hát az Ember tragédiájára emlék - 
szel-e? Ott olvastam : «Sajátságos a múlt kísérteiét fel
tűnni látni.» Mit látni? Akísértetet. Még mit látni? fel
tűnni, vagyis : a feltűnést. No Iám, a magyar is alkalmaz 
főnévi igenevet a tárgy szerepében. Szóval, hogy a régi 
nyelvtanok nyelvén beszéljünk : a magyarban is van 
accusativus cum infinitivo, ámbár nyilván latin hatás alatt 
sarjadzott.

Az igazság az, kedves barátom, hogy az accusativus 
cum infinitivo meghatározás tulajdonképpen csak a külső
ségekre vonatkozik. A lényeg nem az, hogy az egyik tár
gyat infinitivus hordozza, hanem az, hogy az illető igének

!<•
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tárgya van. Lássunk csak egy Petronius-szöveget 
(45, 4): ’ dices hic porcos coctos ambulare — azt mondod 
majd, hogy itt megfőtt disznók sétálnak, vagyis magyarán : 
azt gondolná az ember, hogy itt a sültgalamb a szájába 
repül. A dices (azt fogod mondani) olyan szerepben áll 
itt, mint például az itur ige ; nem tudjuk, ki az alanya, 
tehát akárki lehet, vagyis : általános. íme, a latin a futu
rum primummal is tud általánosítani. Nos, vegyük ki a 
mondat velejét: dices porcos ambulare. Mit mondasz? 
disznókat. És még mit mondasz? sétálást. Ezt a sétálást, 
mivel cselekvést hordoz, a latin infinitivusszal fejezi ki 
s így keletkezik itt is egy accusativus cum infinitivo- 
Persze, mikor magyarra fordítom, segítenem kell maga, 
mon ; nem mondhatom így : mondod majd a disznókat 
sétálni, — mert nem lehet mindig főnévi igenévvel helyet
tesíteni a tárgyat. Tehát úgy segítek magamon, hogy be
iktatok egy «hogy» kötőszót és mindjárt könnyebb a for
dítás.

Az imént adósod maradtam egy fél Persius-verssel; 
most aztán elárulom a másik felét is ; így van az egész : 
Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter? (Pers. i, 27). 
Ennek a mondatnak az értelme : Hát a te tudásod semmi, 
ha nem tudja más, hogy te ezt tudod? — Nevezetes vers
sor ez. Első felében a scire infinitivus alanyként szerepel; 
második felében ugyanebből az igéből van a határozott 
állítmány : nisi alter sciat = ha csak a másik nem tudja. 
Kérdés : mit nem tud? Felelet : a tudást (scire). S még 
mit nem tud? Felelet : téged (te). Vagyis mit nem tud? 
hogy te ezt tudod. Az ú. n. accusativus cum infinitivo 
tehát ez : sciat te scire. Vagyis a scio ige is két accusati- 
vust vonz. Ezt is jó tudni.

Eleget tanultunk, valósággal megrohantak a szöve
gek, pihenjük ki magunkat, heveredjünk le a «terepély 
bikk enyhébe» Vergilius pásztoraival. Vergilius pásztor
költeményei, az Eclogák, részben allegóriák : olyan költe
mények, amelyekben költött személyek, rendszerint pász
torok neve alatt szerepelteti önmagát, barátait, vagy éppen
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magát Augustus császárt. Vergilius nagyon lelkes híve 
volt a császárnak : Octavianus (a későbbi Augustus) 
adta vissza andesi birtokát, amelyet Kr. e. 47-ben elvettek 
tőle, akkor, amikor Caesar kiszolgált katonáinak földet 
osztogattak. Az első Eclogában a költő Tityrus pásztor 
álarcában hálálkodik a császárnak ezért a páratlan jó
téteményért. Egyik társával beszélget, Meliboeus pász
torral, aki itt Vergilius többi sorstársát jelképezi. Hát, 
amint itt heverünk a terebélyes bükkfa árnyékában, hall
gassuk ki beszélgetésüket (Verg. ecl. I 1—10) :
Meliboeus:

Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi 
silvestrem tenui musam meditaris avena, 
nos patriae finis et dulcia linquimus arva. 
Nos patriam fugimus : tu, Tityre, lentus in umbra 
formosam resonare doces Amaryllida silvas.

Tityrus:
O, Meliboee, deus nobis haec otia fecit, 
namque erit ille mihi semper deus, illius aram 
saepe tener nostris ab ovilibus imbuet agnus : 
ille meas errare boves, ut cernis, et ipsum 
ludere, quae vellem, calamo permisit agresti.

Előbb kiemeljük ezekből a remek versekből az accu
sati vusokat, már csak azokat, a íelyek most érdekelnek 
bennünket : patriam fugimus = szülőföldünkről menekü
lünk ; vagyis a fugio ige állandó határozóul accusativust 
vonz ; doces silvas resonare = tanítod az erdőket vissz
hangoztatni, vagyis arra tanítod az erdőket, hogy vissz
hangozzák (Amaryllis nevét); szóval a doceo (tanítok) 
ige ugyancsak két tárgyat cipel s véletlenül ebben a mon
datban csak az egyik accusativus, a másik azonban infi
nitivus, vagyis ú. n. accusativus cum infinitivo. Van még 
ilyen: permisit boves errare = megengedte, hogy az 
ökrök csatangoljanak (vagyis legeljenek); permisit ipsum 
ludere = megengedte, hogy én magam játsszam. Mon
danom sem kell, hogy mind a kettő kettős accusativus ;
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tehát a permitto ige is két accusativust kíván. Jegyezzük 
meg még: Musa silvestris = erdei múzsa = pásztordal; 
Amaryllida nem egyéb, mint az Amaryllis leánynév görö
gös accusativusa ; ipsum = me ipsum.

Vajjon megértetted-e ezt a szöveget? Semmi áron 
sem fordítom le, bajlódj vele magad, kötelességed minden 
szót megismerni. Mindössze egy kis könnyebbséget szer
zek : ide írom ennek a versnek régi, nagyon régi fordítását : 
Fazekas Mihály magyar költő (1766—1828) műve :
Meliboeus:

Tityre! e terepély bikk enyhében heverészvén 
Kis sípodba csak úgy tillingatod erdei dallod. 
Ládd, mi ihol szaladunk a hazánk kedves mezejéből 
Édes honnyunkból, s te a hűs árnyékba hasalván, 
Szép Amarylli nevén visszhangra tanítod az erdőt.

Tityrus:
Isten az óh Meliboee! ki így kényemre hevertet, 
Istenem ő lészen mindég, s oltárait ellős 
Nyájamból sok gyenge, szopós bárányka bevérzi. 
Néki köszönhetem én marhám szabados legelését, 
Általa fúvogatom, ládd, ily kedvemre furullyám.

Milyen kedves, milyen bájos ez a régi stílus! Figyeld 
csak meg, hogy a fordító a magyar szövegben latin voca- 
tivusokat használ! Hasonlítsd össze az eredetivel és meg
látod, milyen jó a fordítás ; hogy milyen szép, azt rögtön 
megérzed ; ízleled majd a «terepély bikk, tillingatod, ihol, 
ellős nyájamból, szabados legelését» és egyéb zamatos 
kifejezéseit. Mielőtt még elbúcsúznál ettől a szövegtől, 
figyelmeztetlek, hogy a finis szó többesszámii accusa
tivus; emlékezzél vissza Sallustius-idézeteinkre, főképpen 
az aedis — aedes és a hozzá hasonló szavakra. S ha 
visszaemlékeztél, felejts el minden néven nevezendő 
nyelvtant, szerezd meg valahonnan Vergilius Eclogáit és 
ülj neki mindjárt az első eclogának, hogy kedvedre 
dőzsölhess e pásztorvers édességeiben.

Lássunk egy másik remek korképet, jóval régebbi 
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korából. Plinius írja természetrajzában (n. h. XIV 4):

Non licebat vinum feminis Romae bibere. Inveni
mus inter exempla Egnatii Metennii uxorem, quod vinum 
bibisset e dolio, interfectam fusti a marito, eumque caedis 
a Romulo absolutum. Fabius Pictor in annalibus suis 
scripsit matronam, quod loculos, in quibus erant claves 
vinariae cellae resignavisset, a suis inedia mori coactam ; 
Cato ideo propinquos feminis osculum dare, ut scirent 
an temetum olerent : hoc tum nomen vino erat, unde et 
temulentia appellata.
Szó sem lehet róla, hogy lefordítsam ezt a szöveget; 

talán még azt is fölösleges megmondanom, hogy teme
tum = bor, temulentia = részegség, hiszen maga Plinius 
magyarázza meg a szövegben ; locus (hely) szövegünkben 
szereplő kicsinyített alakja : loculus = doboz. Hát mit 
szólsz ehhez az asszonyhoz? Mikor a férje nem volt otthon, 
kilopta a pincekulcsot a dobozból és bort ivott, holott szigo
rúan tilos volt az asszonyoknak bort inni. Valerius Maxi
mus, aki ugyancsak ránk hagyományozta ezt a nevezetes 
történetet, meg is mondja, hogy miért : mivelhogy az az 
asszony, aki rászokik a borra, minden erény előtt bezárja 
az ajtót s minden bűnnek ajtót nyit. A szóbanforgó hölgy 
is rákapott a borra ; hordóból itta, csakhogy megjárta : 
kemény ember lehetett Egnatius Metennius, a férj : fel
kapott egy dorongot és agyonverte a feleségét. Az a másik 
asszony, aki a kulcsokat kilopta, még kegyetlenebből 
bűnhődött : éhhalállal pusztították el. Milyen érdekes 
az öreg Cato! Szerinte a családtagok azért csókolják meg 
az asszonyokat, hogy megérezzék rajtuk, vajjon ittak-e 
bort. Ma ugyan sok dolga volna Egnatius Metenniusnak és 
a többi régi római férjnek, ha kordában akarná tartani a 
feleségét : járhatna bridzs-szalónról bridzs-szalónra, es- 
pressóról espressóra és még örülhetne, ha a varrónőnél 
bukkanna az asszonyra.

Előbb jegyezzük meg, hogy a resignare ige itt a szö
vegben ezt jelenti: feltörni, — és semmi köze a rezignáció,
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rezignálni szavak mai értelméhez ; signum = a pecsét, 
signare = pecsételni, resignare = levenni a pecsétet. Szed
jük ki végre ebből a szövegből azt, ami minket különöseb
ben érdekel : invenimus uxorem interfectam esse, ahol is 
az invenimus (találjuk) értelme ez : olvassuk. Mit olva
sunk? felelet : i. uxorem, 2. interfectam esse ; itt tehát 
a második tárgyat az infinitivus perfectuma fejezi ki. 
Továbbá : invenimus eum absolutum esse. Ez éppen 
olyan, mint az előbbi. A harmadik : scripsit matronam 
coactam esse, — ez is azonos az előbbiekkel. A negyedik : 
Cato (scripsit) propinquos dare = Cato azt írta, hogy a 
rokonok adnak ; itt az egyik accusativus : propinquos, 
a másik : dare. Ez is világosan felismerhető kettős accu
sativus. Még csak egyet : az imént azt mondtam, hogy 
ma nehezebb volna kordában tartani az asszonyokat ; kor
dában tartani annyit jelent, mint fegyelmezni ; chorda = 
húr, kötél, a szerzetesek kötélöve. Ez a kötélöv mintegy 
jelképe a szerzetesi fegyelemnek, tehát innen származik 
a magyar kordában tart kifejezés is.

De most álljunk meg egy szóra. Elmondom neked, 
hogyan tanítottak bennünket erre az akkoriban furfangos 
szerkezetre. Nyelvtani szabályunk így hangzott : «Accu
sativus cum infinitivonak azon szószerkezetet nevezzük, 
melyben az alany accusativusban, a mondomány pedig 
infinitivusban áll. Latinra úgy fordítják, hogy először a 
«hogy» kötőszót elhagyjuk, azután az alanyt accusativusba 
tesszük, az állítmányt pedig infinitivusba.» Sajnos, agg 
nyelvtanaink rég halott szerzőinek már nem magyaráz
hatom meg, hogy nem mi fordítunk latinra, mert mi latin 
szövegeket olvasunk. Nem magyarázhatom meg már azt 
sem, hogy az alany sohasem lehet accusativus, az állít
mány pedig sohasem lehet infinitivus. Láttuk ugyan né
hányszor az infinitivust határozott ige szerepében, de most 
már elárulhatom, hogy ezek mellé a latin mindig oda ér
tette a coepit vagy coeperunt (kezdett, kezdtek) igéket. 
Az efféle nyakatekert magyarázat felfordítaná minden 
tudományunkat, pedig ugyebár, a kettős accusativus még
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akkor is igen egyszerű és könnyen felismerhető, ha az 
egyik accusativust infinitivus helyettesíti? Olyan egy
szerű ez, mint a Kolumbus tojása. Csak úgy véletlenül 
jut eszembe a tojásról, hogy már a rómaiak is vitatkoztak 
rajta, vajjon melyik volt előbb: a tyúk vagy a tojás? 
Fontos viták tárgya volt ez, nemcsak az ókorban, hanem 
még a középkorban is, bár már az ókorban eldöntötte 
Macrobius kegyelmes úr (Kr. u. 400 körül), aki Saturnalia 
címen vaskos kötetnyi asztali beszélgetést hagyott ránk. 
Ebben olvastam (Macrob. satum. VII 16, 9): ovum ante 
animal esse non potuit = a tojás nem lehetett az állat 
előtt (előbb mint az állat). S ebben nem az az érdekes, 
hogy kimondta ezt a nézetét, hanem az, hogy igen agya
fúrtan és igen csavaros érvekkel meg is okolta.

Még néhány szöveget szeretnék tálalni. Horatiusnál 
olvasom (arsp. 102—103) : Si vis me flere, dolendum est 
primum ipsi tibi. = Ha akarod, hogy én sírjak, szomor- 
kodnod kell előbb neked magadnak. Ebből kiemel
jük a vis me flere szerekezetet s megállapítjuk, 
hogy a volo ige is vonzhat két tárgyat s az 
egyik lehet infinitivus. A mi kedves költőnk, Catullus, 
mondta (16, 5—6): castum esse decet pium poetam 
ipsum, versiculos nihil necesse est. Az ö nézete tehát 
az volt, hogy a költő élete legyen tiszta, de egyáltalán 
nem szükséges, hogy versei is tiszták legyenek. Ebben a 
tekintetben nyilván más volt az ókor felfogása, mint a 
mienk. A szerkezet, amelyet kiemelünk : decet poetam 
castum esse. A másik szerkezet kissé hiányos, kiegészítve 
így volna : necesse est versiculos castos esse. A castum 
és castos szemmellátható állítmányi kiegészítők. Látjuk 
ezekből a mondatokból, hogy a decet és necesse est ugyan
csak két accusativust vonz. Emlékszel : Lactantius szö
vegében olvastuk nemrégiben: necesse est mundum 
manere. Cicerónál olvassuk (Lael. 5, 18) : hoc primum 
sentio, nisi in bonis amicitiam esse non posse. Ebből a min
ket érdeklő szerkezet ez : sentio amicitiam non posse = ér
zem, hogy barátság nem lehet (nem bír lenni). A posse kiegé-
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szítője az esse = nem bír lenni. Idézzük azt a híres mon
dást, amely Plutarchostól ered, az idősebb Cato életraj
zából, de latin fogalmazásban így maradt ránk : ceterum 
censeo Carthaginem esse delendam = egyébként javasolom, 
hogy Carthago eltöröltessék. Mit javasolok? Cárt hágót. 
És még mit javasolok? az eltörlést. Ezt az utóbbi tárgyat 
infinitivus fejezi ki. A híres mondás az idősebb Catótól 
származik (Kr. e. 234—149), aki állítólag minden szená
tusi felszólalását, akármiről beszélt, ezzel a javaslattal 
végezte. Hajthatatlan jellem és kemény férfiú volt ez az 
öreg Cato, éppen olyan, mint Caius Fabricius, akiről Gel
lius hagyott ránk egy nevezetes anekdotát (Gell. n. A.

I4):
Iulius Hyginus, in libro de vita rebusque illustrium 

virorum sexto, legatos dicit a Samnitibus ad C. Fabri
cium imperatorem populi Romani venisse, et memoratis 
multis magnisque rebus, quae bene ac benivole post 
redditam pacem Samnitibus fecisset, obtulisse dono 
grandem pecuniam, orasseque uti acciperet utereturque : 
atque id facere Samnites dixisse, quod viderent multa 
ad splendorem domus atque victus defieri; neque, pro 
magnitudine dignitateque lautum paratum esse : tum 
Fabricium planas manus ab auribus ad oculos, et infra 
deinceps ad nares, et ad os et ad gulam, atque inde porro 
ad ventrem imum deduxisse et legatis ita respondisse: 
dum omnibus membris, quae attigisset, obsistere atque 
imperare posset, nunquam quidquam defuturum: pro- 
pterea pecuniam, qua nihil sibi esset usus, ab iis, quibus 
eam sciret usui esse, non accipere.
Nagyszerű ember lehetett ez a Caius Fabricius : egy

szerűen és szerényen élt, bár fővezér volt ; rideg és sze
gényes volt a háza, berendezése egyszerű. Ezért határoz
ták el a samnitok, akiknek nagy szolgálatokat tett, hogy 
hatalmas pénzösszeggel ajándékozzák meg, hálájuk jeléül. 
De Fabricius azt mondta nekik, hogy amíg minden tagja 
ép, s amíg szerveinek parancsolni tud, addig mindene 
megvan és a pénzt visszautasította. Ez a szöveg nemcsak 
a római jellem gyönyörű példája miatt érdekel bennünket,
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hanem a benne hemzsegő szerkezetek miatt is. Szedjük 
csak ki őket egymásután : Hyginus dicit legatos venisse ; 
Hyginus dicit legatos obtulisse ; Hyginus dicit legatos 
orasse (oravisse); Hyginus dicit Samnites dixisse ; viderent 
multa defieri (hogy sok hiányzik); Hyginus dicit Fabri
cium deduxisse ; dicit Fabricium respondisse ; respondisse 
quidquam defuturum (esse); sciret eam esse. Hát ez aztán 
a gazdag aratás! Csak úgy záporzanak benne a tűzről pat
tant kettős accusativusok ; s még hozzá a kettő közül az 
egyik mindig infinitivus, mintha csak példatárnak szánta 
volna Aulus Gellius, a derék ollózó, akiből manapság bizo
nyára valamelyik újság «Innen-onnan» rovatának a szer
kesztője lett volna. No ne bántsuk a jó öreget ; inkább 
jegyezzük meg még, hogy plana manus — lapos kéz = 
tenyér, és hogy az obtulisse jelen ideje : offero = fel
ajánlok ; ebből lett az offertorium, sőt az «Offert» szó is, 
amelyet mérsékelten művelt kereskedők és gépírónők hasz
nálnak, mikor «ajánlatot» akarnak mondani, miközben sej
telmük sincs — pro dolor! — az offero igéről.

Ide iktatok néhány olyan accusativust, amely állandó 
határozóként szerepel bizonyos igék mellett : adire libros 
Sibyllinos = megnézni a Sibylla-könyveket ; adire sena
tum = a szenátushoz fordulni; ineo societatem = szövet
kezem ; obire munus = elvégezni kötelességét; subire 
labores = vállalni a fáradalmakat ; subire periculum = 
vállalni a veszedelmet ; transire flumen = átkelni a 
folyón ; traicere flumen = átkelni a folyón ; convenire 
aliquem = találkozni valakivel; circumvenit hostes — 
bekeríti az ellenséget ; ire Athenas = Athénbe menni ; 
domum = haza ; rus = falura ; conscendere navem = ha
jóra szállni; iter ingreditur = útra kel; vires me deficiunt 
= elhagy az erőm ; certiorem facio te = értesítelek ; 
consulit deos = tanácsot kér az istenektől; decem annos 
natus = tíz éves ; post hominum memoriam = ember
emlékezet óta ; ante diem = időnek előtte.

Ezekhez az állandó határozókhoz jegyezzük meg: 
hová kérdésre a többesszámú városnevek, mint már a
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Pompeios alakon láttuk, accusativusba kerülnek. Emlék
szünk rá, hogy az a és o tövű városnevek, mint Roma, 
Mediolanum a hol ? kérdésre locativusszal felelnek : Romae, 
Mediolani; a többesszámúak ablativusszal : Athenis = 
Athénben. A domum szó tulajdonképpen a domus (ház) 
accusativusa ; gyakran előfordulnak még ezek az alakjai 
határozó értelemben : domo = hazulról, domi = otthon 
(ez nyilván locativus). Jegyezzük meg még ezeket a hely
határozókat : rus = mezőre, falura; rure = faluról, 
ruri falun. Ezek a II. declinatióhoz tartozó rus sem
leges főnév esetei; a ruri nyilván locativus.

Szórakozásul átnyújtok neked egy rövid, de érdekes 
Petronius szöveget (58, 8), amelyben méghozzá ú. n. accu
sativus cum infinitivót is találsz ; iám scies patrem tuum 
mercedes perdidisse = majd megtudod, hogy az apád hiába 
fizette a tandíjat (elvesztette a tandíjat). A lakoma egyik 
szereplője gorombáskodik így az egyik jöttment vendéggel; 
azt akarja mondani, hogy hiába járt iskolába, mert nevelet
lenül viselkedik. Scies patrem perdidisse ; feltesszük a 
kérdést: mit fogsz megtudni? felelet: atyádat. És még 
mit? az elvesztést, vagyis : azt, hogy elvesztetted. Remé
lem, veled nem történhetik meg ilyesmi; ha komolyan dol
gozunk, nem kell visszakérnünk a tandíjat. Fogadjuk 
meg tehát Terentius tanácsát (Andr. 676), dolgozzunk 
minden erőnkkel, éjjel és nappal : manibus pedibus noc- 
tisque et dies. Vagyis : kézzel-lábbal, éjjel és nappal. Meg 
nem állhatom, hogy ne figyelmeztesselek a noctis és dies 
szókra ; mind a kettő accusativus, mind a kettő időhatá
rozó. A noctis = noctes, de hiszen már ezt is tudjuk. 
Tehát rajta, igyekezzél megérdemelni a tandíjat! Érde
meld meg azzal is, hogy ezeket a szép latinos szólásokat 
bejegyzed a gyüjtőíüzetedbe, s mivel valamennyit nem so
rolhatom fel, jegyezd be majd azokat is, amelyeket a szó
tárban találsz. Mert a legtöbb latinos szólást szívesen meg
mondja a szótár. Minél gyakrabban forgasd a szótárt ; 
fogadd meg Horatius tanácsát (arsp. 268—269), aki ifjú 
barátait, a Piso-fiúkat arra figyelmeztette, hogy éjjel és
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nappal forgassák a görög mintaképeket : vos exemplaria 
Graeca nocturna versate manu, versate diurna (éjjeli és 
nappali kézzel forgassátok). Én is csak azt mondhatom : 
tu vocabularium nöcturna versa manu, versa diurna.

XVI.

AZ IGAZI KINCS.

Abban a mondatban, amellyel előző fejezetünket zár
tuk, könnyű felismerni, hogy a manu sz.6 határozó, és hogy 
erre a kérdésre felel : mivel ? A régi nyelvtanok így szok
ták elnevezni az efféle határozót : eszközhatározó. Manu 
versate = kézzel forgassátok. Nekünk nem az a fontos, 
hogy milyen névre lehet keresztelni ezt a határozót, csak 
az : megismerni, hogy határozó. Ez az egyetlen módja 
a szöveg megértésének. Igen egyszerű eszközünk van arra, 
hogy a határozókat felismerjük : csak meg kell ismernünk 
az esetet és fel kell tennünk a megfelelő kérdéseket. Esze
rint fogunk találni a latin szövegekben is, mint minden 
más nyelvben, hely-, idő-, mód-, ok-, cél-, eszközhatá
rozókat.

Ez így még csak hagyján, hiszen semmi bajt sem okoz 
az, ha tudjuk a határozó jellegét is, bár, mint említettem, 
amint felismertük a határozót, abban a pillanatban már 
azt is tudjuk, hogy helyet, időt, módot, okot, célt vagy 
eszközt határoz-e meg. A régi nyelvtanok gyönyörű latin 
neveket adtak ezeknek a határozóknak, de ezekből a 
nevekből ugyan édeskevés haszna volt annak, aki latinul 
olvasni és érteni, főleg érteni akart. A helyhatározót pél
dául elnevezték ablativus loci-nak : pedig már mi is talál
koztunk olyan helyhatározóval, amely nem ablativus, 
hanem locativus (Romae, Mediolani), sőt olyan helyhatá
rozóval is, amely accusativus (Pompeios, Romam). Ol
vassunk el csak két mondatot Ciceróból: az egyik így 
hangzik : a diis omnia facta sunt = mindent az istenek al-
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kották ; a másik : deorum providentia mundus regitur = az 
istenek gondviselése által kormányoztatik a világ. Mindkét 
mondatban felismerjük a határozót : a diis, providentia ; 
mindkettőben megállapíthatjuk, hogy a szenvedő ige 
mellett ablativus határozó jelzi azt, aki vagy ami által 
a cselekvés végbemegy. Nos, a régi nyelvtanok azt mond
ták : ha személy által végeztetik a cselekvés, akkor a, ab 
praepositiós lesz a határozó, egyébként pedig tiszta abla
tivus ; az előbbit így nevezték : ablativus auctoris, a má
sodikat így : ablativus rei efficientis. Tisztelettel kérdem : 
mi szükség van erre? Mennyivel értjük jobban a szöve
get, ha tudjuk ezt a sallangos latin elnevezést? Felejtsd 
is el sürgősen.

Olvassunk el Sallustius Jugurtha-könyvéből (10,6) egy 
mondatot : concordia res parvae crescunt = egyetértéssel 
(egyetértés révén) a kis dolgok meggyarapodnak. — Ennyi 
tökéletesen elég. Fölteszem a kérdést : hogyan? mi mó
don? Felelek rá: egyetértéssel, egyetértés révén. Ha aka
rom, azt is megmondhatom, hogy módhatározó, fontos 
azonban az, hogy értem. Sohase legyen a nyelvtan öncél; 
legyen a cél mindig a szöveg megértése. Ugyanígy jó volna 
sürgősen elfelejteni azokat a neveket is, amelyekre a ma
gyar nyelvtanok elkeresztelték a határozókat. Mert a ma
gyar nyelvtanokban is ilyesmiket találunk : társhatározó, 
véghatározó, tekintethatározó, mértékhatározó, érték
határozó, állapot határozó. Ha ez helyes volna, akkor 
minden egyes határozónak külön nevet kellene adni és be
következnék az az eset, hogy a nyelvtan megölné a nyelvet. 
Mi inkább ennek az ellenkezőjét választjuk, megöljük a 
nyelvtanból mindazt, ami benne élősdi, vagyis lényegtelen.

Minden eset lehet határozó, csak éppen a nominativus 
nem, mert a nominativus mindig alany, vagy az alannyal 
egyező állítmánykiegészítő. A többi esetet együtt függő 
eseteknek szoktuk nevezni: ez az elnevezés igazán ért
hető. Ezek az esetek mind lehetnek határozók. Tehát 
ismer a latin accusativus, ablativus, dativus, genitivus és 
locativus határozókat, sőt az ablativus és a locativus csak 



határozó lehet. Megmondhatjuk azt is, hogy a határozók 
háromfélék; vannak határozószók : ilyenekkel bőven 
találkoztunk olvasmányainkban (hic, huc, nunc, cras, 
ita, saepe, valde stb.), azután vannak melléknévi határo
zók (bene, dulciter stb.) s végül vannak olyan határozók, 
amelyeket a latin a függő esetekkel fejez ki, még pedig 
vagy tiszta, vagy praepositiós esetekkel.

Vedd elő a gyüjtőfüzetedet és keresd ki belőle az eddig 
aratott praepositiós és tiszta-eset határozókat. Emlékszel-e 
még ezekre: in caelo, in terra, in caelis, in tentationem, 
a malo, ad dominam, per viam, pro patria, ex partibus ; 
vagy ezekre : fama, furca, vultu, virgis, factis, victoria, 
more prisco stb. Lapozz vissza a XIII. fejezetre, ahol 
a praepositiókról beszéltünk : ott együtt találod a prae
positiós határozók java részét. Ezeket a legkönnyebb meg
ismerni : a praepositio azonnal elárulja őket.

Olvassunk el néhány mondatot Augustus császár ön
életrajzából (Mon. Ancyr. V 26) : Classis mea per Ocea
num ab ostio Rheni ad solis orientis regionem usque ad 
fines Cimbrorum navigavit, quo neque terra neque mari 
quisquam Romanus ante id tempus adiit. Jegyzetek : clas
sis = hajóhad ; sol oriens = kelet ; a cimberek a mai 
Dánia területén laktak. Az egész szövegből legjobban 
érdekel bennünket a terra és a mari szó ; megismerjük, 
hogy határozók ; ez a kifejezés : terra et mari (vagy : terra 
marique) = szárazon és vizen (földön és tengeren) ; a mari 
nem egyéb, mint a maré (tenger) ablativusa. Egyéb hatá
rozók ebben a szövegben : per Oceanum ; ab ostio ; ad 
regionem ; usque ad fines ; quo = ahová ; ante id tempus 
= addig (=amaz idő előtt). Vegyük elő Seneca leveleit 
(ep. Hl 5, 7) : iuvenior es, quid refert? non dinumerantur 
anni. Incertum est quo loco te mors expectet: itaque tu illam 
omni loco expecta. Két határozót találtunk ebben a szö
vegben : quo loco, omni loco ; azaz hogy tulajdonképpen 
csak egyet : loco (helyen) ; quo loco =mely helyen = hol; 
omni loco = minden helyen = mindenütt.

Már ismételten találkoztunk tiszta ablativus helyhatá-
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rozókkal. Ilyen volt ez is : Pompeis (Pompejiben), Car
thagine (Carthagóban). S emlékszünk még rá, hogy accu
sativus helyhatározónk is volt már: Pompeios. Nos, ennek 
a mintájára nem nehéz megállapítanunk, hogy : hová? 
kérdésre accusativusba kerülnek a városnevek : Romam 
(Rómába), Carthaginem (Carthagóba). Remélem, azt sem 
felejtetted el még, hogy a locativus is hol? kérdésre felelő 
helyhatározó (Romae). Talán még nem felejtetted el 
Pliniusnak azt a nevezetes levelét, amelyben a comumi 
iskolaalapításról ír ; abban olvastuk ezt a helyhatározót : 
Mediolani. Első pillantásra felismerjük, hogy locativus. 
Livius történelmi művének előszavában (Liv. I praef. 9.) 
olvassuk : ad illa mihi pro se quisque acriter intendat inge
nium, quae vita, qui mores fuerint, per quos viros, quibusque 
artibus domi militiaeque et partum et auctum imperium sit. 
Jegyzet : intendat ingenium = irányítsa figyelmét ; par
tum sit = szereztetett. Csapjunk le a határozóra : domi 
militiaeque; könnyen felismerhető, hogy locativus ; jelen
tése : otthon és a katonaságban, békében és háborúban. 
A domi (otthon) már ismerősünk. A többi határozót rád 
bízom.

Kíváncsi vagyok rá, vajjon a most következő szöve
gekben felismered-e olyan könnyedén a határozókat, mint 
ahogy én képzelem. Kezdjük egy Horatius-szöveggel 
(carm. II 10, 13—20):

sperat infestis, metuit secundis 
alteram sortem bene praeparatum 
pectus : informes hiemes reducit 
Juppiter, idem 
submovet; non si male nunc et olim 
sic erit ; quondam cithara tacentem 
suscitat Musam neque semper arcum 
tendit Apollo.

Azt hiszem, megértetted. Annyit mindenesetre első 
pillantásra megért belőle az olyan gyakorlott latinista, 
mint te, hogy Horatius körülbelül ezt akarja mondani: 



jó és balsorsban egyaránt bizakodik az erős lélek, mert 
Jupiter majd elkergeti a zord telet s ha most rossz is a 
sorsunk, nem lesz mindig az : egyszer majd Apollo meg- 
zendíti a múzsa lantját s nem mindig csak az íját feszíti. 
Mintha csak a magyar mondást hallanék : «Ne szomorkodj, 
légy víg, nem lesz ez mindég így!» Egy kis tájékoztatás: 
infestis mellől hiányzik a rebus, secundis mellől ugyancsak ; 
infestae res = balsors, secundae res = szerencse. Föl
ismered-e a határozókat? Most az egyszer még sorra ve
szem őket : infestis rebus = balsorsban ; secundis rebus = 
szerencsében ; bene ; nunc ; male ; olim ; sic ; quon
dam, semper ; cithara. Ez az utolsó a legérdekesebb, 
mert egészen latinos : cithara tacentem = a lantjával hall
gató múzsát. Magyarra természetesen valami ügyes mes
terkedéssel kell lefordítani; de persze ez nem lényeges : 
fő, hogy megértetted.

Olvassunk el most egy olyan szöveget, amilyen az 
egész latinnyelvű irodalomban kevés akad, mert ez bíró
sági tárgyalás jegyzőkönyve. A tárgyalást Kr. u. 180 júl. 
17-én tartották Scilli városában, Numidiában, a vádlottak 
pedig keresztények voltak. A keresztény vértanú-legendák 
közül tagadhatatlanul hitelesek azok, amelyeknek meg
maradtak a tárgyalási jegyzőkönyvei; ezeket többnyire 
keresztény gyorsírók írták és hagyományozták az utó
korra. Az említett tárgyalás jegyzőkönyve így kezdődik 
(Acta mart. Scill. 1.):

Praesente bis et Claudiano consulibus, XVI. Kalen- 
das Augustas, Kartagine in secretario impositis Spe
rato, Nartzalo et Cittino, Donata, Secunda, Vestia, Satur
ninus proconsul dixit : Potestis indulgentiam domini 
nostri imperatoris promereri, si ad bonam mentem rede
atis.
Éppen olyan ez, mint egy mai bíróság jegyzőkönyv ; 

elmondja, hogy mikor kelt a jegyzőkönyv, vagyis mikor 
volt a tárgyalás, kik voltak a vádlottak s mi volt az első 
kérdés. Természetesen a jegyzőkönyv még jócskán foly
tatódik, de mi megelégedhetünk ennyivel is. Emeljük

15 Révay : Megtanulok latinul.
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ki a határozókat: Praesente et Claudiano consulibus = 
Praesens és Claudianus konzulsága alatt ; XVI. Kalendas 
Augustas = a 16. napon augusztus elseje előtt ; Karta- 
gine = Carthagine = Carthagóban ; in secretario = a tár
gyalóteremben ; ad bonam mentem = a józan észhez. 
Már találkoztunk ilyen időmeghatározással : Cicerone con
sule ; Poppaeo et Sulpicio consulibus ; ez a régi világban 
éppen olyan időmeghatározás volt, mintha ma ezt mondja 
valaki : az 1943. évben, mert a konzulokat mindig csak 
egy évre választották, tehát a konzulok nevéről pontosan 
meg tudjuk határozni azt az évet, amelyet a szöveg meg 
akar jelölni. Ügyelni kell arra, hogy a consule szót rendesen 
így írják a szövegek : cos., a consulibus szót pedig így : 
coss. Ilyen alakban szerepel ez az időmeghatározás a fel
iratokban is : a bis (kétszer) Praesens őexcellenciája másod
szori konzulságát jelöli.

A XVI. Kalendas Augustas kifejezés a római időmeg
határozás jellegzetes példája. A római naptár három határ
napot ismer : Calendae (Kalendae) volt az elseje (nyilván 
sohasem hitted volna, hogy a magyar kaland szó a latin 
Calendae-ből ered: volt egyszer Magyarországon egy 
kalendások vagy kalandosok társasága!), Nonae a hónap 
ötödiké vagy hetedike (március, május, július és október 
hónapokban hetedike), az Idus pedig a hónap tizenharma- 
dika vagy tizenötödike (március, május, július és október 
hónapokban tizenötödike). Időmeghatározások : Calendis 
Januariis = január elsején ; Nonis Decembribus = decem
ber ötödikén ; Idibus Martiis = március tizenötödikén, 
vagy ahogy ma is mondják 1848 márc. 15-ről: március 
idusán! A határnapok időhatározóit tehát úgy alakította 
a latin, hogy ablativusba tette a határnapot is, a hónap 
nevét is. Egyéb napokat úgy határozott meg, hogy a ha
tárnaptól visszafelé számolt, egészen a meghatározandó 
napig s még hozzáadta a két határnapot. Tehát : XVI. 
Kalendas Augustas = július tizenhetedikén. A határnap 
előtti napot a pridie szóval (pridie Idus Martias), az utána 
következő napot pedig a postridie szóval (postridie Kaién-
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das Maias) fejezte ki. Ugye megértetted a szöveget? 
Publius Vigellius Saturninus helytartó első mondata az 
volt, hogy a vádlottak megnyerhetik ő felsége a császár 
kegyelmét, ha észretérnek. A jegyzőkönyv további szö
vegéből azonban kiderült, hogy a keresztény vádlottak 
rendületlenül ragaszkodtak meggyőződésükhöz : halálra 
ítélték valamennyit.

Plinius, a természettudós, elmondja, hogy az öreg 
Cato, aki mérhetetlenül gyűlölte Carthagót és aggódott 
a későbbi nemzedékek biztonságáért, minden szenátus
ülésen újra meg újra javasolta, hogy Carthagót el kell 
törölni a föld színéről. Egyszer a tanácsházba afrikai fügét 
vitt, megmutatta a szenátoroknak és megkérdezte : mit 
gondolnak, mikor szedték ezt a fügét? Mindnyájan látták, 
hogy a gyümölcs friss s Cato meg is mondta, hogy három 
nappal ezelőtt szedték Carthagóban, tehát ilyen közel 
van Róma falaihoz az ellenség! Döbbenetes hatása volt 
a fügének : a szenátus még aznap elhatározta, hogy meg
indítja Carthago ellen a harmadik háborút, amelynek vége 
Carthago elpusztítása lett. Olvassuk el Plinius szövegét 
(n. h. XV 18):

(Cato) perniciali odio Carthaginis flagrans nepotum
que securatatis anxius, cum clamaret omni senatu Car
thaginem delendam, attulit quodam die in curiam prae
cocem ex ea provincia ficum, ostendensque patribus, 
«interrogo vos», inquit, «quando hanc pomum demptam 
putetis ex arbore?» Cum inter omnes recentem esse con
staret, «atqui tertium», inquit, «ante diem scitote de
cerptam Carthagine; tam prope a muris habemus ho
stem»; statimque sumptum est Punicum tertium bel
lum, quo Carthago deleta est.

A szöveghez kevés a megjegyezni valónk ; inter om
nes constat = mindenki közt szilárdan áll, vagyis : mind
nyájan megegyeznek abban, hogy ; a határozók : odio ; 
senatu ; quodam die ; in curiam ; ex provincia ; quando ; 
ex arbore ; inter omnes ; ante tertium diem (három nap
pal ezelőtt); Carthagine ; prope a muris ; statim ; quo.

15*



228

Bajlódj velük egy kicsit, s azt hiszem, néhány perc múlva 
mindegyiket leleplezed.

Lássunk csak egy családi jelenetet a politikai nagy
jelenet után. Suetonius beszéli Nero császárról írt életraj
zában, hogy a császár egyetlen rúgással megölte feleségét, 
— akit pedig imádott —mert szemrehányásokat tett neki, 
hogy későn jött haza az edzésből. A császár tudniillik 
szenvedélyes kocsihajtó volt, amellett, hogy a világtörté
nelem legnagyobb dilettáns költőjének rangját is elnyerte. 
Szüntelenül a versenykocsisok közt tartózkodott és edzette 
magát a hajtásban, mert minden alkalommal első akart 
lenni; hiszen tudjuk, milyen fontos volt a rómaiaknak 
a kocsiverseny. Hallgassuk meg Suetoniust (Nero 35) : 
Poppaeam duodecimo die post divortium Octaviae in matri
monium acceptam dilexit unice; et tamen ipsam quoque 
ictu calcis occidit, quod se ex aurigatione sero reversum con
viciis incesserat. A határozók : duodecimo die = a tizen
kettedik napon ; post divortium Octaviae = Octavia 
elválása után ; in matrimonium ; unice = egyetlenül, 
páratlanul; ictu = ütéssel; ictu calcis = sarkának üté
sével = rúgással; ex aurigatione = kocsihajtásból ;sero = 
későn ; conviciis = szidalmakkal. Mindegyik határozót 
megismerjük, úgy hogy nem is érdekes már ebben a szö
vegben más, csak a calcis szó ; nominátivusa calx=sarok. 
Ez a szó az indogermán kai gyökből származik, amelynek 
jelentése : ütni, törni, hajlítani. Ennek a gyöknek a szár
mazékai : calamitas = szerencsétlenség ; gladius = kard ; 
calcar = sarkantyú ; calceus = cipő ; caliga = bakancs. 
Ennek a kicsinyítője caligula = kisbakancs ; ez volt a be
cézőneve Caligula császárnak, aki a rajnai légiók között 
nőtt fel. Nos tehát megállapíthatjuk, hogy családi jelene
tek nem csupán az egyszerű emberek között, hanem ő fel
ségeik otthonában is előfordultak. Poppaea éppen úgy 
veszekedett császári férjével, mint a polgárember házsártos 
felesége, ha a férj késő éjszaka vetődik haza. Jól mondta 
az öreg Cato, — akinek ezt a mondását Plutarchos idézi 
görögnyelvű Cato-életrajzában — hogy : mi, rómaiak, 



a világon minden férfinak parancsolunk, nekünk viszont 
parancsolnak a feleségeink.

A zord és tragikus családi jelenet után olvassuk el a 
kis Flavia Amoena sírfeliratát ; a feliratot a leányka ham
vaival együtt a Via Aurelia egyik columbariumában, vagyis 
urnaházában találták meg Rómában (CE 967) :

Ut rosa amoena homini est, quum primo tempore floret, 
Qui me viderunt, sic ego amoena fui.

Figyeld meg a szójátékot : a leányka neve Amoena, 
csakhogy ez a szó annyit jelent, mint : kellemes, kedves, 
bájos. Tehát a szöveg jelentése : amint a rózsa bájos az 
embernek, midőn kora tavasszal virágzik, úgy én is bájos 
(amoena) voltam mindenkinek, aki csak látott engem. — 
A mindenkinek szó a latin szövegből hiányzik. A határozó : 
primo tempore = az első időben. Milyen érdekes! Már a 
latin nyelv is ismerte a tavasz jelölésére ezt a kifejezést : 
primum tempus ; ebből maradt meg a francia printemps 
(ta/asz) szó. A tavasz neve latinul : ver; ebből viszont 
az olasz primavera szó alakult, még pedig úgy, hogy a ver 
szó többesszáma : vera (mert semleges), később úgy szere
pelt, mint egyesszámú nőnemű nominativus. Ezzel a jelen
séggel már találkoztunk.

Ugyancsak találkoztunk már ilyen kifejezésekkel : 
plus oculis = szemeinél jobban ; tanto superior = annyi
val magasabb ; qua puella nihil festivius = ennél a leány
kánál semmi bájosabbat (nem láttam) ; vir viro latius = 
férfi a férfinál szélesebben ; már annakidején megemlí
tettük, hogy a középfok mellett ablativus határozó az, 
akivel vagy amivel összehasonlított valamit a latin. Ezt 
a határozót ismerhetjük fel Cicerónak ebben a mondatá
ban (Catii. I 3, 6) : luce sunt clariora nobis tua consilia 
omnia. Luce clariora = napnál világosabbak. Fölismer
hetjük Horatiusnak híres versében is (carm. saec. 9—72): 

alme Sol, curru nitido diem qui 
promis et celas aliusque et idem 
nasceris, possis nihil urbe Roma 
visere maius.
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Róma százados ünnepére írta azt a költeményt, amely
nek egyik versszakát éppen most idéztük. Ez a híres car
men saeculare, vagyis százados ének (vers). A gyönyörű 
himnuszt fiúk és leányok kara adta elő, vagyis énekelte, a 
költő személyes vezényletével. A versszak értelme : Fel
séges nap, amely ragyogó pályádon a napot felhozod és 
elrejted, s mindig ugyanolyannak s mindig másnak szü
letsz, sohase láss Róma városánál felségesebbet (nagyob
bat). íme, az űrbe Roma határozó a maius középfok miatt 
került ablativusba. A másik határozó: curru nitido.

Érdekes, hogy az olaszok, midőn az északafrikai autó- 
utat (Litoranea Libica) megépítették, amely a tuniszi 
határtól egészen az egyiptomi határig húzódik (hossza 
1822 km), az út közepén óriási diadalívet építettek, amely
nek felirata Horatiusnak ez a nevezetes négy sora. Ez a 
diadalív azon a helyen épült, ahol az ókorban oltár állt, 
a Philaenus testvérek oltára. Nevezetes monda fűződik 
ehhez a helyhez : Cirene és Carthago között Kr. e. 350-ben 
határviszály tört ki, mire a két állam vezetői abban álla
podtak meg, hogy minden állam versenyfutókat indít el, 
meghatározott órában, s ahol a futók találkoznak, ott lesz 
az új határ, vagyis : az állam legkitűnőbb fiainak kiváló
sága döntse el a kérdést. Meg is indultak a versenyfutók, 
még pedig Carthagóból a két Philaenus testvér. Minden 
erejüket megfeszítették és hatalmas utat tettek meg, 
ellenben Cirene versenyzőit eső és vihar gátolta abban, 
hogy minden erejüket kifejtsék, úgy hogy meglehetősen 
kis utat tettek meg, vagyis Carthago határa jócskán ke
letre tolódott. Mikor találkoztak a Philaenus testvérek
kel, szégyelletükben kétségbevonták az eredmény hiteles
ségét és azzal vádolták őket, hogy korábban indultak el, 
esetleg nem is gyalog jöttek ; kijelentették azonban, 
hogy elfogadják az eredményt, ha a Philaenus testvérek 
hajlandók ezt azzal hitelesíteni, hogy elevenen eltemettetik 
magukat. A Philaenus testvérek ellenvetés nélkül elfogad
ták ezt az indítványt s ott a helyszínén elevenen eltemet tet
ték magukat ; a carthagóiak pedig, mint a hazaszeretet 
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ragyogó példáit, oltárral tisztelték meg őket. Ezen a he
lyen emelkedik most az óriási diadalív, amely a hazaszeretet 
fenségét és Róma dicsőségét hirdeti.

Most már olyan latjn szövegek következnek sorra, 
amelyekből szinte csőstül hullanak ránk a határozók. 
Kezdjük Ciceróval : az Archias költő polgárjoga érdeké
ben tartott beszédének egyik részlete következik (Arch. 
3, 4):

Nam ut primum ex pueris excessit Archias atque 
ab iis artibus, quibus aetas puerilis ad humanitatem in
formari solet, se ad scribendi studium contulit, primum 
Antiochiae — nam ibi natus est loco nobili — celebri 
quondam in urbe et copiosa atque eruditissimis homini
bus liberalissimisque studiis affluenti, celeriter antecel
lere omnibus ingenii gloria coepit.
Jegyezzük meg : ex pueris = a gyermekkorból (a gyer

mekek közül) ; loco nobili = nemes családból (nemes 
helyről) ; in celebri urbe, in copiosa urbe : nem szorul 
magyarázatra ; a hominibus affluenti, studiis affluenti ki
fejezésekben a hominibus és a studiis ablativusok; azt 
fejezik ki, amiben bővelkedik valami, ebben az esetben 
a város ; a gloria ablativus-határozó azt fejezi ki, ami
ben felülmúlt mindenkit Archias ; csak mellékesen jegyez
zük meg, hogy mindenkit felülmúlni latinul : antecellere 
omnibus, vagyis : előtte állani mindenkinek. Ez tehát 
dativus-határozó. Remélem, nincs szükséged több magya
rázatra ; legfeljebb az ad humanitatem határozóra hívom 
fel figyelmedet, mert ebben a humanitas szó nem ember
séget, hanem műveltséget jelent.
H Keressük ki Ammianus Marcellinus történelmi mű
vének azt a fejezetét, amely a húnokra vonatkozik (Amm. 
Mare. XXXI 2, 1) :

Hunorum gens, monumentis veteribus leviter nota, 
ultra paludes Maeoticas glacialem Oceanum accolens 
omnem modum feritatis excedit... In hominum figura 
licet insuavi ita visi sunt asperi, ut neque igni neque 
saporatis indigeant cibis, sed radicibus herbarum agre- 
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stiumet semicruda cuiusvis pecoris carne vescantur, quam 
inter femora sua equorumque terga subsertam fotu cale
faciunt brevi.

Magyarul: A húnok nemzetsége, amely a régi emlé
kekből csak nagyjában ismeretes, a meotisi mocsarakon 
túl a Jeges-tenger mellett lakik és a vadság minden mér
tékét felülmúlja... Alakjuk bár visszataszító, mégis 
csak emberi, de oly durváknak mutatkoznak, hogy nincs 
szükségük ízesített ételekre, hanem mezei növények 
gyökereivel és mindenféle állatnak félig nyers hibával 
táplálkoznak, amelyet combjuk és lovuknak háta közé 
bedugva, rövid melegítéssel fölmelegítenek.

Lefordítottam neked a latin szavakat és kifejezéseket, 
de — mint eddigi magyar szövegeinket — ezt a szöveget 
se tekintsd fordításnak, hanem inkább magyarázatnak. 
S amint a fordítást elolvastad, nyilván felütötted a feje
det, mert itt történeti adat igazolja, hogy a hunok, akik 
a meotisi mocsarakon, vagyis az Azovi-tengeren túl lak
nak, még pedig a történetíró szerint a Jeges-óceán mellett, 
oly rettenetesen vadak, hogy nyers húst esznek, amelyet 
legfeljebb a nyereg alatt puhítanak. íme, itt a forrása 
annak a mendemondának, hogy magyar őseink nyereg 
alatt puhították a húst. Lehet, hogy a nyeregre akasztva 
vitték magukkal a szárított füstölthúst és ebből keletkezett 
a nyershúsevésnek és a nyereg alatt puhításnak a mondája. 
Szedd ki a határozókat ebből a nevezetes szövegből : mo
numentis veteribus = régi emlékekből, régi írásokból; 
Oceanum accolens = az óceán mellett lakó ; tehát az 
accolo (lakom) latin ige accusativus-határozót kíván; 
ultra paludes; in figura ; igni indigeant = tűzre van szük
ségük ; saporatis cibis = ízesített ételekre ; radicibus 
vescantur = gyökerekkel táplálkoznak ; carne vescan
tur = hússal táplálkoznak ; fotu = melegítéssel. Vigyázz 
még a licet szóra ; ez itt kötőszó ; jelentése : ámbár. Meg 
kell jegyeznünk, hogy a licet szó ige s tulajdonképpen 
annyit jelent, mint : szabad, lehet.

Nem lehetetlen, hogy ilyen vad és barbár népeket
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Ovidius is látott a messze Tomiban, a Fekete-tenger part
ján. Ott írta panaszkodó elégiáit, amelyek közül az egyik
ben verses önéletrajzát hagyta ránk. Ebben emlegeti, 
hogy nem is kellett törnie a fejét a verseken, mert könnye
dén, szinte magától folyt a vers tollából. (Ov. trist. IV 
io, 25—26):

Sponte sua carmen 'numeros veniebat ad aptos, 
et quod temptabam dicere, versus erat.

Jegyzet : sponte sua = önként ; ad aptos numeros = 
az alkalmas mértékre. Vegyünk szemügyre még egy Hora
ti us-szö veget. Egyik szatírájában írja (I 9, 3—5), hogy 
csatlakozott hozzá egy ember, akit csak névről ismert és 
megszólította :

accurrit quidam notus mihi nomine tantum, 
arreptaque manu «quid agis, dulcissime rerum?» 
«Suaviter ut nunc est», inquam «et cupio omnia quae vis.»

Magyarul: Odalép hozzám valaki, aki csak névről 
ismerős nekem és megragadván kezemet, így szólít meg : 
«Hogy vagy, kedves barátom?» «Jól ebben a pillanat
ban», felelem, «és neked is mindent kívánok, amit akarsz.»

Ebben a nomine (névleg, névről) és a suaviter (kelle
mesen) határozóknál sokkal érdekesebb a latin társalgás 
néhány kifejezése : quid agis = mit csinálsz? ez felel 
meg a mai «Hogy vagy?» kérdésnek ; dulcissime rerum = 
dolgaim közt a legédesebb (dolgaim legédesebbike). Ma
gától értetődik, hogy nem ezt akarta mondani az idegen, 
hanem ezt : -kedves barátom ; ut nunc est = amint most 
van = pillanatnyilag = a körülményekhez képest ; cupio 
omnia quae vis = kívánok mindent, amit akarsz = min
den jót neked is. Az ilyen kifejezések árulják el, hogy a 
régi emberek is éppen úgy gondolkoztak és éppen úgy 
beszéltek, mint mi.

Akármelyik Horatius-versben bőven találhatunk ha
tározókat (carm. III 6, 33—34) : non his iuventus őrt a 
parentibus infecit aequor sanguine Punico = nem ilyen
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szülőktől származó ifjúság festette pún vérrel a tengert. — 
His parentibus = ezektől a szülőktől: ablativus határozó 
az orta participium mellett (orior = származom). Fel
teszem a kérdést : mivel festette be? Felelet : sanguine 
Punico.

Változatosság kedvéért olvassuk el Vergiliusnak azo
kat a sorait (Aen. IV 174—175), amelyekben Fama isten
nőről beszél, aki nem más, mint a hír istennője : Fama, 
malum qua non velocius ullum: mobilitate viget viresque 
adquirit eundo. Azt mondja ebben a két sorban, hogy: 
nincs gyorsabb veszedelem a hírnél; mozgékonyságával 
él és menet közben erőt szerez (vires adquirit). Megjegy
zendő : qua ablativus határozó a középfok mellett ; mobi
litate erre a kérdésre felel: hogyan? eundo felismerhetőn 
a gerundium ablativusa s ugyancsak erre a kérdésre felel : 
hogyan? Vires a vis (erő) többesszámú accusativusa.

Nincsenek ezekben a szövegekben olyan nehézségek, 
amelyek visszariaszthatnának, mégsem árt közben felhív
nom figyelmedet Seneca biztatására (ep. III 1, 7) : non 
est vir fortis ac strenuus qui laborem fugit, nisi crescit illi 
animus ipsa rerum difficultate. Ugyebár igaza van? Nem 
talpig ember (vir fortis = bátor férfi), nem derék ember, 
aki megfutamodik a munka elől (laborem fugit), s nem 
igazi férfi az, akinek erejét (animus) nem fokozza a munka 
nehézsége. Seneca így mondja : ha nem nő meg neki a 
bátorsága a dolgok nehézsége által. Az illi nem egyéb, 
mint az ille névmás dativusa, tehát részeshatáiozó ; az 
ipsa difficultate határozót könnyen fölismered. De őszin
tén megvallom, hogy ezt a mondatot nem annyira a hatá
rozó kedvéért, mint inkább tartalma miatt idéztem.

Olvassunk el néhány sort Propertiusnak abból az elé
giájából, amelyben Cornelia, Lucius Aemilius Paullus 
Lepidus felesége, siratja el mintegy önmagát és beszél a 
sírból férjéhez, akit gyermekeivel együtt árván és özvegyen 
hagyott. Ez az Aemilius Paullus Kr. e. 34-ben konzul 
volt, tekintélyes férfiú, és példás házaséletet élt feleségével. 
Az asszony most kéri, hogy ne sírjon többet érte, hiszen 



úgy sem nyílik meg a sír kapuja semmiféle könyörgés előtt. 
Rábízza gyermekeit ; kéri, hogy végezze ezentúl az atya 
a halott anya munkáját ; csókolja meg őket anyjuk helyett 
is, vállalja a családi élet minden terhét, sohase könnyezzen 
előttük, hanem titkolja bánatát, hogy el ne keserítse őket. 
Olvassunk el néhány sort ebből a feledhetetlen versből, 
amelyet az elégiák királyának szoktak nevezni (Prop. 
IV ii, i—2 ; 73—80) :

Desine, Paulle, meum lacrimis urgere sepulcrum: 
panditur ad nullas ianua nigra preces.

Nunc tibi commendo, communia pignora, natos: 
haec cura et cineri spirat inusta meo,

Fungere maternis vicibus pater : illa meorum 
omnis erit collo turba ferenda tuo.

Oscula cum dederis tua flentibus, adice matris: 
tota domus coepit nunc onus esse tuum.

Et si quid doliturus eris, sine testibus illis!
Cum venient, siccis oscula falle genis!

Most vedd elő a szótárt és keresd meg magad az isme
retlen szók értelmét. Segítek neked : urgere = sürgetni, 
zaklatni; ianua nigra = a fekete kapu = a sír ; communia 
pignora = közös zálogok, vagyis szerelmük zálogai ; natos 
a nascor (szülétek) ige participium perfectuma: natus 3 = 
a született, a gyermek ; spirat a spiro igéből = lélegzik, él, 
lobog ; fungere nem más, mint a fungor (végzek, hivatalos- 
kodom) álszenvedő ige imperativusának második személye ; 
jelentése = végezd. Ennek az igének állandó határozója 
ablativus, tehát : fungere vicibus = végezd a szerepét ; 
fungere maternis vicibus = végezd az anyai kötelessége
ket. Jegyezd meg, hogy a vices szónak leggyakrabban 
csak a többesszáma szerepel; meorum mellé gondold oda 
ezt a szót : natorum; sőt talán ez is fölösleges, hiszen 
magyarul is beszélünk így ; az enyémek, enyéim ; ennek 
a mondatnak a prózai szórendje ez volna : omnis illa 
turba meorum tuo collo ferenda erit. Matris mellé első 
olvasásra odaérted ezt a szót: oscula. Csak mellékesen
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jegyzem meg, hogy az osculum = csók nem egyéb, 
mint az os (többesszám : óra = száj) szónak a ki
csinyítése ; sine testibus illis (ama tanúk nélkül, vagyis : 
ne előttük) határozó mellé értsd oda a dole (bánkódjál) 
állítmányt. Siccis genis falle oscula = száraz arcokkal 
csald meg csókjaikat, vagyis ezt akarja mondani a költő : 
ne tudják meg, hogy sírtál. Ezek után magad keresd meg 
ebben a szép szövegben a határozókat.

Emlékszel-e még az ilyen határozókra : filia defuncta, 
lumine adempto, collecta pecunia, vagy arra a jelzős hatá
rozóra, amellyel egyik fejezetünk végén búcsúztam tőled : 
rebus bene gestis? Bizonyosan nem felejtetted el még 
azt a jelzős határozót sem, amelyet épp az imént olvastunk 
az egyik Horatius-versben : arrepta manu. Ha szó sze
rint lefordítom ezeket, így hangzanak : filia defuncta = 
a meghalt leány után, vagyis : a leány halála után, vagy : 
mivel a leány meghalt ; lumine adempto = az elvett 
fény után, vagy : miután a fény elvétetett, miután az 
élete kilobbant ; collecta pecunia = az összeszedett pénz 
után, vagyis : ha majd a pénzt összegyűjtötték ; rebus 
bene gestis = a jól végzett dolgok után, vagy : miután 
munkánkat jól elvégeztük ; arrepta manu = a meg
ragadott kézzel, vagy miután kezemet megfogta. Nos, 
ilyen kifejezésekkel, ilyen jelzős, sőt participium-jelzős 
határozókkal sűrűn találkozunk latin szövegekben. Olvas
suk el Seneca egyik levelében (ep. I 9, 18—19) a híres és 
bölcs Stilbon nevezetes mondását :

Stilbon capta patria, amissis liberis, amissa uxore 
cum ex incendio publico solus et tamen beatus exiret, 
interroganti Demetrio, nuinquid perdidisset, omnia, 
inquit, bona mea mecum sunt... Hoc est nihil bonum 
putare, quod eripi possit.
Érted-e ezt a szöveget? Nyilván megértetted a lénye

gét : mikor Demetrius azt kérdezte Stilbontól,—aki szülő
városának elpusztításakor elvesztette gyermekeit és fele
ségét s mégis derűsen és vidáman távozott a pusztulás szín
helyéről — hogy vajjon semmit sem vesztett-e a pusztu-
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lásban, a bölcs így felelt : minden vagyonom itt van nálam. 
Ez pedig annyit jelent, mint Seneca magyarázza, hogy 
semmit sem kell vagyonnak tartani, amit elrabolhatnak 
tőlünk. — Ebből a szövegből éppen azok a határozók érde
kelnek most bennünket, amelyeknek participium a jelző
jük, tehát : capta patria, amissis liberis, amissa uxore. 
Capta patria = az elfoglalt haza után ; amissis liberis = 
az elvesztett gyermek után ; amissa uxore = az elvesztett 
feleség után. Nyilvánvaló, hogy így nem beszélhetünk, 
de még csak nem is gondolkodhatunk magyarul. Tehát 
abban a pillanatban, amint a szöveget megértjük, így ért
jük magyarul : Miután a haza (vagyis szülővárosa) elfog
laltatott, miután gyermekeit elvesztette, miután felesége 
elvesztetett ; vagy pedig ha már magunkban is csiszol
tabban és szebb stílusban akarunk gondolkodni: miután 
szülővárosát elfoglalták, miután gyermekeit elvesztette, 
miután feleségét elvesztette.

Rendkívül egyszerű jelenség ez. A határozó tulajdon
képpen csak ez : patria, liberis, uxore ; a latin ezekkel a 
szavakkal ebben a szövegben időhatározót fejez ki: a 
haza után, a gyermekek után, a feleség után ; vagyis Stil
bon túl volt a szülővárosán, a gyermekein, a feleségén ; 
azonban az író jelzőt ad a felsorolt határozók mellé, még 
pedig olyan jelzőt, amely cselekvést fejez ki ; már pedig 
az a cselekvést kifejező igealak, amely jelzőként szerepel
het, a participium. Szövegeinken megfigyelhetjük, hogy 
ha a participium praesense vagy perfectuma jelzője vala
mely határozónak, akkor ez a participium-jelzős határozó 
a magyar értelmezésben rendszerint mondattá alakul, mert 
ha jelzővel fordítjuk magyarra, magyartalan és ügyefogyott 
lesz a kifejezés.

Lássunk még ilyen participium-jelzős határozókat. 
Cicero írja Catilina ellen mondott negyedik beszédében 
(Cic. Catii. IV 12) : etenim quaero, si quis pater familias, 
liberis suis a servo interfectis, uxore occisa, incensa domo, 
supplicium de servo non quam acerbissimum sumpserit, 
utrum is clemens an misericors an inhumanissimus et crude- 



Ussimus esse videatur? Cicero arról beszél, hogy vajjon 
kegyetlen és szívtelen embernek szabad-e nevezni azt, 
aki irgalmatlanul megbünteti szolgáját, mert felgyújtotta 
házát s megölte feleségét és gyermekeit? Meg is felel rá 
magában a kérdésben azzal, hogy ezt az embert inkább 
derék és tisztességes embernek lehet nevezni. Ebből a szö
vegből is kivesszük a participium-jelzős határozókat : 
liberis interfectis ; uxore occisa ; incensa domo ; magya
rul : megölt gyermekei után, meggyilkolt felesége után, 
felgyújtott háza után ; vagyis : miután a szolga megölte 
gyermekeit, meggyilkolta feleségét, felgyújtotta házát. 
Ezekkel a participium-jelzős ablativusokkal a latin idő
határozót fejezett ki. De a filia defuncta kifejezésben olyan 
participium-jelzős kifejezést ismertünk meg, amely ok
határozói értelmet hordoz. Efféle kifejezésekkel találko
zunk Valerius Maximusnak itt következő szövegében is 
(Val. Max. V 6, 5) :

Decius, qui consulatum in familiam suam primus 
intulit, cum Latino be lo Romanam aciem inclinatam 
et paene iam prostratam videret, caput suum pro salute 
reipublicae devovit : ac protinus concitato equo, in 
medium hostium agmen, patriae salutem, sibi mortem 
petens, irrupit: factaque ingenti strage, plurimis telis 
obrutus, super corruit. Ex cuius vulneiibus et sanguine 
insperata victoria emersit.
Az író ebben a szövegben Publius Decius Mus hősi 

önfeláldozását örökítette meg. Kr. e. 340-ben Róma hábo
rút viselt a latin törzs ellen, amelyet még addig nem sike
rült meghódítania ; egy jóslat azt mondta, hogy ha a fő
vezérelesik, Róma győzelmet arat. Decius, a fővezér, önként 
halálra szánta magát, megsarkantyúzta lovát, berohant 
az ellenség kellős közepébe, rettenetes pusztítást végzett 
az ellenség soraiban és hősi halált halt : sebeiből és véréből 
fakadt a váratlan győzelem. Csak a participium-jelzős 
határozókat emeljük ki: concitato equo, facta strage. 
Magyarul : megsarkantyúzott lovával, a megtett mészár
lás után. Concitato equo = miután a ló megsarkantyúz-
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tat ott ; facta strage = miután a mészárlás elvégeztetett. 
Concitato equo inrupit = megsarkantyúzott lován be
rohant ; facta strage corruit = a mészárlás elvégzése után 
összerogyott. Nyilvánvaló, hogy ezúttal a jelzős határozó 
meglehetősen kényelmesen fordítható, anélkül, hogy mon
dattá kellene alakítani.

Régi nyelvtanaink úgy írták s minket is úgy taní
tottak, hogy az ilyen kifejezéseknek a neve ablativus abso
lutus, sőt a régi nyelvtanok magyarra is fordították ezt a 
kifejezést és nem átallották leírni, hogy ez a : független 
távolító. Nemcsak magyarul, hanem latinul is teljességgel 
érthetetlen ez az elnevezés. Máig sem tudom, miért és mitől 
független ez a határozó. Tetézték ezt a szörnyűséget azzal, 
hogy a szerkezetet így magyarázták : az ablativus abso
lutus úgy alakul, hogy a mód-, ok- vagy időhatározó kötő
szót elhagyjuk, az alanyt ablativusba, az állítmányt pedig 
a participium megfelelő idejébe tesszük és megegyeztet
jük az ablativusszal nemben, számban, esetben. Ez megint 
csak felforgatása minden nyelvtani logikának, mivel meg
ingathatatlan nyelvtörvény, hogy az alany nominativus, 
az állítmány pedig verbum finitum ; tehát az alany soha
sem lehet ablativus, az állítmány sohasem lehet parti
cipium. Mi sohasem fordítunk latinra, hanem olvasunk 
latinul! Ha tehát azt mondom, hogy a participium-jelzős 
határozót a szükséghez képest néha mondattal fordítom 
magyarra, az egészen másképpen hangzik. Mindenesetre 
a nyelvtény az, hogy vannak határozók, amelyeknek parti
cipium a jelzőjük, ebben pedig semmi különös nincsen, 
hiszen a participium az igének melléknévi alakja, tehát 
a mondatban lehet jelző, sőt csakis jelző lehet.

Ezzel, azt hiszem, megint egy méregfogát húztuk ki 
a régi latin nyelvtannak. Nem is tudod, mennyire hálás 
lehetsz érte, hogy neked már ilyen borzalmakat nem kell 
megtanulnod.

Most már nincs más hátra, mint összegyűjtenünk a 
szokásos állandó határozókat, amelyek bizonyos latin 
kifejezésekben újra meg újra visszatérnek. Nyiss gyűjtő-
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füzetedben új rovatot az állandó ablativus-határozóknak 
és ott gyújtsd aztán azokat is, amelyek még olvasmányaink
ban előfordulnak. Egyelőre útra valóul a következőket 
adom : minor natu (születéssel kisebb, születésben kisebb) 
= fiatalabb ; maior natu = idősebb ; maximus natu = 
legidősebb ; minimus natu = legfiatalabb ; a puero = 
gyerekkorától (a pueris, ex pueris) ; ab ineunte aetate 
= kis korától fogva ; cum ortu solis = napkeltekor; 
de die = világos nappal; in dies = napról-napra; 
die = nappal; nocte = éjjel; de nocte = éj közepén ; 
tribus annis ante = három évvel ezelőtt ; aestate = nyá
ron ; vere = tavasszal; autumno = ősszel; hieme = 
télen; Caesare duce = Caesar vezérlete alatt; me puero = 
= gyermekkoromban ; patre vivo = atyám életében ; 
sereno caelo = derült időben ; pace tua = engedelmed- 
del; morbo affectus = betegen ; dolore afficit = fáj
dalommal tölt el; tuba canere = trombitálni; pila ludere 
= labdázni; equo vehi = lovagolni (lovon szállíttatni) ; 
ugyanígy : na ve vehi = hajózni ; curru vehi = kocsizni; 
pedibus proficisci = gyalog indulni (lábakkal utazni) ; 
equo merere = a lovasságnál szolgálni (lovon katonás
kodni ; tudniillik merere — érdemelni a katonai szolgála
tot jelöli); imperio potiri = az uralmat elnyerni (rerum 
potiri = a főhatalmat elnyerni) ; lapidibus pluit = kőeső 
esik ; sanguine pluit = véreső esik ; laboro ex dentibus 
= fájnak a fogaim (szenvedek a fogaimtól) ; laboro ex 
capite = fáj a fejem ; patre dignus = atyjához méltó ; me 
invito = akaratom ellenére ; invita Minerva = Minerva 
akarata ellenére (kelletlenül); odio commotus = gyűlö
letből (gyűlölettől indíttatva) ; ira incensus = haragból 
(haragtól fölgyulladva); metu perterritus = félelemből 
(félelemtől megrémülve); amore impulsus = szeretetből 
(szeretettől hajtva) ; pudet me huius vitae = szégyellem 
ezt az életet ; magno stat = drága (sokba kerül); capite 
damnare = halálra ítélni (fejvesztésre ítélni), interdicere 
aquá et igni = száműzni (eltiltani a víztől és tűztől).

Lesz mit bajlódnod ezzel a rengeteg anyaggal s nehogy
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szemrehányást tégy azért, mert így megterheltelek, gyor
san el is búcsúzom tőled. Szervusz, mondom a latinoktól 
eltanult szóval, mert ha igazi római módra óhajtanék el
búcsúzni, akkor a középkori versfaragó hexameterével 
búcsúznám, amelybe a ravasz férfiú két határozót is elrej
tett : mitto tibi navem prora puppique carentem = küldök 
neked hajót, amely nélkülözi az orrát és a farát. Nos, melyik 
az a hajó? Megfejtetted már? Ha még nem, akkor vedd 
elő a navem (hajó) szót, hagyd el az orrát, vagyis az n betűt, 
hagyd el a farát, vagyis az m betűt, marad belőle ez a szó : 
ave, vagyis : Isten veled!

XVII.

CALIGULA ŐFELSÉGE KACAG.

A rangban következő mondatrész a részeshatározó. 
Ez is furcsa elnevezés, de, sajnos, nincs helyette más. A ré
szeshatározó esete, mint régen tudjuk, a dativus. Azt 
hiszem, előbb ismertél már latin részeshatározót, mint a 
nevét megtanultad volna, mert remélem, hallottad már 
ezt a bölcs mondást (amely állítólag Senecától származik) : 
quod licet Jovi, non licet bovi — ami szabad Jupiternek, 
nem szabad az ökörnek. Hányszor, de hányszor olvasták 
ezt fiatal óriások fejére, ha olyasmit engedtek meg maguk
nak, ami még nem illette meg őket.

A részeshatározó, azaz hogy a dativus nem sok ne
hézséggel terhel meg bennünket. Mikor a dativusról beszé
lünk, leginkább az állandó határozókat lesz alkalmunk 
megfigyelni. Latin szövegekben gyerekjáték megismerni 
a részeshatározót. Olvassuk el mindjárt Seneca egyik mon
datát (ep. IV 4, n) : patet omnibus veritas, nondum est 
occupata, multum ex illa etiam futuris relictum est — az igaz
ság tárva-nyitva van mindenki előtt, nem foglalta le senki, 
sok maradt belőle az utókornak is. Ugyebár, az omnibus 
és a futuris könnyen felismerhető? Omnis = mindenki;

16 Révay: Megtanulok latinul.
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futurus 3 = aki majd lesz, a jövendő emberek = az utókor. 
Ezeket a szövegeket nem is azért idézem sorra, hogy a 
dativusok felismerésében gyakorold magad, hanem inkább 
a tartalmukért.

Cicerónak néhány mondata következik, amelyekben 
Sicilia fontosságára mutat rá : már ő bölcsen megállapí
totta, hogy Sicilia azért olyan fontos Rómának,’ mert egy
részt kimeríthetetlen gabonaraktár, másrészt pedig meg
becsülhetetlen támaszpontja a római hajóhadnak. Mivel 
ez a megállapítás ma is rendkívül időszerű, olvassuk el 
latinul a Verres ellen intézett második beszédnek ezeket 
a sorait (Verr. II 2, 2) : Itaque maioribus nostris in Afri
cam ex hac provincia gradus imperii factus est. Neque enim 
tam facile opes Carthaginis tantae corruissent, nisi illud 
et rei frumentariae subsidium et receptaculum classibus no
stris pateret. Én ezúttal sem akarlak megsérteni és nem halá
szom ki a dativusokat ; inkább megmondom, hogy a 
maiores szó jelentése : az ősök ; a gradus imperii factus est 
annyit jelent, mint : a birodalom lépcsője lett, vagyis 
Sicilia volt a római birodalom ugródeszkája ; res frumen
taria = gabonaellátás ; receptaculum = menedékhely, 
vagyis támaszpont ; classis nem annyit jelent, mint : osz
tály, hanem ezúttal = hajóhad.

Már a második fejezet óta adósod vagyok Charisius 
mester levelével. Nos, itt a fele (Charis, ars gramm, 
praef.) : Flavius Sosipater Charisius, magister urbis Romae 
filio carissimo salutem dicit. Amore latini sermonis obligare 
te cupiens, fili carissime, artem grammaticam in libris 
quinque dono tibi misi. Ebben a levélben legérde
kesebb a latinos első mondat ; ilyesmivel már talál
koztunk is : Charisius üdvözletét mond legkedvesebb fiá
nak. Ha magyarul írta volna levelét, így kezdte volna : 
Kedves fiam, — és a többit, ami az első mondatban van, 
a borítékra írta volna, ilyenformán : «Feladó : Flavius 
Sosipater Charisius, tanár, Róma.» Érdekes még az is, hogy 
a latin nyelv szeretetével akarja lekötelezni fiát, azért 
küldi neki ajándékul öt könyvben nyelvtanát. Ars gram-
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matica = nyelvtan ; dono tibi misi = ajándékul küldtem 
neked. No, itt mégis csak van valami dativus-érdekes- 
ség ; a mitto ige két dativust cipel magával ; az egyik, aki
nek küld, a másik, amiért küld, tehát a személy és a cél, 
mind a kettő dativus. Ilyen kettős dativusszal is sűrűn talál
kozhatunk latin szövegekben : csak nemrégiben olvastuk 
Fabriciusról, a puritán rómairól Gellius mesternél: obtu
lisse dono, meg ezt is : usui esse.

Most aztán kevésbbé barátságos, kevésbbé szelíd, 
hanem inkább hátborzongató dativusok következnek. 
Hiszen Caligula császárra gondolni már magában véve is 
hát borzongató. Ez a Caligula (akinek a nevét is értjük 
már) Germanicus és Agrippina fia volt s a Rajna mellett 
katonák közt töltötte gyermekkorát, Tiberius uralkodása 
alatt. Gyermekkorától fogva nagyon féltette az életét, 
mert Tiberiusnak legfőbb becsvágya volt, hogy lehetőleg 
minden rokonát kivégeztesse. Caligula is csak úgy mene
kült meg a haláltól, hogy hülyének tettette magát : alat- 
tomoskodott, ravaszkodott, mert rettenetesen félt Tiberius 
császártól s főképpen mindenható miniszterétől, a hírhedt 
Seianustól. Tiberius ugyan okos ember volt és átlátott a 
szitán, de mivel az ifjúnak Seianust sikerült megtévesz
tenie, megmenekült. Kr. u. 37-ben trónra került és négy 
évig gyötörte Rómát, mint az őrült ; megszámlálhatatlan 
milliárdokat pazarolt el játékokra, lakomákra, mulatsá
gokra s még hozzá őrjöngő zsarnok volt; Suetonius 
monstrum-mk, vagyis szörnyetegnek nevezi. Idegbeteg, 
gyenge, nyavalyatörős, zavaros eszű ember volt. Egyszer 
erre a kijelentésre ragadtatta magát : Bár a római népnek 
egy nyaka volna, hogy egyszerre levághatnám! Istenekkel 
társalkodóit, a gazdag embereket ki végeztet te, önmagát 
istennek nyilváníttatta, papi testületet alapított a maga 
tiszteletére és ebbe a testületbe Incitatus nevű legkedve
sebb lovát is beválasztotta. Persze a végén meggyilkolták. 
Nős, Suetonius följegyezte róla ezt a vérfagyasztó anek
dotát (Calig. 32.) :

16*
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Lautiore convivio effusus subito in cachinnos, con
sulibus qui iuxta cubabant quidnam rideret blande quae
rentibus «Quid inquit, nisi uno meo nutu iugulari utrum
que vestrum statim posse.»

Magyarul: Egy pazar lakomán egyszerre csak fel
kacagott és a konzuloknak, akik mellette feküdtek és 
nyájasan kérdezték, hogy mit nevet, ezt felelte : «Mi 
egyebet, mint azt, hogy ha egyet intek, mind a kettőtök
nek abban a pillanatban lehull a feje.»
Hát ezen kacagott ő felsége.
Jegyzet : iugulare = nyakát elvágni, meggyilkolni; 

utrumque vestrum = mind a kettőt közületek. A dativu- 
sokról, ígéretemhez híven, nem is beszélek.

Most tegyünk úgy, mint a hadvezér, aki parancsot 
ad hadseregének, hogy díszfelvonulásban lépjen el előtte. 
Álljanak elő tehát a dativusok és vonuljanak el előttünk 
díszmenetben. Valerius Maximus kezdi a sort (I 6, 5) 
pompás dativusaival: Creditum est metentibus apud Antium 
cruentas spicas in corbem decidisse. Bello etiam Punico 
secundo constitit Cneio Domitio bovem dixisse: Cave tibi 
Roma. Valerius Maximus csodálatos jelenségekről, kőeső
ről, véresőről és egyéb szörnyűségekről beszél. Azt mondja: 
az a hír járta (creditum est = úgy hitték az emberek), 
hogy Antiumnál véres kalászok hulltak a kosárba. Ügy 
hírlett, hogy a második pún háborúban Cneius Domitius- 
nak ezt mondta az ökre : Vigyázz magadra, Róma. (Em
lékszel még a kutyára : Cave canem!) Megismerjük a cre
ditum és a constitit (constat = szilárdan áll, bizonyos) igék 
után következő kettős accusativust: creditum est spicas 
decidisse; constitit bovem dixisse. Megismerjük a dati- 
vusokat is, de ezek közül csak a cave tibi kifejezés érdekel 
bennünket : itt a tibi nyilván állandó határozó.

Ovidius következik (ars. am. III 121—122) :
Prisca iuvent alios ; ego me nunc denique natum 

gratulor; haec aetas moribus apta meis.
Ebben a két sornyi versben Ovidius őszintén bevallja, 
hogy korának gyermeke : Gyönyörködtessenek másokat 
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a régi dolgok, én örülök, hogy most születtem, ez a kor 
alkalmas az én erkölcseimnek (moribus meis). Nyilván 
itt is állandó határozóval van dolgunk : ez a kor illik az 
én jellememhez, megfelel az én jellememnek, az én egyéni
ségemnek. Még egy állandó határozót csíptünk el : iuvent 
alios ; vagyis : iuvat alios = másokat gyönyörködtet, 
magyarosan: másoknak telik benne kedve; gratulor 
me natum esse : íme, a gratulor ige mellett is két accusa
tivus szerepel s még hozzá az egyik infinitivus. Még egy
szer Ovidius (trist. IV i, 99—102):

Dum vice mutata qui sim fuerimque recordor 
et tulerit quo me casus et unde, subit, 

saepe manus demens, studiis irata sibique, 
misit in arsuros carmina nostra focos.

Ezek a sorok a Tomiban írt elégiák negyedik könyvéből 
valók. Ovidius elmondja, hogy mikor ebben a megválto
zott helyzetében (vice mutata) visszagondol arra, hogy 
kicsoda most és ki volt, és hogy hová sodorta a sors (casus) 
és honnan sodorta ide : gyakran megtörténik vele, hogy 
elátkozza önmagát és foglalkozását és már-már esztelenül 
tűzbe dobja verseit, hogy elégjenek. A vice mutata, amint 
nyilván azonnal megismerted, participium-jelzős hatá
rozó ; subit = eszembe jut; jelentése azonos a recordor 
(visszaemlékszem) jelentésével; a két dativus, amely 
peckesen lépked előttünk, a studiis és a sibi; mindkettőt 
az irata cipeli maga után ; az irata participium az irascor 
igéhez tartozik ; szóval : akire haragszom, az a latinban 
dativus. Manus demens = esztelen kéz ; de azért nyilván 
érted, hogy mit akar mondani.

Ovidius mögött Seneca lépked (ep. XIX 6, 11) : 
eo mores redacti sunt, ut paupertas maledicto probroque sit, 
contempta divitibus invisa pauperibus. Itt mindjárt négy 
dativus vonul fel és ha jól a szemükbe nézünk, megismer
jük rajtuk, hogy nem is részeshatározók, hanem állandó 
határozók. Maledicto és probro annyi, mint : szégyenül 
és gyalázatul; arról beszél Seneca, hogy a szegénység ma-
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napság már szégyen és gyalázat, mert idáig fajultak az 
erkölcsök (eo mores redacti sunt) ; azzal folytatja, hogy 
a gazdagok megvetik, a szegények pedig gyűlölik ; vagyis : 
a gazdagoknak megvetett, a szegényeknek gyűlölt. A stoi- 
kus filozófiának egyik alapigazsága volt, hogy a szegény
ség a legkívánatosabb emberi állapot, mert csak az az 
ember fejlesztheti ki tökéletesen belső tulajdonságait, 
elsősorban az erényeket, akit nem nyűgöznek földi vágyak, 
szenvedélyek és gyönyörűségek.

A bölcs Seneca után zord arccal lépdel a forradalmár 
Catilina, aki az ókorban először adott hangot a kommunista 
gondolatnak, legalább is Rómában. Sallustius könyvében 
olvassuk Catilina egyik lázító beszédének ezt a részletét 
(37- 3-) : semper in civitate quibus opes nullae sunt
bonis invident, malos extollunt, vetera odere, nova exoptant, 
odio suarum rerum mutari omnia student, turba atque seditio
nibus sine cura aluntur, quoniam egestas facile habetur sine 
damno. Értelme : A szegénység minden társadalomban 
rossz szemmel nézi a vagyonosakat, lelkesedik a forradalo
mért, gyűlöli a fennálló rendet, változásra vágyik, hely
zetén kétségbeesve, gyökeres felforgatásra tör; mozga
lom és lázadás az eleme és nem fél semmitől sem, mert 
a szegénységnek nincs mit veszítenie. — Miért nézel rám 
olyan gyanakodva? Ugyebár, azonnal észrevetted, hogy 
ez a magyar szöveg nem fordítása a latinnak, hanem az 
értelmét adta vissza. Mindjárt az első mondatban elő
fordul ez a szó : a szegénység ; a latinban azonban hiába 
keresed; ott ezt találod helyette : quibus opes nullae 
sunt == akiknek semmi vagyonuk sincs ; aztán tovább : 
rossz szemmel nézi a vagyonosakat = bonis invident. S így 
megy ez tovább. Itt azért álltam meg, mert máris elcsíp
tem két dativust. Invident bonis = irigykednek a jókra, 
a vagyonosakra ; szóval: akire irigykedik a latin, az 
menthetetlenül dativusba kerül. Érdekesebb a másik dati
vus : quibus sunt = akiknek van : ennek a dativusnak 
birtokos értelme van ; szóval a dativus ilyen értelemben 
is lehet állandó határozó. Szeretném, ha ezt a szöveget
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mondatról-mondatra, szóról-szóra felboncolnád és meg
állapítanád, hogy miféle huncutságokkal tenyésztettem 
ki a nyomában közölt magyar szöveget.

Most Horatius dativusai következnek a sorban (carm. 
I i, 29—32):

me doctarum hederae praemia frontium 
dis miscent superis: me gelidum nemus 
Nympharumque leves cum Satyris chori 
secernunt populo.

Magyarul: Engem a költők homlokának jutalmai, 
a borostyánkoszorúk az égi istenek közé kevernek: 
engem a hűvös liget és a nimfák könnyű táncai a szati- 
rokkal elválasztanak a tömegtől (populo).

Azt akarja mondani Horatius, hogy ő az istenek ba
rátja és homlokát a költők babérja díszíti. Ez a kifejezés : 
docta frons = tudós homlok, mert a költőket tudósoknak 
nevezték már Catullus óta, mivel valóságos tudósai voltak 
a mitológiai díszítésnek, az alexandriai költői iskola nyo
mán. Állandó határozó itt a populo, csakhogy ablativus ; 
viszont a dis (= diis, deis) már idetartozik, mert dativus. 
Megállapítjuk, hogy a misceo (keverek) ige is dativust 
vonz állandó határozóul.

Még egyszer Seneca (ep. II 3, 6) : neque ego te iubeo 
semper imminere libro aut pugillaribus: dandum est aliquod 
intervallum animo. Azt mondja fiatal barátjának, hogy ne 
görnyedjen folyton a könyv és az írótábla fölött, hanem 
adjon egy kis időt a lelkének is. Animo valóságos részes
határozó ; imminere libro = nekifeküdni a könyvnek, 
vagyis : a könyv fölött görnyedni; imminere pugillari
bus = az írótábláknak nekifeküdni, vagyis: az írótábla 
fölött görnyedni; ezek már állandó határozók. Ugyebár 
mondanom sem kell, hogy a pugiUaris (írótábla) azonos 
a magyar bugyelláris szóval. Sőt még egyszer Seneca (ep. 
88, 39) : tempori parce (kegyelmezz az időnek), magyarul 
annyit jelent : kíméld az időt. A parco (kímélek) ige mel
lett állandó dativus-határozó jelenti azt, amit kímélek.
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Valerius Maximus is előreóvakodik még egyszer (I 1, 
13) : Tarquinius rex Marcum Tullium duumvirum quod 
librum secreta civilium sacrorum continentem custodiae 
suae commissum corruptus Petronio Sabino describendum 
dedisset, culeo insutum in mare abici iussit = Tarquinius 
király bőrzsákba varrva, tengerbe dobatta Marcus Tullius 
duumvirt, mert odaadta leírni Petronius Sabinusnak az 
őrizetére bízott könyvet, amely az állami istentiszteletek 
titkait tartalmazta. — Dativus részeshatározó ebben a 
szövegben : Petronio Sabino ; állandó határozó : custo
diae commissum. Eszerint committere (rábízni) állandó 
határozóul dativust vesz maga mellé ; dativus az, akire 
vagy amire rábíznak valamit.

Bocsáss meg, megint Seneca kerül sorra (ep. III15,1) : 
Mos antiquus fuit usque ad meam servatus aetatem primis 
epistulae verbis adicere: si vales bene est = Régi szokás volt 
s egészen az én koromig megmaradt a levél első szavaihoz 
hozzátenni : ha jól vagy, jól van. — Ez a formula állan
dóan szerepel a levelek elején. Mostanában is sokan kez
dik levelüket így : minden jót és jó egészséget kívánok, 
vagy : kívánom, hogy e levelem jó egészségben találjon. 
Verbis adicere = a szavakhoz hozzátenni; szóval az 
adicere ige állandó határozója is dativus. Horatiusnak ez 
a szövege (sat. I 1, 86—87) : miraris cum tu argento post 
omnia ponas, si nemo praestet quem non merearis amorem — 
a postponas igét két darabban mutatja. Ha összetesszük, 
mindjárt látjuk, hogy a kifejezés ez : argento postponas = 
a pénz mögé helyezed ; vagyis : a postpono ige is dativus- 
határozót vonz : kevesebbre becsülöd a pénznél. Az idé
zet értelme : mivel mindent kevesebbre becsülsz a pénz
nél, mért csodálkozol, hogy senki sem tanúsítja irántad 
(praestet) azt a szeretetet, amelyet nem érdemelsz meg.

A szemle véget ért. Most már csak egy-két különös 
szöveget idézünk. Az elsőt Cicerótól (orat. 1, 34) : Qua- 
mobrem pergite, ut facitis, adulescentes, atque in id studium, in 
quo estis, incumbite, ut et vobis honori et amicis utilitati et 
reipublicae emolumento esse possitis. A dativusok : vobis ;
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amicis ; honori; utilitati; reipublicae ; emolumento. 
A mondat értelme : serkenjetek föl tehát, amint meg is 
teszitek, ó ifjak és feküdjetek neki annak a tanulmánynak, 
amelyben benne vagytok, hogy magatoknak becsületére, 
barátaitoknak hasznára és az államnak javára lehessetek. 
Az értelemből kiderül, hogy a honori, utilitati és emolu
mento állandó határozók és az esse ige kívánja meg mind
hármat ; viszont a vobis, amicis és reipublicae szabályszerű 
részeshatározók. Ha az est ige mellett állandó határozóul 
a dativus áll, akkor annak mindig van valami célhatá
rozói értelme.

Sokkal furcsább dativusokkal is találkozunk. Horatius- 
nak egyik levelében olvassuk (ep. I 3, 15): quid mihi Celsus 
agit? Magyarul: mit csinál Celsus? Mint a magyar szö
vegből kiderül, a mihi szó teljesen fölösleges, tehát éppen 
a dativus nem jutott szóhoz a magyarban. Cicero egyik 
mondatát halásszuk ki (orat. 2, 67) : quid tibi vis? Ma
gyarul : mit akarsz? Itt is meghalt a tibi. Livius törté
nelmi művének már idézett bevezetésében olvastuk : ad 
illa mihi quisque intendat ingenium — arra irányítsa nin- 
denki a figyelmét. Itt megint csak elveszett a dativus, a 
mihi. Szóval az efféle dativus mintha fölösleges volna. 
A régi nyelvtanok úgy mondták, hogy ez : az érdekelt 
személy dativusa és elnevezték dativus ethicusnak, vagyis 
erkölcsös dativusnak. Mi szükség van erre ? A magyarban 
is vannak ilyen mondatok, de szerencsére a magyarban 
semminek sem nevezték el az olyan részeshatározót, ami
lyen például ebben a mondatban szerepel : Nekem haza 
ne gyere!

Phaedrusnak, a híres római meseírónak, van egy érde
kes meséje : talákozott a kövérre hízott kutya az éhes 
és sovány farkassal. Mitől vagy ilyen kövér? kérdezte a 
farkas, hiszen én erősebb vagyok, több zsákmányt tudok 
szerezni s mégis éhezem, sovány vagyok! Felelte a kutya : 
Ha te is úgy szolgálnál a gazdádnak, mint én, te is ilyen 
kövér volnál. — Na és mit kell tennem az ellátásért? — 
A kutya ezt felelte : őrizni a házat nappal és éjjel. — Szí
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vedek az erdőben, nálatok pedig fedél alatt élhetek és jól
lakhatom. — Hát akkor gyere velem, hívta a kutya. — Út
közben észreveszi ám a farkas, hogy a kutya nyakán leko
pott a szőr, nyilván a lánctól. Meg is kérdezte, a kutya meg 
is vallotta : bizony napközben láncra verik, hogy pihenjen, 
bizonyára azért, hogy éjjel annál frissebb és éberebb legyen, 
de hozzátette azt is, hogy mindig pompás ételeket kap. 
A farkas gyanút fogott és megkérdezte : De hát szabadon 
járhatsz-kelhetsz? — Nem éppen, vallotta be a kutya. Erre 
aztán a farkas így felelt (Phaedr. III 6, 26—27): fruere quae 
laudas canis: regnare nolo liber ut non sim mihi— cs&k 
élvezd mindazt, amit dicsérsz, kutya : nem akarok király 
lenni, ha nem lehetek szabad (úgy, hogyne legyek szabad). 
Bizonyára mindenkinek eszébe jutnak Petőfi versei: a 
Kutyák dala és a Farkasok dala ! És bizonyára mindenki 
első pillantásra látja, hogy a mihi itt is elveszett. Tudo
másul kell vennünk, hogy a latinban is van olyan dativus, 
amilyen az imént idézett magyar mondatban szerepel.

Ezúttal sem menekülsz meg a latinos szólásoktól. 
Vedd a ceruzádat és jegyezd a gyüjtőfüzetbe úgy, amint 
diktálom : amicus nobis = barátunk; consulere civibus = 
gondoskodni a polgárokról; circumdare urbi muros = 
körülvenni a várost falakkal; favete linguis = hallgas
satok (kedvezzetek nyelveiteknek); finitimus Helvetiis = 
szomszédos a helvetiusokkal; maledixit mihi = rágal
mazott engem ; mederi morbis = meggyógyítani a beteg
ségeket ; obviam ire pompae = találkozni a menettel 
(szembe menni a felvonulásnak; a pompa szó meggyöke
resedett a magyarban is); persuasit civibus = rávette 
a polgárokat ; similis somno = hasonló az álomhoz ; stu
dent novis rebus = felforgatásra törekszenek (új dol
gokra) ; dono dare = ajándékul adni; auxilio venit = 
segítségül jött ; est mihi nomen Marco = Marcus a nevem ; 
saluti est = javára van ; est mihi gloriae = dicsőségemre 
válik ; bellum inferre finitimis = megtámadni a szomszé
dokat (háborút bevinni a szomszédoknak); praeficere
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ducem exercitui = vezért állítani a hadsereg élére (eléje 
tenni a vezért a hadseregnek); omnibus praecedunt = 
valamennyit felülmúlják (mindenkinek előtte mennek); 
interfuit pugnae = résztvett a csatában. Egyébként az 
egyes igék vagy melléknevek állandó határozóit a szótárak 
mindig megjelölik.

Abbahagyom, nehogy túlságosan iskolában érezd ma
gad. Pedig akárhogy szépítjük a dolgot, mégis csak iskola 
ez, ha komoly és felnőtteknek való iskola is. Akármi tör
ténik az iskolában, a végén mégis csak elfelejtjük a kelle
metlenségeket és csak arra emlékszünk vissza, ami szép és 
jó volt s főleg arra, hogy fiatalok voltunk; az pedig, amit az 
iskolában tanultunk, elveszíthetetlen kincsünk marad. 
Még a nádpálcára is megenyhülten gondolunk vissza s már 
minden izgalom nélkül mondjuk, mint Juvenalis mondta 
valamikor (i, 15) : et nos manum ferulae subduximus, ami 
magyarán annyit jelent, hogy mi is el-elkapkodtuk kezün
ket a nádpálca elől. Ebből pedig kettőt tanulunk : az 
egyik az, hogy a subduco ige állandó határozója ugyancsak 
dativus, a másik pedig1 ez : már a római iskolában is diva
tos volt az az örök életű nevelési eszköz, hogy a gyermeknek 
össze kellett fognia az öt ujját, a tanító úr pedig jót húzott 
rá a pálcával. Mindegy, elfelejtették régen s elfelejtettük 
mi is. Szeretném, ha a mi iskolánkból csak kellemes emlé
ked maradna s nem úgy emlegetnéd, hogy meggyötörtelek, 
hanem boldogan és vidáman emlékeznél vissza rá s Ver
gilius szavaival biztatnád magad (Aen. I 203) : ez haec 
olim meminisse iuvabit: egyszer majd öröm lesz vissza
gondolni ezekre is.

XVIII.
TARKA-BARKA fiÉTI VIRÁGOK.

Szerencsésen elérkeztünk a legkisebb rangú mondat
részhez : a jelzőhöz. Ez az ostorhegyes. Viszont megvan 
az az előnye, hogy tág tere nyílik az érvényesülésre, mert 
egyelőre nem is tudjuk megmondani, hogy melyik mondat-



252

résszel kérdezünk rá, csak egyet tudunk bizonyosan: hogy 
az állítmánnyal nem. Ebből azután az is nyilvánvaló, 
hogy minden egyéb mondatrésszel kutathatjuk a jelzőt. 
Tehát jelzője lehet az alanynak, a tárgynak, a határozónak, 
a kiegészítőnek, az értelmezőnek.

Most elszóltam magamat, mert mindjárt elárultam, 
hogy a jelző háromfajta : lehet melléknévi, lehet főnévi és 
lehet értelmező. Melléknévi jelző természetesen minden 
olyan névszó lehet, amelyet melléknév módjára ragoz a 
latin, tehát: melléknév némely névmás és számnév. Már 
régebbről tudjuk, hogy a jelzőt ezekkel a kérdésekkel ku
tatjuk : milyen? minő? mekkora? mennyi? melyik? 
Azt is elárultuk tanulás közben, hogy nemben, számban, 
esetben egyezik a jelzett szóval. Ha elolvassa valaki Szent 
Jeromosnak ezt a mondatát (ep. 125, 12): de amaro semine 
litterarum dulces fructus carpo = a tudomány keserű mag
jából édes gyümölcsöket szakítok, — akkor két jelzős ki
fejezést is talál benne : de amaro semine ; dulces fructus. 
Ezen igazán nem kell rágódnunk. Vagy olvasd el, ha ked
ved van hozzá, — úgyis el fogod olvasni elejétől végig — 
Cicerónak a barátságról írt kis remekművét ; abban talá
lod ezt a mondatot (Cic. Lael. 17, 64) : amicus certus in re 
incerta cernitur = a biztos barát a bizonytalan helyzetben 
tetszik meg(=láttatik). Ezt a mondatot mintha csak a mi 
kedvünkért szerkesztette volna a kiváló latin stiliszta.

Azok után, amiket a jelzőről eddig elmondtunk, ki
derül, hogy csakugyan afféle szélkakas, azonban az is ki
derül, hogy a mondatban ő a hamupipőke. Ha szebb 
hasonlatot akarunk használni, azt kell mondanunk, hogy 
ő a közkatona, ha pedig csúnyább hasonlatot keresünk, 
akkor azt mondjuk : a jelző a tisztiszolga. Mindig ott van, 
ahol a gazdája, mindig úgy táncol, ahogy a gazdája fütyül. 
Törődjünk bele, hogy ilyen mostoha a sorsa és vigasztalód
junk meg azzal, hogy viszont nem kell önállóan gondol
kodnia : a gazdája mindent elvégez helyette.

Magától értetődik, hogy a participium is lehet jelző, 
hiszen háromvégződésű melléknév. Emlékszünk-e még
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az ilyen participium jelzőkre : docenti, discenti, scribenti, 
volentem, nolentem, dormientes, occursantes, demisso, 
tecto, natus, velatis, laesura, — de minek soroljam fel 
azt a néhány tucat participiumjelzöt, ami eddig előfor
dult ? Nemcsak ezt az egyszerű és hétköznapi participium- 
jelzőt ismerjük, hanem ismerjük a participium jelzős abla- 
tivushatározót, sőt megismerkedtünk az álnevével is 
(ablativus absolutus). Minden participium szerepelhet 
mint jelző ; a participium praesens és perfectum-jelzős 
kifejezést, illetőleg határozót elintéztük ezzel az úgyneve
zett ablativus absolutússzál. Csak a cselekvő participium 
futurumával nem csináltak semmi galibát a grammatiku
sok ; ha ez a jelzője valamely főnévnek, nincs semmiféle 
neve ; szerencsére elfelejtették elnevezni valamiféle nyaka- 
tekert néven. Azonban a szenvedő participium futuruma 
már nagy gondot okozott nekik. Lássuk csak ezt a szigorú 
participiumot, mikor a szövegben áll. Liviusnál olvastuk 
ezt a kifejezést: locus urbi condendae = a megalapítandó 
városnak hely ; nyilvánvaló, hogy a condendae melléknévi 
jelzője az urbi dativusnak ; nincs benne semmi különös, 
ha könnyítünk magunkon, amikor esetleg le kell fordíta
nunk és azt mondjuk : az alapítandó város számára, vagy : 
helyet keresett, ahol várost alapítson. Hogy a magyarban 
miféle kifejezéssel tudunk átültetni egy-egy latin szólást, 
az teljesen a magyar nyelv és a mi stíluskészségünk dolga.

Suetonius Caesar-életrajzában olvassuk (57, 2) : Caesar 
in obeundis expeditionibus dubium cautior an audentior. 
Ebben is felfedezünk egy participiumjelzős kifejezést : in 
obeundis expeditionibus. Jelentése : a végrehajtandó vál
lalkozásokban = a vállalkozások végrehajtásában. Ebben 
a kis mondatban a dubium mellől hiányzik az est, azonfelül 
a két középfokú állítmányi kiegészítő mellől is hiányzik 
az állítmány, de azért, azt hiszem, kényelmesen megér
tettük.

Cicero írja az istenek természetéről szóló munkájában 
(n. d. II 57) : Palpebrae, quae sunt tegmenta oculorum, aptis
simae factae et ad claudendas pupulas et ad aperiendas. Itt
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is hiányzik a factae mellől a sunt állítmány ; azonban min
ket ezúttal az ad claudendas et aperiendas pupulas kifejezés 
érdekel; jelentése : a lezárandó és kinyitandó szemgolyók 
számára. Cicero tudniillik arról beszél, hogy a szemhéjak 
takarják a szemet és rendkívül alkalmasak arra, hogy se
gítségükkel lezárjuk vagy kinyissuk szem golyóinkat. Az 
efféle jelzős kifejezésre is ráfogták a régi grammatikusok, 
hogy «szerkezet» és így magyarázták nekünk : «Ha a 
gerundium mellett tárgyi accusativus áll, a szerkezetet 
átváltoztatjuk, vagyis a tárgyi accusativust a gerundium 
casusába tesszük s a gerundium helyett a participium pasz- 
szív futurumot használjuk s az átváltoztatott tárgynévvel 
genusban, casusban megegyeztetjük.» Először is nem tu
dom, mért felejtette ki a derék nyelvtanszerkesztő, hogy 
számban is megegyezik ez a jelző a jelzett szóval. Másod
szor pedig ismételten kérdem : mire való ez a nagy hókusz
pókusz? Vajjon mi írunk latinul vagy a latin írók? Nem 
kerülhet rá sor, hogy mi ilyen kifejezéseket szerkesszünk. 
Régen vége annak a babonának, hogy a latin nyelvet meg
fordítva kell tanulni, vagyis a magyarból kell a latinra 
következtetni. Egyszersmindenkorra erélyesen hangsú
lyozzuk : mi latinul akarunk olvasni és érteni, nem pedig 
szerkezeteket átváltoztatni.

Említettük, hogy van főnévi jelző is és ez, — mint 
már a magyar nyelvtanból tudjuk — vagy birtokos vagy 
tulajdonságot, mennyiséget jelöl. Az iménti Ciceró-szö
vegben olvastuk : tegmenta oculorum ; itt az oculorum 
birtokosjelző. De találjuk a főnévi jelzőt, genitivus alak
jában, cselekvést rejtő melléknevek és főnevek mellett. 
Sallustiust olvassuk (Jug. 104, 5) : Senatus et populus 
Romanus benefici et iniuriae memor esse solet. Ceterum 
Boccho, quoniam paenitet, delicti gratiam facit: foedus 
et amicitia dabuntur, cum meruerit. Ebben a szövegben a 
benefici és iniuriae memor kifejezésekben a genitivus azt 
jelenti, amire emlékszik valaki. A latin így gondolkodik : 
emlékezője vagyok a jótéteménynek és az igazságtalanság
nak (beneficii et iniuriae). A másik genitivus: delicti; ezt 
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egyszerűen birtokosjelzőnek érthetjük, mert az alapértelme 
ez : bűnének a megbocsátását megteszi; ez azonban már 
állandó határozó értelmet hordoz, mert tulajdonképpen 
annyit jelent : megbocsátja a bűnét.

Most pedig egy gyönyörű Seneca-szöveget ajándéko
zok neked. Mikor a császári gyanú és harag Senecát Sardi
nia szigetére száműzte, anyja, Helvia, rendkívül elkesere
dett és úgy gyászolta fiát, mintha meghalt volna. Száműze
téséből Seneca gyönyörű vigasztalást írt anyjának : ez 
a kis aranykönyv ma is egyik legdrágább kincse a világ
irodalomnak. Befejezése így hangzik (cons. ad Helv. 
20, 1—2) :

pO'® Qualem me cogites accipe : laetum et alacrem velut 
optimis rebus, sunt enim optimae, quoniam animus omnis 
occupationis expers operibus suis vacat et modo se levio
ribus studiis oblectat, modo ad considerandam suam 
universique naturam veri avidus insurgit, terras primum 
situmque earum quaerit ; deinde condicionem circum
fusi maris cursusque eius alternos et recursus, tunc quid
quid inter caelum terrasque plenum formidinis interi- 
acet perspicit et hoc tonitribus, fulminibus, ventorum 
flatibus ac nimborum nivisque et grandinis iactu tumul
tuosum spatium ; tum peragratis humilioribus ad summa 
perrumpit et pulcherrimo divinorum spectaculo fruitur, 
aeternitatis suae memor in omne quod fuit futurumque 
est vadit omnibus saeculis.

Isten ments, hogy lefordítsam neked ezt a gyönyörű 
szöveget : azt akarom, hogy egyedül rágd át magad rajta 
és lásd : milyen édes kásahegy volt az, amelyen keresztül
etted magadat. Csak általánosságban mondom meg, hogy 
Seneca gyönyörű munkájának befejezésében őszinte val
lomást tesz ; elmondja, hogy vidámnak és frissnek érzi 
magát, olyannak, mint élete legboldogabb óráiban ; azok 
a legboldogabb órák, amikor az ember nem foglalkozik 
mindennapi gondjaival, szórakozik valamiképpen, vagy 
pedig elmélkedik a világegyetem és a maga csodáinak és 
lelkének titkain, mert szomjazik az igazságra ; ilyenkor
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az értelem először a földet járja be, aztán a tengereket, a 
tengerek áramait, azután pedig azt a mérhetetlen távol
ságot, amely az ég és a föld között tátong és szüntelenül 
villámokkal, mennydörgésekkel, szelekkel, felhőkkel, hó
val és jégesővel háborog ; s mikor már minden kézzelfog
ható és szemmellátható tájékot bejárt, akkor felszárnyal 
a magasba (ad summa perrumpit) és az isteni dolgok gyö
nyörűséges látványát élvezi: végigszáguld ja az évszáza
dokat, mindazt, ami volt és lesz, örökkévalóságának 
tudatában.

A. szöveg élvezését mindenestül átengedem neked: 
bizonyos vagyok benne, hogy ez a szöveg és általában 
Senecának ez az egész műve egyike lesz életed legnagyobb 
szépségeinek és kincseinek. Én most a nyelvtan titkát 
feszegetem, helyesebben a nyelv titkait. Tehát előveszem 
a boncolókést. Qualem me cogites : kettős accusativus ; 
occupationis expers = foglalkozásnélküli: itt a genitivus 
főnévi jelző ; veri avidus = az igazságra vágyódó : itt 
ugyancsak állandó határozó a genitivus ; aeternitatis suae 
memor: ilyen genitivusszal már az előbbi Sallustius- 
szövegben is találkoztunk ; vacat operibus = nem foglal
kozik (nélkülözi a munkákat : állandó határozó) ; levio
ribus studiis : tiszta ablativus határozó ; ad consideran
dam naturam : szenvedő participiumjelzős tárgy ; baj
lódj vele, törd fel, értsd meg és ha akarod, fordítsd ma
gyarra ; peragratis humilioribus : participiumjelzős hatá
rozó ; spectaculo fruitur: tiszta-eset határozó.

Cicerónak egyik levelében, amelyet feleségéhez, leányá
hoz és fiához írt (fám. XIV 4,1), ezt olvassuk : Tullius S. D. 
Terentiae et Tullide et Ciceroni suis. Ego minus saepe do 
ad vos litteras, quam possum, propterea quod cum omnia 
mihi tempora sunt misera, tum vero, cum aut scribo ad 
vos aut vestras lego, conficior lacrimis sic, ut ferre non 
possim. Quod utinam minus vitae cupidi fuissemus ! Certe 
nihil aut non multum in vita mali vidissemus. Kétségtelen, 
hogy a levél kezdete érdekel bennünket, de már tudjuk, 
hogy mit jelent a rejtelmes S. D. (salutem dicit). Hogy is 
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volna magyarul ez a levélkezdet ? Ugyebár így : Kedves 
Terentia, Tullia és Cicero! (Cicerónak a fiát is Cicerónak 
hívták). A szövegben érdekes ez a határozós kifejezés : 
conficior lacrimis = meggyötörtetem a könnyektől, vagyis: 
keservesen zokogok. Főnévi jelző : vitae cupidi = az élet 
kívánói; magyarul: bárcsak ne kívántunk volna olyan 
mohón élni; multum mali — annyi baj, vagy : oly sok 
szerencsétlenség (a bajnak soka). Caesar írja (b. G. I i) : 
Gallorum omnium fortissimi sunt Belgae — minden gallu- 
soknak legbátrabbjai a belgák. — Ha magyarra fordítjuk 
ezt a mondatot, a magyar nyelv kedvéért így segítünk ma
gunkon : valamennyi gallus közt a legbátrabbak a belgák. 
Ez a fajta főnévi jelző bizonyos névmások és felsőfokok 
mellett azt az egészet jelenti, amelynek egy részéről szó 
van. így Terentiusnál (Heaut. i i, 25) : homo sum, hu
mani nihil a me alienum puto = ember vagyok, semmi em
beri dolgot nem tartok magamtól idegennek. Humani 
nihil = az emberi dolognak semmijét sem. Ilyen kifejezés 
ez is : nemo mortalium = a halandók közül senki, vagy 
egyszerűen : senki. Ilyen volt egyik előbbi Horatius szö
vegünkben : dulcissime rerum = dolgaim legédesebbike = 
kedves barátom. Olvassuk el Ovidiusnak két sorát (trist. 
IV 10, 129—130):

Si quid habent igitur vatum praesagia veri, 
protinus ut moriar, non ero, terra, tuus.

Itt megint halhatatlanságot jósol magának az örökké 
nyugtalan költő és azt mondja, hogy ha van a költők jós
lataiban valami igazság, akkor sohasem nyeli el mindenes
tül a föld. A si quid kifejezés ehelyett áll: si aliquid. Ali
quid veri = az igazságnak valamije, vagyis valami igaz. 
Az előbb kezünkben volt Suetonius Caesar-életrajza, ve
gyük elő még egyszer. Ezt mondja Caesarról (Suet. Caes. 
57, 1) : armorum et equitandi peritissimus, laboris ultra 
fidem patiens erat. Peritissimus = igen járatos ; patiens = 
tűrő. A mondat értelme az, hogy Caesar rendkívül értett 
a fegyverekhez és a lovagláshoz, a fáradalmakat pedig

17 Révay : Megtanulok latinul.
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hihetetlenül bírta : igazi sportember volt ; ultra fidem = 
a hiten túl.

Cicerónak egyik filippikájában (Phil. 12, 2, 5) olvas
suk ezt a furcsa kis mondatot : Cuiusvis hominis est errare. 
Ha le kellene fordítani, ez jönne ki belőle: bármely emberé 
tévedni; de nyilván értjük, hogy mit akart mondani: 
mindenki tévedhet, minden embernek szokása, vagy sorsa, 
vagy tulajdonsága, hogy téved. Az est ige mellett sokszor 
van a latinban genitivus, mint állandó határozó s ilyen
kor a magyar fogalmazásban mindig oda kell gondolnunk 
mellé valami kisegítő szócskát. Vegyük elő még egyszer 
Charisius mester levelét is és most már hadd rójam le tel
jesen adósságomat : erit iám tuae diligentiae frequenti reci
tatione studia mea ex variis artibus inrigata memoriae tuis
que sensibus mandare, ut quod originalis patriae natura 
denegavit, virtute animi adfectasse videaris. Mindenekelőtt 
jegyezzük meg, hogy ez az adfectasse videaris kifejezés 
csak a sorvég metrikus záradéka miatt ilyen cifra, külön
ben ha meg akarod érteni, képzeld csak egyszerűen ilyen
nek : adfectes. Arról beszél Charisius tanár úr, hogy most 
már, miután elküldte fiának a kézikönyvet, az ő dolga, 
hogy szorgalmasan bele vésse emlékezetébe azt a tudományt,, 
amelyet a tanár úr mindenféle forrásból összeszedett, és 
éppen kitartásával és lelkierejével pótolja azt a hiányt, 
hogy nem tud latinul, mert nem született rómainak. Ezt 
Charisius mester természetesen meglehetősen cifrán és 
sallangosan fejezi ki, de majd te lehámozod róla a fölös
leges díszeket. Csak egy kifejezést emeljünk ki: erit tuae 
diligentiae = a te szorgalmadé lesz, vagyis : most már 
csak a te szorgalmadon múlik. Ez a kifejezés meglehető
sen gyakori a latinban ; mint mondtuk, az est mellett 
ebben az értelemben genitivus az állandó határozó. De 
Cicerónak egv mondatában új nyelvi jelenség bukkan 
elénk (Mur. 38.) : tuum est Cato videre quid agatur = a te 
dolgod, Cato, eldönteni, hogy mi történjék. — Nyilván
való tehát, hogy ha a birtokos névmás szerepel olyan 
értelemben, mint az imént a genitivus, akkor nem a ge-
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nitivusát, hanem a semleges nominativusát lépteti fel a 
latin.

A főnévi jelző versekben és prózában egyformán sűrűn 
szerepel. Idézzük Horatiusnak négy nevezetes sorát (Carm. 
I, 22, 1—4.):

Integer vitae scelerisque purus 
non eget Mauris iaculis ncque arcú 
nec venenatis gravida sagittis, 
Fusce, pharetra.

Ami annyit jelent, hogy a feddhetetlen életű és bűntelen 
férfiúnak nincs szüksége semmiféle fegyverre, sem mérges 
nyilakkal megtömött tegezre. A Fusce vocativus Aristius 
Fuscusnak, a költő barátjának neve. Integer vitae = fedd
hetetlen életű ; sceleris purus = bűntől tiszta : mindkét 
genitivus tulajdonságot jelent.

A régi keresztényekről az egyik legfontosabb történeti 
bizonyságot Plinius hagyta ránk, abban a levelében, amely
ben tanácsot kér Traianus császártól, hogy milyen eljárást 
alkalmazzon a keresztények ellen, akik megtagadják az 
áldozást a pogány isteneknek. Fontosnak tartja ezt a kér
dést, mert nagyon sok római polgár veszélyben forog, még 
pedig minden rendű és rangú, mindenféle korú és nemű 
emberek ; sőt, mint Plinius mondja, ennek a babonának 
a mételye már nemcsak a városokat, hanem a falvakat és 
a tanyákat is elöntötte (Plin. ep. X 96):

Visa est enim mihi res digna consultatione, maxime 
propter periclitantium numerum. Multi enim omnis 
aetatis, omnis ordinis, utriusque sexus etiam vocantur 
in periculum et vocabuntur. Neque civitates tantum, sed 
vicos etiam atque agros superstitionis istius contagio 
pervagata est.

Omnis aetatis = minden korú ; omnis ordinis = minden 
rendű ; utriusque sexus = minden nemű : csupa geniti
vus, még pedig mind tulajdonságot jelző genitivusok.

Világtörténelmi fontosságú Pliniusnak ez a levele, 
amely még arról is nevezetes, hogy majdnem kimerítő

7*
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felvilágosítást ad az őskeresztények hitéről, magatartásá
ról, istentiszteletéről. Plinius kegyelmes úr, mikor ezt a 
levelét megírta a császárnak, nem is tudta, milyen óriási 
világtörténelmi folyamat küszöbén áll. Babonának nevezi 
azt a vallást, amely néhány száz év múlva mindenestü 
meghódította a hatalmas római birodalmat.

De a nehéz sorskérdések helyett térjünk vidámabb 
mezőkre : ránduljunk ki Ovidiusszal a szabadba, gyö
nyörködjünk a tarka-barka réti virágokban és élvezzük 
a tavasz elé daloló kis madarak énekét (trist. III 12, 
5—8):

Iám violas puerique legunt hilaresque puellae 
rustica quas nullo terra serente vehit.

Prata que pubescunt variorum flore colorum, 
indocilique loquax gutture vernat avis.

Milyen gyönyörű ez a napsugaras tavaszi kép : a fiúk 
és leányok vidáman szedik az ibolyát, amely bőven terem 
a mezőn, bár senki sem ültette ; a réteken tarka-barka 
virágok sarjadnak és a csicsergő madár, amely seholsem 
tanulta az éneket, már a tavasz elébe dalol. — Nullo se
rente : participium-jelzős határozó ; vernat = tavaszo- 
dik, vagyis tavasszal újra elkezd énekelni; flos variorum 
colorum = különféle színű virág : vagyis a genitivus itt 
is tulajdonságot jelöl. Tulajdonságot jelöl Senecának ebben 
a mondatában is (ep. 83, 25) : Marcum Antonium, mag
num virum et ingenii nobilis, quae alia res perdidit et in 
externos mores ac vitia non Romana traiecit, quam ebrietas nec 
minor vino Cleopatrae amor ? Ez bizony így volt : Antonius, 
ez a kiváló hadvezér és nemes római, gyalázatosán pusz
tult el, mert idegen erkölcsök szerint élt (externos mores) 
és olyan bűnökbe süllyedt, amelyek méltatlanok voltak 
római férfiúhoz. A dorbézolás (ebrietas = részegség) jut
tatta ide és Cleopatra szerelme, amely még a bornál is 
részegítőbb volt (nec minor vino = és nem kisebb a bor
nál). Ez a kifejezés: ingenii nobilis = nemes jellemű: 
főnévi tulajdonságjelző. In externos mores traiecit = kül
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ban Cleopatra mellett, mint valami keleti fejedelem.

Marius, a paraszti származású híres római hadvezér, 
igen rossznéven vette, hogy a főnemesek és a lovagok az 
orrukat fintorgatták, mert ilyen nemtelen származású fér
fiúra bízták a Jugurtha elleni háború fővezérségét. Beszé
det tartott tehát, amelyben gúnyosan kéri a szenátust, 
hogy gondolják meg, nem volna-e jobb másra ruházni ezt 
a megbízatást,talán valamelyik főnemesre, akinek régi a 
családja, rengeteg az őse, ámbár nincs semmi katonai szol
gálata ; majd akkor megtörténik, hogy ebben az óriási 
fontosságú hadjáratban ingadozni fog, kapkodni fog és 
mivel semmit sem tud, semmihez sem ért, végül is kény
telenlesz maga mellé venni valami alantas származású fér
fiút, aki kioktatja kötelességére. Megtörténhetik majd így, 
hogy rábízzátok a fővezérséget, de ő majd másik fővezért 
keres magának (Sall. Jug. 85, 10.) :

Bellum me gerere cum Jugurtha iussistis, quam rém 
nobilitas aegerrume tulit. Quaeso reputate cum animis 
vostris, num id mutare melius sit, si quem ex illo globo 
nobilitatis ad hoc aut aliud tale negotium mittatis, homi
nem veteris prosapiae ac multarum imaginum et nul
lius stipendii: scilicet ut in tanta re ignarus omnium 
trepidet festinet, sumat aliquem ex populo monitorem 
officii sui. Ita plerumque evenit, ut quem vos imperare 
iussistis, is imperatorem alium quaerat.

Jegyezzük meg: aegerrume = aegerrime ; aegre ferre = 
zokon venni; si quem = si aliquem ; num melius sit = 
vajjon nem jobb-e. A jelzős kifejezések ezek : veteris pro
sapiae ; multarum imaginum ; nullius stipendii; ignarus 
omnium ; monitorem officii; sorjában ez a jelentésük : 
régi családosok ősű,semmiféle szolgálatú ; vagyis olyan 
ember, akinek régi a családfája, rengeteg az őse (imagi
nes = az ősök szobrai) és semmi a katonai szolgálata ; 
ignarus omnium = aki semmit sem tud; monitor officii = 
aki a kötelességre figyelmeztet.

Sallustiusnak ugyanebben a munkájában olvassuk:
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(Jug. 9, 4): Micipsa dicitur huiusce modi verba cum 
Jugurtha habuisse — mondják, hogy Micipsa ilyenféle
képpen beszélt Jugurthával. Verba habere = szavakat 
bírni = beszélni; huiusmodi verba = ilyenféle szavak ; 
itt a huiusmodi kifejezés a jelzett szó tulajdonságát hatá
rozza meg. Ez a kifejezés a németben is pontosan megvan : 
Worte dieser Art. Ezzel a tulajdonságjelző genitivus-szal 
majd latin szólásaink közt is sűrűn fogunk találkozni. 
Idézzük Horatius két sorát (sat. I 1, 62.): at bona pars 
hominum decepta cupidine falso «nil satis est, inquit, quia 
tanti quantum habeas sis.» Jegyzet: decipere = megcsalni; 
nil = nihil; bona pars hominum = az emberek jórésze, 
vagy javarésze, vagy : a legtöbb ember ; tanti sis = any- 
nyit érsz; tanti esse = annyit érni. Most jut eszembe, 
hogy nemrégiben olvastuk Martialis egyik epigrammájá
ban ezt a kifejezést : tanti non es = annyit nem érsz meg.

Az értelmezőről már beszéltünk ; az a mondatrész, 
amely közelebbről meghatározza egy másik mondatrész 
értelmét. Olvastuk ezt a kifejezést: Tulliola, deliciae no
strae = Tulliola, az én gyönyörűségem. De el is maradhat, 
mert gyakran találkozunk ilyen kifejezésekkel: Terentia 
Ciceronis = Terentia, Cicero felesége. Horatius abban a 
versében, amelyben halhatatlanságot jósol magának (carm. 
III 30, 6.), ezt így fejezi ki: non omnis moriar — nem 
halok meg egészen, nem halok meg mindenestül; itt az 
omnis az értelmező.

Nincs más hátra, mint összegyűjtenünk néhány lati
nos szólást : magna vis auri = rengeteg arany (az arany
nak nagy mennyisége) ; magnus numerus equorum = ren
geteg ló ; multum sanguinis = sok vér ; horum alter = 
egyikük ; pauci nostrum = kevesen közülünk ; omnium 
doctissimus = a legtudósabb ; tria milia passuum = 
háromezer lépés ; tunc temporis = akkor ; ubicunque 
terrarum = bárhol a föld kerekségén ; vitae nescius = 
öntudatlan ; adulescens optimae spei = szépreményű ifjú ; 
vir magni ingenii = nagytehetségű férfiú ; amor patriae = 
hazaszeretet ; metus mortis = halálfélelem ; puer decem
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annorum = tízéves fiú ; Cato senex = Cato öreg korá
ban ; Cicero consul = Cicero konzul korában ; absens = 
távollétében ; in media urbe = a város közepén ; in summo 
monte = a hegy tetején ; Caesar primus = legelőször 
Caesar ; nihil növi = semmi újság ; maior fratrum = az 
idősebbik testvér ; patris interest = az atyának érdeke ; 
nostra interest = a mi érdekünk ; mei interest = az én 
érdekem; fossa pedum quindecim = tizenöt láb széles 
árok ; proditionis accusatus est = hazaárulással vádol- 
tatott (az ilyen kifejezésekben valószínűleg kimaradt a 
genitivus mellől ez a szó : crimine ; proditionis crimine = 
hazaárulás bűnével); quanti constat = mennyibe kerül 
(mit kóstál); pluris te facio = többre becsüllek ; tantum 
basiorum = annyi csók ; caedis absolutum esse = a gyil
kosság vádja alól felmentették; unius assis = egy as 
értékű.

Miközben beírod ezeket a latinos szólásokat gyüjtő
füzetedbe, nyilván arra gondolsz : nagy munka ez, nehéz 
és fáradságos gyűjtögetés. De én azt hiszem, megéri: olyan 
gyűjteményed lesz, hogy alig marad előtted rejtélyes 
jelzős kifejezés. Valóságos álkulcs-gyüjtemény ez : min
den titkos jelző zárját kinyitja. Csak türelmesen és szívót 
san! Rómát sem egy nap alatt építették fel. Sőt megala 
pítása és megépítése rengeteg fáradságba került, min 
Vergilius mondja (Aen. I 33) :

Tantae molis erat Romanam condere gentem.
Nem beszélek arról, hogy a tantae molis kifejezés genitivus, 
még pedig tulajdonságjelző genitivus és éppen ennek a feje
zetnek végén nagyon is kapóra jön nekünk, hanem inkább 
eszedbe juttatom : hogyan fejezte ki ezt a gondolatot 
Vörösmarty Mihály és hozzáteszem, hogy bár te is elmond
hatnád magadról ugyanezt ennek a könyvnek a végén :

Ez jó mulatság, férfimunka volt.
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XIX.

APICIUS ÖNGYILKOSSÁGA.

Augustus császár megbízta udvari költőjét, Hóra- 
tiust, hogy Róma százados ünnepére, amelyet a mi idő
számításunk szerint Kr. e. 17-ben tartottak, ünnepi ver
set írjon. Ez az ünnepi vers, a Carmen saeculare, el is készült 
és már tudjuk, hogy elő is adták, még pedig a költő szemé
lyes vezényletével- Meglehet azonban, hogy Augustus 
már előbb is tervezett valami efféle nemzeti ünnepet, de 
akkor még nem sikerült megtalálniok az e célra kiküldött 
bizottság tagjainak azokat az ősi jóslatszövegeket, ame
lyek meghatározták volna az ünnep idejét. Valószínű, 
hogy ezeket a szövegeket később is maguk a papok szer
kesztették meg, mert a régi írásokban semmi olyan útba
igazítást nem találtak, amely Augustus korára százados 
ünnepet rendelt volna. Horatiusnak tudniillik van egy 
verse, amely Dianát és Apollót magasztalja, és ha olvas
suk, nyomban az a gondolat merül fel bennünk, hogy ez 
a vers is himnusznak készült, de jóval a százados ünnep 
előtt, Kr. e. 23-ban. Első sorai így hangzanak (Hor. carm. 
I 21, 1—2):

Dianam tenerae dicite virgines, 
intonsum pueri dicite Cynthium.

Ebben a verspárban legfeljebb a Cynthium szó okoz nehéz
séget ; nyisd ki a mitológiádat és nyomban megtudod, 
hogy Apollo isten egyik neve : Cynthius, vagyis Cynthusi, 
mert a Cynthus-hegy Delos szigetén van s Apollo ott szüle
tett. Ha megvizsgáljuk ezt a két verssort, rájövünk, hogy 
két mondat áll előttünk, még pedig olyan két mondat, 
amelyek egymástól függetlenek ; mindegyik megállhat 
a másik nélkül, mindegyik teljes értelmet ad magában is : 
Gyönge leánykák, magasztaljátok Dianát, fiúk, magasz
taljátok a hosszúhajú Apollót. — Két, egymástól független 
felszólítás. A két verssor mondattanilag így minősíthető : 



összetett mondat ; ennek az összetett mondatnak a két 
tagja egyenrangú; ha egyenrangú, akkor nyelvtani mű
szóval egymás mellé rendelt mondatoknak nevezzük őket, 
vagy másképpen főmondatoknak. íme, a mellérendelt 
mondatokat jellemezheti az, hogy nincs kötőszavuk ; de 
ha kötőszavuk van, akkor is megismerhetjük őket arról, 
hogy mindegyik önálló és teljes értelmet ad a másik mondat 
segítsége nélkül is. Bármely szövegben kerülnek a szemed 
elé olyan összetett mondatok, amelyek függetlenek egy
mástól, nyomban felismered őket, akár van kötőszavuk, 
akár nincs. De megkönnyítem a dolgodat és ideiktatom 
a mellérendelt mondatok kötőszavait, a mondatok fajai 
szerint. Mert azt már a magyar nyelvtanból tudjuk, hogy 
a mellérendelt mondatok lehetnek értelmük szerint egy
szerűen egymáshoz kapcsolt, vagy ellentétes, szétválasz
tott, magyarázó vagy következtető értelműek. Eszerint 
kötőszavaik :

Főmondatok fajai Kötőszavai

Kapcsolt et, -que, atque, ac, quoque
Ellentétes at, sed, tamen, attamen, vero
Szétválasztott aut-aut, vel-vel, sive-sive, seu-seu
Magyarázó nam, namque, enim, etenim
Következtető ergo, igitur, itaque, ideo, idcirco

Mielőtt az összetett mondatok másik fajtájával meg
ismerkednénk, olvassuk el Rutilius Namatianus verses 
útikönyvének néhány sorát (itin. I 63—66) :

Fecisti patriam diversis gentibus unam, 
profuit invitis te dominante capi, 

dumque offers victis proprii consortia iuris, 
urbem fecisti, quod prius orbis erat...

Ez a Rutilius Namatianus gazdag és előkelő galliai 
úr volt, s nagyon szerette és bámulta Rómát. Hosszú 
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évekig az Örök Városban tartózkodott, de Kr. u. 416 táján 
visszatért Galliába, hogy közreműködjék honfitársai zavar
gásainak lecsillapításában. Erről az útjáról nagyszabású 
költeményt írt, azonban, sajnos, csak 721 verssor maradt 
ránk belőle. De ez is nagyon értékes, mert kiderül belőlük, 
hogy Rutilius volt az első Róma-rajongó ; mondjuk ki 
bátran: az első külföldi, sőt az első francia, aki megindí
totta azt a szellemi áramlatot, amely Rómát vallotta az 
európai kultúra forrásának.

Érdekes a harmadik sornak ez a kifejezése : offers 
victis proprii iuris consortia = felajánlod a legyőzőitek
nek a saját jogod részességét, — ami annyit jelent, hogy 
Róma megadta a teljes polgárjogot a legyőzőiteknek ; a 
te dominante jelzős határozó ; invitis : részeshatározó és 
az értelme — ámbár nem akarták ; profuit capi = ja
vukra vált a meghódíttatás. Legérdekesebb az utolsó sor ; 
jelentése: várossá tetted azt, ami előbb földkereksége volt. 
Ez nyilván összetett mondat; második fele azonban nem 
érthető meg az első nélkül; ez tehát alá van rendelve az 
első mondatnak, amely magában véve is érthető : várossá 
tetted. Az olyan mondatot, amely önmagában is érthető 
és amely alá egy másik mondat tartozik, vagy amelytől 
egy másik mondat függ, vezetőmondatnak vagy főmondat
nak nevezhetjük. Mindjárt kiderül: hogyan függ a másik 
mondat ettől a főmondattól. Tegyük fel a kérdést: mit 
tettél várossá? Felelet : azt, ami előbb földkereksége volt, 
vagyis : a földkerekségét. Nyilvánvaló tehát, hogy ez az 
alárendelt mondat, vagy másképpen mellékmondat, a fő
mondatnak egyik mondatrészét helyettesíti; mert a mon
dat négy szava helyett használhatta volna a költő ezt az 
egyetlen szót: orbem; mondhatta volna így: orbem 
urbem fecisti = a földkerekséget egyetlen várossá tetted. 
Kétségtelenül ez az összetett mondat értelme ; a költő 
azt akarta mondani, hogy az egész világ benne foglaltatik 
Rómában. Ezzel egyúttal azt is felismertük, hogy a mellék
mondat vagy alárendelt mondat annyiféle lehet, ahányféle 
a mondatrész, vagyis lehet alanyi, tárgyi, határozói, jelzői.
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Az alanyi mondat a főmondat alanyát helyettesíti s meg
felel azokra a kérdésekre, amelyekre az alany; a tárgyi 
mellékmondat a főmondat tárgyát helyettesíti, megfelel 
azokra a kérdésekre, amelyekre a tárgy ; a határozói 
mellékmondat a főmondat valamelyik határozóját helyet
tesíti s ugyanolyan kérdésekre felel, mint a határozók ; 
a jelzői mellékmondat a főmondat valamelyik mondat
részének jelzőjét helyettesíti és az illető mondatrészhez 
tett « milyen? minő? miféle? melyik? mennyi? mekkora? 
kinek a? stb. kérdésekre felel meg.

Azonban az alárendelt mondatokat mindig kötőszó 
vezeti be. És éppen ezek a kötőszók bonyolították össze 
az aláredelt mondatok ügyét a régi nyelvtanokban any- 
nyira, hogy az, aki szeretett volna megtanulni latinul, itt 
feltétlenül úgy belezavarodott a tudományba, hogy vég
kép elhomályosult előtte minden latin szöveg értelme. Ha 
szerencsésen átugrotta az eddigi akadályokat, az úgy
nevezett nominativus cum infinitivót, accusatus cum infi- 
nitivót, ablativus absolutust és gerundiumos szerkezetet, 
akkor a most következő akadályon feltétlenül elbukott. 
Ez az akadály az úgynevezett consecutio temporum. Félel
metes és rettenetes akadály ez, de ki fog derülni, hogy 
ha eltávolítjuk a pályáról, símán célba futhatunk. Már 
pedig ha a többi akadályt barátságosan eltávolítottuk, 
akkor attól sem fogunk visszariadni, hogy ezt a szúrós, 
tüskés és veszedelmes akadályt is ki ne hordjuk a pályáról. 
Mégis, pusztán az érdekesség kedvéért hallgasd meg, mivel 
gyötört bennünket a régi nyelvtan : <A consecutio tem
porum arról tanít, hogy mi módon kell helyesen használni 
az igeidőket oly mellékmondatokban, melyek coniunc- 
tivussal vannak képezve.» Ismételjem-e, hogy nem a 
mi dolgunk coniunctivuszal képezni a mellékmonda
tokat, vagyis a mellékmondatok állítmányának ide
jét? A mi dolgunk csak felismerni az értelemből, hogy 
az alárendelt mondat állítmánya igazodott a főmon
dat állítmányához. A mi dolgunk csak tudni, hogy bizo
nyos mellékmondatok állítmánya coniunctivus, anélkül,
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hogy coniunctivus jelentése volna : a nélkül, hogy feltételt 
vagy óhajtást fejezne ki. A magyarban is előfordul, hogy 
az alárendelt mondat állítmánya feltételes vagy óhajtó 
mód, bár igaz, hogy ez latin hatás. Pázmány prózájában 
olvasunk ilyen mondatokat : «Minekutána meghallotta 
volna, ily rendelést tett.» «Mikor ágyában aludnék, meg
ölték.» Pázmány ellenfele, Magyary István írt le ilyen 
mondatokat : «Lássuk, mi légyen ennek oka.» Mondtam, 
hogy ez latinos mondat szerkeszt és. A latin mellékmondat 
állítmányát nem fordítjuk okvetlenül feltételes vagy 
óhajtó móddal, de néha ezt is megtehetjük ; erre nincs más 
szabály, csak a magyar nyelvhasználat.

Lássuk csak latin szövegeinket : Et si quis deus mihi 
largiatur, ut ex hac aetate repuerascam et in cunis vagiam, 
valde recusem, nec vero velim quasi decurso spatio ad car
ceres a calce revocari. Arról beszél itt Cicero (Cato mai. 
XXIII, 83), hogy ha valamelyik isten kegyelméből újra 
gyermekké, esetleg csecsemővé lehetne és a bölcsőben nyö
szörögne, nagyon húzódoznék tőle, hogy elfogadja-e ezt 
a kegyelmet és visszatérjen-e a korláthoz (vagyis a start
hoz), holott már megfutotta a pályát és célhoz érkezett. — 
A minket érdeklő alárendelt mondatok : si quis deus lar
giatur és ut repuerascam. Ha az értelmét felismertük, akkor 
nem nehéz megállapítani, hogy az előbbi: feltételes mon
dat, az utóbbi pedig tárgyi mondat, amelynek — és ez 
megint érdekes latin stílus-sajátság, — a feltételes mon
dat főmondata. így keressük meg a tárgyi mondatot : mit 
adna meg (largiatur) az isten? felelet : azt, hogy újra gyer
mekké legyek. Olvassuk el Cicerónak azt a levelét, amelyet 
Cassiusnak, a Caesar ellen szőtt összeesküvés vezérének írt 
arról, hogy Antonius hogyan dühöng Rómában : föl
állíttatta Caesar szobrát, rávésette ezt a feliratot : «Nagy
érdemű atyámnak», csak azért, hogy mintegy az atya
gyilkosság bélyegét süsse rá az összeesküvőkre. Azt állítja, 
hogy Cicero volt az értelmi szerzője Caesar meggyilkolásá
nak, ennek a gyönyörű cselekedetnek. Dehogyis, mondja 
Cicero: ha én lettem volna az értelmi szerzője, akkor
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most Antonius nem kellemetlenkednék. Igazán nem tud 
tanácsot adni Cassiuséknak, még maga sem tudja, mitévő 
legyen (quid faciendum sit). Antonius úgy beszélt a haza 
megmentéiről, vagyis az összeesküvőkről, mint holmi haza
árulókról. íme, idáig jutottunk : a zsarnokot nem tudtuk 
elviselni, de a szolgatársunknak szolgálunk. Hol az össze
esküvők hadserege? Jó volna, ha Cassius maga elmélked
nék ezeken a dolgokon, ez fontosabb volna, mint Cicero 
véleményét megtudnia. íme a levél (fám. XII 3) :

Cicero Cassio S. Auget tuus amicus furorem in diesi 
Primum in statua, quam posuit in rostris, inscripsit 
«Parenti optime merito», ut non modo sicarii, sed etiam 
parricidae iudicemini — quid dico iudicemini — iudi- 
cemur potius. Vestri enim pulcherrimi facti ille furiosus 
me principem dicit fuisse. Utinam quidem fuissem! 
Molestus nobis non esset. Sed hoc vestrum est : quod 
quoniam praeteriit, utinam haberem, quid vobis darem 
consilii! Sed ne mihi quidem ipsi reperio quid faciendum 
sit. Quid enim est, quod contra vim sine vi fieri possit? 
Consilium omne autem hoc est illorum, ut mortem Caesa
ris persequantur. Itaque a. d. VI. Non. Oct. in contione 
ea dixit de conservatoribus patriae, quae dici deberent 
de proditoribus ; de me quidem non dubitanter, quin 
omnia de meo consilio fecissetis... O rem miseram! Do
minum ferre non potuimus, conservo servimus. Et tamen 
. . . etiam nunc residet spes in virtute tua. Sed ubi sunt 
copiae? De reliquo malo te ipsum tecum loqui quam 
nostra dicta cognoscere. Vale!

Halásszuk ki az alárendelt mondatokat : ut sicarii 
iudicemini = hogy orgyilkosoknak tartsanak benneteket : 
felismered a mondat célhatározói értelmét ; ne mihi qui
dem reperio quid faciendum sit = magam sem tudom, mit 
kellene tenni; fölismerhető a mondat tárgyi értelme ; 
consilium illorum est, ut mortem Caesaris persequantur = 
az a szándékuk, hogy Caesar halálát megbosszulják ; csak 
fel kell tennünk a főmondattal a kérdést és mindjárt kide
rül, hogy alanyi mondat van előttünk. Ea dixit quae dici 
deberent = azt mondta, amit mondani kellett volna : 



világos, hogy tárgyi mondat ; non dubitanter dixit, quin 
omnia fecissetis = kereken megmondta, hogy mindent 
cselekedtetek : ugyancsak tárgyi értelmű mondat ; a quin 
kötőszót használja a latin a kételkedést jelentő igék (itt: 
dubitanter dixit = kételkedve mondta, kétségbevonta) 
után. Megjegyzendő még : vestrum est = a ti dolgotok ; 
a. d. VI. Non. Oct. = ante diem sextum Nonas Octobres, 
vagyis : október másodikán.

A komoly és tragikus levél után kukkantsunk bele 
egy pillanatra Macrobiusnak abba a fejezetébe, amelyben 
az örök kérdést boncolgatja : mi volt előbb, a tojás vagy 
a tyúk? így teszi fel a kérdést (satum. VII 16, i.) : si 
quid callet vestra sapientia, scire ex vobis volo, ovumne prius 
exstiterit an gallina? Az alárendelt mondatok : si quid 
callet ; ovumne prius exstiterit ; az előbbi feltételes, az 
utóbbi tárgyi mondat. Ez az utóbbi eredetileg kérdő mon
dat volt, de abban a pillanatban, amint maga alá gyűrte 
a «scire ex vobis volo» főmondat, alárendelt mondattá vált, 
s mivel erre a kérdésre felel : mit akarok tudni ? — nyilván
való, hogy tárgyi mondat lett belőle. Ezt régebben függő 
kérdő mondatnak nevezték, de az elnevezésre igazán nincs 
semmi szükség.

Folytassuk cserkészetünket a latin szövegek rengete
gében. Az öreg Varro írja (r. r. I i, i) : Annus octogesi
mus admonet me, ut sarcinas colligam, antequam proficiscar 
e vita: szedi a sátorfáját az öreg ; mielőtt távoznék ebből 
az életből, összegyűjti poggyászát. Felismered-e a tárgyi 
és az időhatározói mondatot? Valerius Maximus meséli 
(I 4, 3) azt a jóízű adomát, hogy Publius Claudius az első 
pún háborúban egyik tengeri csatája előtt a csirkék evésé
ből akart jósoltatni; de hiába csalogatta a jós (pullarius = 
a csirkegondozó) búzaszemekkel, hogy jöjjenek ki a ketre
cükből, nem akartak. Nos, hallgassuk meg, mi történt : 
P. Claudius bello Punico primo, cum proelium navale com
mittere vellet, auspiciaque more maiorum petiisset et pullarius 
non exire cavea pullos nuntiasset, abici eos in mare iussit, 
dicens «Quia esse nolunt, bibant». Claudius megsértette a
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szent csirkéket, mikor vízbe fojtatta valamennyit ; ez 
az adoma egyik legelső bizonyítéka a régi római vallásos
ság lazulásának, de bizonyítéka a kemény római férfias
ságnak is. Igyanak, ha nem akarnak enni (esse =edere). S ha 
föltesszük a kérdést, mikor történt mindez, így felel rá az 
író : cum proelium committere vellet = midőn csatát 
akart kezdeni, meg akart ütközni az ellenséggel. Meg
ismerkedtél az időhatározói mondatok legnevezetesebb 
kötőszavával, a cww-mal.

Ugyanezzel találkozunk Seneca egyik nevezetes szöve
gében is (cons. ad Helv. io, 9):

Apicius scientiam popinae professus disciplina sua 
saeculum infecit. Cuius exitum nosse operae pretium est. 
Cum sestertium milliens in culinam coniecisset, aere 
alieno oppressus rationes suas tunc primum coactus 
inspexit ; superfuturum sibi sestertium centiens compu
tavit et velut in ultima fame victurus, si in sestertio cen
tiens vixisset, veneno vitam finivit.
íme, újra találkozunk ezzel az ókori ínyenccel és pa

zarlóval s most a leghitelesebb helyről halljuk nevezetes 
öngyilkosságának a történetét. Ebből a szövegből tudjuk 
meg, hogy százmillió HS volt a vagyona, de mikor esze
veszett pazarlása miatt tízmillióra csökkent, inkább meg
mérgezte magát (veneno vitam finivit), mert nem akart 
nyomorban élni. Emlékszel-e még rá, hogy olyan híres 
ember volt (disciplina sua saeculum infecit = életmódjával 
elkápráztatta korát), akinek a neve Caeliusnak, az ókori 
Brillat-Savarin-nek, a konyhaművészetről írt könyvében 
még ma is él ; ez a konyhatudós ugyanis Apicius nevéről 
nevezte el könyvét, úgy hogy a nevezetes szakácskönyv 
teljes címe ez: Apicius de opsoniis et condimentis, sive 
de re coquinaria. (Apicius a pecsenyékről és édességekről, 
vagyis a konyhaművészetről). Éppen olyan cím ez, mint 
ahogy Cicero elnevezte egyik-másik könyvét : Cato maior 
de senectute; Laelius de amicitia ; Brutus de claris ora
toribus. Ebben az érdekes szövegben is könnyen fölfedez
heted az időhatározói mondatot és a cum kötőszót. Jegyez



zük meg még : operae pretium est = érdemes ; írjuk be 
a latinos szólások közé. A sestertius szót sestertium alak
ban a millió sestertiusok kifejezésére használja a latin, 
számnévi határozókkal: milliens (== milies) sestertium. 
Tulajdonképpen hiányos kifejezés; teljes alakjában így 
volna: milies centena milia sestertium = ezerszer száz
ezer sestertius.

Most komolyabb szöveg következik : Lactantius be
szél (div. inst. VI 7) arról, hogy Isten, mikor az idők tel
jessége közeledett, elküldte hírnökét, hogy hozza vissza 
a világ aranykorát, nehogy az emberiség tovább hányko
lódjék tévelygéseiben : Sed Deus, ut parens indulgentissi- 
mus, appropinquante ultimo tempore, nuntium misit, qui 
vetus illud saeculum fugatamque iustitiam reduceret; ne 
humanum genus maximis et perpetuis agitaretur erroribus. 
Ha helyesen teszed fel a főmondattal a kérdést : miért 
küldte el hírnökét ?, — akkor könnyűszerrel felismered, 
hogy a qui és a ne célhatározó mondatokat vezet be. Olvasd 
el ezt az igen bölcs és mélyértelmű Seneca-szöveget 
(ep. V 2, 3-5):

tunc autem felicem esse te iudica, cum poteris in 
publico vivere, cum te parietes tui tegent, non abscon
dent. Quos plerumque circumdatos nobis iudicamus 
non ut tutius vivamus, sed ut peccemus occultius. Rem 
dicam, ex qua mores aestimes nostros : vix quemquam 
invenies, qui possit aperto ostio vivere. Ianitores con
scientia nostra, non superbia opposuit : sic vivimus, 
ut deprendi sit subito adspici. Quid autem prodest recon
dere se et oculos hominum auresque vitare? bona con
scientia turbam advocat, mala etiam in solitudine anxia 
atque sollicita est. Si honesta sunt quae facis, omnes 
sciant, si turpia, quid refert, neminem scire, cum tu 
scias? O te miserum, si contemnis hunc testem!

Magyarul: Te pedig akkor tartsd boldognak magad, 
amikor a nyilvánosság előtt élhetsz, amidőn a falak csak 
takarnak, de nem rejtenek el. Többnyire úgy gondoljuk, 
hogy ezek a falak nem azért vesznek körül bennünket, 
hogy nagyobb biztonságban éljünk, hanem hogy nagyobb
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titokban vétkezhessünk. Elmondok valamit, amiből 
megítélheted erkölcseinket : alig találhatsz valakit, aki 
nyitott ajtónál merne élni. A kapusokat nem hencegé
sünk, hanem lelkiismeretünk állította : úgy élünk, hogy 
ha hirtelen meglát valaki bennünket, az annyi, mintha 
rajtakapna valamin. De mit használ elbújni s az emberek 
szemét és fülét kerülni? A jó lelkiismeret szinte hívja 
a tömeget, a rossz viszont még a magányban is aggódik 
és nyugtalankodik. Ha tisztességes dolog, amit cselek
szel, hadd tudja meg mindenki; ha gyalázatos, mit érde
kel, hogy senkisem tudja, ha egyszer te magad tudod? 
Ó, te szerencsétlen, ha megveted ezt a tanút!
A cum potens vivere nyilván időhatározói mondat ; 

cum parietes tegent : ugyanaz ; quos iudicamus : alanyi 
mondat ; ut vivamus és ut peccemus : célhatározói mon
datok ; ex qua aestimes : jelzői mondat ; qui possit vi
vere : tárgyi mondat; ut sit: következményes mondat; 
si honesta sunt: feltételes mondat ; quae facis : alanyi 
mondat ; cum tu scias (ha te tudod, holott te tudod) : 
megengedő mondat ; si contemnis : feltételes mondat.

Még egy kis Seneca-szöveg (ep. I 12, 6) : nemo tam 
senex est, ut improbe unum diem speret = senki sem olyan 
öreg, hogy bűn volna (improbe = gonoszul) még egy napot 
remélnie ; itt az ut kötőszó következményes mondatot 
vezet be. Majdnem mindig következményes mondat je
lentkezik, ha a főmondatban afféle határozószók szerepel
nek, mint itten a : tam. Quintilianus egyik mondatában 
(inst. or. X 2) megint új kötőszót fedezünk dél : Neque 
enim dubitari potest, quin artis pars magna contineatur 
imitatione. Ez a quin kötőszó már az imént is előfordult 
és ott bizonyos megjegyzést fűztünk hozzá ; ezt a meg
jegyzésünket igazolja a főmondatban szereplő dubitari ige. 
Egyébként úgy érezzük, hogy az alárendelt mondat követ
kezményes értelmű.

Ismételten találkoztunk a feltételes mondatok si 
kötőszavával, sőt el is felejtettem mondani, hogy ezt a 
kötőszót valószínűleg régen ismered már ebből a mondás
ból : si tacuisses, philosophus mansisses = ha hallgattál

18 Révay : Megtanulok latinul. 



volna, bölcs maradtál volna. Olyankor mondják ezt, 
amikor valaki értelmetlen vagy ostoba módon elegyedik 
bele a társalgásba. Boethius (475—524) római filozófus 
egyik megjegyzéséből keletkezett ez a késői latin mondás. 
Hogy a feltételes mondatoknál maradjunk, Cicero mondja 
(Suli. XXX 86) : Certe non defenderem Sullam, si coniurasse 
arbitrarer. Itt meg azt az érdekes tapasztalatot szerezzük, 
amit az imént idézett közmondáson is megfigyelhettünk, 
hogy a feltételes mondatban a főmondat állítmánya is 
olyan mód, amilyen módban az alárendelt mondat állít
mánya van. De így van ez a magyarban is : Bizonyára 
nem védelmezném Sullát, ha összeesküvőnek tartanám. 
(Ha azt vélném, hogy összeesküdött.)

Tárgyi szempontból érdemes meghallgatnunk Sene- 
cának azt a fejtegetését, amelyben bizonyítja, hogy a 
rabszolga lelke éppen olyan szabad, mint a szabad embe
reké ; a rabszolgaság nem üti rá bélyegét az egész emberre, 
hanem jobbik része szabad ; a test a gazdáé, a lélek ön
magáé. Annyira szabad és korlátlan, hogy még a test 
sem tudja visszatartani attól, hogy ne használhatná a 
maga lendületét, vagyis fel ne szárnyalhatna, magasrendű 
gondolatokat ne termelhetne és ne szegődhetnék a végte
lenségben akár az égiek mellé is társul. A sors csak a 
testet adta a gazda hatalmába, ezt megveheti és eladhatja, 
de az ember belső része, vagyis a lelke nem adható szolga
ságba. íme, a szöveg (Sen. benef. III 20, 1—2) :

Errat, si quis existimat servitutem in totum homi
nem descendere. Pars melior eius excepta est: corpora 
obnoxia sunt et adscripta dominis, mens quidem sui 
iuris, quae adeo libera et vaga est, ut ne ab hoc quidem 
carcere, cui inclusa est, teneri queat, quominus impetu 
suo utatur et ingentia agat et in infinitum comes caelesti
bus exeat. Corpus itaque est, quod domino fortuna tradi
dit ; hoc emit hoc vendit; interior illa pars mancipio 
dari non potest.
Ebben a szövegben a si quis existimat! feltételes 

mondat ; adeo libera est, ut ne teneri queat : itt az ut
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következményes mondatot vezet be ; látjuk is a főmondat
ban az adeo határozószót; cui indusa est : jelzői mondat ; 
corpus est, quod tradidit : itt a quod tárgyi mondatot 
vezet be : quominus utatur : hogy fel ne szárnyaljon ; a 
quominus kötőszó következményes mondatot vezet be. 
Ez a quominus testvére a quin kötőszónak és tulajdon
képpen összetett szó : quo a vonatkozó névmás ablati- 
vusa, minus pedig középfokú határozó ; jelentése : hogy 
annál kevésbbé, hogy ne ; a quin is összetett szó, ebből: 
qui és non és ugyanez a jelentése. Még csak Szent Ágoston
tól (civ. Dei VI 6) idézünk egy érdekes mondatszerke
zetet : 0 Marce Varró, cum sis homo omnium acutissimus 
et sine ulla dubitatione doctissimus, sed tamen homo, non 
deus nec spiritus dei. Ebben a világos értelmű mondatban 
a cum kötőszó jelentése : ámbár, vagyis az alárendelt 
mondat értelme megengedő.

Ha már itt tartunk, akkor olvassunk el három kis 
verset : mind a három a megengedő mondatok kötőszavait 
hozza : a qui, ut és licet kötőszókat. Az első megint csak 
falfelirat Pompejiben (CIL IV 1904) :

Admiror paries te non cecidisse ruina, 
qui tot scriptorum taedia sustineas.

Ez a distichon igen sűrűn szerepel ókori falfeliratok 
közt és szinte megkövesedett formula volt már. Ahol na
gyon telefirkálták a falat, ott valaki rendszerint odaírta 
még : mennyire csodálkozik, hogy nem dől össze ez a fal, 
holott annyi ízetlen feliratot hordoz (tot scriptorum 
taedia = a feliratoknak annyi unalmát). Qui sustineas = 
holott hordozod. A másik vers Ovidius pontusi leveleiből 
való (ex Pont. III 4, 79):

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.
Itt a megengedő mondatot ut kötőszó vezeti be. Ez 

a vers azonban egyáltalán nem vonatkozik ránk ; régi 
híres verssor ez ; azt mondja a költő, hogy ha esetleg nincs 
valamihez elegendő erőnk, már az akarat is dícséretreméltó.

18*
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Szó sincs róla, ebbe nem nyugszunk bele ; igenis, meg
mutatjuk, hogy van erőnk ahhoz, amit vállaltunk. A leg
érdekesebb a három kis vers közül Martialis epigrammája 
(XIV 208) :

Currant verba licet, manus est velocior illis: 
nondum lingua suum, dextra peregit opus.

A distichon értelme : ámbár a szavak rohannak, a 
kéz‘gyorsabb náluk : a nyelv még nem végezte el munká
ját, a jobbkéz már elvégezte. Ez így van ma is, csak az 
az érdekes benne, hogy már az ókorban is voltak olyan 
gyorsíróbajnokok, akik a leggyorsabb beszéd rohanó sza
vait is abban a pillanatban megrögzítették. Egyébként, 
ha jól emlékszem, a nótáriusról, vagyis gyorsíróról már 
beszéltünk. Itt a megengedő mondatot licet (ámbár, jól
lehet) kötőszó vezeti be. Ügye, neked is úgy rémlik, hogy 
ez a szó tulajdonképpen ige és a jelentése : szabad. Mind
egy, őfelsége kötőszóvá szegényedett.

Megkérjük Cicerót : szállítson nekünk két könnyen 
felismerhető jelzői mondatot ; már úgyis tudjuk, hogy a 
jelzői mondatokat a vonatkozó névmás vezeti be. Hát 
lássuk a medvét. Az egyik (n. d. I 5) : non sumus ii, 
quibus nihil verum esse videatur, sed ii, qui omnibus veris 
falsa quaedam adiuncta esse dicamus. Azt mondja Cicero : 
mi nem vagyunk olyanok, akik semmit sem tartunk igaz
nak, hanem olyanok, akik azt mondjuk, hogy minden igaz
hoz tapad (adiuncta esse) valami hamisság is. — Ha fel
tesszük a kérdést : milyenek vagyunk? megvilágosodik 
előttünk a mondatok jelzői értelme. A másik Ciceró
idézet (lég. I 8) : nullum est animal praeter hominem, quod 
habeat notitiam aliquam dei = nincs állat az emberen 
kívül, amelynek valami fogalma volna Istenről. Tedd 
fel a kérdést : milyen állat nincs ? s felelj rá : Istent ismerő 
állat.

De hogy ne hagyjalak egészen magadra és valamikép
pen eligazítsalak az alárendelt mondatoknak ebben a zsú
folt nagygyűlésében, felteszem a komolykodó álszakállt
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és nagy-szigorú táblázatban összefoglalom az alárendelt 
mondatok kötőszavait. Ez a kis táblázat — őszintén 
megvallom — nem teljes ; csak azokat a kötőszavakat fog
lalja össze, amelyek leggyakrabban előfordulnak. Ha új 
kötőszóval találkozunk, vagy valamelyik itt beskatulyá
zott kötőszóval más értelemben, ne tégy nekem szemre
hányást : nem akarlak agyonnyomni a kötőszavak mázsás 
terhével és tudományával.

A mellékmondat

fajtája
kötőszava

indicativusszal coniunctivusszal

Alanyi qui, quae, quod; quod ut
Tárgyi qui, quae, quod; quod ut; ne
Hely határozó. ubi, unde, quo —

Idöhatározói cum, quando, dum, 
donec, postquam

cum, dum, donec, 
antequam, priusquam

Következmé
nyes — ut, ut non, quin, 

quominus
Okhatározói quod, quia, quoniam cum; quod

Cél határozói — ut, ne, quo; 
qui, quae, quod

Megengedő quamquam, etsi, 
etiamsi etiamsi, licet, cum, ut

Feltételes si si, nisi, si non

Hasonlító quomodo, uti, sicut, 
quam ac si, ut si, quasi

Jelzői qui, quae, quod qui, quae, quod

Ha most még mindig nem hagyom abba és még min
dig megfeszítem türelmedet, azt csak azért teszem, hogy 
némi vidámságban oldjam fel az eddig beadagolt rengeteg
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tudományt. Hallgasd meg, milyen kedélyes és humoros 
tud lenni néha a bölcs és komoly Seneca (ep. V 7, 6—7):

«Mus syllaba est. Mus autem caseum rodit: syllaba 
ergo caseum rodit.» Puta nunc me istuc non posse solvere. 
Quod mihi ex ista inscientia periculum inminet? Quod 
incommodum? Sine dubio verendum est, ne quando in 
muscipulo syllabas capiam aut ne quando, si neglegen- 
tior fuero, caseum liber comedat. Nisi forte illa acutior 
est collectio: «Mus syllaba est. Syllaba autem caseum 
non rodit: mus ergo caseum non rodit.» O pueriles inep
tias! In hoc supercilia subduximus? In hoc barbam 
demisimus? Hoc est, quod tristes docemus et pallidi?
Azért tetszik nekem ez a szöveg, mert Seneca a nagy

képűsködést és a nyakat ékért okoskodást csúfolja ki 
benne, de tetszik azért is, mert nem lehet lefordítani 
magyarra, megérteni azonban annál könnyebb. Mindjárt 
az első mondata megtiltja, hogy lefordítsuk : Mus syllaba 
est = a mus (= egér) szótag ; ezt igazán nem lehet lefor
dítani, mert nem mondhatom azt, hogy az egér szótag. 
Most már olvasd tovább : a mus megrágja a sajtot, tehát 
a szótag megrágja a sajtot. Jobb lesz csakugyan, ha csak 
latinul olvasod, pompásan mulatsz majd rajta. Ha ez így 
van, mondja Seneca, borzalmas veszedelmek fenyegetnek, 
hiszen attól kell tartanom, hogy az egérfogóban szótagokat 
fogdosok és a könyvem esetleg megeszi a sajtomat. De 
vannak, akik még agyafúrtabbak és azt mondják, hogy 
ha a mus szótag, a szótag pedig nem rág sajtot, akkor 
a mus, vagyis az egér sem rágja meg a sajtot. 0, mekkora 
ostobaság, — kiált fel Seneca — hát ezért vonjuk össze 
zordonan szemöldökünket ? Hát ezért eresztettünk hosszú 
szakállt ? Hát ezért vagyunk olyan szomorúak és sápadtak, 
mikor tanítunk?

És ha’ már belenéztünk az ókori kedélybe és humorba, 
nézzünk bele az ókori életnek egy másik érdekességébe is. 
Ugyebár még sohasem gondolkoztál rajta, hogyan gratu
lált egy római valakinek? Most hallgasd meg, hogyan 
kívánt szerencsét Plinius őexcellenciája nem kisebb em-
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bernek, mint magának Traianus őfelségének, mikor elfog
lalta a császári méltóságot (Plin. ep. X i) :

Tua quidem pietas, imperator sanctissime, optaverat, 
ut quam tardissime succederes patri; sed dii immortales 
festinaverunt virtutes tuas ad gubernacula rei publicae, 
quam susceperas, admovere. Precor ergo, ut tibi et per 
te generi humano prospera omnia, id est digna saeculo 
tuo contingant. Fortem te et hilarem, imperator optime, 
et privatim et publice opto. ^141413

Ebben már az is érdekes, hogy a császárnak egyáltalán 
gratulálni lehetett. Aki azonban ismeri a római császárság 
első századait, tudja, hogy akkor még nem harapódzott el 
a császári udvarban az az alázatos viselkedés és az a fény 
és pompa, amely később Bizánc révén minden uralkodóból 
valóságos földönjáró istent csinált. Igaz, Plinius így szó
lítja meg az uralkodót : imperator sanctissime, azonban 
ez a sanctissime nem annyit jelent, hogy szentséges, hanem 
körülbelül csak annyit, mint : legkegyelmesebb. Ez a sze
rencsekívánat majdnem úgy hangzik, mint valami pohár
köszöntőnek a vége : lendületes, öblös, szárnyaló ; benne 
van a pohárköszöntők ténymegállapítása és benne van a 
jókívánság. Megállapítja : Traianus fiúi szeretete úgy 
óhajtotta volna, hogy minél későbben kelljen atyjának 
helyébe lépnie, de a halhatatlan istenek sokkal hamarább 
odaillesztették kezét a kormánykerékre. Ennélfogva Pli
nius a császárnak és általa az egész emberiségnek min
den jót, szerencsét és virágzást kíván. Azt kívánja, hogy 
magánéletében és állami ügyeiben egyaránt erős és boldog 
legyen. Ebből az érdekes kis levélből kihalásszuk az alá
rendelt mondatokat : optaverat, ut succederes : nyilván 
tárgyi mondat ; precor, ut contingant : ugyancsak tárgyi 
mondat. Most jut eszembe, hogy tulajdonképpen nem is 
az alárendelt mondatok miatt, hanem érdekesség kedvéért 
idéztem ezt a Plinius-levelet.

Meg azért is, hogy átadjam neked Plinius jókívánságát. 
Én is azt akarom, hogy magánéletedben is és ebben a köte



lességteljesítésben is erős és vidám légy s ezzel is búcsúzom 
tőled: fortem te et hilarem, amice optime, et privatim 
et publice opto.

XX.

TOLLE, LEGE!

Sed manum de tabula ! — magyarán : elég! A műsze
rek mind a kezünk ügyében vannak : van erős fényszóró
lámpánk, van pompás nagyítóüvegünk, vannak beretva- 
éles boncolókéseink s vannak foghúzóink is, hogy ha netalán 
még egy-egy méregfog akadna, menten nekieshessünk a 
hidegvassal. Most aztán hajlamunk, kedvünk, kíváncsi
ságunk szerint válogathatunk a latin irodalom kincsesházá
ban : nyitva van, tessék belépni. Noctes atque dies patet — 
ahogy Vergilius mondta valamikor az alvilág kapujáról. 
Csakhogy most nem az alvilágba, hanem — amint mon
dani szokták — a Múzsák csarnokába lépünk.

Ha becsületesen végigdolgoztad ezt a könyvet, akkor 
most már elárulhatom neked, hogy ez nem latin nyelvtan — 
ennek a szónak megrögzött értelmében, hanem az egyszerű 
és tiszta nyelvi formák tudománya, avagy így is mond
hatnám : bevezetés latin szövegek olvasásába. De csak 
bevezetés : nem puska és nem egyetemes álkulcs ; olyan, 
mint az egyetemi oklevél : kezedbe adta a módszeres 
munka kulcsát, de neked magadnak kell vele felnyitnod a 
zárakat. És bizony e zárak felnyitásához nem egyszer 
szellemes ötletekre és titkos varázsszókra lesz szükséged.

De ha felismered a tiszta formákat, sohasem téved
hetsz el. Igen, sokszor tornyosulnak majd eléd rejtélyek, 
de ezek inkább tárgyi, mint nyelvi természetű akadályok 
lesznek. Mint frissen felavatott hadnagy, ne igyekezzél 
rögtön a legbonyolultabb harci feladatokat megoldani : 
a latin orvosi, mérnöki, matematikai, filozófiai s egyéb 
tudományos munkák egyelőre igen nagy tárgyi nehézsé
gekkel gátolják a megértést ; jó latinistának is fel kell
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kötnie a tógáját, hogy megértse ezeket a szövegeket ; sőt 
nem elég csak latinul tudnia, hanem kissé szakembernek 
is kell lennie. De mit kell tenned, ha éppen ezek érdekel
nek? — kérdezed. Várni, türelemmel! És előbb a latin 
történeti vagy szónoki vagy elbeszélő próza egyéb alko
tásait kell bőven olvasnod. Mert ismételten hangsúlyozom: 
a latin tudás legfőbb titka a sok és folytonos olvasás.

Mondjuk : szeretnél valami időszerű szöveget olvasni. 
Vedd elő Caesarnak a galliai háborúról írt könyvét, a 
tiszta és tökéletes latin prózának ezt a remekét. Nem 
mondom : kissé száraz, szakszerű, de tárgyi és nyelvi 
szempontból egyaránt pontos, világos, érdekes. Nyisd 
ki a IV. könyvet és keresd meg a 20. fejezetet : itt kezdi 
elbeszélni Caesar első britanniai partraszállásának törté
netét (Kr. e. 55). A kitűnő hadvezér és író 17 fejezeten 
keresztül számol be az első britanniai hadjárat eseményei
ről, a felderítéstől kezdve egészen a visszavonulásig ; köz
ben pedig részletesen leírja a hadigépeket, a harcokat szá
razon és vizen és a páncélos csatát : mert így nevezhetjük 
legtalálóbban az ókori britannusok harckocsi-csatáját. 
Meglátod : egyre fokozódó izgalom kerít hatalmába s 
közben oly kifogástalanul megérted Caesar szövegét, 
mintha valamelyik haditudósító helyszíni beszámolóját 
olvasnád. Ha pedig ez a kóstoló ízlett, lapozz tovább a 
nevezetes könyvben és olvasd el a második britanniai 
hadjárat és partraszállás történetét (V. könyv 8—23 feje
zet) : majd meglátod, hogy még Caesarnak is kemény 
próba volt ez a hadművelet.

Szeretném azonban, ha békésebb vizekre eveznél 
velem. Fogadjuk meg Epikuros tanácsát — amelyet, 
mint bölcsen tudod, Ovidius barátunk így fogalmazott 
meg : bene qui latuit bene vixit! — és vonuljunk el a földet 
rázó viharok elől elefántcsont-tornyunkba, hogy az otium, 
a szellem nemes magányossága és szabad szárnyalása az 
örök emberi értékek és szépségek magasságaiba emeljen 
bennünket.

Olvastad-e már Szent Ágoston vallomásait, ezt a meg-
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rázó gyónást, az igazságért viaskodó emberi szellemnek ezt 
a csodálatos remekművét ? jja olvastad, bizonyára emlék
szel rá, hogy léha és kicsapongó életében éppen egy latin 
író : Cicero hozta meg a döntő fordulatot. A Vallomások
ban (conf. III4,7)elmondja, hogy főiskolai tanulmányainak 
anyagában egyszer csak rákerült a sor «bizonyos Cicero 
nevű író» Hortensius című munkájára, amelyben a filo
zófia szépségét és édességét magasztalja. Ez a könyv 
megváltoztatta egész lelki világát, imádságát Isten felé 
irányította s új vágyakat és új célokat adott neki. Surgere 
coeperam, ut ad te redirem—mondja mélységes bűnbánattal. 
Hogy tökéletesen megértsd Szent Ágoston megtérését, tud
nod kell, hogy ő katolikus anyától született, de egészen 
19 éves koráig vallástalan és erkölcstelen életet élt. Most 
megállította egy pogány író, akiről kissé fitymálva mondja : 
Perveneram in librum cuiusdam Ciceronis, — mintha bi
zony nem éppen Cicero lett volna a stílus-eszménye neki 
is, mint egész korának és az egész utókornak, s többek 
között nagy kortársának, Szent Jeromosnak, aki pedig 
szent haraggal írta : Ördögök eledele a költők versei, a 
világi bölcseség és a szónoki szavak pompája. Nos, Szent 
Jeromos bőven evett ebből az ördögök-eledeléből s ezt 
maga is tudta és érezte. Még álombéli látomásaiban is 
hallotta a túlvilági vádat : Ciceronianus es, non Christia
nus — Cicero tanítványa vagy, nem Krisztusé!

Nincs hát benne semmi különös, hogy a katolikus Szent 
Ágostont a pogány filozófus komoly és bensőséges írása 
állítja meg a züllés útján, hogy magába szálljon és keser
vesen kiharcolja lelkének a hit és a tisztaság édességét. 
De hosszú küzdelemre volt még szüksége, hogy elérjen az 
igazság fényességéhez és forrásához. A Hortensius után 
kezébe vette a Szentírást — és most derült ki igazán, hogy 
ama bizonyos Cicero nevű író alaposan megmérgezte : 
szinte felháborodott a szent könyvek stílusának egyszerű
ségén és dísztelenségén, elbeszéléseinek és tanításainak 
idegenszerűségén. Csak tizenkét esztendő múlva gyulladt 
ki benne az igazságnak mindent felperzselő fényessége :
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csak akkor látta meg a Szentírás mélységeit is, túl az egy
szerűségeken és a darabosságokon.

Cassiciacumban, barátainak felsőitáliai birtokán tar
tózkodott 31 éves korában, mikor a csoda megtörtént. 
Édesanyja, Monica, könnyekkel és imákkal ostromolta 
az eget szeretett fia megtéréséért és csakugyan : a híres 
Victorinus tanár és két trevirii (Augusta Trevirorum — 
Trier) tiszt megtérése, meg a maga emberfeletti küzdelme 
előkészítette lelkét, hogy mint termékeny föld fogadja be 
az isteni megvilágosodás és igazság magvait. Történt, 
hogy egyszer, mikor a bűnbánat szörnyű vihara rázta 
lelkét, keserves zokogással elmenekült barátja, Alypius 
mellől és visszavonult a kert zugába, egy fügefa alá. Ott 
sírt és imádkozott a kegyelemért s íme, egyszerre csak 
valami dalt hallott a szomszédból: vékonv hangocska 
volt, kisfiú vagy kisleány énekelhetett és Ágoston világo
san hallotta a dal szövegét : Tolle lege 1 ToUe lege ! Vedd, 
olvasd! Vedd, olvasd! Törte a fejét : van-e valami olyan 
játék, amelyben a gyerekek ilyen szöveget énekelnek, de 
semmi ilyesmire nem emlékezett. Nyomban felismerte 
hát az ismeretlen énekben az égi parancsot, visszasietett 
Alypiushoz, felnyitotta a Szentírást és elolvasta a talá
lomra szemébe ötlő szöveget, Szent Pál római levelének 
egyik részletét. De amint a mondat végére ért, nem kellett 
tovább olvasnia ; úgy érezte, hogy a biztos megnyugvás 
fénye árasztja el szívét és eloszlik benne a kételkedés min
den homálya : omnes dubitationis tenebrae diffugerunt 
(conf. VIII 12, 29).

Megragadó története ez egy küzködő és vergődő lélek
nek, de ezen a tárgyi szépségen és tanulságon túl hatalmas 
biztatás neked is. Csakugyan, én sem mondhatok egyebet 
ebben a pillanatban, mint amit a titkos gyermekdal mon
dott Szent Ágostonnak : Tolle lege! Tolle, lege!

Olvass minél többet és csak egyben ne kövesd Szent 
Ágoston példáját : ne tedd le a szöveget az első mondat 
után. Ha nehézségek akadnak utadba, ne riadj vissza! 
Jusson eszedbe, hogy göröngyös és fáradságos az út, amely
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az irodalom szentélyébe vezet : keserű a gyökér, de édes 
lesz a gyümölcs! Emlékszel? Propertius is megmondta 
már (III 1, 14) : Non datur ad Musas currere lata via — 
Kényelmes úton senki sem juthat el a Múzsákhoz. Nem 
baj, majd eljutunk fáradságos úton, hiszen bölcsen tud
juk : nil sine magno vita labore dedit mortalibus.

Most leoldom derekadról az úszóövet és beledoblak 
a vízbe : szabadúszó lettél! Ismered a mesterség fogásait, 
vágj neki a nagy víznek bátran : tu contra audentior ito ! 
Eddig csak az egyes szólamokkal ismerkedtünk, — hogy 
más hasonlatot használjak — s most egyszerre megszólal 
a teljes zenekar. Figyeld csak! Remélem, megérzed és 
élvezed a csodálatos összhang ízeit és szépségeit?

Ideje, hogy a tolmács — vagy hogy úgy mondjam, 
a confén ncier — visszavonuljon. De hadd adjak előbb 
még egy jó tanácsot : sohase mondatokat olvass, hanem 
mindig szövegeket! Összefüggő szövegeket! Kis virágos
kertbe vezetlek mostan : ne szálankint szedd a virágot, 
hanem fogd össze tekinteteddel az egész kertet, vagy leg
alább is fogj össze egyszerre egy-egy virágágyat vagy cso
portot. Az ilyen szöveggyűjteményt már a görögök antho- 
logiának (virággyüjteménynek) nevezték, a rómaiak pedig 
florilegiumnak (virágszedésnek, vagyis csokornak). Egy 
kis florilegiumot adok : gyönyörködj benne, élvezd és szívd 
az illatát. Ne szedd szét, ne osztályozd, ne ragaszd her
báriumba : elfonnyad ottan. Miféle ember az, aki belép 
a dús kertbe s a tomboló virágzás, a színek és illatok pazar 
játéka nem az elragadtatás hangját vagy révült némaságát 
varázsolja ajkára, hanem a növények latin neveit? Az a 
a kék virágszőnyeg neki csak Delphinium orientale, az az 
ezerszínű virágtábla csupa Petúnia nyctaginiflora, meg 
violacea, meg hybrida, az a hófehér csoport csak Lilium 
candidum s az arengeteg ibolya szín, kék és fehér csengettyű 
neki csak Campanula pyramidalis, meg rotundifolia, meg 
speciosa, meg glomerata. S mikor leül és megcsapja az 
ezüstfa milliónyi virágjának édes és bódító illata, nem a 
boldogságra, szerelemre, szépségekre és reményekre gon-
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dől, hanem menthetetlenül ez jut eszébe : Elaeagnus 
angustifolia.

Ne legyen neked a latin szöveg verbum finitumok, 
nominativusok, accusativusok, határozók, alárendelt mon
datok, netalántán kettős accusativusok, sőt accusativus 
cum infinitivók avagy feltételes mondatok gyűjteménye, 
hanem legyen gondolat, lélek, érzés, emberi hang az év
ezredek messzeségéből, amely hozzád is szól, neked is szól. 
Cicero nem accusativusokat és célhatározói mondatokat 
írt, hanem gondolatokat ; Ovidius nem jelzőket egyez
tetett, nem kettős nominativusokat szerkesztett, hanem sírt 
és ujjongott, tréfált és kesergett, mesélt és dalolt. Ne 
a csontvázat keresd hát bennük, hanem a lelket!

Mindig szövegeket olvass! Olvasd el végig az adott 
szöveget, aztán tedd le a könyvet és gondold végig : mit 
értettél meg belőle ? Bizonyos, hogy a legnehezebb szöveg
ből is megértesz valamit már első olvasásra. Most olvasd 
el még egyszer s utána megint gondold végig magadban. 
Másodszorra már sokkal többet értesz belőle, meglátod. 
Most már körülbelül azt is megtudod, mit kell megkeres
ned a szótárban. Lesz szó vagy kifejezés, amely konokul 
ellenáll a megértésnek. Fejéhez vágjuk a szótárt és azonnal 
megadja magát. Vigyázz mindig arra, hogy mely szók 
tartoznak össze ; ebben a tekintetben a latin túlságosan 
őszinte : maguk a szók elárulják párjukat, mint a karon
fogva járó házasok vagy jegyesek. így kapaszkodik össze 
az állítmány és alany, a jelző és a jelzett szó, az állítmányi 
kiegészítő és az alany, a birtokos és a birtok ; a határozó, 
mint valami címert, már messziről mutogatja az ablativus, 
accusativus, genitivus vagy dativus végződését, végül 
pedig a praepositio, mint valami kém, folyton árulkodik, 
Ha jó vezérkari tiszt vagy, mindegyiket nyomban lelep
lezed. Ha aztán megértetted a fejezetet, nyugodtan olvass 
tovább: senki sem kötelezhet arra, hogy le is fordítsd. Ez 
nem a te dolgod, hanem a műfordítóké.

Ha aztán elolvastad a következő fejezetet is és meg
értetted, olvasd el most már az előző fejezettel együtt ; ha
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a harmadiknál tartasz, olvasd el most már mind a hármat 
egymásután, és így tovább : mindennél fontosabb, hogy 
az összefüggést egy pillanatra se felejtsd el. Versekből 
olvass el első harapásra hat-nyolc sort és így haladj tovább. 
Légy óvatos a versekkel : sok csapdát rejtegetnek. A köl
tőnek minden szabad : pictoribus atque poetis quidlibet 
audendi semper fuit aequa potestas, — olvassuk Horatius 
ars poeticájában (9—10). Gyakran önkényes a szórendjük 
(a gonosz verslábak miatt), gyakran fittyet hánynak az 
úgynevezett nyelvtani szabályokra, gyakran halmozzák 
a történelmi és mitológiai vonatkozásokat és célzásokat. 
Légy résen — Cave tibi ! Emlékszel, hogy megtréfált ben
nünket Horatius, mikor megmondta az életkorát? Hát 
csak azért mondom.

Lépj be velem a gyönyörűségeknek ebbe a kis kert
jébe : én ebben öregedtem meg és mindig boldog voltam. 
Hallgasd meg Seneca vallomását Epikuros kertjéről (ep. 
II 9, 10) : Hospes, hic bene manebis, hic summum bonum 
voluptas est. Non inritant hi hortuli famem, sed extinguunt, 
nec maiorem ipsis potionibus sitim faciunt, sed naturali 
et gratuito medio sedant. In hac voluptate consenui.

1.
OVIDIUS SZÉGYELLI MAGÁT.

A barbárok közt, elkeseredésében, Ovidius annyira 
megtanult géta nyelven beszélni, hogy verset is írt a bar
bárok nyelvén. Nagyon szégyelli a dolgot, de azzal menti 
magát, hogy Augustus emlékét, továbbá az új császárt, 
Tiberiust és az özvegy császárnét, Líviát magasztalta 
benne. Némi kis hiúsággal emlegeti, hogy a műveletlen 
géták is költőnek tartották. Csak úgy mellékesen kérde
zem tőled : ott a Fekete-tenger partján, olyan fontos római 
vásárhelyen, mint Tomi volt, nem találkozhatott-e Ovidius 
esetleg valamelyik magyar ősünkkel? A szkíták jártak 
oda vásárokra, annyi bizonyos. Hátha tudott a költő
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egy-két magyar szót is ? No de ez csak amolyan ábrándo
zás ; inkább olvasd el magát a szöveget, Ovidius vallo
mását (ex Pont. IV 13, 19—32) :

A! pudet: et Getico scripsi sermone libellum, 
structaque sunt nostris barbara verba modis;

Et placui — gratare mihi! — coepique poetae 
inter inhumanos nomen habere Getas, 

Materiam quaeris? Laudes de Caesare dixi, 
adiuta est novitas numine nostra dei.

Nam patris Augusti docui mortale fuisse 
corpus, in aetherias numen abisse domos: 

esse parem virtute patri, qui frena coactus 
saepe recusati ceperit imperii;

esse pudicarum te Vestam, Livia, matrum, 
ambiguum, nato dignior anne viro;

esse duos iuvenes firma adiumenta parentis, 
qui dederint animi pignora certa sui.

Amint most elolvasom ezt a verset, látom, hogy 
alig van rám szükséged. Fukarul adok mégis egy-két 
magyarázat-morzsát: gratare = gratulare, nyilván a 
gratulor ige imperativusa; novitas nostra = a mi újdon
ságunk = ez az újfajta vers ; pudicae matres = a Vesta- 
szűzek ; Livia a császár halála után a «szemérmes anyák 
Vestája» lett, vagyis a Vesta-kolostor főnökasszonya: 
Vestalis Maxima; anne = ambiguum, natone dignior 
an viro, vagyis a költő a ne—an (vajjon — vagy) kettős 
kérdőszavakat egybeírta, mivel neki ezt is szabad; a 
két ifjú Tiberius és Germanicus.

2.
AZ ÖRÖKIFJÚ TURANNIUS.

Kilencvenéves elmúlt már az öreg Turannius, mikor 
Caligula császár fölmentette hivatala alól. Az öreg azt 
hitte, hogy nélküle összedől a világ, hogy ő pótolhatatlan! 
Legalább is erre kell gondolnunk, ha elolvassuk Seneca 
anekdotáját és csúfolkodását (brev. v. 20, 3—5) : igen,
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ilyen görcsösen kapaszkodnak egyesek az életbe, holott 
semmi említésreméltó munka és alkotás sem jelzi életük 
útját, szinte nyomtalanul tűnnek el. Jegyezzük meg, 
hogy ezt a mókát kitűnő barátunk, Trimalchio is elkövette : 
ő is kiteríttette magát a lakomája végén és a rabszolgái 
el is siratták, éppen úgy, mint Sextus Turanniust. Való
színű, hogy Petronius éppenséggel ezt a Turannius-esetet 
csúfolta ki.

Sextus Turannius fuit exactae diligentiae senex, 
qui post annum nonagesimum, cum vacationem procu
rationis ab C. Caesare ultro accepisset, componi se in 
lecto et velut exanimem a circumstante familia plangi 
iussit. Lugebat domus otium domini senis nec finivit 
ante tristitiam, quam labor illi suus restitutus est. Adeone 
iuvat occupatum mori? Idem plerisque animus est : 
diutius cupiditas illis laboris quam facultas est ; cum 
imbecillitate corporis pugnant, senectutem ipsam nullo 
alio nomine gravem indicant, quam quod illos seponit. 
Lex a quinquagesimo anno militem non legit, a sexa
gesimo senatorem non citat : difficilius homines a se 
otium impetrant, quam a lege. Interim dum rapiuntur 
et rapiunt, dum alter alterius quietem rumpit, dum 
mutuo miseri sunt, vita est sine fructu, sine voluptate, 
sine ullo profectu animi: nemo in conspicuo mortem 
habet, nemo non procul spes intendit, quidam vero dis
ponunt etiam illa, quae ultra vitam sunt, magnas moles 
sepulcrorum et operum publicorum dedicationes et ad 
rogum munera et ambitiosas exequias et me hercules 
istorum funera, tamquam minimum vixerint, ad faces et 
cereos ducenda sunt.

A ravasz öregnek sikerült: visszakapta a hivatalát. 
Seneca felháborodik ezen a konokságon : az ötvenéves 
ember már nem kell katonának, hatvanéves korában 
már nem kell szenátornak s némelyek mégis ily görcsö
sen kapaszkodnak a hivatalukba! Néhány morzsa: 
componi se iussit = felravataloztatta magát ; adeone 
iuvat = vajjon oly nagy gyönyörűség; seponit == félre
helyezi, fölöslegesekké teszi; rapiuntur et rapiunt = 
hajszában élnek és másokat is hajszolnak ; in conspicuo
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habet = a szeme előtt tartja, gondol rá ; nemo non = 
mindenki ; opera publica = emlékmű; ad faces et 
cereos = fáklya- és gyertyafénynél, vagyis minden ünne
pélyesség nélkül kell eltemetni őket.

3.
KLEOPÁTRA GYÖNGYEI.

Marcus Antonius, Róma büszkesége, a kiváló had
vezér és szónok, a legnagyobb gyalázatba süllyedt : háló
jába került Kleopátrának, Egyiptom királynőjének, és 
úgy élt ott vele a fáraók földjén és úgyszólván trónján, 
mint egy keleti fejedelem ; méltatlanná vált a római egyen
ruhára és a római névre. Kleopátra nemcsak szépségével 
és kacérságával, hanem mérhetetlen gazdagságával is meg
szédítette Antoniust ; erre vonatkozik az igazgyöngyeiről 
szóló anekdota, amelyet az idősebb Plinius beszél el ter
mészetrajzában (n. h. IX 35) : hogyan ivott meg Kleo
pátra egy hajtásra tízmillió sestertiust.

Duo fuere maximi uniones per omne aevum ; utrum
que possedit Cleopatra Aegypti reginarum novissima per 
manus orientis regum sibi traditos. Haec cum exquisitis 
quotidie Antonius saginaretur epulis, superbo simul ac 
procaci fastu, lautitiam eius omnem apparatumque 
obtrectans, quaerente eo quid adstrui magnificentiae 
posset, respondit una se cena centies sestertium absump
turam. Cupiebat discere Antonius, sed fieri posse non 
arbitrabatur ; ergo sponsionibus factis postero die quo 
iudicium agebatur magnificam alias cenam, ne dies 
periret, sed quotidianam Antonio apposuit irridenti 
computationemque expostulanti. At illa corollarium id 
esse et consumpturam eam cenam taxationem confir
mans solamque se centies sestertium cenaturam, inferri 
mensam secundam iussit. Ex praecepto ministri unum 
tantum vas ante eam posuere aceti, cuius asperitas vis
que in tabem margaritas resolvit. Gerebat auribus cum 
maxime singulare illud et vere unicum naturae opus. 
Itaque exspectante Antonio quidnam esset actura de-

19 Révay : Megtanulok latinul.
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tractum alterum mersit ac liquefactum obsorbuit. Iniecit 
alteri manum Lucius Plancus, iudex sponsionis eius, eum 
quoque paranti simili modo absumere, victumque Anto
nium pronuntiavit. Comitatur fama unionis eius parem 
capta illa tantae questionis victrice regina dissectum, ut 
esset in utrisque Veneris auribus Romae in Pantheo 
dimidia eorum cena.

Ravasz nő volt ez a Kleopátra, de ostoba is! Azaz, 
hogy ne ítéljünk könnyedén : megitta az igazgyöngyöt, 
hogy megszédítse Antoniust : kétségtelenül volt ebben 
része a szerelemnek is, hiszen tetszett neki a remek római 
férfi, de ebben a játékban mégis a politika volt a rejtett 
rúgó ; Kleopátra egyelőre szövetkezni akart Rómával, 
aztán megkapni Kelet uralmát s végül legyőzni Nyuga
tot is és Egyiptom világuralmát megalapítani. Kiderült 
azonban, hogy ehhez nem volt elegendő a vagyon és a 
sex appeal. — Novissima = a legújabb, vagyis az utolsó ; 
adstrui = hozzátétetni, vagyis tetézni; sponsio = a 
fogadás ; quo iudicium agebatur = amikor a bírásko
dás gyakoroltatott, vagyis amikor a fogadást el kellett 
dönteni; computatio = elszámolás, döntés ; centies 
sestertium, vagyis centies centena milia sestertium — 
10.000,000 HS ; taxatio = megállapodás ; mensae se
cundae = a csemegék ; in tabem resolvit = folyékonnyá 
oldja ; L. Plancus = Lucius Munatius Plancus a ki
rályné legodaadóbb szolgája volt s most egyúttal döntő
bíró : iudex sponsionis ; paranti t. i. reginae ; comita
tur fama = az a hír is járja; capta illa tantae questionis 
victrice regina = miután elfogták a királynét, aki ily 
óriási fogadás győztese volt : gúnyos megjegyzés ; di
midia cena = egy fél vacsora elég volt arra, hogy Venus 
mindegyik fülébe jusson belőle egy-egy gyöngyfüggő ; 
Tn Pantheo = a Pantheonban.

4-
A NIKOMEDIAI TŰZOLTÓSÁG.

Plinius kegyelmes úr, Bithynia császári kormányzója, 
hivatalos iratban (ep. X 33) javasolja Traianus őfel-
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ségének, hogy engedélyezze tűzoltótestület szervezését 
Nicomediában, mert a minap is, mikor a nagy tűz volt, 
az emberek csak tátották a szájukat, de nem segítettek ; 
igaz, hogy tűzoltóeszközeik sincsenek. Megígéri, hogy 
majd vigyáz a tűzoltókra, nehogy holmi politikai szer
vezkedésre vagy esetleg aknamunkára használják a testű
etet vagyis céhet. Mert az iparosok már akkor is nagyon 

szerettek politizálni.
C. Plinius Traiano imperatori. Cum diversam par

tem provinciae circumirem, Nicomediae vastissimum 
incendium multas privatorum domos et duo publica 
opera quamquam via interiacente, Gerusian et Iseon, 
absumpsit. Est autem latius sparsum primum violentia 
venti, deinde inertia hominum, quos satis constat otiosos 
et immobiles tanti mali spectatores perstitisse ; et alioqui 
nullus usquam in publico sipho, nulla hama, nullum 
denique instrumentum ad incendia conpescenda. Et 
haec quidem, ut iam praecepi, parabuntur. Tu, domine, 
dispice, an instituendum putes collegium fabrorum dum
taxat hominum centum quinquaginta. Ego attendam, 
ne quis nisi faber recipiatur, neve iure concesso in aliud 
utatur ; nec erit difficile custodire tam paucos.

Publica opera = középületek ; a Gerusia valószínű
leg tanácsház, vagyis városháza volt, az Iseon pedig Isis
templom ; satis constat = köztudomású ; sipho = tűz
oltófecskendő ; dispice = fontold meg ; dumtaxat = 
sem több, sem kevesebb, vagyis : kereken.

5-
A VILÁG ELSŐ GYORSÍRÓJA.

Kr. e. 63 november 8-án tartotta Cicero ama híres 
első beszédét Catilina ellen, amely így kezdődik : Quousque 
tandem abutere Catilina patientia nostra? Az ülésen ott 
volt Marcus Tullius Tiro, Cicero felszabadított rabszolgája, 
titkára és barátja, és gyorsírással megörökítette a szó
noklatot.

19*
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A gyorsírás nyomait már a görögöknél is felfedez
hetjük, de az első parlamenti gyorsíró mégis csak Tiro, s 
minden bizonnyal ő a római gyorsírás feltalálója és töké
letesít ője.

Derék és hűséges ember volt ez a Tiro, csak nagyon 
beteges. Cicero úgy féltette, mint a szemefényét. Hogyne, 
hiszen Tiro örökítette meg beszédeit és irodalmi alkotásait 
s nélküle mi lett volna a nagy filozófus és szónok halhatat
lanságából ?

Mikor tehát Cicero a hű Tiro egészségét félti, tulajdon
képpen magára vigyáz. Mindegy : mégis megragadó az 
a gondosság és szeretet, amellyel egyik levelében (fám. 
XVI4, 2—3) Tiro egészségét óvja. Felhatalmazza, hogy 
bőven költhessen egészsége ápolására, sőt még az orvos
nak is adjon valamit, hogy serkentse a buzgóságát ; Bithy- 
niába pedig csak akkor jöjjön, ha már makkegészséges. 
Ennek a levélnek egyik részletét olvassuk most.

Illud, mi Tiro, te rogo, sumptu ne parcas ulla in re, 
quod ad valetudinem opus sit : scripsi ad Curium, quod 
dixisses, daret ; medico ipsi puto aliquid dandum esse, 
quo sit studiosior. Innumerabilia sunt tua in me officia, 
domestica forensia urbana provincialia, in re privata in 
publica, in studiis in litteris nostris : omnia viceris, si 
ut spero te validum videro. Ego puto te bellissime, si 
recte erit, cum quaestore Mescinio decursurum ; non 
inhumanus est teque, ut mihi visus est, diligit. Et, cum 
valetudini tuae diligentissime consulueris, tum, mi Tiro, 
consulito navigationi: nulla in re iam te festinare volo ; 
nihil laboro, nisi ut salvus sis.

Sumptu = sumptui; sumptui parcere = kímélni a 
költséget ; Curius = kereskedő Patraiban, Görögország
ban ; in litteris = irodalmi munkásságomban ; viceris = 
legyőzöd, vagyis : megbirkózol mindennel; recte est = 
jól érzi magát ; Lucius Mescinius Rufus = Cicero pénz
ügyigazgatója Ciliciában, kormányzósága alatt ; de
curro = utazom ; nihil laboro = egyetlen gondom. Hadd 
tegyem hozzá — ez a sors iróniája! — hogy Tiro jóval 
túlélte gazdáját.
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6.
AGNODICE DOKTORKISASSZONY.

Hyginus, Augustus császár könyvtárosa egyebek közt 
egy Fabulae (Mesék) címüanekdotagyüjteményt is hagyott 
ránk, amely sokáig iskolai tankönyv is volt. (Egyes tudó
sok szerint ez az anekdotagyüjtő Hyginus nem azonos 
Augustus könyvtárosával, hanem a Kr. u. III. sz. elején 
élt. Mi ne vitatkozzunk, jó?). Ebben a könyvében mondja 
el többek közt Agnodice kisasszony történetét (Hygin. 274). 
Valószínűleg az első orvosnő története ez, egyúttal pedig 
egyik legelső adatunk az úgynevezett nőemancipációra. 
Lám, Agnodicet hiába ültették a vádlottak padjára : Athén 
tanácsa törvényt hozott, amellyel megengedte a szabadon 
született nőknek is az orvostudomány tanulását.

Antiqui quia obstetrices non habuerunt, unde mulie
res verecundia ductae interierant (nam Athenienses 
caverant, ne quis servus aut femina artem medicinam 
disceret), Agnodice quaedam puella virgo concupivit 
medicinam discere. Quae cum concupisset, demptis capil
lis habitu virili se Herophilo cuidam tradidit in discipli
nam. Quae cum artem didicisset et feminam laborantem 
audisset ab inferiore parte, veniebat ad eam. Quae cum 
credere se noluisset existimans virum esse, illa tunica 
sublata ostendebat se feminam esse : et ita eas curabat. 
Quod cum medici vidissent se ad feminas non admitti, 
Agnodicen accusare coeperunt. Tum feminae principes 
ad iudicium convenerunt et dixerunt : «Vos coniuges non 
estis, sed hostes, quia quae salutem nobis invenit, eam 
damnatis». Tunc Athenienses legem emendarunt, ut inge
nuae artem medicinam discerent.

Interierant = bizonyára nemcsak azért pusztultak 
el, mert szégyellték magukat a férfi-orvosok előtt, hanem 
a gyermekágyi láznak is jókora része lehetett benne; 
servus aut femina = rabszolga és nő nem lehetett orvos : 
ez nem mindig volt így ; demptis capillis = az első Eton- 
hajviselet a világtörténelemben ; Herophilus orvos volt; 
laborantem ab inferiore parte = hastaji fájdalmai vol-
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tak; feminae principes = az előkelő hölgyek.; emen
darunt = emendaverunt.

i
7. 

A KÖLTÖ KALANDJA.

Propertiús aligha volt a férfihűség mintaképe, hiszen 
saját bevallása szerint egyszer rettenetesen ráijesztettek 
a szerelem kis nyilas istenkéi, a Cupidók. Akkor is éppen 
csavargóit valamerre, pedig szerelmese alig várta már. 
Várt-várt, órákhosszat, végre megbízta a kis amoretteket, 
hogy kerítsék elő a hűtelent, kötözzék meg és vezessék 
hozzá. Az apróságok (turba minuta) meg is lesik a költőt 
és alaposan ráijesztenek, meg is kötözik, el is viszik kedvese 
házába, mire a megrémült költő örök hűséget fogad. Ezt 
a kedves kalandot mondja el Propertius egyik legszebb 
versében (II 29):

Hesterna, mea lux, cum potus nocte vagarer 
nec me servorum duceret ulla manus,

obvia — nescio quot pueri — mihi turba minuta 
venerat (hos vetuit me numerare timor).

Quorum alii faculas, alii retinere sagittas, 
pars etiam visa est vincla parare mihi.

Sed nudi fuerant. Quorum lascivior unus
«arripite hunc, inquit, iam bene nostis eum :

hic erat, hunc mulier nobis irata locavit. 
Dixit et in collo iam mihi nodus erat.

Hic alter iubet in medium propellere, at alter 
«intereat, qui nos non putat esse deos!

Haec te non meritum totas exspectat in horas, 
at tu nescio quas quaeris, inepte, fores.

Quae cum Sidoniae nocturna ligamina mitrae 
solverit atque oculos moverit illa graves, 

afflabunt tibi non Arabum de gramine odores, 
sed quos ipse suis fecit Amor manibus.

Parcite iam fratres, iam certos spondet amores, 
et iam ad mandatam venimus, ecce, domum».



Atque ita me iniecto miserunt rursus amictu :
«I nunc et noctes disce manere domi!»

Vincla = vincula ; locare = rábízni; propellere = 
előrehajtani (no mit szólsz akkor a propellerhez?); in 
medium = középre, vagyis az utca közepére ; haec = 
az asszony ; ineptus = ízetlen, ízléstelen, hitvány ; 
Sidoniae mitrae = sidoni, vagyis bíborvörös főkötő; 
rursus = ismét vállára dobták a köpenyét, tehát akkor 
az imént lerántották róla; Ámor = a kis amorettek 
istene is megsajnálta a szenvedő asszonyt és tulajdon 
kezével keverte neki az illatszert; parcite = kegyel
mezzetek neki, vagyis bocsássátok szabadon.

8.
CICERO KÜLFÖLDI TANULMÁNYAI.

Huszonhét éves volt Cicero és már két esztendeje 
gyakorló ügyvéd, amikor szükségét érezte, hogy tökélete
sítse szónoki tudományát és művészetét. Már akkor híres 
ember volt, de nem restellte, hogy tanulni megy. Persze 
Görögország volt akkor — úgy mint ma Páris — minden 
becsvágyó író, költő, szónok álmainak netovábbja. Előbb 
Athénben hallgatta hát a kor leghíresebb tanárait, a filo
zófus Antiochust és a szónok Demetrius Syrust, aztán be
járta Ázsia leghíresebb egyetemeit s végül Rhodos szige
tén Molo tanárnál tökéletesítette művészetét ; itt higgadt 
le, itt szabadult meg dagályos és sallangos stílusától, szín
falhasogató előadásmódjától. Olvasd el, hogyan írja le 
ezt a tanulmány útját Brutus című munkájában (91, 
314—316).

Itaque cum essem biennium versatus in causis et 
iam in foro celebratum nomen meum esset, Roma sum 
profectus. Cum venissem Athenas, sex menses cum Anti
ocho, veteris Academiae nobilissimo et prudentissimo 
philosopho fui studiumque philosophiae nunquam inter
missum a primaque adolescentia cultum et semper auc
tum hoc rursus summo auctore et doctore renovavi.
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Eodem tamen tempore Athenis apud Demetrium Syrum, 
veterem et non ignobilem dicendi magistrum, studiose 
exerceri solebam. Post a me tota Asia peragrata est cum 
summis quidem oratoribus, quibuscum exercebar ipsis 
lubentibus. Quibus non contentus Rhodum veni meque 
ad eundem, quem Romae audiveram, Molonem applicavi, 
cum actorem in veris causis scriptoremque praestantem, 
tum in notandis animadvertendisque vitiis et instituendo 
docendoque prudentissimum. Is dedit operam, si modo 
id consequi potuit, ut nimis redundantes nos et super
fluentes iuvenili quadam dicendi impunitate et licentia 
reprimeret et quasi extra ripas diffluentes coerceret. Ita 
recepi me biennio post non modo exercitatior, sed prope 
mutatus. Nam et contentio nimia vocis consederat et 
quasi deferverat oratio lateribusque vires et corpori medi
ocris habitus accesserat.

Veteris Academiae = a régi Akadémia, vagyis Platon 
iskolája és tanítása ; auctor = képviselő, tanár ; ipsis 
lubentibus = az ő tetszésükre, az ő örömükre ; cum — 
tűm = egyrészt — másrészt ; verae causae = valóságos 
ügyek (ellentéte a fictae causae = az iskolai szónoki 
gyakorlatok); notare = megbélyegezni, megbírálni; si 
modo = ha ugyan, már amennyire ; deferverat = ki
forrott ; lateribus vires et corpori mediocris habitus 
accesserat = megerősödött az oldala, vagyis a tüdeje 
és a teste is.

9-
AKI KÉT NYEREGBEN ÜLT.

Kétségtelen, hogy Cicero pompás ember volt : nagy
szerű szónok, művelt filozófus, kitűnő író és vérbeli poli
tikus, aki államelnöksége alatt igen nagy közéleti sike
reket aratott. De az is tagadhatatlan, hogy mérhetetle
nül hiú volt, másrészt pedig éppen a legnagyobb politikai 
válság idején nem tudott határozott és szilárd magatar
tást tanúsítani. Sokáig habozott, hogy Caesarhoz vagy 
Pompeiushoz csatlakozzék-e s éppen akkor szegődött
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Caesar ellenfeleinek táborába, mikor a forradalom ügye 
sikeresnek látszott ; azonban csakhamar keservesen és 
kétségbeesetten kellett tapasztalnia, hogy Antonius szemé
lyében kemény legény vette védelmébe Caesar örökségét : 
Cicero a filippikákért életével fizetett. De kétkulacsos poli
tikáját már az ókor is észrevette és kicsúfolta. Jóízű anek
dotát hagyott ránk erről Macrobius kegyelmes úr : Deci
mus Laberius, a mimusköltő, nyilvánosan fellépett a szín
padon, hogy versenyre keljen Publilius Syrusszal s ezért 
elvesztette lovagrendi kiváltságait. Caesar, hogy személyes 
híveinek számát szaporítsa, egyre-másra nevezte ki az 
új lovagokat és szenátorokat ; köztük Laberiusnak is 
visszaadta lovagrendi kiváltságait. Mikor aztán Laberius 
el akarta foglalni helyét a lovagrendiek közt, Cicero csípő
sen odamondogatott neki, mire Laberius keményen és szel
lemesen visszavágott. íme a kis anekdota (Macrob. 
satum. II 3, io).

Cum Laberius in fine ludorum anulo aureo honora
tus a Caesare e vestigio in quattuordecim ad spectan
dum transiit violato ordine, et cum detrectatus est eques 
Romanus et comminus remissus, ait Cicero praetereunti 
Laberio et sedile quaerenti: «Recepissem te, nisi anguste 
sederem», simul et illum respuens et in novum senatum 
iocatus, cuius numerum Caesar supra fas auxerat. Nec 
impune. Respondit enim Laberius : «Mirum, si anguste 
sedes, qui soles duabus sellis sedere», — exprobrata levi
tate Ciceronis, qua immerito optimus civis male audiebat.

Laberius élt Kr. e. 105—43 ; anulo aureo = az 
aranygyűrű volt a lovagrendi méltóság külső jele ; vesti
gium = a hely; quattuordecim = a lovagrendnek a 
színházban tizennégy üléssor volt fenntartva; detrec
tare = elutasítani; supra fas = a megengedett fölé, 
vagyis mértéktelenül (megduzzasztotta); male audie
bat = rossz volt a híre; Macrobius ugyan azt mondja, 
hogy «immerito», azaz «alaptalanul», «ártatlanul», de 
mi tudjuk, hogy mégis csak volt valami abban a két 
nyeregben.
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10.
A LEGNAGYOBB BÖLCSESÉG.

Seneca a mi legkedvesebb barátunk : úgy érezzük, 
mintha most is itt élne köztünk, kézen fogna és lépten- 
nyomon eligazítana a világ és az élet útvesztői és csapdái 
közt. Azért van ez így, mert minden ízében mai, vagyis : 
örök. Az emberi lélek legmélyére bocsátkozik és az örök 
emberi érzelmek, vágyak és remények, örömök, bánatok, 
hibák és bűnök minden rejtekét kitapintja. A jótétemé
nyekről írt munkájában felfedeztem egy gyönyörű kör
mondatot (benef. VII I, 7), amelv szónoki, illetőleg írói 
remeknek is kiváló, de még pompásabb a tartalma miatt : 
szinte örök aranyigazsága a bölcs emberi magatartásnak.

Si animus fortuita contempsit, si se supra metus 
sustulit nec avida spe infinita complectitur; si didicit 
a se petere divitias ; si deorum hominumque formidinem 
eiecit et scit non multum esse ab homine timendum, a deo 
nihil; si contemptor omnium, quibus torquetur vita, 
dum ornatur, eo perductus est, ut illi liqueat mortem 
nullius mali materiam esse, multorum finem ; si animum 
virtuti consecravit^ et, quacunque vocat illa, planum 
putat; si sociale animal et in commune genitus mun
dum ut unam omnium domum spectat et conscientiam 
suam dis aperuit semperque tamquam in publico vivit 
se magis veritus quam alios : subductus ille tempestati
bus in solido ac sereno stetit consummavit que scientiam 
utilem ac necessariam.

Sustulit = a tollo igéből; liquet = világos valaki 
előtt; planus = síma, helyes ; sociale animal = társas 
lény ; in commune = az emberi együttélésre ; sub
ductus = megmenekült; in solido = biztonságban.

11.
FÖLSÉGES VENUS.

Természetbölcselet eposzi versmértékben : ez talán 
a legnagyobb vállalkozás, amire költő valaha is rászánta
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magát. T. Lucretius Carus (Kr. e. 98—55) hexameterekben 
irta meg Epikuros tanítását, egész filozófiai rendszerét. 
Érdekes a mű, mint költői erőfeszítés, de érdekes, mint az 
ókori filozófiának egyik legteljesebb hagyatéka is. Igazi 
költő volt, aki ezt a nehéz és száraz anyagot úgy át tudta 
lelkesíteni, hogy költői szempontból is remekké ötvözte. 
Lucretiusról mindössze annyit tudunk, hogy alig 43 éves 
korában elborult az elméje és öngyilkos lett ; de ha éle
tének külső adatai hiányoznak is, hatalmas költeménye, 
a de rerum natura mindennél többet mond magáról a 
költőről is. A mű elején (r. n. I 1—20) Venushoz fohász
kodik (invocatio):

Aeneadum genetrix, hominum divumque voluptas, 
alma Venus, caeli subter labentia signa, 
quae mare navigerum, quae terras frugiferentis 
concelebras, per te quoniam genus omne animantum 
concipitur visitque exortum lumina solis.
Te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli 
adventumque tuum, tibi suavis daedala tellus 
summittit flores, tibi rident aequora ponti 
placatumque nitet diffuso lumine caelum. 
Nam simul ac species patefactast verna diei 
et reserata viget genitabilis aura favoni, 
aériae primum volucres te, diva tuumque 
significant initum perculsae corda tua vi. 
Inde ferae pecudes persultant pabula laeta 
et rapidos tranant amnis : ita capta lepore 
te sequitur cupide, quo quamque inducere pergis. 
Denique per maria ac montis fluviosque rapacis 
frondiferasque domos avium camposque virentis 
omnibus incutiens blandum per pectora amorem 
efficis, ut cupide generatim saecla propagent.

Frugiferentis, amnis, montis, rapacis, virentis = 
mind többesszámú acc.; daedalus 3 = művészi; pate
factast = patefacta est; favonius = enyhe nyugati szél; 
perculsae corda = miután szíven ütötte őket az istennő 
ereje, vagyis megdobogtatta, fellelkesítette szívüket ; 
corda = acc.; capta t. i. pecus ; lepus (lepöris) = a báj, 
a kedvesség, kellem ; saecla = saecula.
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12.
OLTÁR A SIVATAGBAN.

A Philaenus-testvérek hősi önfeláldozásáról már be
szélgettünk s még azt is elmondtuk, hogy a hatalmas 
diadalívet, amely ma az ókori Philaenus-oltár helyén 
emelkedik, Horatius százados énekének felséges verssorai 
ékesítik. Hallgassuk meg most már a nevezetes és föl
emelő történetet Sallustius előadásában. A Jugurtha elleni 
háborúról szóló könyvében írja (79,2—10):

Ea tempestate Carthaginienses pleraque Africa 
imperitabant, Cyrenenses quoque magni atque opulenti 
fuere. Ager in medio harenosus, una specie : neque flu
men neque mons erat, qui finis eorum discerneret. Quae 
res eos in magno diuturnoque bello inter se habuit. Post
quam utrimque legiones, item classes saepe fusae fuga- 
taeque et alteri alteros aliquantum adtriverant, veriti, 
ne mox victos victoresque defessos alius aggrederetur, per 
indutias sponsionem faciunt, uti certo die legati domo 
proficiscerentur : quo in loco inter se obvii fuissent, 
is communis utriusque populi finis haberetur. Igitur Car
thagine duo fratres missi, quibus nomen Philaenis erat, 
maturavere iter pergere. Cyrenenses tardius iere; id 
socordiane an casu acciderit, parum cognovi. Ceterum 
solet in illis locis tempestas haud secus atque in mari 
retinere ; nam ubi per loca aequalia et nuda gignentium 
ventus coortus harenam humo excitavit, ea magna vi 
agitata ora oculosque implere solet, ita prospectu im
pedito morari iter. Postquam Cyrenenses aliquanto po
steriores se esse vident et ob rem conruptam domi poenas 
metuunt, criminari Carthaginiensis ante tempus domo 
digressos, conturbare rem, denique omnia malle, quam 
victi abire. Sed cum Poeni aliam condicionem, tantum 
modo aequam, peterent, Graeci optionem Carthaginien
sium faciunt, ut vel illi, quos finis populo suo peterent, 
ibi vivi obruerentur, vel eadem condicione sese quem 
in locum vellent processuros. Philaeni condicione probata 
seque vitamque suam rei publicae condonavere: ita 
vivi obruti. Carthaginienses in eo loco Philaenis fratri-



bus aras consecravere aliique illis domi honores instituti.
Ea tempestate = eo tempore; una specie = egy

hangú ; finis = acc.; ebben a fejezetben több ilyen 
acc. is van; fundere et fugare = teljesen szétverni, 
tönkreverni; adtriverant = adiero vagy attero alakban 
találod a szótárban ; Carthagine = honnan? ; quibus 
nomen Philaenis erat = mint: est mihi nomen Marco ; 
iere = ierunt; retinere = visszatartani, akadályozni; 
gignentia = a születők, asarjadók, vagyis a növények ; 
nuda gignentium = ahol növénynek hlre-hamva sincs ; 
ob rém conruptam = az elrontott dolog miatt, vagyis : 
mert vesztettek ; t. i. a távolság Cárt hágót ól a Philaenus- 
oltárig kétszerakkora, mint az oltártól az ókori Cyreneig 
(ma : Cirene); Graeci = a cyreneiek ; optionem faciunt 
= választást engednek ; sese = t. i. a cyreneiek.

13-
KAVICS-SZÖKTETÉS OSTIÁBAN.

Három komoly római úr, köztük Minucius Felix, kisétál 
Ostiába, hogy a filozófia s inkább a vallás legmélyebb kér
déseiről nyugodtan vitatkozzék. Minucius Felix, Octavius 
és Caecilius a három úr, mind a három filozófiailag művelt 
ember, de az ügyvéd, Minucius Felix kitűnő író is : jó a 
szeme, tud megfigyelni. Meglátja a tengerparti séta köz
ben, hogy egy csoport gyerek kavics-szöktetést játszik. 
Olvassuk el ezt a rövid, de ragyogó leírást : az örök gyer
mek egyik legrégibb nyomát sikerül benne felfedeznünk. 
Ha Minucius Felix «Octavius» című keresztény hitvédő 
iratát aranykönyvnek nevezik, akkor ez a kis leírás (Oct. 
3, 5—6) nyilván a gyöngyszem benne.

Pueros videmus certatim gestientes testarum in 
mare iaculationibus ludere. Is lusus est testam teretem, 
iactatione fluctuum levigatam, legere de litore : eam te
stam plano situ digitis comprehensam, inclinem ipsum 
atque humilem, quantum potest, super undas inrotare : 
ut illud iaculum vel dorsum maris raderet, vel enataret, 
dum leni impetu labitur; vel summis fluctibus tonsis,
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emicaret, emergeret, dum assiduo saltu sublevatur. Is se 
in pueris victorem ferebat, cuius testa et procurreret 
longius et frequentius exsiliret.

Testa = cserép, de mondhatjuk bátran kavicsnak, 
' hiszen az író is azt mondja, hogy a hullámok kerekítet

ték simára ; inrotare = tovagörgetni; radere = dör
zsölni, érinteni (ebből a radirgumi s a német: rasieren); 
tonsis : a tondere = nyírni igéből; itt : végigsimítani; 
se victorem ferre = győztesnek érezni magát.

14.
FUTNAK A HÓ HADAI . . .

Jói beleillik ebbe a napsugaras képbe Horatius tavaszi 
dala (carm. IV 7), a római költészetnek egyik felejthetetlen 
remekműve, már csak kettős hangulatáért is : a tavasz 
tulajdonképpen a tél halála, tehát neki is meg kell halnia ; 
a természet örökké megújul, de a halál örök. Ez a mélabús 
megállapítás mégsem hangolja le a költőt, hanem Epikuros 
tanítását juttatja eszébe : ha már nincs menekvés a halál
tól, minden órádnak leszakaszd virágát.

Diffugere nives, redeunt iám gramina campis 
arboribusque comae ;

mutat terra vices et decrescentia ripas 
flumina praetereunt;

Gratia cum Nymphis geminisque sororibus audet 
ducere nuda choros.

Immortalia ne speres monet annus et almum 
quae rapit hora diem :

frigora mitescunt zephyris, ver proterit aestas 
interitura, simul

pomifer autumnus fruges effuderit et mox 
bruma recurrit iners.

Damna tamen celeres reparant caelestia lunae: 
nos ubi decidimus



quo pater Aeneas, quo dives Tullus et Ancus, 
pulvis et umbra sumus.

Quis scit an adiciant hodiernae crastina summae 
tempora di superi?

cuncta manus avidas fugient heredis, amico 
quae dederis animo.

Cum semel occideris et de te splendida Minos 
fecerit arbitria,

non, Torquate, genus, non te facundia, non te 
restituet pietas.

Infernis neque enim tenebris Diana pudicum 
liberat Hippolytum,

nec Lethaea valet Theseus abrumpere caro 
vincula Pirithoo.

Vices = a változás, a szerep, a jelleg ; geminis soro
ribus = két testvérével; damna caelestia = az égi káro
kat, t. i. azokat, amelyeket a hold változásai okoznak; 
decidere = elmenni (meghalni); Tullus Hostilius volt 
a monda szerint a leggazdagabb király ; Ancus Martius 
jóságos, vallásos és derék király volt s lám, még ő is 
meghalt; hodiernae summae = a mai összeghez, t. i. 
eddig megélt napjaink összegéhez ; Minos volt az alvilági 
bírák egyike; splendida arbitria fecerit = fényes ítéle
tet hoz, t. i. azért, mert Torquatus, a költő barátja, aki
hez ezt a verset írja, pompás és derék ember volt; Diana 
sem tudta kiszabadítani a halál sötétségéből a szemér
mes Hippolytust, Theseus sem tudta letörni a kedves 
Pirithousról a Lethe (vagyis a halál) bilincseit. — Olyan 
ez a kis vers, mint a hab: könnyű, lenge, pezsgő, de 
mélységével elárulja, hogy hatalmas vizek cseppjeiből 
született. Ugye, nem haragszol meg, ha ideiktatom 
költői magyar fordítását: Szabó Lőrinc igazán horatiusi 
remeklését?

Futnak a hó hadai, jön vissza a fű a mezőkre, 
fákra a zöld haj, a lomb;

Újul a föld színe és békén megapadva özönlik 
partjai közt a folyó;
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gyönyörű húgaival körtáncát járni a tündér
meztelen is meri már. [mely

S hogy ne felejtsd a halált, int folyton az év, meg a perc, 
elviszi szép napodat.

Tavaszi szél a fagyot, a tavaszt tovaűzi a tűnő
nyár s ha az almahozó

ősz kiteríti gyümölcsei kincsét, újra betoppan 
lomha ködével a tél.

Csakhogy az ég kárát folyton kijavítja a gyors hold, 
de ha te buksz oda, hol

régi halottak, apák s dús hősök várnak, örökre
por leszel és üres árny.

Tudjuk-e : adnak-e a mai naphoz az égiek újat, 
adnak-e holnapot is?

Az nem jut csak a kapzsi utódra, amit magad élsz fel, 
te magad és feleid.

Hogyha elér a halál s megmértek az isteni bíró 
mérlege és szavai,

nincs ima, nincs jóság, ékes szó, rang, ami vissza
hozzon a földre, ide,

mert a sötét mélyből nem menti Diana a szűzi
Hippolytost soha ki

s drága Pirithousáról törni a Léthe bilincsét
nincs Theseusban erő.

15.
NERO FÁKLYÁI.

Kr. u. 64 július 19-én rettenetes tűzvész kezdte pusz
títani Rómát ; a tűz a Circus Maximus egyik boltjá
ban keletkezett s hamarosan hihetetlen sebességgel el
harapódzott. Hat napig dühöngött a tűz, egész Rómát 
végigpusztította s mikor már azt hitték, hogy megállt, 
újra kiütött és most már a város megmaradt épületeit 
és művészeti kincseit is elemésztette. Már akkor rebes
gették egyesek, hogy a császár gyujtatta fel a várost, mert 
új és gyönyörű Rómát akart építeni a régi helyébe. Ezt 
a feltevést semmi sem bizonyítja; adatok vannak rá, hogy
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magának Nerónak is része volt a tűz megfékezésében, sőt 
tudjuk, hogy utána erélyes és okos intézkedésekkel lecsilla
pította a rémületet, hajlékot és élelmiszereket adott a ká
rosultaknak. A népet azonban nem lehetett egykönnyen 
megnyugtatni: a gyanú makacsul tovább élt, a császár egy- 
egy könnyelmű nyilatkozata még szította is, úgy hogy 
végre is megtalálta a módját, hogyan szabaduljon meg a 
rágalomtól : a gyújtogatás vádját a keresztényekre sü
tötte, akiket a nép — állítólagos gyalázatosságaik és kü
löncködéseik miatt — már amúgy is gyűlölt. Tacitus 
történelmének egyik legérdekesebb fejezete tájékoztat 
a fejleményekről, (ann. XV 44).

Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et quaesi
tissimis poenis adfecit, quos per flagitia invisos vulgus 
Christianos appellabat. Auctor nominis eius Christus 
Tiberio imperitante per procuratorem Pontium Pilatum 
supplicio adfectus erat: repressaque in praesens exiti
abilis superstitio rursum erumpebat, non modo per Iudae- 
am, originem eius mali, sed per urbem etiam, quo cuncta 
undique atrocia aut pudenda confluunt celebrantui que. 
Igitur primum correpti qui fatebantur, deinde indicio 
eorum multitudo ingens haud perinde in crimine in
cendii, quam odio humani generis convicti sunt. Et pere
untibus addita ludibria, ut ferarum tergis contecti laniatu 
canum interirent atque ubi defecisset dies, in usum noc
turni luminis urerentur. Hortos suos ei spectaculo Nero 
obtulerat et circense ludicrum edebat, habitu aurigae 
permixtus plebi vel curriculo insistens. Unde quamquam 
adversus sontes et novissima exempla meritos miseratio 
oriebatur, tamquam non utilitate publica, sed in saevi
tiam unius absumerentur.

Nominis eius = ennek a névnek, ennek a felekezet- 
nek ; per urbem = Rómában ; atrocia aut pudenda = 
szörnyű és szégyelletes dolgok, vagyis mindenféle furcsa 
vallási szertartások ; convicti sunt = rájuk bizonyult ; 
pereuntibus addita ludibria = a pusztulókra még ráadták 
azt a csúfságot, vagyis : halálukat még azzal a csúfság
gal is tetézték ; nocturnum lumen = éjjeli fény, vagyis : 
fáklya ; novissima exempla = a végső példaadás, vagyis

20 Révay : Megtanulok latinul.
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a halálbüntetés ; in saevitiam = dühöngésére, vagyis : 
kegyetlenkedése miatt. — Ez a fejezet egyébként egyik 
legfontosabb forrásunk a kereszténység őstörténetére 
vonatkozólag.

16.
FINN ROKONAINK ŐSKORA.

Tacitus abban a művében, amelyben szemlét tart a 
birodalom határain kívül élő barbár népeken, megemlék- 
szik rokonainkról, a finnekről is : Germania című művének 
utolsó fejezetében (Germ. 46) beszél északi rokonainkról. 
Kissé sötét képet rajzol róluk, de nem szabad mai szemmel 
olvasnunk tudósítását : a művelt és fényűző Róma fiá
nak, a volt államelnöknek, természetesen furcsa volt a 
nomád-élet. Ami ebben természetes és egyszerű, az Taci
tus szemében vad, durva, műveletlen és gyalázatos. Mégis 
érdemes elolvasnunk, hadd lássuk : hogyan ítélték meg 
a rómaiak s különösen az írók ezeket az ősi életformákban 
élő népeket.

Fennis mira feritas, foeda paupertas ; non arma, 
non equi, non penates; victui herba, vestitui pelles, 
cubile humus ; solae in sagittis spes, quas inopia ferr 
ossibus asperant. Idemque venatus viros pariter ac femi
nas alit; passim enim comitantur partemque praedae 
petunt. Nec aliud infantibus ferarum imbriumque suf
fugium, quam ut in aliquo ramorum nexu contegantur : 
huc redeunt iuvenes, hoc senum receptaculum; sed 
beatius arbitrantur, quam ingemere agris, illaborare 
domibus, suas alienasque fortunas spe metuque versare: 
securi adversus deos rem difficillimam assecuti sunt, 
ut illis ne voto quidem opus esset.

Az est állítmányt Tacitus legtöbbször elhagyja ; 
beatius = nagyobb boldogságnak ; aliquo ramorum nexu 
= lombsátor : a finnek javarészt ma is faházakban lak
nak kint a falvakban ; spe metuque versare = az örö
kös reménykedés és rettegés, ami a pénz kezelésével és 
általában az üzlettel jár ; ne voto quidem = még imád
kozásra sincs szükségük, vagyis : nincs vallásuk.
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*7-
HÁBORÚ ÉS BÉKE.

A második pún háborúban beborult az ég a diadal
mas Hannibal felett; igaza volt egyik tábornokának, aki 
azzal vádolta, hogy győzni tud, de győzelmeit nem tudja 
kihasználni. Miután tehát Rómában, főleg az öreg Cato 
izgatására, végzetesen kiéleződött a hangulat Carthago 
ellen, ürügyet kerestek a háborúra ; ürügyet és hadvezért. 
Meg is találták mind a kettőt. Scipio, az új háború római 
fővezére, ragyogó taktikával kicsalta Hannibált Itáliából, 
ha már kiverni onnan nem lehetett : hatalmas sereggel 
átkelt Afrikába és a púnokat a saját földjükön támadta 
meg. Kr. e. 202-ben találkozott a két sereg az ókori Zama, 
a mai Naraggara közelében. Hannibal rossz sejtelmekkel 
készült a harcra ; különösen elkedvetlenítette, hogy Massi
nissa pompás numidiai lovassága Scipio oldalán állt harcba. 
Találkozót kért tehát Scipiótól, hogy békét szerezzen a 
két nép között és mentse, ami még menthető. Csakhogy 
beszédét a hírhedt «perfidia Punica», vagyis a pún ravasz
kodás és alattomosság jellemezte ; Scipio nyomban át
látott a szitán és keményen válaszolt a pún hadvezérnek. 
Livius történelmének legragyogóbb lapjait tölti be ez a 
két beszéd. Olvassuk el Scipio válaszát Hannibal béke
beszédére (Liv. XXX 30—31) :

Adversus haec imperator Romanus in hanc fere 
sententiam respondit: «Non me fallebat, Hannibal, 
adventus tui spe Carthaginienses et praesentem indutia
rum fidem et spem pacis turbasse ; neque tu id sane dis
simulas, qui de condicionibus superioribus pacis omnia 
subtrahas praeter ea, quae iam pridem in nostra potestate 
sunt. Ceterum ut tibi curae est sentire cives tuos, quanto 
per te onere leventur, sic mihi laborandum est, ne, quae 
tunc pepigerunt, hodie subtracta ex condicionibus pacis 
praemia perfidiae habeant. Indigni, quibus eadem 
pateat condicio, etiam ut prosit vobis fraus petitis. Neque 
patres nostri priores de Sicilia, neque nos de Hispania

21 Révay : Megtanulok latinul.
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fecimus bellum ; et tunc Mamertinorum sociorum peri
culum et nunc Sagunti excidium nobis pia ac iusta indu
erunt arma : vos lacessisse et tu ipse fateris et dei testes 
sunt, qui et illius belli exitum secundum ius fasque dede
runt et huius dant et dabunt. Quod ad me attinet, et 
humanae infirmitatis memini, et vim fortunae reputo 
et omnia, quaecunque agimus, subiecta esse mille casi
bus scio. Ceterum quemadmodum superbe et violenter 
me faterer facere, si, priusquam in Africam traiecissem, 
te tua voluntate cedentem Italia et imposito in naves 
exercitu ipsum venientem ad pacem petendam asperna
rer, sic nunc, cum prope manu conserta restitantem ac 
tergiversantem in Africam attraxerim, nulla sum tibi 
verecundia obstrictus. Proinde si quid ad ea, in quae tum 
pax conventura videbatur, quasi multa navium cum 
commeatu per indutias expugnatarum legatorumque 
violatorum, adicitur, est quod referam ad consilium ; 
sin illa quoque gravia videntur, bellum parate, quoniam 
pacem pati non potuistis.

Onere = a súlyos békefeltételek : visszaadni a hadi
foglyokat és szökevényeket, kiszolgáltatni, 20 kivételé
vel, az egész carthagói hajóhadat, 800,000 véka gabonát 
és 5000 ezüst talentumot fizetni; pepigerunt a pango 
(pangere, panxi vagy pepigi, panctum vagy pactum) 
igéből = magára vállal (töve rokon a pax = béke tövé
vel) ; neque priores fecimus bellum = és nem mi kezd
tük a háborút ; a mamertinusok, Róma szövetségesei, 
Kr. e. 282 óta a siciliai Messana (a mai Messina) urai ; 
secundum ius fasque = jog és igazság szerint ; huius 
= t. i. belli; faterer = csak stílus-díszítés, egyszerűb
ben így mondhatta volna; violenter facerem, si te 
venientem aspernarer ; manus conserere=megütközni; 
tulajdonképpen : a kezeket összefűzni, vagyis ökölre 
menni; értelme : Scipiónak szinte erőszakkal kellett 
átráncigálnia Hannibált Afrikába; pax convenit = 
létrejön a béke ; multa = bírság ; consilium = hadi
tanács ; pacem = a fegyverszünetet.
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i8.
CARUS ERIS ROMAE.

Szeretnek majd Rómában, — ezzel bocsátja útra 
Horatius költői leveleinek első könyvét; hogy melyik 
évben, azt megtalálod majd a vers utolsó sorában. 
Isten veled, könyvem, — mondja a könyv utolsó 
versében (ep. I 20) némi mélabúval, — menj, ahová 
indultál, állj ki a Sosius Testvérek könyvkeres
kedésének kirakatába s majd meglátod, hogy még vissza
kívánkozol ide az én magányosságomba. 0 igen, szeretni 
fognak majd Rómában, amíg új vagy és ragyogsz, de ha 
sokan összefogdosnak : vagy a molyok esznek meg, vagy 
Afrikába, esetleg Hispániába szállítanak. Ábécét tanulnak 
majd belőled s így ér el a gyámoltalan öregség. Nos, öregek 
módjára ülj ki majd a napra és beszélj rólam ; mondd el, 
ki volt az apám ; mondd el, mily nagyratörő voltam én 
magam, megálltam a helyem háborúban és békében; 
mondd el, hogy alacsonytermetű, koraősz, fázékony, hir
telen haragú, de könnyen megbékélő emberke voltam s 
mondd meg a koromat is. Ebben a költői levélben nemcsak 
pompásan jellemzi önmagát Horatius, hanem igen értékes 
adatokat árul el a római irodalmi viszonyokról is ; igen, 
ez volt a könyvek sorsa már akkor is : habent sua fata 
libelli.

Vertumnum Ianumque, liber, spectare videris, 
scilicet ut prostes Sosiorum pumice mundus.
Odisti clavis et grata sigilla pudico, 
paucis ostendi gemis et communia laudas, 
non ita nutritus. Fuge quo descendere gestis, 
non erit emisso reditus tibi. «Quid miser egi? 
quid volui?» — dices, ubi quis te laeserit; et scis 
in breve te cogi cum plenus languet amator?
Quodsi non odio peccantis desipit augur, 
carus eris Romae, donec te deserat aetas: 
contrectatus ubi manibus sordescere volgi 
coeperis, aut tineas pasces taciturnus inertis

21*
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aut fugies Uticam aut vinctus mitteris Ilerdam. 
Ridebit monitor non exauditus, ut ille, 
qui male parentem in rupis protrusit asellum 
iratus : quis enim invitum servare laboret? 
hoc quoque te manet, ut pueros elementa docentem 
occupet extremis in vicis balba senectus. 
Cum tibi sol tepidus pluris admoverit auris, 
me libertino natum patre, et in tenui re, 
maiores pennas nido extendisse loqueris, 
ut quantum generi demas, virtutibus addas ; 
me primis urbis belli placuisse domique, 
corporis exigui, praecanum, solibus aptum, 
irasci celerem, tamen ut placabilis essem. 
Forte meum siquis te percontabitur aevum, 
me quater undenos sciat implevisse Decembres, 
collegam Lepidum quo duxit Lollius anno.

Vertumnus a kereskedelem istene, Janus temploma 
az ókori tőzsde : arrafelé volt a Sosius Testvérek könyv
kereskedése ; prostare = kiállni; mundus = tiszta, ra
gyogó ; clavis, inertis, pluris, auris = mind többesszámú 
acc.; gemis = nyafogsz, zúgolódol; emisso = a ki
bocsátottnak, vagyis: ha szárnyaidra eresztettelek ; in 
breve cogere = összenyomni, szorosra összecsavarni; 
amator = a könyv szeretője : ma is használják ezt a 
szót : amatőr ; augur = maga Horatius, aki most jósol; 
inertes = a molyok műveletlenek (in + ars); taci
turnus = hallgatag, a könyv tehát hallgatni fog a bolt 
mélyén, amíg meg nem eszik ; vinctus = megkötözve, 
vagyis csomagban ; monitor = maga a költő ; male 
parens = rosszul engedelmeskedő, vagyis csökönyös ; 
quis laboret == ki erőlködnék, ki törné magát; pueros 
elementa docere = nem úgy érti, hogy a rendes iskolák
ban tankönyv lesz majd, hanem csak kint a város szélén, 
a szegény emberek közt, ahol vándortanítók vagy maguk 
a szülők, akiknek nincs pénzük taníttatni a gyermekeiket, 
az ő könyvéből oktatják majd őket az ábécére; tenuis 
res = szerény anyagi helyzet; nido maiores pennas = 
szárnyai túlnőttek a kicsi fészek keretein; generi = 
a származásomból; primi urbis = a város legelső férfias, 
mint Octavianus (Augustus), Maecenas, Agrippa; irat o 
celer = haragudni gyors, hirtelen haragú.
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Csupa kedély, humor, szellemesség ez a vers; olvasd 
el sokszor, mindig újra meg újra élvezni fogod és nem 
feledkezel meg róla akkor sem, mikor Horatiusnak többi 
versét olvasod: már ismered a költőt, előtted áll, köny- 
nyebben megérted, hiszen látod és szinte beszélsz vele. 
Olyan ez a vers, mint egy ókori fénykép és grammofon- 
lemez: megőrizte a költő hangját és arcát. És azt is 
megmondhatjuk most már — ugy-e, egyetértesz velem? — 
hogy nem volt rossz augur: már századok óta tanítják 
a világ minden latin iskolájában. Carus eris Romae — 
mondta, és igaza volt. De igaza volt akkor is, mikor ezt 
jósolta: non omnis moriar. Még inkább igaza lesz, ha 
sokat olvasod: mert így mindig újra meg újra feltámasz
tod őt. Nos, nem zavarlak tovább, elbúcsúzom: Vale — 
Isten veled.



AZ IDÉZÉSBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK.

Amm. Marc. Ammianus Marcellinus (330—400);
res gestae címen megírta a 96— 
378 évek történetét. Magy. ford. 
Pirchala Imre, 1917.

Apui. met. Apuleius (Kr. u. II. sz.) író és
filozófus Metamorphoses (Arany
szamár) c. regénye. Magy. ford. 
Révay József, 1942. (Franklin- 
Társulat.)

Aug. conf. Aurelius Augustinus, vagyis Szent
Ágoston egyházatya (354—430) 
Confessiones (Vallomások) c. műve. 
Magy. ford. Balogh József, 1943. 
(Parthenon) és Vass József (1917.)

Aug. civ. Dei Szent Ágoston De civitate Dei —
Az Isten államáról c. műve.

Aus. epigr. Decimus Magnus Ausonius (Kr.
u. IV. sz. vége) epigrammái.

Cael. Apic. Caelius (Kr. u. III. sz.) gastro-
nomiai Írónak «Apicius. De opso
niis et condimentis sive de re 
coquinaria» c. szakácskönyve.

Caes. b. G. Caius Julius Caesar (Kr. e. 100—44)
De bello Gallico c. történelmi 
műve. Csak iskolai használatra 
készült magyar fordításai vannak. 

Catull. Caius Valerius Catullus (Kr. e.
87—54) lírai versei. Magy. ford. 
Devecseri Gábor, 1942.

Cels. med. Aulus Cornelius Celsus (Kr. u. 30
körül) orvostudományi műve: de 
medicina.



Cic. Arch. M. Tullius Cicero (Kr. e. 106—
43) beszéde: Pro Archia poeta 
(Archias költő ügyében);

Cic. Brut. Brutus de claris oratoribus (Brutus
vagy a híres szónokokról) Magy. 
ford. Pósch Árpád, 1903;

Cic. Catii. In Catilinam (Catilina ellen tar
tott beszédei);

Cic. Cato m. Cato maior de senectute (Cato
maior vagy az öregségről). Magy. 
ford. Némethy Géza, 1916;

Cic. fin. De finibus bonorum et malorum
(A legfőbb jóról és rosszról). Magy. 
ford. Némethy Géza, 1901,

Cic. fám. Epistulae ad familiares, családtag
jaihoz és barátaihoz írt levelek. 
Magy. ford. Fábián Gábor, 1862 ;

Cic. Lael. Laelius de amicitia (Laelius vagy
a barátságról). Magy. ford. Né
methy Géza, 1886,

Cic. leg. De legibus (A törvényekről);
Cic. Mur. Pro Murena(Beszéde Murena ügyé

ben);
Cic. n. d. De natura deorum (Az istenek

természetéről) c. műve;
Cic. orat. De oratore (Á szónokról);
Cic. Phil. Orationes Philippicae in Marcum

Antonium (Marcus Antonius ellen 
tartott beszédei, az ú. n. filippikák);

Cic. Sest. Pro Sestio (Beszéde Sestius ügyé
ben);

Cic. somn. Somnium Scipionis (Scipio álma);
Cic. Suli. Pro Sulla (Beszéde Sulla ügyében).
Cic. Tuse. Tusculanae disputationes (Tuscula-

numi eszmecserék). Részben magy. 
ford. Rábold Gusztáv, 1914;

Cic. Verr. In Verrem orationes VII (Verres
elleni beszédei;.

C E Carmina Latina Epigraphica: Fel
iratos latin versek F. Buecheler 
kiadásában.
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C I L Corpus Inscriptionum Latinarum—
a latin feliratok Mommsen-féle 
gyűjteménye.

Charis. Flavius Sosipater Charisius (Kr.
u. IV. sz.) nyelvtudós ars gramma
tica c. nyelvtudományi műve.

Donat. Aelius Donatus (Kr. u. IV. sz.)
ars grammatica c. műve.

Frontin. stratag. Sextus Julius Frontinus (30—103)
tábornok műve : Stratagemata (A 
hadicselekről).

Fronto ad Ant. Marcus Cornelius Fronto (Kr. u.
II. sz.) levelei Antoninus Pius 
római császárhoz.

Geli. n. A. Aulus Gellius (Kr. u. II. sz.)
Noctes Atticae (Attikai éjszakák) c. 
kivonatgyüjteménye. Magy. ford. 
Barcza József és Soós József, 1905.

Greg. Túron. Hist Franc. Gregorius Turonensis (540—594) 
toursi püspök műve: Historia 
Francorum (A frankok története).

Hieron. ep. Hieronymus Sophronius Eusebius
(Szent Jeromos, 384—420) levelei. 
(epistulae).

Hieron. adv. Jovin. Sz. Jeromos műve: adversus Jovi
nianum (Jovinianus eretneksége 

Hor. carm. ellen).
Quintus Horatius Flaccus (Kr. e. 
65—8) lírai versei: Carmina. Magy. 
ford. Csengery János, 1922 ;

Hor. carm. saec. carmen saeculare (ének Róma szá
zados ünnepére);

Hor. epod. epodosai: gúnyos és támadó versei;
Hor. ep. epistulae = levelei;
Hor. arsp. ars poetica, a költészetről írt ta

nító-költeménye ;
Hor. sat. satirae=szatirái.
Hyg. Caius Julius Hyginus (Augustus

korában) mitológiai kézikönyve: 
mythologicon vagy fabularum liber.
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Juven. Decimus Junius Juvenalis szatira-
író (60—140). Magy. ford. Barna 
Ignác, 1876.

Lact. div. inst. Lactantius Firmianus keresztény
latin író (260—340) Divinae Insti
tutiones c. műve. Magyar, ford. 
az esztergomi növendékpapság, 
1874.

Lég. XII. tab. Leges duodecim tabularum = a 12
táblás törvény, vagyis a rómaiak 
legrégibb törvénykönyve (Kr. e. 
450). . .

Liv. Titus Livius Patavinus római tör
ténetíró (Kr. e. 59—Kr. u. 17) 
római történelme (ab urbe con
dita libri). Csak iskolai haszná
latra készült fordításai vannak.

Luc. Phars. Marcus Annaeus Lucanus (39—
65) eposza, a Pharsalia, a phar- 
salusi csatával záruló Pompeius- 
Caesar-féle polgárháborúról. Magy. 
ford. Baksay Sándor, 1868.

Lucii. Caius Lucilius szatiraíró (Kr. e.
180—102) töredékei.

Lucr. r. n. Titus Lucretius Carus (Kr. e. 96—
55) filozófiai tanítókölteménye: 
de rerum natura (A természetről). 
Magy. ford. Fábián Gábor, 1870. 

Macrob. satum. Ambroius Macrobius Theodosius
(írt a Kr. u. IV—V. sz. határán) 
Saturnalia c. gyűjteményes műve, 
párbeszédekben.

Marc. Emp. Marcellus Empiricus (Kr. u. 400
körül) népies orvosi könyve : de 
medicamentis (az orvosságokról).

Mart. Marcus Valerius Martialis (40—
104) epigrammái. Magy. ford. Ba
logh K, 1940. Csengery J. 1942.

Matth. Evangélium secundum Matthae
um =Szent Máté evangéliuma.
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Min. Fel. Oct. Minucius Felix (Kr. u. III. sz.)
Octavius c. műve a keresztény hit 
igazságáról. Magy. ford. Károsi 
Sándor, 1907.

Mon. Ancyr. Monumentum Ancyranum (Augus
tus császár önéletrajza).

Ov. met. Publius Ovidius Naso (Kr. e.
43—Kr. u. 17) Metamorphoses 
(Átváltozások) c. mitológiai tár
gyú költeménysorozata. Ovidius 
verseinek megbízható korszerű for
dítása nincs ;

Ov. Fast. Fasti (Verses ünnepi naptár);
Ov, am. Amorum libri (A szerelmek köny

vei);
Ov. ars am. Ars amandi (A szerelem művé

szete);
Ov. ex Pont, Epistulae ex Pcwto=Költöi leve

lek a Fekete tenger mellől;
Ov. trist. Tristia (Szomorú versek).
Pers. Aulus Persius Flaccus (34—62)

szatírái. Magy. ford. Barna Ignác, 
1877.

Petr. sat. Titus Petronius Arbiter (Nero ko
rában) Satiricon c. szatirasorozata. 
A Trimalchio lakomáját magy. 
ford. Révay József, 1943.

Phaedr. Phaedrus (kb. Kr. e. 15—Kr. u.
50) meséi Magy. ford. Boros 
Gábor, 1902.

Plaut. Aul. Titus Maecius Plautus (megh. Kr.
e. 184) Aulularia (A fazék) c. 
vígjátéka. Minden vígjátékát 
magy. ford. Csiky Gergely, 1885.

Plaut. Pers. Persa (A perzsa) vígjáték;
Plaut. Pseud. Pseudolus (A hazug) vígjáték.
Plin. n. h. Caius Plinius Secundus (24—79)

természettudós Naturalis historia 
(Természettudomány) c. gyűjte
ményes műve.
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Plin. ep. Caius Plinius Caecilius Secundus
(az ifjabb Plinius), az előbbinek 
unokaöccse és fogadott fia (61— 
114), 9 könyvben ránk maradt 
leveleinek gyűjteménye: Epistulae.

Prop. Sextus Propertius (Kr. e. 50—
15) elégiái. Magy. ford. Csengery 
János, 1917.

Prud. Cath. Aurelius Prudentius Clemens
(384—405) keresztény költő Cat- 
hemerinon c. himnuszos könyve.

Quintii, inst. or. Marcus Fabius Quintilianus (35—
96) Institutiones oratoriae (A szó
noklattan kézikönyve) c. műve.
Magy. ford. Prácser Albert, 1913, 
1921.

Rut. itin. Claudius Rutilius Namatianus (Kr.
u. V. sz.) Itinerarium sive de 
reditu suo (Útikönyv vagy haza
téréséről) c. költeménye.

Sall. Jug. Caius Sallustius Crispus (Kr. e.
86—35) Bellum Jugurthinum (A 
Jugurtha elleni háború) c. törté
nelmi műve. Magy. ford. Cserép 
József, 1910.

Sall. Cat. De coniuratione Catilinae (Catilina
összeesküvéséről). Magy. ford. 
Kazinczy Ferenc.

Sen. ep. Lucius Annaeus Seneca (Kr. .e
4—Kr. u. 65.) erkölcsi levelei: 
epistulae morales. Magy. ford. Bar
cza József, 1916;

Sen. benef. De beneficiis (A jótéteményekről);
Sen. de ira De ira (A haragról);
Sen. brev. v. De brevitate vitae (Az élet rövid

ségéről). Magy. ford. Barcza Jó
zsef, 1914;

Sen. elem. De clementia (A kegyességről);
Sen. cons. ad Helv. De consolatione ad Helviam ma

trem. (A vigasztalásról, anyjának, 
Helviának);



Sen. cons. ad Polyb. De consolatione ad Polybium (A 
vigasztalásról Polybiusnak) ;

Sen. cons. ad Mare. De consolatione ad Marciam (A 
vigasztalásról Marciának).

Sil. Pun. Silius Italicus (25—101) Punica
c. eposza a 2. pún háborúról.

Stat. Theb. Publius Papinius Statius (Kr. u.
I. sz.) Thebais c. eposza.

Suet. Caes. Caius Suetonius Tranquillus (70—
144) császár-életrajzaiból Julius 
Caesar életrajza. Minden császár
életrajzát magy. ford. Székely 
István, 1897;

Suet. Calig. Caligula császár életrajza;
Suet. Claud, Claudius császár életrajza;
Suet. Nero Nero császár életrajza. Magy. ford.

Révay József, 1922.
Tac. ann. Publius Cornelius Tacitus (54—

120) történelme: Annales (évköny
vek). Magy. ford. Csiky Kálmán, 
1903; (I—II. könyv, ford. Péter 
Gyula, 1943, Parthenon-kiadás) ;

Tac. Agr. Agricola (De vita et moribus
Agricolae liber — Agricola életé
ről és jelleméről), apósának élet
rajza. Magy. ford. Szabó Árpád, 
1943, Parthenon).

Tac. Germ. Germania: De origine, situ, moribus
ac populis Germaniae liber (Ger
mania eredetéről, fekvéséről, szo
kásairól és népeiről). Magy. ford. 
Szabó Árpád, 1943, Parthenon. 

Terent. Maur. de litt. Terentianus Maurus de litteris,sylla
bis et metris c. tanító költeménye 
(A betűkről, szótagokról és vers
mértékekről) a Kr. u. IV. sz.-ból. 

Ter. Adelph. Publius Terentius Afer (Kr. e.
190—159) Adelphoe (A testvérek) 
c. vígjátéka. Minden vígjátékát 
magy. ford. Kis Sándor, 1895;

Ter. Andr. Andria (Az androsi lány) c. víg
játéka;

318



319

Ter. Heaut. Heautontimorumenos (Az önkínzó)
c. vígjátéka.

Ter. Phorm. Phormio c. vígjátéka.
Tert. apol. Quintus Septimius Florens Ter

tullianus (160—240) keresztény 
hit védő-irat a, az Apologeticus.

Tib. Albius Tibullus (Kr. e. 55—19)
elégiái. Magy. ford. Latkóczy Mi
hály, 1882.

Val. Max. Valerius Maximus (Kr. u. 31 kö
rül) Factorum ac dictorum memo
rabilium libri IX. (Emlékezetes 
tettek és mondások kilenc könyve) 
c. anekdotagyüjteménye.

Varro r. r. Marcus Terentius Varro Reatinus
(Kr. e. 116—27) polihisztor és 
költő : de re rustica (a földmíve- 
lésről) c. műve.

Veli. Pat. Caius Velleius Paterculus (Kr. e.
I. és Kr. u. I. sz. határán) hi
storiae Romanae libri duo (A ró
mai történelem két könyve) c. 
műve. Magy. ford. Szölgyémy Fe
renc, 1896.

Verg. Aen. Publius Vergilius Maró (Kr. e.
70—19) eposza, az Aeneis. Magy. 
ford. Csengery János;

Verg. ecl. Eclogae: idillek vagy pásztori köl
temények. Magy. ford. Vietorisz 
József, 1904;

Verg. georg. Georgica: tanítóköltemény a föld
művelésről. Magy. ford. Vietórisz 
József, 1936.

Vopisc. Aur. Flavius Vopiscus Syracusius csá
szár-életrajzaiból: Aurelianus , csá
szár életrajza (vita Aureliani).
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Vénemberekés vénasszonyok. — Mennyi négyszer tizen
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ban. — Vergilius és a Ludas Matyi szerzője a terebélyes
bükkfa árnyékában. — Az aszony meg a bor. — Nem kér
jük vissza a tandíjat.

16. AZ IGAZI KINCS................................................................. 221
Mit kell sürgősen elfelejteni ? — Ne szomorkodj, légy víg! — 
Egy ókori büntetőbírósági tárgyalás jegyzőkönyve. — 
Calendae és a kaland. — A carthagói füge. — Nero és Pop
paea családi jelenete. — A nyereg alatt puhított hús. — 
Megölj ük az ablativus absolutust. — A csonka haj ó : AVE!

17. CALIGULA ŐFELSÉGE KACAG...................................... 241
Ami szabad Jupiternek. — Sicilia, az ugródeszka. — Cali
gula kaján kacagása. — A beszélő ökör. — Catilina, a forra
dalmár. — Horatius válogatott dativusai. — Fölbukkan a 
bugyelláris. — Egy fölösleges, de erkölcsös dativus. — Ku
tyák és farkasok dala. — Az örök nádpálca.

18. TARKA-BARKA RÉTI VIRÁGOK .................................. 251
Keserű gyökér, édes gyümölcs. — Az ostorhegyes, vagyis a 
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3*3
Lap

19. APICIUS ÖNGYILKOSSÁGA ........................................... 264
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