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ELŐSZÓ.

Latin nyelvtanunkat gimnáziumi és reálgimnáziumi tanulók 
számára szerkesztettük. Mivel az egész nyolc éves iskolai latin 
tanulmány kézikönyve e rendszeres nyelvtan, szem előtt tartottuk 
a magasabb osztályok igényeit is az ú. n. classicus-latintól eltérő 
nyelv megismertetésével és nyomtatással is kiejneltük azt, ami az 
alsó osztályokban feltétlenül tudnivaló és alaposan elsajátítandó. 
Azt, amit a felsőbb osztályoknak szántunk, mint nyelvtörténeti és 
lélektani megvilágítást, magyarázatot apróbb betükkel nyomattuk, 
hogy ez is megkönnyítse a könyv anyagának a tanuló szellemi 
fejlettsége szerint való használatát. Az említett nyelvtörténeti és 
nyelvlélektani magyarázatokat a felső fokon helyénvalóknak tart
juk, annál is inkább, mert külföldön ezt már régebben alkalmazták. 
Különben ezekre azért is szükség van, mivel Tantervünk a latin 
olvasmány anyagát Plautustól—Augustinusig kiterjesztette. Ebben 
a hat századra terjedő időben a latin nyelv nagy változáson ment 
át és bár tudjuk, hogy az ú. n. classicus latintól való eltéréseket 
az egyes auctor-kiadások ismertetik, mégsem tartjuk feleslegesnek, 
hogy a nyelvtan is adjon a nyelvfejlődési folyamatról nyelvtörté
neti és nyelvlélektani magyarázatot. Hiszen magyar nyelvi tanul
mányaiban is foglalkozik a tanuló a nyelvtörténet jelenségeivel.

A latin kiejtésére vonatkozólag is megfelelőnek tartjuk, ha a 
tanulót felvilágositjuk arról, hogy a nyelvtudomány mai állás
pontja szerint mi a helyes.

A függelék két fejezete a latin nyelv rokonságáról és irodalmi 
fejlődéséről szól.

A megtanulásra szánt részek fogalmazásában rövidségre és 
világosságra törekedtünk és a rendes mintákon kívül más össze– 
foglaló és szemléltető táblázatokat is alkalmaztunk.
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A mondattani példákat nagyrészt a Tantervben olvasmányul 
kijelölt szövegből vettük és átlagban egy-egy példát adunk abban 
a véleményben, hogy az utasítások ajánlotta induktív gyűjtő
munka fogja kiegészíteni e példákat s az öntevékenységgel szer
zett példagyujtemény sokkal jobban fogja megerősíteni a tanuló 
nyelvismeretét.

Ajánljuk könyvünket kartársaink figyelmébe és jóakaratába, 
kiknek észrevételeit és tanácsait mindenkor köszönettel fogadjuk.

Budapest, 1929. szeptember hó.

Dr. Hittrich Ödön

Dr. Kliment Jenő



bevezetés.
A latin nyelv.

A latin nyelv a régi római nép nyelve. Róma városa — 
ennek a lakosai eredetileg a Romani (= rómaiak) Itáliában, a 
Tiberis-folyó torkolata környékén elterülő Latium nevű tartomány
ban van. E tartományban több önálló község volt és lakói a lati
nusok (Latint), nyelvük pedig a lingua Latina — vagy ahogyan 
ezt a meghonosult jövevény szót Latinus, Latina magyarosan 
mondani szoktuk — a latin nyelv. A latin községek között a leg
ügyesebb, legvitézebb, államszervezésre és kormányzásra a legrá
termettebb Róma volt. Ez mint vezér-község győzelmes hódításai
val a nomen Latinum (a latin név = latinság) megbecsülését egész 
Itáliára kiterjesztette, azaz meghódította egész Itáliát és mindenütt 
elterjesztette a latin nyelvet is, amely eredetileg a városnak, Ró
mának volt külön nyelve.

Ezek az események nagyon régen: a Kr. e. VIII. században 
kezdődtek és sok idő kellett, míg a római nép hatalma megerősö
dött és a latin nyelv elterjedt. Rómát a hagyomány szerint Kr. e. 
753 évvel alapították és alapítása után 800 évre ez a dicsőségre 
vágyó, államok magához csatolásához kitűnően értő nép vitéz had
seregével és kiváló államférfiaival hosszantartó kemény küzdelem
ben meghódította Itálián kívül a Földközi-tenger egész környékét 
is ; Európának, Afrikának, Ázsiának akkor ismert részei is a római 
világbirodalomhoz tartoztak. Ez a meghódolás a meghódolt né
pekre a művelt élet kezdetét jelentette: a rendezett állami élet 
áldásait, magasabbrendű szellemi törekvéseket, az élet kényelmesebb, 
finomabb élvezetét. Ezeken a meghódított területeken a hódító és 
megszálló katonaság, a hadsereget követő polgári elém: kereskedők, 
iparosok elterjesztették a közbeszéd latin nyelvét, a lingua vulgárist.

Mivel ez a hódítás több századon át tartott különféle területeken, kü
lönböző törzseknél, úgy látjuk, hogy a romanizált nyelvek egymástól külön
böznek. (Romanizálásnak nevezik a nyelveknek azt a változását, amely a 
latin asszimilálása következtében rajtuk végbemegy.) Ennek az okai azok a 
változások, amelyeknek időfolyamán minden nyelv ki van téve hangjellemében, 
kifejezésmódjában, szerkezetében; egészen másként hangzott a latin nyelv a 
gallus száján, másként az iberusrén. Ezek a román (vagy új latin) nyelvek: 
az olasz, a francia, a spanyol, a portugál közvetlen folytatásai a romanizá
lásuk idején megtanult lingua vulgárisának vagy sermo cotidianus-nak.

Tehát teljesen helytelen állítás, hogy a latin holt nyelv; 
$1, inért beszélik ma is, mint romanizált lingua vulgarist, és vál
tozik, fejlődik, úgy mint azt a saját nyelvünkön is tapasztaljuk.
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A kereszténység még az V. század előtt, megelőzve a nép
vándorlás okoz†a nagy pusztulást, erkölcsben és tudományban egybe
fonódott az antik műveltség értékes szellemi alkotásaival és a latin 
nyelvben kész eszközt talált eszméi és tanítása nirdetésére. Az első 
keresztény írók, mivel a hívők nagyobb része az alsóbb néposz
tályhoz tartozott, kedvükért a lingua vulgarist használták, de a 
III. század elejétől fogva az Egyházatyák a klasszikus írók stílu
sát utánozzák, sőt az új eszmék, tanítások és erkölcsök számára 
új latin nyelvet teremtenek. A nyugati egyházban ez a latin nyelv 
kizárólagossá lesz és mint a hit, melynek igazságait hirdeti, maga 
is egyetemessé válik és mindig fenntartja a kapcsolatot Európa 
multjával és mintegy szimboluma az európai műveltség folytonos
ságának.

A középkor erőszakos, a szellemet elfojtó világában (a VIIL és IX. 
században) a Karolingek renaissance-a (újraéledése) ad új lendületet a latin 
tanulmányozásának. Késő folytatása a humanizmus és az olasz renaissance, 
amikor a XIII—XVI. század tudósai, gondolkodói: a humanisták az emberhez 
méltóbb világnózetet az ókori klasszikusokból merítették és megújították 
a klasszikusok tanulmányozását; műízlésük, stílusuk utánzását tűzve ki célul. 
Leglelkesebb bámulója és utánzója a klasszikus latinnak Petrarca.

A XVI. század óta pedig ezeken az új latin nyelveken beszélő nemze
tek gyarmatosításukkal újra az egész, azóta megnagyobbodott világra elter
jesztették a régi Róma városának e továbbfejlődő, élő nyelvét. Brazilia nyelve 
a portugál, Délameriká többi részében és Északamerikában délről az Egyesült- 
Államokig spanyol nyelven beszélnek. Kanadában pedig franciául, valamint 
Algirban és sok helyen Afrikában. Északafrika keleti részén-és sok helyütt 
Délamerikában olaszul beszélnek.

Hazánk területén is megalapították hatalmukat a rómaiak; 
a Dunántúlt Pannonia néven a Kr. u. I. század közepétől a IV. szá
zad végéig, Erdélyt Dacia néven a Kr. u. I. század végétől a III. 
század végéig tartották hatalmukban. Az őslakosságot romanizál
ták, városiak neveit latin hangzásúvá változtatiák. Ilyen városok: 
Aquincum, (Budapest mellett), Savaria (Szombathely), Scarbantia 
(Sopron), Brigetio (Ószőny), Salva (Esztergom), Sopianae (Pécs) 
Pannoniában; Ampelum (Zalatna) az aranybányászat középpontja, 
Sarmizegetusa (Várhely) a vasbányászat főhelye Dáciában. — Eze
ken a helyeken a földből előkerülő romok: épületrészek, központi 
fűtésberendezéspk, vízvezetékek, mozaikok, festett képek, fürdők, 
oszlopos csarnokok valamint a kitűnő hadiutak tanuskodnak arról 
a műveltségről, amelyet a meghódítottak a rómaiaktól kaptak. Ezek a 
romjaikban is tiszteletkeltő emlékek és a latin nyelv gazdag iro– 
dalma ismertetik meg velünk azt a nagyfokú szellemi és anyagi 
műveltséget, amelyet a rómaiak a görögöktől tanulva továbbfej
lesztettek és egész Európában elterjesztettek. A római irodalomnak 
vannak olyan művei, melyek idestova kétezer esztendőn át min
tául szolgáltak és utánzásra késztették a különböző nemzetek köl
tőit és íróit, hogy saját nyelvükön hasonló műveket alkossanak.

A mi magyar nyelvünk szókincse is mutatja, hogy sok szót, tehát új 
fqgalmat, magasabb műveltséget köszönhetünk a latin nyelvnek: a vallás, 
tudomány, iskola, törvénykezés szavai latin származásúak. Ilyenek például: 
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templom, oltár, iskola, tinta, orgona, mester, kántor, fiskális, kandidátus, 
papiros, árkus, persze, sors, curia, appellál, forma, kúrátor, kolostor, klastrom, 
kalamáris, tégla.

Mikor őseink a IX. században itt hazánk területén megtele
pedtek, nemsokára szóban és írásban használták a latin nyelvet, 
mert csak úgy tudtak szomszédaikkal érintkezni. Azután százado
kon át latinul hozták a törvényeket, az országgyűlésen latinul be– 
széltek és még száz éve sincs, hogy a magyar nyelv lett az ország
gyűlés és az iskolák nyelve.

A latin nyelv tanulása tehát ránknézve nemcsak általános 
művelődéstörténeti jelentőségénél fogva fontos, hanem nemzetúnk 
multja is értékessé és érdekessé teszi számunkra, mert hét száza– 
don át a latin nyelv volt a magyar nemzet második anyanyelve.

A latin nyelv a legmodernebb természettudományokban: az orvostudo
mányban, a kémiában, fizikában is a nemzetközi érintkezés nyelve. Összes 
műszavaik, ha általános megértésre számítanak, görög-latin származásúak. 
Sőt a legújabb találmányok nevei is és szakkifejezései éppen, mert nemzet
közi megértésre törekesznek, latin eredetűek: rádió, detektor, akkumulátor, 
selector, antenna, polus, motor, aeroplan, submersible, submarine, sottoma
rino, dirigibile —, aki latinul tud, ezeket a szavakat mind megérti a nélkül, 
hogy azt a nyelvet, amelyben e szavakat használják, ismerné.'J

HANGTAN.

1. A betűk és az írás.

A magyarban latin betűket használunk, a latinok meg görög 
betűkkel írtak és ezt az írást az etruscus néptől, hatalmas és mű
velt szomszédjaiktól tanulták a Kr. e. VI. és VII. század forduló
ján. Az etruscusok terjesztették az írás ügyességét a többi itáliai 
törzsek között is különböző időben, ezért az eredetileg görög írás 
az egyes itáliai törzseknél eltérést mutat.

A latin abc, alphabetum, betűsor a következő 21 betűből 
állott Cicero koráig (a Kr. e. első századig): a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, 
1, m, n, o, p, q, r, s, t, u, x; az i jelentette a j, az u a v hangot is. 
K csak e szavakban használatos Kcteso (tulajdonnév), Kalendae 
a hónap első napja ós Karthago (városnév).

(Az alphabetum (=a b) szóban alpha az a betű, béta a b betű görög 
neve.) '

Jegyzet. Az y (a görög u) és z (a görög £) bet.űket a Kr. e. első század
ban kezdik használni, az erős görög hatás alatt színtúgy a ch (a görög x) 
hehezetes mássalhangzót. Cicero 46-ban Kr. e. félig mentegetőzve írja scho
lam, quam dicunt. De a császárság korában általánossá válnak. sőt egyes 
családok előkelőnek tartották, ha nevüknek görög jelleget adnak a hehezetes 
hanggal, így Sempronius cognomenjét Graccus-t (szajkó) Gracchus–ra vál– 
toztatta a Bacchus analógiájára.

(Csak a középkorban használták Petrus Ramus humanista írásmódját 
utánozva a j és u betűt. Egyes görög betűk szerepét lásd a számneveknél.)
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A latinban az í-t kivéve, a magánhangzókra nem teszünk 
írásjeleket. Az ős rómaiak nagybetűkkel (maiuscula) írtak: LIN
GVALATINA. Nem használtak semmiféle írásjelet (pont, vessző) és 
egybeírták a szavakat. Az írást jobbról balra vezették, később bal– 
ról vissza jobbra (bustrophedon), mint a szántásnál a barázdákat; 
a klasszikus korban balróljobbra írtak, úgy mint mi.

2. A betűk kiejtése«

A magánhangzók és mássalhangzók kiejtése a következőkben 
tér el a magyartól:

1. az a-t a latinban nyíltan ejtjük, úgy mint a magyar á-t, 
csakhogy a latinban majd röviden (a), majd hosszan (a) hangoz* 
tatjuk, pl.: latusz (latusz) oldal, latusz (látusz) széles.

2. i a szó elején, magánhangzó előtt és két magánhangzó kö
zött j;nek hangzik, pl. iacio (jacio) dobok; és magánhangzók kö
zött inint kettőshangot (geminata) kell ejteni: maior = majjor 
nagyobb.

3. u9 ha előtte g9 q9 s van, néha v-nek hangzik, unguis
(ungvisz) köröm; aqua (ákvá) víz; suavis (szvávisz) kellemes; azon– 
ban u-nak hangzik a következő alakokban: suus (szuusz) övé; suo 
(szuo) övének; exiguus (egziguusz) csekély, .

4. Kettőshangzók: ae és oe = é (hosszú nyílt e hang); 
pl. praeda (préda) zsákmány; poena (péna) büntetés; au9 (ei), 
eu-t egy szótagnak vessz^k, aurum (aurum) arany; eia ejnye, 
heu hej.

Az ae-t ai-nak, oe-t oí-nak ejtették a régi rómáiak, aedes—aides, 
poena—poina; Caesar—Kaisar, mint a német Kaiser megőrizte az akkori ki– 
ejtóst a rómáiaktól átvett szóban.

Ha az ae-t vagy oe-t két külön hangzónak kell kiejteni, ak
kor az e föíött két pont (a különejtés, elválasztás jele) van, pL 
aér levegő, poéta költő. , -

5. A q betűt e, i, y, ae, oe előtt c-nek ejtjük, különben pedig 
k-nak; Cicero (Cicero); czvis (cívisz) polgár; circus (cirkusz) szín
kör; carmen (karmen) költemény; cresco (kreszko) növök; a q 
betűt k-nak, az utána következő u-val qu kv-nek ejtjük; quam, 
quis. A ch kiejtése : kh, pl. schola iskola, pulcher szép.

A rómaiak a c-t minden esetben A:-nak ejtették még Augusztus Császár 
korában is, csak a Kr. u. VI. században kezdték úgy ejteni, ahogyan mi most 
(nem helyesen!) ejtjük. Tehát a Cicero nevet Kikeró-nak, a Caesar nevet Kaisar* 
nak ejtették.

6. Az s betűt sz-nek ejtjük, pl. söl (szól) nap; slö (sztó)
állok; két magánhangzó közt is, pl. rosa (rosza) rózsa. \

7. A ti szótagot magánhangzó előtt ci-nek ejtjük, pl. natio 
(náció) nemzet; nuntius (nunciusz) hír; azonban ti-nek ejtjük: 
a) ha előtte s, t^ x áll, pl. hostium (hosztium) az ellenségé, Bruttii 
a bruttiusok, mixtio (miksztio) keverés, b) ha az i hosszú, pl. t0r- 
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tius (totíusz) egészé, c) a görög szavakban, pl. Boeotia (Boiótia), Mil
tiades.

A rómaiak azonban mindig t-nek ejtették a ti szótagban is a Kr. u. II. 
század közepéig.

8. x=ksz pl. rex (reksz) király; examen (ekszámen) vizs– 
gálat, auxilium (aukszilium) segítség.

9. Görög szavakban fordulnak elő a következő mássalhangzók: 
ph=f, (ph) pl. philosophia (filozofia, helyesen philosophia, a h han
got gyengén hangoztatva); rh=r, pl: rhetorica (retorika); y=i, pl. 
myrtus (mirtusz); z—dz, pl. Zeno (Dzéno); th theatrum (színház).

3. A hangok felosztása.

I. A magánhangzók és változásaik.

A magánhangzók: 1. egyszerűek (vöcdles), 2. kettőshangzók 
(diphtongi).

Egyszerüek: 1. rövidek: a, é, I, o, u.
2. hosszúak: a, e, i, 0, U.

A magánhangzók nem maradnak meg eredeti hangszínükben (nyíltsá
guk fokában), banem a hangsúly és a szomszédotí hangok hatása alatt néha 
változást (Umlaut) szenvednek, sőt el is tűnnek. Pl. c&do—cécídi, f&teor—cón– 
fíteor, facio, cónficio, cónfectus, tehát hangsúly változása miatt az a> t-vé 
változott. >► és < két hang vagy szó között annak a jele, hogy az egyik 
(amelyik felé a begye van) a másikból fejlődött.

A e > i lesz : emo—ad-imo; é >* i: lego—lignum;
e> ö lett hemo > hömo ;
i>ü exsilium—exsulans, familia—famulus;
Őz>i novos (— novus)—novitas
u>i caput—capitis, manus—manica.
Találkozó magánhangzók összevonása:
ama-o—amö, co.-ago—cogö, de-hlbeo—debeo, ne- hemo—;nemo, co-itus— 

coetus, de-ago—dego,
Néha az analogia (a hasonlóságra törekvés) a szokásos változást be- 

foíyásolja: posthabeo (de : dehibeo), mert az alapige habeo; perfacilis az alap- 
szóhoz hasonlit facilis, de: difficilis.

A kettős hangzók közül:
rövidek : ái, ei, oí. bennük a hangszínt jelző hang rövid; di a Kr. e. 

II. században > ae, aidilis > aedilis; a gör. aÖw (aithó) —aestus; axat(F-)ós 
(szkaivosz) —scaevus ; ei > í, deicérent (Kr. e. 186 Sen. Cons. de Bacch.) a gör. 
öeíxvupt(deiknűmi) —dico; Öi>ü (Kr. e. 100 körül); oino (= unum, Scipio 
siremlék 259 K. e.) — oenus (Plautus)— unus; com/m)oi-nefm) [Lex agr.] 
communem, (gót gamains, német (all)gemein) ; De p utan megmarad a régi oe, 
Jha a következő hangzó i; poena (^otv^-poine) —punire a francia peine—punir; 
Poeni («Poívt-xE?) (Phoinikesz)—Pünicus;

hosszúak: cti, ei sokszor ismeretlen okból második alkotórészük eltű
nik és úgy szerepelnek, mint egyszerű hosszúhangzók;

du az irodalmi és a városi nyelvben megmaradt, plaustrum, de a vidé– 
ken és a közbeszédben plöstrum; ezórt van plaudo és plödo, Claudius és 
Clödius.

Cicero hírhedt ellenfele Clodius néptribún az előkelő gans Claudiához 
tartozott; ő azonban nevét a népies kiejtés szerint Clodius-ra változtatta, 
hogy ezzel is növelje népszerűségét.
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Etymologiailag nyilvánvalóan összefüggő szavakban gyakran mutatkozik 
örökölt változása a hangoknak (Ablaut.j Ha a hang színe változik: qualilatw, 
minőségi hangmásulás: fer-o viszek, fur tolvaj; ha a hosszúsága változott 
meg quantitativ, mennyiségi hangváltozás : émo veszek, emi perf., .dönum aján– 
dék, ddtus pass. part. perf. A görögben és a németben is megvan pl.: Xeí“co, 
Xt7uetv, Xoizó?, (leipó, lipein, loiposz); binden, band, gebunden. A latinban tego, 
toga, tegula.

II. Amássalhangzók és változásaik.

A mássalhangzókat a hangzás módja és képzés helye szerint igy osz– 
tályozzuk :

A képzés helye 
szerint

A hangzás módja szerint
némák (mutae) v. pillanatnyiak 

(explosivae)
huzamosak 

(sonores)
orr– 

hangok 
(nasales)

kemények 
(tenues) 

nem 
zöngések

lágyak 
(mediae) 
zöngések

hehezete- 
sek 

(aspiratae)

folyéko- 
nyak 

(liquidae)

fúvók
(spirantes)

ajakhangok 
labiales P b ph f, V m

foghangok 
dentales t d th r s n

torokhangok 
gutturales c, k, q g ch h

inyhang 
palatalis 1

a torokhoz közel 
ejtve: pl. a magyar: 

való, a lat. volo, 
akarok

puha íuy> 
hang velaris 1 a magyar ly pl. mi– 

lyen, a latin filia 
leány, a francia fili e

Az l, m, n, r, s hangok egyszersmind folyékonyak, huzamosak; az 
m é& n nasalisok is, orrhangok, mért a szájba torkoló orrnyíláson hangza– 
nak ; az n orrhang, mint a magyar élénk szóban, torokhang is pl. quinque. 
Az n s és t előtt gyengén hangzott (reductio), ezért régi feliratokban ,el is 
hagyták. Pl. COS — consul; toties—totiens annyiszor, qninquies—quinquiens 
egyformán használatos. Eltűnt pótló nyujtással, azaz az előtte levő rövid 
hang megnyúlásával, az n a plur. ucc.-ban, tehát –dns. -Kns, -éfas-ből –ös. Ts. 
–es alakult.

A szóvégi m kiejtése is gyenge volt (reductio), ezért régi feliratokon 
el is hagyták. PJ. a Scipio-feliratokról (Kr. e. 248 és 259): VBBE = urbem 
(várost), AIPE = aedem (templomot), VIRO = virum (férfit); összetételben 
unum-decem = un-decim (tizenegy); comemere — coemere ; circum-itus = cir
cuitus (körüljárás); versben a magánhangzóval kezdődő szó előtt a szóvégi 
–m nem hangzott és az előtte levő magánhangzó a következő szó kezdŐ 
magánhangzója előtt kiesett (elisio): Tant(um) aberant summo . . voc(em) 
(h)anc; quoni(am)(h)oc.

A klasszikus latin l megfelel az ó-latin d-nek lacrima—dacruma, lin
gua—dingua (3unge). A klassz. latin bonum, bellum szavai az ó-latinbán: 
duonum duellum, tehát b-nek megfelel du.
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A h kiejtése is gyenge volt: habeo — abeo, ORATIA — Horatia; ezért 
magánhangzók között nem okozott akadályt az összevonásban: de-habeo — 
debeo, nS-hemo = nemo.

Az s hangnak jellemző változása van a latinban, mert magánhangzók 
között a régi időben (körülbelül Kr. e. 350-ig) r-ré változott (rhotacismus, 
rhö a neve görögül az r betűnek), gl. mensa-som = mensarum, genes-is = 
generis, mös = moris (mos-is helyett), ius-iuris (ius-is helyett;) meliosibus = 
melioribus; ó-latin esed — erit. Sőt r-ré vált a d is medi-die — meridie 
(medi = locativus: középen). Praöpositióval való összetételben az alapszó s 
hangjának hatása alatt megmarad az s desilio, praesideo, ni-si, desuper, 
de a dts-ből dir lett: dirimo-ban. Kölcsönszavakban is megmaradt pl.: 
asinus, rösa.

4. Helyesirás, szótagolás.

1. Nagy kezdőbetűvel írjuk a latinban, a tulajdonneveken 
kívül, a magyartól eltérőleg, a tulajdonnevekből származott mellék– 
neveket és határozószókat, pl. pöpulus Römanus, római nép; 
Ldtine löqul, latinul beszélni.

2. Elválasztásnál 1. a kót magánhangzót így osztjuk el: 
me-us, qui-és, quö-ad, 2. magáj^hangzók között álló mássalhangzót 
a következő szótaghoz vonjuk, pl. rö-sa; fé-lix; 3. két vagy több 
mássalhangzót csak akkor vonunk a következő szótaghoz, ha van 
azzal a mássalhangzó-csoporttal kezdődő latin szó, pl. li-brl 
(br-rel kezdődik pl. brévis); cá-stra (struo): tem-plum (plüvia); 
míg a magyar helyesírás szerint így választjuk el: temp-lom.

Ujabb tudományos kutatások alapján a 3. szabály helyesen így van: 
ha két vagy kettős mássalhangzó követi a magánhangzót, elválasztjuk a két 
mássalhangzót és az egyik az előző, a másik a következő szótaghoz tartozik: 
ag-men, aes-tas, pis-cis, om-nis, pos-sum, ag-ger, sic-cus, de, ha a két mással– 
hangzó néma és folyékony (muta cum liquida), akkor mind a két mássalhangzó 
a következő szótaghoz tartozik, pl. a-trox, fe-bris, su-pra ae-gre, lo-cu-ples. 
Három mássalhangzó közül az első és második az előző szótaghofc tartozik : 
in<-tar, temp-to, sanc-tus, de ha a hármas csoportban a két utolsó muta cum 
liquida, akkor az előzö szótaghoz csak az első mássalhangzó járul ósanéma- 
folyékony-csoport a következőhöz tartozik: spec-trum, plaus-trum, mem
brum. Ez a megállapítás a legjobb szövegek gyakorlatán alapszik, amely a 
kiejtésben való szótagolást híven mutatja. A most gyakorlatban levő szótago- 
lás a Kr.- p. V. században muködő grammatikusok tudákos kitalálása, amely 
nyelvtudományi szempontból nem helyes.

3. Az összetett szókat részeik szerint választjuk el, pl. ad
hibeo, post-ea, dis-trdho, red-itus.

5. A szótagok időxnértéke»
1. Minden magánhangzót egy szótagnak veszünk, pl. a-mi– 

ci-ti-a. A hosszú magánhangzó fölé vízszintes vonást (a), a rövid 
fölé pedig ívecskét (a) teszünk.

2. Természeténél fogva hosszú (syllaba natura» longa) az a 
szótag, amelyben hosszú magánhangzó vagy kettőshangzó van, pl. 
mater, aurum; helyzeténél fogva hosszú (positione longa) az a 
szótag, melyben a rövid magánhangzóra két vagy több mássalhangzó, 
vagy x, z összetett mássalhangzó következik, pl. est, sella, tango, dux.
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3. Ha néma mássalhangzóra folyékony következik (muta 
cum liquida), az előttük levő magánhangzó rövid, pl. tenebrae 
sötétség.

A. költők azonban gyakran hosszúnak veszik az ilyen szótagot.
4. A magánhangzó előtt álló magánhangzó rendesen rövid 

(Vocalis ante vocalem brevis est.); pl. eo, eorum; de az i előtt 
álló magánhangzó némely esetben hosszú, pl. aio. eius, diei.

6. A hangsúly.

1. A kéttagú szavakban mindig az első szótag hangsúlyos, 
pl. pater, mater.

2. A kettőnél többtagú szavakban:
a) az utolsóelőtti szótagra esik a hangsúly, ha ez a szó

tag hosszú, pl. amare, delecto,
b) -ha pedig rövid, akkor a szó végétöl számított harma

dikra, pl. militibus, levitas.
Az utolsó szótagon csak akkor van hangsúly, ha igen kis 

hangsúlytalan: simulő szók járulnak a szóhoz; ezeket egybeírjuk 
a szóval. Ilyenek –que (és), –ve (vagy), –ne (úgy-e), –met (erősítő), 
–ce (mutató: ni!). Itáque = és így, de itaque = tehát.

Jegyzet. Az ó-latin nyelvben mindig az elsö szótagon volt a hangsúly, 
tekintet nélkül arra, hogy milyen hosszú a szó és milyen a hangzók idő– 
mértéke. Ez a hangsulyozás a nem első szótagokban a hangzók gyengülósét, 
sŐt kiesését okozta, pl. gyengülés: lego— cólltgo, sddeo—óbstdeo, fácio—cón– 
ftcio, dédi—réddtdi. Kiesés: répperi—rép(e jperi, réppuli—rép(e)puli. Ez a 
hangsúiy érvényesül még Plautus és Terentius verseiben is: fácilius, séqui– 
mini, cécidero, múliererd. A Kr. e. III. századtól kezdve megváltozik az 
ősi hangsúly és az úgynévezett háromszótagos (antepaenultima) hangsúlyozás 
válik általánossá.

ALAKTAN.
7. A beszédrészek.

Névszók (nomina) 
hajlíthatók. t

A szavakat, mint a beszédnek a részeit, jelentésük szerint 
következőképen osztjuk fel:

1. Ige (verbum)
2. Főnév (nömen substantivum)
3. Melléknév (nömen adiectivum)
4. Számnév (nömen numerale)
5. Névmás (prönömen)
6. Határozószó (adverbium)
7. Előljáró (praepositio)
8. Kötőszó (coniunctio)
9. Indulatszó (interiectio)

Szócskák (particulae) 
nem hajlíthatók.
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A mondatban a szó alakja változik, a szerint, hogy milyen 
mondatrészt jelent. Ezt a változást a névszók hajlításának decli
natio-nak, az ige hajlítását coniugatio-nak nevezzük. *

A magyartól eltéröleg a latinban nincs sem határozott, sem 
határozatlan névelő.

A főnév (nomen substantivum).

8. A főnevek neme.

A magyartól eltérőleg a latinban a főneveknek két neme (genus) 
van, úgymint: 1. hímnem (genus masculinum), 2. nőnem (génus 
femininum). Vannak azonban olyan főnevek is, melyek egyik ter– 
mészetes nemhez sem tartoznak; ezeket semlegeseknek nevezzük. 
E szerint a latin fönév lehet:

hímnemü (generis masculini), 
nőnemü (generis feminini), 
semleges (generis neutri).

A nyelvtanban ez a grammatikai nem csak annyit jelent, 
hogy a megegyezésre (congruentia) alkalmas elemek (melléknevek, 
névmások) meghatározott alakban kapcsolódnak a névszókhoz. Az 
egyes jelentéscsoportok (folyók, szelek, fák stb.) egyező neme 
hasonlóságra törekvés (analogia) folytán keletkezeti.

A latinban a főnevek nemének ismerete azért szükséges, mert 
amilyen nemű a latin főnév, ugyanabban a nemben kell lennie a 
reávonatkozó melléknévnek vagy névmásnak, és ezért a latin mel– 
léknévnek és névmásoknak rendesen három alakjuk van, hogy 
megegyezhessenek a fönév nemével. A melléknév e tulajdonságá- 
nak a neve: mötio mozgás, alkalmazkodás.

rex magnus nagy király
regina magna nagy királyné 
regnum magnum nagy királyság;

hic liber ez a könyv
haec pagina ez a lap
höc völumen ez a kötet.

A főnevek nemét jelentésükről vagy végződésükről lehet fel- 
ismerni.

Jegyzet. A főnevek nemét a következő betűkkel jelöljük:
; m. (generis masculini) hímnemű,

f. (generis feminini) nőnemű,
n. (generis neutri) semleges.
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A) Jelentésük szerint:

1. Himneműek (masculina) a férfit jelentő főnevek; 
továbbá a népet (populus), szelet (ventus), folyót (flüvius), hónapot 
(mensis) jelentő főnevek, tehát: poéta magnus nagy költő; Persa 
tímídus a félénk perzsa; aquilo frigidus a hideg északi szél; 
Tiberis flavus a sárga Tiberis; mensis Ianuarius januárius hónap.

Nőneműek e folyónevek: Allia, Styx.

2. Nőneműek (feminina) a nőt jelentő főnevek, továbba 
azok a főnevek, melyek fát (arbor), szigetet (insula), várost (urbs) 
vagy tartományt (provincia) jelentenek, tebát: mulier bona jó 
asszony, populus alba fehér nyárfa, Delus parva a kis Delus sziget, 
Corinthus pulchra a szép Korinthus, Aegyptus fabulosa a mesés 
Egyiptom.

Himneműek a 2-ik declinatióhoz tartozó többes számú városnevek, 
pl. Delphi (orum); semlegesek az wn-mal és a többes számban a-val vég– 
ződők pl. Saguntum, Hierosolyma (orum), Jeruzsálem.

3. Semlegesek (neutra) a nem hajlítható főnevek és a 
főnév gyanánt használt szavak, pl. nefas vetitum tiltott bűn, ulti
mum vale utolsó Istenhozzád.

Közösnemüeknek (communia) nevezzük azokat a főneveket, 
melyek férfit is, nőt is jelenthetnek, pl. parens szülő (atya v. anya), 
vates jós v. jósnő, sacerdos pap v. papnő, infans csecsemő, fiú 
vagy leány.

Nem szerint változók (mobilia) azok a főnevek, melyek más– 
más végződést vesznék fel, a szerint, amint férfit vagy nöt jelen– 
tenek, pl. deus isten, dea istennő; rex király, regina királyné; 
filius fiu, fllia leáhy; mdgistér tanító, magistra tanítónő; victor 
győztes, victrix győztes (nő).

' jB Azok a szabályok, melyek szerint a főnevek nemét a 
végződésről lehet felismerni (grammatikai nem), a névhajlítási 
szabályok között találhatók.

Jegyzet. A három nyelvtani nem kifejlődésének nem a természetes 
nemnek a tárgyakra való költői átvitele a kiindulópontja, hanem a névszók 

• Órtékkülönbsége, rangja. T. i. a kezdetleges nyelvek igen sok esetben a 
névszókat rangjuk, jplentésük értéke szerint csoportosítják, pl. istenek, védő 
szellemek, felnőtt férfiak, vadászok; egy másik, kevésbbé értókes csoport: 
asszonyok, gyerekek, állatok, és ewel a kettővel szemben a harmadik az élet– 
telen tárgyak csoportja. Ennek a rangszerinti osztályozásnak a maradványa 
a nyelvben a három grammatikai nem megkülönböztetése. Természetesén 
műveltségi fokok, különböző korok, területek szerint különböző lehetett az 
értékek csoportosítása, de az egyes rangosztályba tartozó fogalmak szavai 
egymáshoz is idomulhattak, mint ez a ösoport mutatja: pater (apa), mater, 
(anya), frater (testvér), gener (vő), socer (após). Azután a szavak alakjának 
vagy jelentésének hasonlóságán alapuló kópzettársítás (associatio) é az 
analogia olyan változásokat idéztek elő, mint hogyha a véletlen vagy a szokás 
döntene a sáavak neméről.
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9. A névszók hajlitása (declinatio).

A latinban a névszóknak mondatbeli viszonyuk kifejezésére 
öt alakjuk van; ezeket az alakokat eset-nek, casus-nak nevezzük. 
Az esetek képzésére szolgálnak az esetjelek (suffixumok).

Tehát az esetek azt jelölik, hogy az illető szó a mondatban 
milyen mondatrész.

Az öt eset a következő :

Az eset neve Rövi– 
dítése Milyen kérdésre felel ? Milyen mondatrészt 

fejez ki ?

Nominativus 
alanyeset N. ki? mi? kicsoda? 

micsoda ? alanyt

Genitivus 
birtokos eset G. kié? mié? kinek, 

minek a tulajdona? birtokos jelzőt

Dativus 
részeshatározó 

eset
D. kinek, minek? 

kinek számára? részes határozót

Accusativus 
határozó eset Acc. kit? mit? tárgyat

Ablativus 
tárgyeset

Abí.
kivel? mivel? 
kitől ? mitől ? 
ki, mi által ?

határozót.
■

A nominativus egyenes eset casus rectus, a többi nem 
egyenes casus obliquus.

A névszónak azt az alakját, mellyel valakit megszólítunk, 
vocativus-nak nevezzük. Ez többnyire éppen olyan, mint a 
nominativus.

A névszóknak két száma (numerus) van, úgymint: egyes szám 
(singularis) és többes szám (pluralis).

10. A tő és az öt declinatio.

A névszó tövének azt az alakot nevezzük, melyből az esetjelek 
hozzájárulásával az egyes esetek alakulnak. A latin főnevek és mel
léknevek hajlítása nem egyforma, hanem a tő szerint változik. A tő 
végén lehet a, o, i, u, e magánhangzó vagy mássalhangzó. 
Azt a hangot amellyel a tő végződik, tőhangzónak nevezzük. A fő– 
név és melléknév tövét úgy ismerjük fel, ha a többes genitivus 
um vagy rum esetjelét elhagyjuk.
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A declinatiók felosztása a tövek szerint a következő:

Névszó TŐ
A többes 
genitivus 
esetjele

A tőhangzója 
szerint

Melyik 
declinatio ?

terra föld terra- rum -a tövű I.

hortus kert ■ hortö - rum -0 « II.

civis polgár civi- um -i «
ni.

rex király reg- um mássalhang- 
zós tövű

fructus gyümölcs fructu- um -u tövű IV.

dies nap die- rum -e « V.

E szerint a latinban öt declinatio van.
Hogy valamely szó melyik declinatióhoz tartozik, azt a sin

gularis genitivus végződéséről ismerjük fel. Az
I. declinatiónál a síng. gen. végződése: -ae; terra, terrae; -a tövű

II. « « « -i; hortus,horti; -o «
III. * “ . " -is; rex, regis; míatövúg‘

« ' « -is; civis; -i tövű
IV. « « « -us; fructus,

fructus; -u «
V. « « « -éi; dies, diei; -e «

A szótárak a főnevek sing. nominativusát és genitivusát meg’ 
a főnév nemét közlik, ez a szavak szótári alakja vagy témája, 
pl. terra, -ae f. föld; rex, regis m. király.

11« A declinatiókra vonatkozó általános szabályok«

1. A semleges szavaknak két egyenlö esetük van, ú. m.: nö– 
minatívu8 és accusativus, és ezek a többesszámban mindig -a-val 
végződnek.

2. Á többesszámú dativus és ablativus mindig egyenlő.
3. A melléknév azzal a főnévvel, amelyre vonatkozik, meg– 

egyezik nemben, számban és esetben, de a magyarban változatlan 
marad, pl. terra magna = nagy föld, terrae magnae = nagy 
földek, terras magnas = nagy földeket.

A latinban a jelző rendesen főneve után áll, pl. lingua 
Latina latin nyelv, populus Romanus római nép (a magyarban 
előtte áll); ha a latinban a jelző főneve előtt áll, nyomatékos értelme 
van: Sacra via a szent út.
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12. Első declinatio (–a tövek).

Az első declinatióhoz azok a főnevek és melléknevek tartoz– 
nak, melyeknek singularis genitivusa ae-vel végződik.

Az idetartozó szavak a tövűek, pl. terra, terrd-rum.

Szótári alak: terra, terrae f. a föld

Singularis.
Nominativus terra (a) föld
Genitivus terrae föld(nek a), földé, föld -ja, -je.
Dativus terrae földnek
Accusativus terram földet
Ablativus terra földtől, földdel, föld által

Pluralis.
Nominativus terrae (a) földek
Genitivus terrarum földek(nek a), földeké. 

földek -ja, -je
Dativus terris földeknek
Accusativus terras földeket
Ablativus terris földektől, földekkel.

terra magna a nagy föld
Singularis.

Nom. terra magna (a) nagy föld
Gen. terrae magnae nagy föld(nek a)
Dat. terrae magnae nagy földnek
Acc. terram magnam nagy földet
Abl. terra magna nagy földtől

Pluralis.
Nom. terrae magnae (a) nagy földek 
Gen. terrarum magnarum nagy földek(nek a)
Dat. terris magnis nagy földeknek
Acc. terras magnas nagy földeket
Abl. teriis magnis nagy földektől

Jegyzetek. l.Dea istennő, filia leány, ekét szó többes dativusa és abla– 
tivusa deabus, filiabus (ha a hímnemű deus és filius alakjától kell megkülön- 
böztetni). Igy van e két számnév nőneme is: duae kettő duabus és ambae 
mind a kettő ambábus.

2. E szónak familia sing. genitivusa régiesen -ás-szal is végződik ezen 
kifejezésekben: pater familias családapa, mater familias családanya. Régies 
genitivusok ezek is: Römai = Romae = Rómában, aurai = aurae = légnek a; 
& –cola és –gena végződésű szavakban a plur. gen. –um, pl. omnigenum min– 
den fajtájúaknak a, caelicolum az égi lakóknak a.

Hittrich—Kliment: Latin nyelvtan.
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3. Az as, es, e végű görög tulajdonneveket következőképen declináljuk :
Nom. Aeneas
Gen. Aeneae
Dat. Aeneae
Acc. Aeneam v. Aenean
Abi. Aenea

Anchises
Anchisae
AnchisaB
Anchisem v. Anchisen
Anchise

Penelope v. Penelopa 
Penelopes v. Penelopae 
Penelopae
Penelopen v. Penelopam 
Penelope v. Penelopa.

Az -a tövű szók nome.

Az első declinatióhoz tartozó főnevek nőneműek; hímneműek 
azok, melyek férfit, népet jelentenek. Hímneműek a következők:
agricola, ae m. földműves 
nauta, . ae m. hajós
poéta, ae m. költő
scriba, ae m. íródeák
incola, ae m. lakos
pirata, ae m. kalóz
Persa, ae m. perzsa

agricola 'anxius aggódó földműves 
nauta peritiis ügyes hajós
poeta magnus nagy költő 
scriba sedulus szorgalmas íródeák 
incola urbanus városi lakos 
pirata barbarus barbár kalóz 
Persa timidus félénk perzsa.

Jegyzet. Himnemű még e szó: 
nyugtalan Adriai-tenger.

Adria (Hadria). Inquietus Hadria a

13« Második declinatio (–o tövek).

A második declinatióhoz azok a főnevek és melléknevek 
tartoznak, melyeknek singularis genitivusa i-vel végződik.

Az idetartozó szavak o tövűek, hortus, horto-rum, puer, 
puero-rum, bellum, bello-rum.

A hímnemű szók sing. nominativusa us- (er, ir)-rel, a 
semlegeseké um-mal végződik.

Szótári alakok:
hortus, i, m. kert bellum, i, n. háború

Singularis.
Nom. hortus kert bellum háború
Gen. horti kert(nek a)' belli háború(nak a)
Dat. horto kertnek bello háborúnak
Acc. hortum kertet bellum háborút
Abl. horto kerttől • bello háborútól

Pluralis.

nagyobbrészt elhagyják, pl. ager, agri szántóföld; liber, libri

Nom. horti kertek bella háborúk
Gen. hortorum kertek(nek a) bellorum háborúk(nak a)
Dat. hortis kerteknek bellis háborúknak
Acc. • hortos kerteket bella háborúkat
Abl. hortis kertektől bellis háborúktól.

A nominativusban er végű szavak az e-t a többi ese
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könyv. Az e valamennyi esetben megmarad a következő szavakban; 
puer, pueri, fiú; gener, generi vo; socer, soceri após; vesper, 
vesperi este, ir végű szó egy van: vir, viri m. férfi.

Jegyzet. Liberi, liberorum gyermekek; libri, librorum könyvek.

Szótári alakok:

puer, i m. fili ager, i, m szántóföld.

Singularis.
Nom. püér fiú ágér szántóföld
Gen. pueri fiú(nak a) agrí szántóföld(nek a)
Dat. puerö fiúnak agrö szántóföldnek
Acc. puerum fiút agrum szántóföldet
Abl. puerö fiútól agrö szántóföldtől

Pluralis.
Nom. puerí fiúk agrí szántóföldek
Gen. puerorum fiúk(nak a) agrorum szántóföldek(nek a)
Dat. puerís fiúknak agris szántóföldeknek
Acc. puerös fiúkat agrös szántóföldeket
Abl. puerís fiúktól agris szántófö’ldektől.

Singularis. . Pluralis.
Nom. vir férfi Nom. viri férfiak
Gen. virí férfinak a Gen. virorum férfiaknak a
Dat. virö férfinak Dat. virís férfiaknak
Acc. virum férfit Acc. virös férfiakat
Abl. virö férfival Abl. viris férfiaktól.

Jegyzetek. 1. Az us végü szavaknak az egyes számban külön alakjuk van 
a megszólításra (vocativus), mely e-vel végződik, pl. domine! uram! Romule! 
Romulus! A többi declinátiónál a nominativust használjuk a megszólításra.

2. Az ius, aius, eius, végu tulajdonnevek sing. vocativusa í-vel vég– 
ződik; Vergilius, vergilí; Horatius, Horati; Pompeius, Pompei; Gaius,» Gái.

3. Meus enyém, vocativusa mi; filius- fiú, vocativusa fili. Et tu mi 
fili Brute! Te is fiam Brutus! (A haldokló Julius C»sar utolsó szavai.)

4. Deus sing. vocativusa cleus; többes nom. és voc.-a di vagy dii va>gy 
dei; többes dat. és abl.-a dis vagy diis vagy deis.
, 5. A többes genitivus orum helyett um-mal is végződik pénzt, hivatalt
jelentő régi hivatalos szavakban : pl. sestertius, pénz, sestertium; duoviri, duo
virum és duumvirum; tresviri, triumvirum; deus néha deum; liberi gyermekek 
liberum; praefectus fabrum a kézmuvesek előljárója, faber, fabri m. kózműves.

6. Az -ius, -ium végződésű szavak sing. gen. -ii helyett gyakran -i, 
pl. consilium tanács consili, Vergilius-Vergili.

Nemi szabályok.

A második declinatióhoz tartozó us, er, ir végű fönevek him- 
neműek, az um végűek semlegesek.

2*
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Kivételek:
Nőneműek jelentésük szerint (1. 8, 2) a fák, szigetek, váro– 

sok> tartományók us végű nevei, pl. malus almafa; Delus, Corin
thus, Aegyptus.

Rhödus clara . a hires Ródusz szigete
Carthago magna a nagy Charthago
Aegyptus fabulosa a mesés Egyiptom
populus tremula rezgő nyárfa
sambucus nigra fekete bodza
fagus silvatica erdei bükk
prunus domestica szilvafa.

Ezenkívül nőnemű: humus talaj; humus fecunda termékeny talaj, 
alvus, -i has, colus, i guzsaly.

Semlegesek : virus méreg; vulgus néptömeg; pelagus tenger. 
Ezeknek csak egyes számuk van.

virus periculosum veszélyes méreg
vulgus profanum avatatlan néptömeg
pelagus latum széles tenger.

Jegyzet. Nőneműek a következő görög szavak: atomus parány, metho
dus módszer, periodus körmondat, didlectus szójárás, paragraphus szakaszjel, 
arctus a göncölszekér. -

14. Az első és második declinatióhoz tartozó 
melléknevek (–o, –a tövek).

A három nem jelölésére sok melléknévnek három végződésé 
van, ú. m.: –us, –a, –um, vagy –er, –a, –um. E mellékneveket 
a hím– és semleges^ nembeú az o tövek, a második declinatio 
szerint, nőnemben pedig az a tövek, az első declinatio szerint 
déclináljuk.

. Jegyzet. A mellékneveken kívül több névmás és számnév is a II. és I. 
declinatiót koveti a hajlitásban, pl. meus, a, um enyém; primus, a um első; 
singuli, ae, a egyenkint.

Szótári alak: bönus, a, um, jó
Singularis.

1 . m. f. n.
Nom. bonus böna bonum jÓ ‘
Gen. boni bonae boni jó(nak a)
Dat. bonö bonae bonö jónak
Acc. bonum bonam bonum jót
Abl. ’ bonö bona bono jótól

Pluralis.
m. f. n.

Nom. boni bönae bÖna jók
Gen. bonorum bonarum bonorum jók(nak a)
Dat. bonis bonis bonis jóknak
Acc. bonös bonas bona. jókat
Abl. bonis bonis bonis jóktól
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Szótári alak: 

liber, a, um, szabad

Singularis.

Nom. liber libera liberum szabad
Gen. liberi liberae liberi szabad(nak a)
Dat. libere liberae libero szabadnak
Acc. liberum liberam liberum szabadot
Abl. libero libera libero szabadtól

Pluralis.

Nom. liberi liberae libera^ szabadok
Gen. liberorum liberarum liberorum szabadok(nak a)
Dat. liberis liberis liberis szabadoknak
Acc. liberos Uberas libera szabadokat
Abl.- liberis liberis liberis szabadoktól

Szótári alak:

pulcher, a, um, szép

Singularis.

Nom. pulcher pulchra pulchrum szép
Gen. pulchri pulchrae pulchri szép(nek a)
Dat. pulchrö pulchrae pulchro szépnek
Acc. pulchrum pulchram pulchrum szépet
Abl. pulchro pulchra pulchro széptől

Pluralis.

Nom. pulchri pulchrae pulchra szépek
Gen. pulchrorum pulchrarum pulchrorum szepek(nek a) 
Dat. pulchris pulchris pulchris szepeknek
Acc. pulchros pulchras pulchra szépeket
Abl. pulchris pulchris pulchris szépektől

Liber szerint declináljuk (a tőbeli e megtartásával) a követ– 
kező mellékneveket:

miser, a, um 
asper, a, um 
tener, a, um 
frugifer, a, um 
armiger, a, um

nyomorult 
zord 
gyengéd 
gyümölcshozó 
fegyverhordó



pulcher szerint (a tőbeli e kilökésével):
ater, a, um fekete
aeger, a, um beteg
piget, a, um rest

> sinister, a, um bal
sacer, a, um szent.

Dexter-nek. kettős alakjai vannak:
dexter, dextra, dextrum jobb 
dexter, dextera, dexterum.

Ur-ra végződő melléknév sdtür, satura, satürum jóllakott; 
conviva satür jóllakott vendég.

Példák a jelzős fönevek hajlítására:
Singularis.

N. poeta clarus* humus fecunda* templum sacrum*
G. poetae clari humi fecundae templi sacri
D. poetae clarö , humö fecundae templo sacro
Acc. poetam clarum humum fecundam templum sacrum
Abl. poeta clarö humö fecunda templo sacrö

Pluralis.
N. poetae clari humi fecundae templa sacra
G. poetarum clarorum humorum fecundarum templorum sacrorum 
D. poetis claris humis fecundis templis sacris
Acc. poetas clarös humos fecundas templa sacra
Abl. poetis claris’ humis fecundis templis sacris

* hires költő * termékeny talaj * szent templom

Jegyzet. Az eus végű görög tulajdonneveket következően declináljuk: 
Orpheus, g. Orphei, d. Orpheo, acc. Orpheum (Orphea), abl. Orpheo.

15. Harmadik declinatio (mássaLhangzós és -i tövek).

A harmadik declinatióhoz azok a főnevek és melléknevek tartoz- 
nak, melyeknek singularis genitivusa -is-szel végződik. A sing. nom. 
-e és -o magánhangzóval vagy 1, n, r, s, x mássalhangzóval 
végzödik. Egy szó végződik c-vel: lac tej és egy t re: caput fej.

Azokat a szavakat, melyeknek sing. nominativusa es geniti
vusa egyenlő szótagszámú, egyenlőszótagúak-nak (parisyllaba) 
nevezzük, pl. civis gen. civis.

Azokat a szavakat, melyeknek sing. genitivusa egy vagy több 
szótaggal hosszabb, mint a nominativus, nem egyenlőszótagúak- 
nak (imparisyllaba) nevezzük, pl. rex, gen. regis.

, Az idetartozó szavak töve vagy mássalhangzóval végződik, 
pj. rex király reg-um, virtus erény vittut-um, vagy pedig i magán–
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hangzóval, pl. civis polgár civi-um, mons hegy monti-um. Az összes 
mássalhangzós tövű szók a harmadik declinatióhoz tartoznak.

E két tő-csoport declinatiója három esetben (casus) eltérést 
mutat, éppen ezért ezt a három casust jellemző casusnak nevezzük.

A jellemző casusok a következök:

A jellemző casusok
Végződések

mássalhangzós 
töveknél -i töveknél

sing. ablativus -e -i
plur. neutr. nominativus -a -ia
plur. genitivus -um -ium

A többi casusok végződése mindkét tőcsoportnál egyforma. 
De van még az idetartozó szavaknak egy harmadik csoportja is, 
a vegyes declinatiójú csoport, amelynek jellemző casus végződései 
a következők:

sing. ablativus* –e
plur. neutr. nominativus –a
plur. genitivus –ium

Vegyes csoportnak azért nevezzük, mert sing. ablativusa és
plur. neutr. nominativusa a mássalhangzós tövek szerint decli– 
nálódik, a plur. genitivusa pedig az –i tövek szerint.

Tehát a három csoport jellemző végződése egymás mellé 
állítva :

A jellemző casusok
Jellemző végzödések

mássalhang- 
zós töveknél

az –i 
töveknél

a vegyes 
csoportnál

sing. ablativus –e –l –e
plur. neutr. nominativus –a –ia –a
plur. genitivus –um –ium –ium

I. CSOPORT.

16. Az első csoportba a mássalhangzós tövek tar– 
toznak. Ismertető jelük, kogy imparisyllabák«

Jellemző casus végződésük –e, –a, –um.

A tőhangzó minősége szerint a következő csoportokat külön– 
böztetjük meg:
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I. Néma mássalhangzős tövek.

1. Ajakhangúak –b, –p pl. plebs, plebis f. köznép, princeps, 
–cipis m. fejedelem.

A sing. nominativus jele –s. Különös alak: auceps, aucupis m. madarász.
2. Torokhangúak: –g, –c pl. lex, legis f. törvény; vox, vöcis 

f. szó.
A sing. nom. –s esetjelét a –g, –c, hangokkal együtt x-nek irjuk. 

Eltér: nix, nivis f. hó –i tövü.
3. Foghangúak: –d, –t pl. pés, pedis m. láb, caput, capitis 

n. fej.
A sing. nom. jele him- és nőnemben -s, mely előtt a -d, -t tőhangzók 

elmaradnak. A semleges szavaknak nincs nom. jelük, cor, cordis n. sziv a 
töhangzóját is elhagyja a sing. nom. és acc.-ban; éppígy lac, lactis n. tej.

II. Folyékony hangzős tövek.

1. -1, -m, -n-re végződő tövek: pl. sal, salis m. só; homo, 
hominis m. ember; nomen, inis n. név.

A sing. nom.-ban nincs esetjelük, kivéve sanguis, -inis m. vér.
2. -r, -s-szel végződő tövek: pl. honor, -oris m. tisztelet; 

corpus, -oris n. test; genus, -eris n. a nem.
Sing. nom. esetjel nélkül, de cinis, -eris m. hamu. Különös alak: iter, 

itineris n. utazás, iecur, iecoris és iocineris n. máj.

Szótári alak: rex, regis m. király

Singularis. Pluralis.
Nom. rex király reges királyok
Gen. regis király(nak a) regum királyok(nak a)
Dat. regi királynak regibus királyoknak
Acc. regem királyt reges királyokat
Abl. regö királytól regibus királyoktól

virtus, .virtutis f. eréuy

Nom. virtus erény virtutes
Gen, virtutis erény(nek a) virtutum
Dat. virtuti erénynek virtutibus
Acc. virtutem erényt virtutes
Abl. virtute erénytől virtutibus

erények 
erények(nek a) 
erényeknek 
erényeket 
erényektől

corpus, corporis n. test
Nom. corpus 
Gen. corpöris 
Dat corpöri 
Acc. corpus
Abl. corpore

test 
test(nek a) 
testnek 
testet 
testtől

corpöra 
corporum 
corpöribus 
corpöra 
corporibus

testek 
testek(nek a) 
testeknek 
testeket 
te8tektől



Ugyanigy declináljuk a következő főneveket :
trabs, trábis f. gerenda
dux, dücis m. vezér
miles, militis m. katona
consul, consiliis m. consul
hiems, hiemis f. tél
oratio, orationis f. beszéd
dolor, dolöris m. fájdalom
pulvis, pulveris m. por
genus, generis n. 
fulgur, fulguris n.

nem, faj 
villam.

II. CSOPORT.

17. A második csoportba az i tövűek tartoznak. 
Ismertető jeliik, kogy –al, –ar, –e végű semlegesek. 
Ide tartoznak a III. declinatióhoz tartozó mellék

nevek is (lásd 20.)
Jellemzö casus végzödésük –i, –ia, –ium.

Szótári alak: animál, animalis n. állat.
Singularis. Pluralis.

Nom. animal állat animalia állatok
Gen. animalis allat(nak a) animalium állatok(nak a)
Dat. animali állatnak animalibus állatoknak
Acc. animal állatot animalia állatokat
Abl. animali állattól animalibus állatoktól

máré, máris n. tenger
Nom mare tenger maria
Gen. maris tenger(nek a) marium
Dat. mari tengemek maribus
Acc. mare tengert maria
Abl. mari tengertől maribus

tengerek 
tengerek(nek a) 
tengereknek 
tengereket 
tengerektől.

Ugyanígy declináljuk a következő főneveket:
vectigal, alis n. 
tribunal, alis n. 
pulvinar, aris n. 
calcar, aris n. 
hastile, ilis n. 
cubile, ilis n. 
ovile, ilis n.

adó 
emelvény 
vánkos 
sarkantyú 
dárda 
fekvőhely 
juhakol.

Jegyzetek. 1. A tőhangzó i a sing. nom.-ban elesett, vagy e-vé változott.
2. nectar, -aris n. nektár, abl. nectare; hepar, –atis n. máj, abl. hepáte. 

(E két utóbbi különben r tövű görög szó.)



III. CSOPORT.

18. A vegyes declinátiójú szavak csoportjának jel
lemző casus végződése -e, -a, -ium.

Ide tartoznak:

1. a parisyllabdk, a sing. nominativusban -is, -es vég
ződésű szavak, civis, civis m. polgár; clades, is f. vereség.

2. azok a főnevek, melyeknél a singularis genitivus is esetjele 
előtt két mássalhangő áll. Ezek is többnyire i tövűek.

Singularis. Pluralis.

Szótári alak: civis, civis m. polgár

Nom. civis polgár cives polgárok
Gen. civis polgár(nak a) civium polgárok(nak a)
Dat. civi polgárnak civibus polgároknak
Acc. civem polgárt cives polgárokat
Abl. cive . polgártól civibus polgároktól

urbs, urbis f. város
Nom. urbs város urbes városok
Gen. urbis város(nak a) urbium városok(nak a)
Dat. urbi városnak, urbibus városoknak
Acc. urbem várost urbés városokat
Abl. urbe várostól urbibus városoktól.

Ugyanígy declináljuk a következő főneveket:

nílbes, is i. felhő dens, déntis m. fog
cládés, is f. vereség ars, artis f. művészet
avis, is f. 
möles, is f.

madár nox, noctis f. éj
tömeg ös, ossis n. csont

mens, mentis f. ész pars, partis f. rész.

19. Eltérő esetek.

1. Némely főnévnek a singularis accusativusa em helyett im- 
mel, s a singularis ablativusa e helyett i-vel végződik. — Dyenek:

a) az egyenlőszótagú is végű folyó– és városnevek, pl.: 
Tiberis, is m. Tiberim, Tiberi, Tiberid. 
Neapolis, is f. Neapolim, Neapoli, Nápoly.
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b) továbbá a következő főnevek:

sitis, is f. sitim, siti szomjúság
puppis, is f. puppim, puppi hajótat
turris, is f. turrim, turri torony
febris, is f. febrim, febri láz
securis, is f. secürim, secüri bárd.

Jegyzetek. 1. Ezek i tövűek, melyek ezekben az esetekben megtartották 
az i tőhangot.

2. Ferro ignique tüzzel-vassal.
3. Kettős alakjuk van ezeknek: navis, f. hajó. acc. navim és navem, 

abl. navi és nave; éppen igy: classis f. osztály, hajóhad, clavis f. kulcs, civis 
m. polgár cive és civi.1

2. A következő parisyllabáknak a többes genitivusa ium 
helyett um-mal végződik.

senex, senis plur. gen. senum öreg
pater, tris patrum atya
mater, tris matrum anya
frater, tris fratrum fivér
iuvénis, is iuvenum ifjú
canis, is m. f. canum kutya
vates, is m. vatum jós, költő
parens, parentes parentum és parentium szülők
apis, is f. apum és apium méh
mensis, is m. mensum és mensium 

(Cicerónál mensuum)
hónap

caro, carnis f. carnum hús.

3. A többes genitivusa um helyett ium-mal végződik a 
következő főneveknek:

optimates optimatium nemesek
Quirites Quiritium Quiritek, római polgárok;

Lar, Larium; Penates, Penatium (és -um) a család védő 
istenei; továbbá a következő egytagú szóknak:

(faux) fauces f. plur. gen. faucium torok, hegyszoros 
fraus, fraudis f. fraudium csalás,
ius, iuris n. iurium jog
lis, litis f. litium per
mas, maris m. marium férfi
mus, muris m. mürium egér
nix, nivis f. nivium hó.

4. Bős (bov-s), bövis m. f. bika, tehén, plur. gen. boum 
(bov-um), plur. dat. és abl. böbus vagy bübus (bovibus).
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Iupiter, Iuppiter (=Iov-pater) gen. Iovis, d. Iovi, acc. Iovem, abl. Iove. 
vis f. erő, e főnévnek következő alakjai vannak: 

sing.: vis, vim, vi; plur.: vires, virium, viribus.
A harmadik declinatió szerint declináljuk még e két (u-tövű) szót: 

sus, suis f. disznó, plur. dat. és abl. suibus v. subus
grus, gruis f. darú, plur. dat. és abl. gruibus.

20. A harmadik declinatióhoz tartozó melléknevek.

Az idetartozó melléknevek:
1. háromvégűek m. er, f. is, n. e,
2. kétvégűek m. és f. is, n. e és a középfokban –ior, –ius.
3. egyvégűek, különféle nom. végződéssel.
Mindezek a melléknevek (nagyobbrészt í-tövűek) és három 

jellemző esetük i–, –ia, –ium-mal végződik.

I. Háromvégű melléknevek.

acer, acris, acre, élés
Singularis.

m. f. n.
Nom. ácep acris acre éles
Gen. acris éles(nek a)
Dat. acri élesnek
Acc. acrem acrem acre élest
Abl. acri élestől

Pluralis.
na. f. n.

Nom. acres acres acria élesek
Gen. acrium élesek(nek a)
Dat. acribus éleseknek
Acc. acres acres acria éleseket
Abl. acribus élesektől.
így declináljuk a következö mellékneveket: 

dldcer, cris, cre fürge
celeber, bris, bre ünnepelt
celer, celeris, celere, pl. gen. celerum gyors 
saluber, bris, bre üdvös
silvester, tris, tre erdei
campester, tris, tre mezei

, volucer, -cris, cre, pl. gen. volucrum 
és -ium szárnyas, röpködő,

továbbá equester lovas, pedester gyalogos, nemkülönben e hónap– 
neveket September, October, November, December.



így declináljuk a következőket is:

II. Kétvégű melléknevek.

fortis forte, bátor

Singularis.
m.f. n.

Nom. fortis forte bátor
Gen. fortis bátor(nak a)
Dat. forti bátornak
Acc. fortem forte bátrat
Abl. forti bátortól

Pluralis.
m. f. n.

Nom. fortes fortia bátrak
Gen. fortium bátrak(nak a)
Dat. fortibus bátraknak
Acc. fortes fortia bátrakat
Abl. fortibus bátraktól.

facilis, e könnyű
similis, e hasonló
humilis, e alacsony.

III. Egyvégfi melléknevek.

felix, szerencsés

Nom. félix
Singularis.

szerencsés
Gen. felicis szerencsés(nek a)
Dat. felici szerencsésnek
Acc. felicem n. felix szerencsést
Abl. felici szerencséstől

Pluralis.
Nom. felices n. felicia szerencsések
Gen. felicium szerencsések(nek a)
Dat. felicibus szerencséseknek
Acc. felices n. felicia szerencséseket
Abl. felicibus szerencsésektől.

Plur. neutr. nöm. és accusativusra külön alakjuk van –ia, végződéssel, 
tehát ezekben az esetekben kétvégŰek.
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így declináljuk a következőket is:
pübés, eris serdült supplex, icis könyörgö expers, –rtis nem 
ferox, öeis vad, zordon atrox, ocis szörnyű [részes
iners, –rtis tétlen par, pdris egyenlő, pár
prüdens, anceps, cipitis kétes

–ntis okos concors, rdis egyetértő.

21« Eltérések a melléknevek declinatiójában.

1. Vannak melléknevek, melyeke† az imparisyllabák (mással– 
hangzós tövűek) szerint declinálunk (–e, –o, ~um); ilyenek a kö– 
vetkezők:

a) kőzépfokú melléknevek, pl.:
. maior, maius, nagyobb, maiore, maiora, maiorum;

altior, altius, magasabb altiore, altiora, altiorum;
Jegyzet. Plus többes genitivusa azonban plurium, complures, complu

rium.
b) vetus, eris, régi, veter e, vétera, veterum;
c) következő egyvégű melléknevek, melyeknek többes semle

gese nem használatos:
pauper, eris, szegény; paupere, pauperum
princeps, cipis, első; principe, principum
particeps, cipis, részes; participe, participum
deses, idis, hanyag; deside, desidum
dives, itis, . gazdag; dlvite, dlvitum
compös, pötis, valamivel bíró; compote, compotum
sospes, pitis, ép; sospite, sospitum,
superstes, -titis fennmaradó ; superstite, superstitum 
caelebs, -ibis nőtlen. caelibe, caelibum.

Eltérések:
inops, opis gyámoltalan; inopi, inopum
memor őris . emlékező; memori, memorum
celer, eris gyors; celeri, celerum
vigil, is- éber vigili^ vigilum.

2. Az ans, ens-végű melléknévi igeneveknél (participiumok) 
a sing. ablativus e-vel végződik, ha főnév gyanánt állnak, vagy 
igenévként szerepelnek pl. abl. absolutusban: praesente populo a 
nép jelenlétében, ha pedig mint melléknevek szerepelnek, akkor 
i-vel, pl.:

sapiens, ntis bölcs
d sapienti virö bölcs férfiútól
a sapiente bölcstől;
in praesenti periculo a jelen veszélyben 
praesente patre az apa jelenlétében.
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3. A melléknevek declinatióját követik a fönévül használt 
melléknevek, pl.:

aequalis (homo) is, kortárs; aequali, aequalium 
annalis (liber) is, évkönyv; annali, annalium.
A melléknevek, mint tulajdonnevek -e-vel képezik az ablativ.-t, 

Metellus Celer ab Metello Celere, Samnis Samnitis, mint mellék
név -i-vel, de a Samnite.

Jegyzetek. 1. A harmadik declinatióhoz tartozó es végű görög tulajdon- 
nevek a genitivusban ts-szel vagy i-vel végződnek; n. Achilles, g. Achillis 
vagy Achilli. Ulixes, g. Ulixis vagy Ulixi.

2. Az o végű nőnevek genitivusa us-szal, accusativusa o-val végződik, 
vagy pedig latinosan declináljuk az n tövűek szerint pl. Dido, g. Didus 
(Didonis), a. Dido (Didonem).

3. Több görogből átvett szónak a sing. accusativusa a-val végződik, 
pl. Pericles, Periclea; Agamemnon, Agamemnöna; aether, aethera ; aer, aera.

4. Az is végű görög szavak sing. accusativusa im vagy tn-nel, abla
tivusa t-vel végzödik, pl. poesis, acc. poésim vagy poesin, abl. poési. A 
többes gen. görögös ön végzete könyvcímekben fordul elő, pl. Metamorphoseon 
Libri, Az Atváltozások Könyvei.

22. A harmadik declinatio nemi szabályai.

I. Hímneműek.
l'o'szabály: Az o, or, os, er végűek és az es végű impari– 

syllabák hímneműek.
sermö (sermönis) patrius anyanyelv
color (colöris) pulcher szép szín
mös (moris) antiquus régí szokás
passer (passeris) domesticus házi veréb 
paries (parietis) albus fehér fal,

homö (hominis) sapiens az (eszes) ember
mos (moris) patrius ősi szokás
anser (anseris) domesticus házi lúd
carcer (carceris) Mamertinus börtön (a Fórumon)
pes (pedis) citus gyors lab
miles (militis) gloriosus . a dicsekvő katona
limes (limitis) Pannonicus a pannóniai határ.

Kivételek:
1. Az o végűek közül: a do, go, io végű szók és cáro 

nőneműek; hímneműek ordo, scipio, septentriones, púgio.
fortitudo (fortitudinis) magna nagy bátorság
imago (imaginis) picta festett kép
légio (legionis) armata fegyveres legio
c&rö (carnis) ferina vadhús
ordö (ordinis) senatorius senatori rend
scipio (scipionis) eburneus elefántcsont pálca
septentriones (septentrionum) gelidi hideg észak 
pugio (pugionis) acutus hegyes tőr



hirundo (hirundinis) rustica fiisti fecske (mezei)
testudo (testudinis) arietaria ostromfödél (kosvédö)
virgo (virginis) vestalis Vestaszűz
legio (legionis) secunda adiutrix a második segédlegio
ordö (ordinis) equester lovagrend (Aquincumban)
margo (marginis) látus széles szegély
vespertilio (vespertilionis) murinus denevér.

2. Az or végűek kozül nőnemű: -arbor; semlegesek: 
aequor, cor, marmor.
árbor (arböris) alta magas fa
aequor (aequoris) latum széles tenger
cor (cordis) molle lágy sziv
marmor (marmoris) Parium a pároszi márvány

cor (cordis) plenum megtelt sziv
- arbor (arboris) patula terebélyes fa.

3. Az os végűek közül nőnemű: dos; semlegesek: os 
(öris) és ös (ossis).

dös (dotis) magna 
ös (öris) rotundum 
ös (össis) humanum

, os (oris) tenerum
os (ossis) sacrum

nagy hozomány 
kerek szaj 
emberi csont

gyenge szaj 
kerqsztcsont.

4. Az er végűek közül semlegesek: cadaver, iter, ver, 
verber; nőnemű: linter. .

cadaver (cadaveris) insepultum temetetlen hulla
Ver (veris) sacrum a szent tavasz
verber (verberis) iniquum kegyetlen veres
iter (itineris) longum hosszú utazás
linter (lintris) parva kis csónak.

papaver (papaveris) somniferum kérti mák (álomhozó).

5. Az és végű imparisyllabák közűl nőneműek: quies, 
requies, merces, séges, compedes; semleges: aes.

quies (quietis) nocturna éjjeli pihenés
requies (requietis) grata kellemes űdülés
merces (mercedis) pacta megállapított jutalom
seges (segetis) laeta viruló vetés
compeaes (compedum) ferreae vasbilincs 
aes (aeris) alienum adósság (idegen érc),

ábies (abietis) excelsa lucfenyő (magas)
abies (abietis) pectinata jegenyefenyő (fésűs).



33

II. Nőnemüek.

Főszabály: Az as, aus, is, x végűek, és végű parisylla- 
bák és az olyan s végű szók, melyeknél az s előtt mássalhangzó 
van, nőneműek.

civitas (civitatis) Romana római község
laus (laudis) egregia kiváló dícséret
apis (ápis) mellifica mézelő méh
lex (legis) severa szigorú törvény
nix (nivis) candida fehér hó
sedes (sedis) régia királyi székhely
fröns (frondis) dénsa sűrű lomb
fröns (frontis) serena derult homlok,

civitas (civitatis) stipendiaria adófizető község 
potestas (potestatis) tribunicia tribunusi hatalom 
potestas (potestatis) patria atyai hatalom
anas (anatis) domestica házi kacsa
navis (navis) longa hadihajó (hosszú)
navis (navis) oneraria teherhordó hajó
turris (turris) ambulatoria mozgó torony
felis (felis) domestica házi macska
vitis (vitis) vinifera szőlőtő (bortermő)
lex (legis) Manilia Manilius törvénye
lex (legis) suprema legfelsőbb törvény
vox (vocis) humana emberi hang
salix (salicis) alba fehér fűz
salix (salicis) caprea kecskefuz
rüpes (rupis) Tarpeia a Tarpeji szikla
gens (gentis) Iülia a Júliusok nemzetsége
mens (mentis) sana ép lélek
pars (partis) altera a másik fél (rész)
cohors (cohortis) praetoria testorcsapat
plebs (plebis) misera szegény nép
gens (gentis) togata tógás nép (a rómaiak)
gens (gentis) palliata palliumos nép (a görögök).

Kivételek:

1. Az as végűek közül hímnemű as; semleges vas. ’ 
as (assis) Römanus római as (súly és pénz)
vas (v8sis) argenteum ezűst edény.

2. Az x végűek közül hímneműek: codex, grex, vertex.
codex (codicis) manuscriptus irott könyv 
grex (gregis) magnus nagy nyáj
vertex (verticis) altus magas tető,

rex (regis) sacrificulus főpap
grex (gregis) vágus kóborló nyáj
calix (calicis) aureus aranykehely
fornix (fornicis) Fabianus a Fabiusok kapuja (boltive).

Hittinch—Kliment: Latin nyelvtan. 3
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3. Az is végűek közül hímneműek: a gúis, nis végűek, to– 
vábbá collis, fascis, lapis, ensis, hostis, mensis, orbis,
piscis, pulvis.

anguis (anguis) longus 
sanguis (sanguinis) ruber 
cinis (cineris) canus 
finis Inis) certus 
panis (panis) quötidianus 
collis (collis) altus 
fascis (fascis) laureatus 
lapis (lapidis) Phrygius 
ensis (ensis) ferreus 
hostis (hostis) málevölus 
mensis (mensis) Ianuarius 
orbis (orbis) pictus 
piscis (piscis) mutus 
pulvis (pulveris) ater 

testis (testis) oculatus 
ignis (ignis) aeternus Vestae 
axis (axis) longus 
lapis (lapidis) durus

hosszú kígyó 
vörös vér 
szürke hamu 
biztos határ 
mindennapi kenyér 
magas domb 
babérkoszorús vesszőnyaláb 
frígiai kő 
vaskard 
rosszakaró ellenség 
januárius hónap 
(Képes Világ) 
néma hal 
fekete por, 
szemtanu 
öröktűz
hosszú tengely 
kemény kő.

4. Az s végűek közűl (megelőző mássalhangzóval) hím– 
neműek: dens, föns, möns, pöns.

Jegyzet. A főnévül használt igenevek (participiumok) és melléknevek 
olyan neműek, mint az a főnév, amelyre vonatkoznak, pl. oriens, entis kelet; 
occidens, entis nyugat; mindkettő a hímnemű söZ-(nap)-ra vonatkozik, éppen 
így annalis, is (t. i. llber) m. évkönyv.

dens (dentis) acutus 
föns (fontis) candidus 
möns (montis) Capitolinus 
pöns (pontis) sublicius

dens (dentis) caninus 
fons (fontis) splendidus 
oriens (orientis) sol 
occidens (occidentis) sol

hegyes fog 
kristálytiszta forrás 
a Capitolium hegye 
cölöphid,
szemfog 
ragyogó forrás 
napkelet 
napnyugat.

III. Semlegesek.

Fó'szabály: Az ar, ma, men, ur, us, c, e, 1, t végű 
szók semlegesek.

exemplar (exemplaris) Graecum görög minta 
poema (pegmatis) pulchrum szép költemény
nömen (nominis) clarum híres név
ébur (eböris) Indicum indi ai elefántcsont
corpus (corporis) humanum emberi test
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lac (lactis) concretum 
mare (maris) altum 
mei (mellis) dulce 
caput (capitis) pulchrum

par (paris) nobile 
ágmen (Sgminis) novissimum 
nomen (nominis) gentile 
genus (generis) humanum 
itis (iuris) civile 
ius (iuris) privatum 
ius (iuris) publicum 
corpus (corporis) sanum 
nemus (nemoris) gelidum 
secale (secalis) Cereale 
mare (maris) superum 
mare (maris) inferum 
mare (maris) internum 
caput (capitis) humanum

aludttej 
mély tenger 
édes méz 
szép fej, 
nemes pár 
utócsapat 
nemzetségnév 
emberi faj 
polgári jog 
magánjog 
közjog 
ép test 
hűvös liget 
(Ceres adta) rozs 
az Adriai-tenger (felső) 
a Tyrrheni-tenger (alsó) 
a Földközi-tenger 
emberfej.

Kivételek: himneműek: sol és sal; nőneműek: iuventus 
palus, salus, senectus, servitus, tellus, virtus,

sol (solis) lucidus 
sal (salis) Atticus 
iuventus (iuventutis) pulchra 
pálus (paludis) limosa 
salus (salutis) publica 
senectus (senectutis) honesta 
servitus (servitutis) düra 
tellus (telluris) frugifera 
virtus (virtutis) veneranda

für (furis) nocturnus 
iuventus (iuventutis) iucunda 
senectus (senectutis) molesta

fénylő nap 
attikai só, elmésség 
szép ifjúság 
iszapos mocsár 
közjólét
tisztes öregkor 
kemény szolgaság 
a gyümölcshozó Föld 
tiszteletremeltó erény, 
éjjel járó tolvaj 
kellemes ifjúság 
terhes öregkor.

Jegyzet. Hímneműek a következő állatnevek:
mus (müris) parvus 
lepus (leporis) timidus 
vultur (vulturis) fulvus 

nőneműek
grus (gruis) cinerea 
sus (suis) sordida 
sus (scrofa) domestica

kis egér 
félénk nyúl 
fakó keselyű;

hamvas darú 
mocskos disznó 
házi disznó.

23. Negyedik declinatio (–u tövek).

A negyedik declinatióhoz azok a főnevek tartoznak, melyek- 
nek singularis genitivusa us-szal végződik.

Az idetartozó szavak u tövűek, pl. fructus, fructu-um.
Szótári alakjuk: usus, –us m. használat; pecu,usn. barom.
A hímnemű szók singularis nominativusa us-szal, a semle- 

geseké u-val végződik.
3*
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fructus, us m. gyümölcs, cornu, us n. szarv, kürt

Nom. fructus
Singularis, 

gyümölcs cornfi szarv, kürt 
szarv(nak a)Gen. fructus gyümölcs(nek a) cornfis

Dat. fructui gyümölcsnek cornö szarvnak
Acc. fructum gyümölcsöt cornfi szarvat
Abl. fructu gyűmölcstől cornfi szarvtól

Nom. fructus
Pluralis.

gyümölcsök cornua szarvak
Gen. fructuum gyümölcsök(nek a) cornuum szarvak(nak a)
Dat. fructibus gyümölcsöknek cornibus szarvaknak
Acc.. fructus gyümölcsöket cornua szarvakat
Abl. fructibus gyümölcsöktöl cornibus szarvaktól.

Jegyzet. Néha a masc. sing. dat. is -u-ra végződik. Vergiliusnál: am
plexu, currü, metu, portu, sinu dativusok. Sallustiusnál senatus genitivusa 
senali, az o-tövűek analógiájára.

A cus végű kéttagú szavak, továbbá artus, tribus, véru és 
pecu többes dativusa és ablativusa ibus helyett ubus-szal végződik.

arcus, us m. ÍV arcubus
quercus, us f. tölgyfa quercubus
artus, us m. tag artubus
tribus, us f. néposztály tribubus
veru, us n. nyárs verubus
pecu, us n. barom pecubus
portui, us m. kikötő portibus és portubus
lacus, us m. tó 1dcübus és lacibus.

Jegyzet. Arcubus iveknek, arcibus váraknak; artubus tagoknak, artibus 
művészeteknek.

E szónak domus némely esete a második declinatio szerint 
alakult:

Singularis. Pluralis.
Nom. dömus ház domus házak
Gen. domus ház(nak a) domuum ás domorum házak(nak a)
Dat. domui háznak domibus házaknak
Acc. domum házat doműs és domös házakat
Abl. domö háztól domibus házaktól.

Domi .otthon, domum haza, dömö hazulról.

Az -u tövű szók neme.
Az us végu szók. hímneműek, az u végűek pedig semlegesek.

exercitus (us) perpetuus állandó hadsereg 
arcus (fis) caelestis szivárvány
cornu (fis) dextrum jobbszárny
cornu (fis) sinistrum balszámy
gelu (fis) acfitum csípős fagy (éles).
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Kivételek. Nőneműek: dcus, dömus, Idus, manus, porticus, 
tribus.

ácus (űs) acűta hegyes tű
dömus (űs) aurea aranyház
Idus (uum) Martiae március Idusa (l5-e)
mánus (űs) dextra jobbkéz
porticus (us) publica nyilvános csarnok
tribus (űs) rustica vidéki néposztály, kerűlet

dömus (us) aurea Neronis Néro aranyháza 
manus (us) sinistra balkéz
tribus (us) urbana városi néposztály, kerület
pinus (us) montana törpefenyő (hegyi)
pinus (us) silvestris erdei fenyő
quercus (us) pedunculata kocsá»nyos tölgy.

Jegyzet. Tonitrus, us mennydörgés, az egyes számban hünnemű, a töb– 
besben pedig semleges, tonitrua.

24. Ötödik declinatio (–e tövek).

Az ötödik declinatióhoz azok a főnevek tartoznak, melyeknek 
singularis genitivusa ei-vel végződik.

Az idetartozó szavak e tövűek, pl. dies, dierum.
Szótári alak: res, rel f. dolog.

dies, –ei m. nap
Singularis. Pluralis.

Nom. dies nap dies napok
Gen. diei nap(nak a) dierum napok(nak a)
Dat. diei napnak diebus napoknak
Acc. diem napot dies napokat
Abl. die naptól diebus napoktól.

A singularis gen. és dat.-ban az e i után hosszú, mással– 
hangzó után rövid, pl. diei, fídei, rel. Néha a sing. gen. –t, pl. 
tribunus plebi e helyett plébei; plébi scitum néphatározat; plebes, 
ei nominativusból.

Te bs többes száma csak e két szónak van: dies, nap; res, 
dolog.

Sallustiusnál, Plautusnál gen. die is.

Az -e tövű szók neme.

Az ötödik declinatióhoz tartozó szavak nőneműek, hímnemű 
csak meridies; dies hímnemű vagy nőnemű.

rés (réi) publica köztársaság
dies (diei) festus ünnep
meridies (öi) cálídus meleg dél
dies constituta kitűzött nap,
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dies (diei) ater 
dies (diei) bissextus 
acies (aciei) recta 
acies (aciei) obliqua 
fides (fidei) Graeca 
facies (faciei) pulchra 
glacies (glaciei) frigida

gyásznap (fekete) 
szökőnap 
egyenes csatarend 
ferde csatarend 
görög hűség 
szép arc 
hideg jég.

Helyhatározó eset.
A hol? kérdésre felelő helyhatározónak is régen külön esete 

volt a casus locativus; esetjele az I. és II. declinatióban az egyes 
számban –i (v. ö. ibi, ubi) pl. Romai - Romae ~ Rómában, Delöi— 
Deli = Delus szigetén. (Az –í a tő a-val ae-vé, -o-jával i-vé olvadt 
össze.) Karthagini = Karthagóban. Közneveknél is előfordul: domi 
otthon, domi bellique, domi militiaeque háborúban-békében; humi 
a földön, rüri falun, animi lelkében.

25« Az öt declinatio eseteinek áttekintése.

Ebben a táblázatban az öt declinatio esetjeleit (suffixum) talál– 
juk. Az egyes casusoknak ebbe a jellemző végződésébe sok esetben 
beleolvadt a tőhangzó vagy más hangtani változás történt. Ezek– 
nek a hangváltozásoknak a magyarázatát a következő 26. fejezet

Singularis.

I. II. III. IIII. V.

N. a U8, er, ir, ur; (kűlönféle) us; u es
um

G. ae i V us éi
D. ae ö i Ul, ü

V
ei

A. am um ém (im); um;u em
seml. = nom.

A. a ö v —e, i n e
Pluralis.

N. ae i; a es; á,, ia us, ua es
G. arnm orum um, lum uum erum
D. ís 1S ibus íbus, ebus

ubus
A. as ős; á és; á (ia) us;na es
A. is ís ibus ibus, ébus

nbns
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26. Az esetek alakulása.

Singularis.
1. Nominativus. Hím– és nőnemű o–, í–, u–, e-tövű főnevek esetjele s, pl. 

hortus, navis, fructus, dies és sus.
Az o-tövűek végső magánhangzója az o, u-vá vált, servos, servus, vagy 

elesett, pl. pueros, puer, agros a görög 3typos—ager, 21der. Régi latin feliraton 
SACROS—sacer.

Mássalhangzós tövek nominativusában az s esetjel néma mássalhangzó 
és m után többnyire megmarad, pl. regs — rex, urbs, ped-s — pes, hiem-s — 
hiems.

Nincs esetjele az a-tövűeknek, pl. mensa; és az Z-tövűeknek, pl.: sol 
sal; az n-tövűeknek nominativusa a tőnek módosulása által képződik, pl. 
homin — homo, nomin — nomen, ordin — ordo, carn — caro. Az s-tövűek 
a nominativusban megtartják az s mássalhangzót, pl.: oss — os, ass — as. 
Az r-tövűek nominativusában a tő végső mássalhangzója néha megmarad 
pl.: pastor — pastor, passer passeris, orator, oris.

Az o-tövű semlegesek esetjele m, bello-m — bellum. A tő szerepel mint 
nominativus némi változással a mássalbangzós és í-tövű semlegeseknél, pl. 
mari — mare, capit — caput, lac(t) — lac, meli (meli), mei, cor(d) — cor.

2. Genitivus. Mássalhangzós tövek esetjele Is, pl. rex, regis; az u-tövűek
esetjele s; a- és o-töveknél i; pl. mensa-i = mensae, horto-i = horti. A régies 
familias megfelel a gör. (chórasz)-nak; az u-tövűek genitivusában az
C előtt a tő teljes fokon, azaz diphthongussal jelent meg senatou-s, de van 
senatuis és senati is.

3. Dativus. Esetjele i, régi feliraton NVMASIOI — Numerio (s > r 
rhotacizmus—) a görögben'is (a)t, (e)i a dat.: Xúxw (lükó), pl. mensa-i = 
mensae, horto-i = hortö, fructui, pedi gör. rcoöí (podi); régi felirat POPULOI 
ROMANOI — populö Romanö dat. VIRTVTEI (Scipio Barb.).

4. Accusativus. Esetjele m, előtte a hosszú magánhangzó megrövidül, 
tehát –ám, –um, -em; pl. mensám, horto-ín = hortum. A (mássalhangzós 
töveknél ez az m vokalizálódik vagyis ped-rn alakot úgy ejtjük, hogy a d és 
m között egy olyan határozatlan hangot ejtünk, mint a németben, ha a 
I e 6 e n laffen szót helyesen ejtjük németesen. (Ezt a hangot megfordított 
e-vel jelölik o, a neve swa indogermanicum). Tehát a görög 7cóö-p. = zóSa (poda), a 
latin ped-m = pedem; (m, n azt jelentik, hogy ezek mellett a mássalhangzók 
mellett az a határozatlan d hang fejlődik a kiejtésÉen). Az í-tövü főnovek az accu– 
sativusban vagy megtaríják, vagy e-vé változtatják a tőhangot, pl.: vis — vi, 
vim; pars — parti — partem, navis — navi — navim és navem.

5. Ablativus. Esetjele eredetileg d volt, ami a magánhangzós tövek 
utolsó, hosszú magánhangzója után elesett, a Kr. e. III. században Scipio 
Barbatus síremlékén (Kr. e. 298 cons.) GNAIVOD — Gnaeo; L. Corn. Scipio 
siremlékén (Kr. e. 259 cons.) MERETOD — meritö; a mássalhangzós tövek 
pedig é esetjelet kapnak, pl.: mensa, hortö, regé. Néhány i-tövü főnév az 
ablativusban megtartja az i-t; az ?-tövű melléknevek és belőlük lett főnevek 
rendesen megtartják, pl.: mare –– mari, de avis — ave; felix — felici; aequalis 
(kortárs)— aequali. Az ablativusszalrokonjelentésű a helyhatározó eset locdtivus, 
melynek jele i, pl.: Roma-i, Romae; Delo-i, Deli; Carthagini — Carthagine.

Pluralis.
1. Nominativus. Az a–, o-tövűek esetjele i, pl. mensa-i — mensae; horto-1 — 

horti. A másssalhangzósaké, u–, e- és í-tövúeké es, 7zó8-e? (podesz) — pedés; xúvec 
(künesz) — canes, az i-tövek es jele < ei-es pl. avei-es > aves, zóket-e; — 
kóXei? (poleisz); ezt a hosszú és jelet vették a mássalhangzós tövek rex, reges, 
hömö, homines; fructou es > fructus, rei-es > res. A semleges szavak többes 
nominativusa és accusativusa mindig a-ra végzödik és ez az a-tövek sing. 
nom.-ának az a hangja, rösa = £óöa (rhoda) rózsák.
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2. Genitivus. A gen. eredeti esetjele –sőm, később um, mint mással– 
hangzós és u-tövek mutatják : reg-um, mari-um, fructü-űm és az o-tövek régies 
végződése, mely az istentisztelet, a gazdasági és hivatalos élet kifejezéseiben 
megmaradt: pl. deűm — deorum, nűmmum — nummorum, fabrum = fabro
rum. Az a-tövek jeie –söm, a görög ^eá(o)wv — Secov (theasón—theón), a latin 
dea-son, az s magánhangzók közt rhotacisál, tehát deárum. Az –o, -e-tövek az 
a-tövek analogiájára (hasonlatosságra törekvés) a –rum jelet vették fel: horto
rum, die-rum. A –rum végződés legrégibb adata a Scipio síremlék (Kr. e. 259) 
DVONORO = bonorum. A több gen. –um végződése rövid az –árum, –orum, 
erum, a III. decl. –um, –iurn és a IV. uum végződésében.

3. Dativus. Aza és o tövűek esetjele is ; — e–, i- és u-tövűeké bus, mással– 
hangzósaké (i)bus, pl. mensa-is — mensis, horto-is — hortis, reg-i-bus, die
bus, fructu-bus = fructibus.

4. Accusativus. A többes accusativus esetjele s. A gót gasti (a latin 
hostis = idegen, vendég) plur. acc. gast-ns, a latin hosti-ns — hostes, görög 
7uóXt-v; — 7cóXeis (polinsz—poleisz); az előtte álló magánhangzó rendesen hosszú, 
mivel az esetjel eredetileg ns volt, de az n elesése után az előtte lévő 
magánhangzó pótlónyujtást kapott; pl, mensa-ns — mensas, horto-ns — hortös, 
rege-ns — regés, icó8a; (podasz) — pedes.

5. Ablativus. Mindig egyenlő a dativusszal.

32. Hiányos és eltérő hajlitású főnevek.
Azokat a főueveket, melyeknek nincs teljes declinatiójuk, 

hiányosaknak (defectiva) nevezzük.
I. Számra nézve hiányosak (Defectiva numerö).

1. Némely főnév csak egyes számban fordul elő (singularia 
tantum). Hyenek az elvont főnevek (abstracta), pl. iustítia igazsá– 
gosság; gyűjtőnevek (collectiva), pl. vulgus néptömeg; anyagnevek, 
pl. aurum arany.

2. Némely főnév csak többes számban fordul elő (plüralia 
tantum). Ilyenek:

angustiae, árum f. szoros
divitiae, arum f. gazdagság
epulae, arum i. lakoma
exsequiae, arum f. temetés
insidiae, arum f. les, csel
manubiae, arum f. zsákmány
minae, arum f. fenyegetés
arma, orum n. fegyverek
castra, orum n. tábor
spölia, orum n. zsákmányul ejtett fegyverek
comitia, orum n. népgyűlés
exta, orum n. belek
gemini, orum m. ikrek
liberi, orum m. gyermekek
moenia, ium n. városfalak
manes, ium m. elhúnytak szellemei
optimates, ium m. nemesek
maiores, um m. ősök
pröcéres, um m. előkelők
viscera, um n. belső részek, zsigerek.
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Továbbá városnevek, naptári szavak, némely nap és ünnep neve : 
Athenae, arum f. Athén
Corioli, orum m, Corioli, város
Tarquinii, orum m. Tarquinii, város
Vel, orum m. Veji, város
Hierosolyma, őrum n. Jeruzsálem 
fasti, orum m. naptár
Kalendae, arum f. a hónap első napja ‘
Nönae, arum f. a hónap 5. vagy 7. napja
Idus, uum f. a hónap 13. vagy 15. napja
feriae, arum f. ünnep

Palilia, iumn. Róma alapításának emlékünnepe, április 21. 
Liberalia, ium n. ünnep, melyen az ifjak felvették a toga virílist, 

március 21.

II. Hiányos esetűek (Defectiva casibus).
Vannak szavak, melyeknek nincs meg minden esetük, pl.: 
fors a véletlen, abl. forte véletlenül
(frUx) frügis, em, e; †rüges, um, ibus termés
(frügl hömö derék ember)
nemö (nullius) senki, nemini, neminem
(spons) sponte önként, mea sponte magamtól; 
vicis, vicem, vice; vices, vicibus változás;
vis, vim, vl erő; többese teljes: vires, virium, viribus.
Nehány igéből képezett u-tövu főnév fordul elő ablativus- 

ban, pl.:
iussü parancsárá rögatü kérésére
mönitü intésére natü születésre nézve
(maior natü öregebb, minor natü, fiatalabb).

A következő mellékneveknek nincs semleges többesük: 
pauper, -eris szegény, trux, -cis dacos, concors, –rdis egyetértő.

III. Nem hajlíthatők (Indeclinabilia).
Vannak szavak, amelyek nem declinálhatók, pl.:

†us isteni törvény, szabad
nefas bűn
frügl derék
instar képe valaminek
nequa semmirekellő
pondö súly szerint, font.

IV. Bővelkedő szók (Abundantia).
Némely szónak többféle alakja van:
1. más declinatio szerint is hajlíthatók különböző tövekből 

(heteroclita): iugerum, i n. egy hold föld, plur. iugera, iugerum, 
iugeribus.
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requies, etis f. nyugalom, acc. requietem és requiem ; abl. 
requiete és requie;

vas, vasis n. edény, plur. vasa, vasorum, vasis; 
vesper, i m. az est; vesperi és vespere este.

2. többneműek (heterogenea);
iocus, i m. tréfa; többesben ioci és ioca,
löcus, i m. hely; loci idézetek (könyvben levő helyek), 

löca vidékek,
caelum, i n. az ég, pl. caeli.

3. kétféle tövük van a következőknek:
materia, ae f. és materies, ei f. anyag, 
luxiíria, ae f. és luxuries, ei f. fényűzés, 
plebs, bis f. és plebes, ei f. köznép, 
senectus, –utis f. és senecta, ae f. öregség.

4. Némely főnévnek a többesben más értelme van, mint az 
egyesszámban, pl.:
aqua, ae f. viz aquae, arum f. fürdőhely
castrum, i n. vár castra, orum n. tábor
copia, ae bőség copiae, arum csapatok
comitium, i n. a gyűlés helye comitia, -orum n. népgyűlés 
finis, is m. vég határ fines, ium m. terület, ország
fortüna, ae f. szerencse, fortunae, arum i. vagyon
littera, ae f. betű, litterae, arum f. levél, tudomány
auxilium, ii n. segítség, auxilia, orum n. segédcsapatok
impedimentum, i n. akadály, impedimenta,orum n. poggyász
aedes, is f. templom, aedes, ium f. ház
(ops) öpis f. segitség opes, um f. kincs, hatalom
pars, tis f. rész, partes, ium f. szerep, párt
rostrum, i n. csőr, hajó orra rostra, orum szószék.

28. A melléknevek fokozása (comparatio).

A melléknevek az I., II. és III. declinatióhoz tartoznak, hajli- 
tásukról a 14. és 20. § szól.

A* melléknévnek a latinban úgy, mint a magyarban három 
foka van:

1. alapfok (gradus positivus),
2. középfok (gradus comparativus),
3. felsó'fok (gradus superlativus).
A középfok képzője ior (hím– és nőnem), ius (semleges), 
a felsőfoké issimus, a, um.
E képzők a mássalhangzóval végződő tövekhez közvetlenül 

járulnak; magánhangzóval végződő töveknél a végső magánhangzó
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kiesik. Pl. dives, dlvit, divitior, divitissimus (ditior, ditissimus); 
altus, alto, altior, altissimus.

így is mondhatjuk, hogy a melléknév sing. genitivusának is vagy i 
esetjele helyébe tesszük a megfelelő fokképzőt.

Például:
longus, a, um hosszú; longior, ius hosszabb; longissimus, 

a, um leghosszabb, igen hosszú;
dulcis e, édes; dulcior, ius édesebb; dulcissimus, a, um 

legédesebb;
félix szerencsés; felicior, ius szerencsésebb; felicissimus, a, 

um legszerencsésebb.

Ugyanigy fokozzuk a participiumokat is, pl.:
amans szeretö, amantior, ius; amantissimus, a, um;
prüdens eszes; prüdentior, ius eszesebb; prúdentissimus, 

a, um legeszesebb;
doctus tudós; doctior, ius tudósabb; doctissimus, a, um 

legtudósabb. Vir amantissimus patriae hazáját legjobban szerető 
férfiú.

A középfokú mellékneveket a harmadik declinatióhoz tartozó 
imparisyllabák szerint (e, a, um) declináljuk (lásd 21. §.), pl.:

Singularis. Pluralis.
m. f. n. m. f. n.

Nom. longior longius longiores longiora
Gen. longioris longiorum
Dat. longiori longioribus
Acc. longiorem longius longiores longiora
Abl. longiore longioribus.

A rendestől eltérö fokozás.

1. Az er végű melléknevek felsőfoka a hímnemü egyes no> 
minativus er végződéshez kapcsolt rimus, a, um, (er-simus) 
képzővel alakul, pl.: 
liber, a, um szabad; hberior, ius; liberrimus, a, um
pulcher, a, um szép; pulchrior, ius; pulcherrimus,a,um
celer, is, e gyors; celeriqr, ius; celerrimus, a, um

, hasonló felsőfoka van még a következő mellékneveknek: 
vetus (veter) régi; (vetustior); veterrimus, a, um,
sacer-, cra, erum szent; sanctior, ius (a sacerrimus a, um

sanct-o tőből).
2. A következő hat ilis végű melléknév felsőfokban az is 

végződés helyébe vagyis a mássalhangzőval végzödő megrövidiilt 
töhöz limus (il-simus) képzőt alkalmaz:
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facilis, <e 
difficilis, e 
similis, e 
dissimilis, e 
humilis, e 
gracilis, e

könnyű; facilior, ius;
nehéz; difficilior, ius;
hasonló ; 'similior, ius;
nem hasonló; dissimilior, ius; 
alacsony; humilior, ius;
karcsú; gracilior, ius;

facillimus, a, um 
difficillimus, a, um 
simillimus, a, um 
dissimillimus, a,um 
humillimus, a, um 
gracillimus, a, um.

Jegyzet: utilis felsöfoka utilissimus 3 
nobilis « « nobilissimus 3

3. A dicus, ficus, völus-szsl összetett melléknevek közép– és 
felsőfoka -dicent, –fícent, –völent tövekből származik:
maledicus, a, um átkozódó, maledicentior, maledicentissimus 
magnificus, a, um nagyszeru, magnificentior, magnificentissimus 
benevölus, a, um jóakaró, benevolentior, benevolentissimus; 
igy még: egenus, a, um, szegény, egentior, egentissimus 3 és provi
dus, a, um, előrelátó, prövidentior, prövidentissimus.

4. Azok az us végű melléknevek, melyekben az u-t magán– 
hangzó előzi meg, a középfokot mágis (inkább), a felsőfokot 
maxime (leginkább) igehatározókkal körülírva fejezik ki (a magán– 
hangzók torlódásának elkerülése végett):

idoneus, a, um alkalmas; magis idoneus alkalmasabb; 
maxime idoneus legalkalmasabb.

Hyenek: pius, a, um kegyes; arduus, a, um meredek ; 
necessarius, a, um szükséges.

A -quus végű mellékneveket azonban szabályosan fokozzuk, pl.: 
antiquus, a, um regi; antiquior; antiquissimus./
Különböző tövekből képezik (magnus kivételével) a következő 

melléknevek közép– és felsőfokukat:
bönus, a um jó; mélior, ius; optimus, a, um
málus, a, um rossz; peior, péius; pessimus, a, um
magnus a, um nagy; maior, maius; maximus, a, um
parvus, a, um kicsiny; minor, minus; minimus, a, um
multus, a, um sok; plus; plurimus, a, um.

Jegyzet: magnus a mag-no tőnek -no képzővel ihegrövidült gyökeréböl 
(v. ö. mag-ÍB inkább) képezi fokait: mag-ior — maiior és mag-simus — maxi
mus ; peior — ped-ior –— peiior. Mind a kettőben hosszan ejtendő az i, mintha 
így volna majjor, pejjor (lásd 2. § 2.)’.

Továbbá:
frügi derék; frügalior; frugalissimus
nequam semmirekellő; nequior; nequissimus.

Jegyzet. 1. pZws-nak a singularisban csak seml. nom., gen. és acc.-a 
van, többes száma 4eljes, plures, plura, plurium, pluribus. 2. optimus és* ma
ximus régies alakja: optumus, maxumus.
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Hiányos fokozásúak (defectiva gradibus) a következő mellék– 
nevek:

1. alapfokukat viszonyszó helyettesíti a következőknek:
citra innnen; citerior, ius innenső ;
ultra túl; ulterior, ius túlsó; ultimus, a, um utolsó
infra alul; inferior, ius alsó; infimus,v. imus legalsó
intra belül; interior, ius belső; intimus a, um legbelsö
prae előtt; prior, ius előbbi; primus, a, um első
pröpe közel; propior, ius közelebbi; proximus, a,um legközelebbi.

2. a következők alapfoka ritkán fordul elő :
(posterus, a, um következő); posteri, orum utódok; posterior, 

ius utóbbi; postremus, a, um utolsó; postumus, a utószíilött;
(exterus, a, um külső); exteri, orum külföldiek; exterior, 

ius külsö; extremus, a, um végső;
(superus, a, um felső); superi, orum égiek; superior, ius 

felsőbb; supremus, a, um végső; summus, a, um legfelső.

3. középfokuk nincs a következő mellékneveknek: 
nöuus, a, um új, novissimus, a, um,
vetús régi, (vetustior), veterrimus, a, um,
diversus a, um különféle, diversissimus, a, um.

4. felsőfokuk nincs a következő, főnévként használt és már 
főnévvé vált mellékneveknek:

iuvénis ifjű, iunior
senex öreg, senior
natu minor fiatalabb
natü minimus legfiatalabb
natü maior idősebb
natü maximus legidösebb
adulescens ifjú, adulescentior
alacer vidám, alacrior.

A középfok sokszor összehasonlítás nélkül a tulajdonságnak 
a szokásosnál nagyobb mértékét jelenti (absolutus comparativus) 
pl.: superbior ugyancsak büszke.

A középfok erösítésre szolgál: etiam pl. etiam melior még 
jobb. A felső fokot quam, longe szavakkal tehetjük nyomatékosabbá 
(gradus elativus) pl. longe optimus a legeslegderekabb, quam 
pessimus a lehető leggonoszabb. A felső fok összehasonlítás nélkül 
a tulajdonság nagy mértékét jelenti, pl. vir fortissimus igen, nagyon 
bátor férfi.

A melléknévben kifejezett tulajdonság kisebbítésére (degra- 
datio) középfokban minus, felsöfokban minime határozókat hasz- 
náljuk, pl. minus doctus kevésbbé okos, minime doctus leg- 
kevésbbó okos.
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Arabs 
számjegyek

Tőszámnevek
Cardinalia 

quöt ? — mennyi ? hány ?

Sorszámnevek
Ordinalia 

quotus ? — hányadik ?

1 űnus, a, um egy primus, a, um elso
2 düo, ae, o kettő secundus,a,um(v.alter) második
3 tres, tría három tertius, a, um harmadik
4 quattuor négy quartus, a, um negyedik
5 quinque öt quintus, a, um ötödik
6 sex hat sextus, a, um hatodik
7 septem hét septimus, a, um hetedik
8 octö nyolc octavus, a, um nyolcadik
9 növem kilenc nönus, a, um kilencedik

10 décem tíz decimus, a, um tizedik
’ 11 undecim undecimus, a, um

12 duodecim duodecimus
13 trédecim tertius decimus
14 quattuordecim quartus decimus
15 quindecim quintus decimus
16 sedecim sextus decimus
17 septendecim septimus decimus
18 duodeviginti duodevicesimus
19 undeviginti undevicesimus
20 viginti vicesimus
21 unus et viginti, vig. unus unus et vicesimus, vic. primus
22 duo et viginti, vig. duo alter et vicesimus, vic. alter
28 duodetriginta duodetricesimus
29 undetriginta undetricesimus
30 triginta tricesimus
40 quadraginta quadragesimus
50 quinquaginta quinquagesimus
60 sexaginta sexagesimus
70 septuaginta septuagesimus'
80 octoginta octogesimus
90 nonaginta nonagesimus

100 centum centesimus
200 ducenti, ae, a ducentesimus
300 trecenti, ae, a trecentesimus
400 quadringenti, ae, a quadringentesimus
500 quingenti, ae, a quingentesimus
600 sescenti, ae, a sescente simus
700 septingenti, ae, a septingentesimus
800 octingenti, ae, a octingentesimus
900 nongenti, ae, a nongentesimus

1000 mille millesimus
5000 quinque milia quinquies millesimus

10,000 decem milia decies millesimus
100,000 • centum milia centies millesimus

1.000,000 döcies centena milia decies centies millesimus
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Osztószámnevek 
Distributíva 

quöténi ? — hányanként ?

Számnévi határozók 
Adverbia numeralia 

quoties ? — hányszor ?

Római 
számjegyek

singuli,ae,ae<7?/-e7t/,egyeiikint 
bini,ae,aZj;eiio-fceito,kettenkint 
terni három-három
quaterni négy-négy
quini öt-öt
séni hat-hat
septéní hét-hét
octöni nyolc-nyolc
noveni kilenc-kilenc
deni tíz-tíz

semel egyszer
bis kétszer
tér háromszor
quater négyszer
quinquies ötször
sexies hatszor
septies hétszer
octies nyolcszor
novies kilencszer
decies tizszer

I
II

III 
IIII 

V 
VI 

VII 
VIII 

VIIII 
X

undeni, ae, a 
duodeni 
terni deni 
quaterni deni 
quini deni 
seni deni 
septeni déni 
duodeviceni 
undeviceni 
viceni

undecies 
duodecies 
ter decies 
quater decies 
quindecies 
sedecies 
septies decies 
duodevicies 
undéviciés 
vicies

XI 
XII

XIII 
XIIII 

XV
XVI 

XVII 
XVIII 

XVIIII
XX

singuli et viceni, vic. singuli 
bini et viceni, vic. bini 
duodétricéni
undetriceni

semel et vicies, vic. semel 
bis et vicies, vic. bis 
duodetricies
undetricies

XXI
XXII 

XXVIII 
XXVIIII

triceni 
quadrageni 
quinquageni 
sexageni 
septuageni 
octogeni 
nonageni 
centeni

tricies 
quadragies 
quinquagies 
sexagies 
septuagies 
octogies 
nonagies 
centies

XXX 
xxxx 

L 
LX

LXX 
LXXX 

LXXXX 
c

duceni 
treceni 
quadringeni 
quingeni 
sesceni 
septingeni 
octingeni 
nongéni 
singula milia

ducenties 
trecenties 
quadringenties 
quingenties 
^escendes 
septingenties 
octingenties 
nongenties 
milies

cc 
ccc 

cccc 
D 

DC 
DCC 

DCCC 
DCCCC 
M[CIG]

quina milia 
dena milia 
centena milia 
decies centena milia

quinquies milies
decies milies 
centies milies
decies centies milies [X|

100 
CCIOG 
CCGI930 

CCCCI9999
V
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A számnevek négyfélék, ú. m.:
1. tőszámnevek (cardinalia), e kérdésre felelnek: quőt? 

hány ?
2. sorszámnevek (ordinalia), e kérdésre felelnek: quotus ? 

hányadik ?
3. osztószámnevek (distributiva), e kérdésre felelnek: 

quoténi? hányankint?
4. számnévi határozók (adverbia numeralia), e kérdésre 

felelnek : quőtiés ? hányszor ?
A római számjegyek. A rómaiak számjegyeik közül az első ötöt a kéz 

szétnyitott újjaival jelölték: I, II, III, llll, az ötös számot a négy egybezárt 
újj és a különálló hüvelyk képe V jelentette; két ilyen nyitott tenyér 
egyik a másik fölé helyezve X tizet jelentett. Vagy pedig a görög abc x 
(Chet) betűjét, amely et a 10 jelölésére használtak, felezték meg ötnek. 
A görög abc többi hehezetes betűit is számjegyeknek használták. A (T) (í/iéta), 
késöbb, © G a Centum = 100 kezdő betűjének a hatása alatt C = 100-t 
jelontett. <1* (Phoi) később pq Kr. e. II. száztól M az 1000-t MILLE jelen
tette, pf|-nek a fele D = 500. A T (Psei) V ± L =■ 50. Hogy mikor kezdték 
e számjegyeket használni, nem tudjuk. Ezek a számjegyek csak a legegysze- 
rűbb családi és a szomszédokkal való számolásra voltak megfelelők.

Az arabsszámok Sicilián át jutottak Itáliába és onnan hozzánk a XIV. 
században, de szokásossá csak a XVI. század elején váltak.

30. A számnevek használata.

1. A tőszámnevek közül declinálhatók: unus, duo, tres; a 
százasok (centum kivételével) és mille a többes számban. A sor– 
számnevek és osztószámnevek a második és első declinatió szerint 
hajlíthatók, primus, a, um; singuli, ae, a.
N. ünus, a, um duo duae duo tres tria milia
G. unius duorum duarum duorum trium milium
D. uni duobus duabus duobus tribus milibus
A. unum, am, um duos duas duo tres tria milia
A. unö, a, 0 duobus duabus duobus tribus milibus

Duo szerint declináljuk e szót:
ambo, ae, o ' mind a kettő.

unus pluralisa uni, unae, una unae litterae egy levél, una castra egy 
tábor, unis legibus vivere egy törvény szerint élni; üni alii egyesek... mások. 
Unus et viginti homines huszonegy ember; unam et viginti urbes 21 várost; 
unum et viginti corpora 21 testet. •

2. ' 1000 ember = mille homines v. hominum
2000 ember = duo milia hominum v. homines 
2500 ember = duo milia hominum et quingenti 

vagy hominum duo milia (et) quingenti 
NSbgy duo milia (et) quingenti homines.

Mille passus 1000 lépés, egy római mérföld ; egy lépés (kettős katonai 
lépés) 2X75 cm = 1’5 m; tehát egy római mérföld 1500 m, 1*5 km. Duo 
milia passuum = 2 mérföld, 3 km.
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3. Az összetett számnevekre vonatkozólag megjegyzendő :
a) a tőszámnevek közül 21-től 99-ig vagy az egyesek állnak 

elül cí-tel (mint a németben), vagy a tizesek vannak elül et nél– 
kül (mint a magyarban), 25 = quinque et viginti vagy viginti 
quinque.

b) 100-on felül mindig a nagyobb szám van elül s utána a 
kisebbek sorban et nélkül 365 = trecenti sexaginta quinque.

c) a 8- és 9-cel összetett számneveket kivonással fejezzük ki, 
pl. 18 = duodeviginti, 19 — undeviginti.

Jegyzet. mille és sescenti-t határozatlan számul is használja a latin, 
mint a magyarban 100 és 1000-et.

Mivel a római légióban 60 centuria, egy centuriában 60 ember volt és 
a római földműves kévébe kötött gabonáját hatvanával rakta asztagba, így 
kapott a 10x60 ilyen túlzó jelentést.

4. A latinban a sorszámneveket használjuk az év és óra meg– 
jelölésénél, pl.

1896-ban — anno millesimo octingentesimo nonagesimo sexto; 
hora sexta = hat órakor (a mi időszámításunk szerint délben).

Kettő közül az első prior. . Alter Cicero egy második Cicero. Secundus 
második a sorban, a következő; alter a második basonló.

5. 0sztószámneveket használunk:
a) midőn több birtokosnak egyenkint ugyanolyan számú bir– 

toka van, pl. két kezünk van = binas mdnus habemus; minden 
légióban 6 tribunus volt = in singulis legionibus seni tribüni 
erant. Az osztószámnevek plur. gen.-& um-r& végződik; de singuli ' 
gen. singulorum.

b) szorzásban, 1X1 = 1 semel unum singulum est, pl. 2x2=4, 
bis bina sunt quattuor; 2x3=6, bis terna sunt sex;

c) pluralia tantum-ok mellett:
binae litterae két levél, duae litterae két betű
binae aedes két ház duae aedes két templom.
Jegyzet. Egy levél unae litterae; három tábor trina castra és terna 

castra, három gyermek tres liberi.

6. Számhatározók: primum először, iterum másodszor, ter
tium harmadszor. Felsorolásban így következnek a számhatározók: 
primum — deinde — tum —postremo először — másodszor — har- 
madszor — végül.

Számnevekből képzett meíléknevek: simplex, duplex, triplex, 
egyszeres, kétszeres, háromszoros, multiplex sokszoros.

7. Határozatlan számnevek: multi, ae, a sok; pauci, ae, 
a kevés; cuncti, aé, a valamennyi; ceteri, ae, a a többi; plerique, 
pleraeque, pleraque a legtöbb, (plur. gen. plurimorumque), solus, 
a, um egyedül, totus, a, um egész (decl. mint xmus-t, gen. totius, 
solius, dat. toti, soli).

A magyartól eltérŐleg a tőszámok és határozatlan szám– 
nevek mellett mindig többesben áll a jelzett szó: multi homines 
sok ember, ceteri pueri a többi gyermek.

Hittrich—Kliment: Latin nyelvtan.
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Jegyzet. A törtszámokat a latin különböző módon fejezi ki; ha a szám– 
láló 1, akkor ezt a latin nem teszi ki; ha a számláló eggyel kisebb a nevező– 
nél, akkor a nevező marad el, pl.:

1/s tertia pars 2/s duae partes
V4 quarta pars 3/4 tres partes
*/* duae quartae (partes) 3/s tres octavae (partes)
’/a dimidia pars 5/0 quinque nonae.

31. Névmások (pronomina).

A névmásoknak három csoportja van a latinban:
1. személynévmások,
2. meghatározó és mutató,
3. vonatkozó, kérdő és határozatlan névmások.

1. Személynévmások (pronomina personalia) és visszaható név– 
más (prönömen reflexivum).

A személynévmásnak a latinban csak első és második 
személye van és neme (genus) nincs; a harmadik személyű vissza– 
ható névmásnak nincs külön többesszáma, casusai egyes és többes 
számot jelentenek és jelentésúket a mondat összefüggéséből állapít- 
hatjuk meg.

A visszahatő névmást akkor használjuk, ha az alany ugyan– 
azon személy, mint a névmás, pl. is exercet se ő gyakorolja magát, 
ii se referunt ők magukat visszaviszik azaz visszavonulnak.

A latinban nincs az első és második személyű visszaható név– 
másnak külön alakja, hanem a személyes névmás ego és tu eseteit 
használjuk helyette, pl. lavö me mosom magamat, azaz mosdom, 
lavas te mosod magadat, azaz mosdasz.. w

A személyes névmás első és második személyét nominativus- 
ban csak akkor teszük ki a latinban, — megegyezőleg a magyar– 
ral — ha különös nyomaték van rajta, mert az ige személyjele 
eléggé kifejezi a személyt, pl. vidés látsz, legit olvas. De ha tárgy 
a névmás, akkor ki kell tenni, mert a latinban nincs tárgyas 
ragozás; látlak — video te, látod (őt, azt) — vidés eum (eam, 
id), látjuk (azt) videmus id.

Plautusnál a személyes névmások sing. acc. med, ted; első személy 
dat. mi (= mihi); feliraton: Manius med fecit.

Elsó' személy. Második személy. 3. Visszaható névmás.

Singularis.
N. égo én tu te — —
G. mei irántam tui irántad sui maga iránt,

v. rólam v. rólad
D. mflú' nekem tibi neked sibi magának,
A. me engem te téged se magát,
A. (a) me tőlem (a) te tőled (a) se magától.
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N. nos mi vos ti — _
G. nostri irántunk vestri irántatok sui maguk iránt,

v. rólunk v. rólatok
nostrum közülünk vestrum közűletek

sibiD. nobis nekünk vobis nektek maguknak,
A. nös minket, VÖS titeket, se magukat,

bennünket benneteket
A. (a) nobis tőlünk (a) vöbis tőletek (a) sé maguktól.

A harmadik személy jelölésére is, ea, id meghatározó név– 
mást használjuk a latinban, melynek van három neme.

Sing. Plur.
N. is, ea, id ő, az ii, eae, ea ők, azok
G. eius övé, annak a eorum, earum, eorum övék, azok(nak a)
D. ei neki, annak iis, (eis) nekik, azoknak
A. eum, eam, id őt, azt eos, eas, ea őket, azokat
A. eo, ea, eo tőle, attól iis, (eis) tőlük, azoktól.

Jegyzet. 1. Cum praepositio a névmások mögé kerül ós egybeírjuk: 
mecum, tecum, (sécum) velem, veled, (magával)
nőbiscum, vöbiscum, (sécum) velünk, veletek, (magukkal).

2. A személynévmásokat, kivéve a genitivusaikat, –met, –te szócskák- 
kal erősíthetjük: egomet én magam ; tute te magad; sese őt magát (kettözés, 
reduplicatio).

2. Birtokos névmások (prönömina possessiva).
1. meus, mea, meum enyém, az én —m
2. tuus, tua, tuum tied, a te —d
3. (suus, sua, suum) a saját magáé, övé, az ő —ja
1. noster, nostra, nostrum, mienk, a mi —unk
2. vester, vestra, vestrum tietek, a ti —tok
3. (suus, sua, suum) a saját maguké, övék, az ő —juk.

övé eius, övék eorum, 
hortus meus 
hortus tuus 
hortus eius, suus 
horti mei 
horti tui 
horti eius, sui 
hortus noster 
hortus vester 
hortus eorum, suus 
horti nostri 
horti vestri 
horti eorum, sui

kertem, az én kertem 
kerted, a te kerted 
kertje, az ő kertje 
kertjeim, az én kertjeim 
kertjeid, a te kertjeid 
kertjei, az ő kertjei 
kertünk, a mi kertünk 
kertetek, a ti kertetek 
kertjük, az ő kertjük 
kertjeink, a mi kertjeink 
kertjeitek, a ti kertjeitek 
kertjeik, az ő kertjeik.

Jegyzetek. 1. A kert enyém hortus est meus.
A kert mienk hortus est noster.
Amicus meus barátom, amicus noster barátunk, 
amici mei barátaim, amici nostri barátaink.

2. A jelentés erősítésére szolgál: -pte suffixum, suapte mdnű önnön kezével.
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A magyar birtokos névmásnak és birtokos személyragnak a 
latinban csak a birtokos névmások felelnek meg. A latin a birtok- 
viszonyt nem fejezi ki mindig, úgy mint a magyar, hanem**csak 
akkor, ha különös nyomaték van a birtokon. Pl. amo patrem 
szeretem atyámat, pater msus édes apám; domine uram! frater 
discit a testvérem tanul, frater tuus discit a te testvéred tanul.

A suus, sua, suum éppúgy visszaható jelentésű, mint a se 
(lásd az 1. pontot).

3. Mutatő névmások (prönömina demonstrativa).
V O

hic, haec, höc ez (itt ni! közelre, az első személyre mutat) 
iste, ista, istud az (ott nálad, a második személyre mutat) 
ille, illa, illud amaz, az, az a (ott messze, távolabbra mutat)

Singularis.
N. hic haec hoc ez, ez a, ez az 

ennek a, ezéG. hüius
D. huic ennek
A. hunc hanc höc ezt
A. höc hac hőc ettől

Pluralis.
N. hi hae haec ezek
G. horum harum horum ezeknek a, ezeké
D. his ezeknek
A. hös has haec ezeket
A. his ezektől

Jegyzet. Hic rex magnus ez a nagy király.
Haec regina magna ez a nagy királyné.
Hoc regnum magnum ez a nagy királyság.

Singularis.
N. iste ista istud az, (ez itt, az ni)
G. istius annak a, azé
D. isti annak
A., istum istam istud azt
A. istö ista istö attól

Pluralis.
N. isti istae ista .azok
G. istorum istarum istorum azoknak a, azoké
D. istis azoknak
A. istös istas ista azokat
A. istis azóktól

Singularis.
N. 
G.

ille illa 
illius

illud amaz, az, az a 
amannak a, amazé

D. illi amannak
A. illum illam illud amazt
A. illo illa illo amattól
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Pluralis.
N. illi illae illa amazok
G. illorum illarum illorum amazoknak a, amazoké
D. illis amazoknak
A. illos illas illa amazokat
A. illis amazoktól

Jegyzet. 1. hic, haec, höc-xrak s végű alakjait ce szótaggal erősíthetjük, 
huiusce, hisce. — 2. Illi (sing. dat. és plur. nom.) régies alakja olli (olim egy- 
kor). Ollus leto datus est. Ö a halálnak adatott. (Varrónál). — 3. Törvény- 
széki beszédben a védő a maga felére hic-kel mutat, az ellenfelére iste-vel, ezért 
néha a jelentése megrovó: iste homo az a hitvány embef; ille sokszor ki- 
emelő értelemmel bír: hires, nevezetes, jól ismert: Horatius ille az a híres H.— 
4. Plautus illé, illá-t végéles hangsúllyal, meggyengült jelentéssel mintegy név– 
előt használja; v. ö. a francia le, la névelővel.

4. Meghatározó névmások (prönömina déterminativa).

is? ea, id ő, az, (aki)
idem, eadem, Ídem ugyanő, ugyanaz, olyan (aki) 

ugyanolyan,
ipse, ipsa, ipsum , maga.

Singularis.
N. idem eadem idem ugyanaz
G. eiusdem ugyanannak a, ugyanazé
D. eidem ugyanannak
A. eundem eandem idem ugyanazt
A. eodem eadem eodem ugyanattól

Pluralis.
N. iidem (idem) eaedem eadem ugyanazok
G. eorundem earundem eorundem ugyanazoknak a, ugyanazoké 
D. iisdem (isdem) ugyanazoknak
A. eosdem easdem eadem ugyanazokat
A. iisdem ugyanazoktól

Singularis.

Jegyzet. kz eundem, eandem alak eum-dem, eam-dem-lM fejlődött, 
éppen igy eorundem, earundem az eorum-dem, earum-dem-]M.

A d régi semleges névinási* végződés; v. ö. alius, alia, aliud mas.

N. ipse ipsa ipsum maga
G- ipsius magának a, magáé
D. ipsi magának
A. ipsum ipsam ipsum magát
A. ipsö ipsa ipsö magától

Pluralis.
N. ipsi ipsae,! ipsa maguk
G. ipsorum ipsarum ipsorum maguknak a, maguké
D. ipsis maguknak
A. ipsös ipsas ipsa magukat
A. ipsis maguktól
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Az ipse visszaható értelmű is, pl. me ipsum saját magamat, vos ipsos 
saját magatokat. Néha éppen a jelentése : nunc ipsum éppen most. valószi- 
nűleg is névmás és -pse végződés összetétele. Plautusnál előfordul: eapse 
ő maga; később az iste analogiájára képződtek az alakjai.

5. Vonatkozó névmások (pronomina relativa).

qui, quae, quod aki, amely, ami.
Singularis.

N. qui quae quod aki, amely, ami 
akinek a, aminek aG. cüius

D. cui akinek, aminek
A. quem quam quod akit, amit
A. quo qua quö

Pluralis.
akitol, amitol

N. qui quae quae akik, amik
G. quorum quarum quorum akiknek a, amiknek a 

akiknek, amiknekD. quibus
A. quos quas quae akiket, amiket
A. quibus akiktol, amiktol
Jegyzet. 1. quöcum vagy cum quö akivel, amivel

quibuscum vagy cum quibus akikkel, amikkel.
2. qui annus amely év

quae dies amely nap
quod tempus amely idő.

3. Régies ablativusok: sing.>?wi, plur. quis.
Általános vonatkozó névmások: quicunque, quaecunque, 

quodcunque, akárki, akármi; gen. cuiuscunque; quisquis, quidquid 
aki csak, ami csak, abl. quoquo; qualis e amilyen.

6. Kérdő névmások (pronomina interrogativa;.

(Személyre és tárgyra kérdezűnk vele, tehát főnévi használatú.)
quip, quid? kicsoda? micsoda? melyik?

Sing. N. quis, quid kicsoda, micsoda?
G. cüius kinek a, minek a?
D. cui kinek, minek?
A. quem, quid kit, mit?
A. quö kitol, mitol?

Pluralis.
N. qui quae quae kik? mik?
G. quorum quarum quorum kiknek a? miknek a?
D. quibus kiknek? miknek?
A. quos quas quae kiket ? miket ?
A. quibus kiktol? miktol?

Régi sing. abl.-a qui? qui fit? hogy van az; quis hőmö? 
melyik ember, qui hömö? milyen ember?
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Ide tartoznak: qui, quae, quod milyen ? mino ?
(Tulajdonságra kérdezünk, tehát meUéknévi használatú). 

quisnam, quidnam ugyan kicsoda? ugyan micsoda?
quinam, quaenam, quodnam ugyan melyik? ugyan miféle?

7. Határozatlan névmások (prönomina indefinita).

Főnévi Melléknévi

1. aliquis
aliquid

valaki 
valami

aliqui 
aliqua 
aliquod

valamely

2. quidam egy valaki quidam valamely
quaedam egy bizonyos quaedam
quiddam quoddam

3. quispiam valaki quispiam valamely
quaepiam quaepiam
quidpiam quodpiam

4. quisquam valaki
quidquam valami

5. quivis bárki quivis bármely
quaevis bármi quaevis
quidvis quodvis

6. quilibet bárki quilibet bármely
quaelibet bármi quaelibet

quidlibet quodilbet
7. quisque kiki quisque minden

quidque mindegyik quaeque
quodque iabl. quoque

8. quicunque mindaz, aki
quaecunque bárki
quodcunque akármi

Mindez alakokban a névmást qui, quae, quod szerint decli– 
náljuk, az összetétel többi része változatlan marad, aliquis, g. 
alicuius, d. alicui, a. aliquem, a. aliquo; plur. nom. aliqui, ali
quae, aliqua.

aliquis helyett. si, nisi, ne, num szócskák után quis, qua, 
quid~et> használunk; si quis ha valaki, si quid ha valami.

quidam accusativusa quendam, quandam, quemdam, quam- 
dam helyett, plur. gen. quorundam, quarundam, quorum-dam, 
quarum-datn helyett.

quisquam, quidquam tagadó és kérdő mondatokban fordul 
elő; neque quisquam és senki sem. Nőnemét és többesét ullus 
helyettesíti.

quisque, quidque kiki, mindegyik, minden pl. optimus quisque 
minden derék ember.
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qualiscunque bármilyen, quantuscunque bármekkora, quot- 
cunque bármennyi;

unusquisque, unaquaeque, unumquidque (unumquodque) 
minden egyes, mindegyik; mindkét részét declináljuk, g. unius
cuiusque, d. unicuique, a. unumquemque, a. unoquoque.

Egymást alter alterum; inter se.
Ide tartoznak még a következő névmások: 

unus, a, um egy solus, a, um egyedül
ullus, a, um egy valamely uter, utra, utrum melyik a kettö közül?
nullus, a, um egy sem alter, era, erum egyik a kettő közül
totus, a, um egész neuter, tra, rum egyik sem a kettő közül
ezeknek a sing. genitivusa ius-szal, a dativusa i-vel végződik.

Igy declináljuk ezeket is: uterque, utraque, utrumque mind 
a kettő; utervis akármelyik a kettő közül; uterlibet akármelyik a 
kettő közül; alius, alia, aliud más, gen. alterius, dat. alii.

nemö (ne-hömö) senki nihil (ni-hilum) semmi
nullius. senkié nullius rei semmié
nemini senkinek nulli rei semminek
neminem senkit nihil semmit
nullö senkitol nulla re semmitol
nemo poeta egy költő sem, nemo profeta egy próféta sem.

8. Egymásra vonatkozó nóvmások (pronomina correlatíva).

Kérdők Mutatók Vonatkozók Határozatlanok

quis? ki? is ő, az qui aki quis, aliquis 
valaki

quid ? mi ? id az quod ami quid, aliquid 
valami

qualis, -e? 
milyen ?

talis, -e olyan qualis, -e 
amilyen

qualislibet
akármilyen

quantus ?
mekkora ?

tantus akkora quantus
amekkora

quantuscunque 
akármekkora

aliquantus 
valamekkora,

quantum jókora
quantum? 

mennyi ?
. tantum, annyi amennyi quantumcunque 

akármennyi

quöt ?
hány? mennyi?

tot annyi 
totidem 
ugyanannyi

quöt ahány quötcunque 
quotquot

akárhány
aliquot 

néhány
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Kérdők Mutatók Vonatkozók Határozatlanok
Helyre vonatkozók: (adverbia löci).

ubi? hol hic itt 
istic emitt 
illic amott 
ibi ott 
ibidem 
ugyanott

ubi ahol 
ubicunque 

ahol csak

alicubi, usquam 
valahol

ubique 
mindenütt

unde? honnan hinc innen 
istinc'erninnen 
illinc
amonnan 

inde onnan

undeahonnan alicunde
valahonnan 

aliunde
máshonnan

quö? hová? hüc ide 
istüc oda 
eo oda 
illüc amoda

quö ahövá 
quöcunque 
ahová csak

aliquö valahová 
alio máshová

qua? merre? 
hogyan ?

hdc erre 
ed arra

qua amerre 
quacunque

amerre csak

aliqua
valamerre

Időre vonatkozók: (adverbia temporis).
quando? mikor? nunc most 

tunc, tum
akkor

quando
amikor

v 
aliquando 
valamikor 

alias máskor
quamdiu ? 
meddig ?

tamdiu addig quamdiu
ameddig

aliquamdiu
valameddig

quötiés ?
hányszor

töties
annyiszor

quötiés
ahányszor

aliquoties 
néhányszor

Módra vonatkozók : (adverbia mödi).
quömödö? qutf 
hogyan?

sic így , 
ito úgy

quömödö
ahogyan

aliquö-modo 
valahogyan

cür? quare? 
miért?

ideo 
idcirco 
propterea 

azért

quia
quare 
quapropter 
amiért, mert

—

quam? mily? tam oly quam, amily —
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Jegyzet. Quam és tam csak melléknév vagy igehatározó előtt állhat 
quanta bonitas mily nagy jóság; quam bőnus mily jó; quam bene mily jól; 
tam bonus oly jó; tam bene oly jól.

32. Határozószók (adverbia).
A határozószók vagy eredetiek (primitiva), vagy származottak 

(derivata), melyek más szóból képződtek.
Eredetiek pl.: cras holnap; nimis nagyon; idm már; mox 

nemsokára; saepe gyakran; vix alig; semper mindig; procul 
távol; prope közel.

A származottak főnévből, melléknévből vagy névmásból 
erednek.

I. Főnévből származottak:
domi otthon; dömum haza; dömo hazulról; pariim részint; 

mödö csak; diu sokáig.
II. Melléknévből származottak:
A második declinatióhoz tartozó melléknevekből úgy képezzük 

a határozószókat, hogy a tő véghangzója az –o helyébe e-t teszünk.
A harmadik declinatióhoz tartozó melléknevekből pedig úgy 

képezünk határozósz'ókat, hogy a tő véghangzója az –i után –ter 
képzőt alkalmazunk. Az –ns végű mellékneveknél a tőnek –ti 
végzetét elhagyjuk és így járul hozzá a –ter képző.

longus, a, um hosszú longe hosszan
pulcher, a, um szép pulchré szépen
celer, is, e gyors celeriter gyorsan
fortis, e bátor fortiter bátran
sapiens bölcs sapienter bölcsen
prüdens okos prudenter okosan.
Jegyzet. difficilis, e nehéz, difficulter nehezen. 
Eltérő képzésűek:

1. bene ■ jól male rosszul
facile könnyen impuné büntetlenül

2. certatim versengve nöminatim névszerint
privatim magánosan statim azonnal

3. antiquitus régóta divinitus isteni sugallatból
funditus alapostól pénitus teljesen

4. ceterum különben paulum kevéssé
recens az imént plürimum leginkább
nimium nagyon potissimum leginkább

5. citö gyorsan crebrö gyakran
consulto szándékosan falsö hamisan
merito méltán rarö ritkán
certö biztosan certe legalább
verö csakugyan vere igazán

6. dextra, jobbra sinistra balra
recta egyenesen

7. audacter bátran aliter másképen.
firmiter erősen
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Összetettek: nön nem
(A régi latinban neonum — n(e) oinom — n(e)-unum — egyet se = semmit

se, a német rvein.)
antea, ezelőtt interea eközben
denuö újból propterea azért
hödie ma magnopere nagyon
quotannis évenkint scilicet tudniillik.

A határozószók fokozása.
A határozószók középfokául a melléknév középfokának 

egyes semleges accusativusát használjuk. A felsöfokú hatá– 
rozószó e-vel végződik, pl. :
longe hosszan longius hosszabban longissime 

leghosszabban
pulchre szépen pulchrius szebben pulcherrime 

legszebben
celeriter gyorsan celerius gyorsabban celerrime

leggyorsabban
fortiter bátran fortius bátrabban fortissime 

legbátrabban
sapienter bölcsen sapentius bölcsebben sapientissime 

legbölcsebben
prudenter okosan prudentius okosabban prudentissime 

legokosabban
saepe gyakran saepius gyakrabban saepissime 

leggyakrabban.
Eltérő fokozásúak:

multum sokat plus többet plurimum legtöbbet
magnopere • nagyon magis inkább maxime leginkább 5
diu sokáig diutius tovább diutissime legtovább
(—) ocius gyorsabban ocissime leggyorsabban
(potis) pötius inkább potissimum leginkább
nuper minap nuperrime legközelebbi
secus máskép, secius, setius (nihilö sétius nemkülönben). időben

III. A névmásokból származott határozószókat lásd a hatá– 
rozó névmások (31. § 9.) alatt.

33. Előljárók (praepositiones).

A prsepositiók mindig az előtt a főnév előtt állnak, amellyel 
együtt jelentenek határozó mondatrészt, éppen ezért hívják elől– 
járóknak.

Három csoportjuk van; az első csoporthoz tartozók accusa– 
tivusszal állanak, a másodikhoz tartozók ablativusszal és a har– 
madikhoz tartozók vagy accusativusszal vagy ablativusszal, 
a szerint, hogy milyen kórdésre felel a határozó.
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Jegyzet. A magyarban a névutóknak van megfelelő szerepük, melyek 
nem magukban, hanem más névszóval együtt fejeznek ki határozókat. Még 
abban is van hasonlóság a latin előljárók és a magyar névutók között, hogy 
eredetileg mind a kettő önálló határozószó volt, sőt egyik-másik még most is 
használatos határozószónak is, pl. kíviil, túl ; contrá ellen, extra kívül.

1. Accusativusszal álló pr«epositiók i 
ante, dpüd, ad, adversus, 
circum, circa, citrfi, cis 
contra, erga, extra, inter, 
infra, intra, iuxta, ob, 
pénés, pöne, pöst és praeter 
prope, propter, per, secundum, 
supra, versus, ultra, trans.

ante előtt, ante portas a kapu előtt, ante urbem conditam a 
város alapítása előtt. 

apud –nál, nél, mellett, előtt, apud nővercam a mostoha anyánál, 
apud senatum a senatus előtt, 

ad -hoz, -hez, felé, –nál, –nél, ad lyram a lanthoz, 
pugna ad Cannas a cannsei csata, 
usque ad urbem a városig, 
adversus ellen, fele, adversus duös kettő ellen, 
circum körül, circum urbem a város körül, 
circa köré, körül, circa urbem a város köré, 
citra, cis innen, citra, cis Danűvium Dunáninnen, 
contra ellen, iránt, felé, contra vim erő ellen, 
erga iránt, erga me irántam, amor erga, parentes szeretet a szü– 

lők iránt, 
extra kivül, extra műrös a falakon kívül, 
inter között, inter caecos a vakok között, 
in/rct alatt, infra sölem a nap alatt, 
intra belui, intra mürös a falakon belül, 
iuxta mellett (közvetlenül), iuxta fluvium a folyó mellett, 
ob, előtt, ért, ob oculos a szemem előtt, ob eam rem azért,

a miatt, 
pénes –nál, -mel, hatalmában, penes auctores a szerzőknél, penes 

me az én hatalmamban, 
praeter mellett, kivűl, praeter castra a tábor mellett el, praeter 

té rajtad kívűl, 
pöne mögött, pöne castra a tábor mögött, 
post mögött, után, óta, post nubila ború után, post hominum 

memőriam emberemlékezet óta, 
pröpe közel, pröpe urbem a városhoz közel, 
propter közelében, –ért, miatt, propter pacem a béke miatt, 
per keresztül, által, végig, per aspera küzdelmeken keresztűl, 
per urbem a városon végig, per legatos követek; által, 
secundum szerint, secundum Platonem Plátó szerint, secundum 

fluvium a folyó mentében, 



Suprd fölott, supra légem a törvény fölött, 
versus felé, domum versus hazafelé (névszó után áll, mint a név–

utó (postpositio), 
ultra túl, ultra montés a hegyeken túl, 
trans túl (közvetlenül), trans fluvium a folyón túl;

ante urbem conditam a város alapitása előtt
post urbem conditam a város alapitása után
ante Christum natum Krisztus születése előtt
post Christum natum Krisztus születése után
ad Kalendás Graecas a görögök kalendaeján

(soha napján) 
post iucundam iuventutem a kellemes ifjúság után 
post molestam senectutem a terhes öregkor után 
per vim erőszakosan
per iocum tréfából
per Deum az Istenre
supra grammaticos a grammaticusok felett
ultra crepidam a kap'tafán túl.

II. Ablativusszal álló praepositiok;
a, ab, cum, dé, ex és £ 
coram, síné, prö és prae.

a –tól, –től, által, a magistro a tanító által, ab urbe a várostól, 
cum -val, -vel, cum lupis a farkasokkal, 
dé –ról, ről, de mortuis a halottakról,
ex –ból, –ből, szerint, ex ungue a körömből, kármáról, ex 

consuetudine szokás szerint, 
é –ból, ből, e pumice a tajtékkőből,
coram jelenlétében, coram latrone a rabló jelenlétében, a rabló előtt, 
sine nélkül, siné ira harag nélkül, 
prö –ért, prö patria a hazáért,
prae előtt, miatt, prae se ferre mutogatni, prae lacrimis a 

könnyektöl (miatt). 
ab urbe condita a város alapításától
ab omni parte minden tekintetben
ex vötö fogadalomból1
ex libris könyvek közül.

III. Accusativusszal és ablativusszal álló prsepositiok:
in, sub, super.

E kérdésre: hová? accusativusszal, 
hol? ablativusszal.

in -ba, -ban 
sub alá, alatt 
super fölé^ fölött

in urbem a városba in urbe a városban
sub iugum iga alá sub dívö szabad ég alatt
super montem a hegy fölé super monte a hegy fölött
in Italiam Itáliába in Italiá Itáliában.
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Jegyzet. Csak mássalhangzóval kezdődő szó előtt állhat cb és 'e, ab és 
ex állhat magánhangzóval vagy mássalhangzóval kezdődő szó előtt; abs a c- 
és í-vel kezdődő szók előtt állhat; abs té tőled, abscindo leszakítok. Néhány 
határozószó ablativusszal állhat, ilyenek clam titkon, tudta nólkül, paldm 
nyíltan, szemeláttára, clam mé tudtom nélkül, pdldm populö a nép szeme– 
láttára, tenus –ig, capulö tenus markolatig, pectore tenus mellig.

34. Kötőszók (coniunctiones).
A kötőszók mondatrészek vagy mondatok kapcsolására szol– 

gálnak. Az egynemű mondatrészeket vagy mondatokat összekap- 
csolókat meŰérendelőknek nevezzük, a különnemű mondatokat 
összekapcsolókat pedig alárendelőknek.

I. Mellérendelők.
a) kapcsolók (copulativae):

et, atque, -que és
etiam (a nyomatékos szó előtt) is
quöque (a nyomatékos szó mögött) is
neque, nec sem
ne . . . quidem még . . . sem;

b) szétválasztók (disiunctivae):
aut, vel vagy;

c) ellentétesek (adversativae):
sed, at de, ámde
autem (2. helyen) pedig, azonban
tamen mégis;

d) okadók (causales):
nam, namque mert, ugyanis
enim (2. helyen), etenim mert, mert hiszen
quidem ugyan, ugyanis, bizony;

e) következtetők (conclusivae):
itaque, ergo, igitur ennélfogva, tehát;
quare ezért;

f) egymásra vanatkozók:
et-et is-is, mind-mind
neque (nec)-neque (nec) sem-sem 
cum-tum egyrészt-másrészt
nön sölum — sed etiam nemcsak — hanem — is 
aut-aut (vel-vel) vagy-vagy
sive-sive akár, akár.

II. Alárendelők.
a) célhatározók (finales):

ut (c. coni.*) hogy
ne (c. coni.) hogy ... ne
quominus (akadályozást

jelentő igék után) hogy ne, hogy nem;
★ c. coni. = cum coniunctivö.
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b) következményesek (consecutívae):
ut (c. coni.) 
ut nön (c. coni.)

hogy 
hogy nem;

c) okhatározók (causales):
quod, quia (c. indic.**) mert, mivel
cum (quum) (c. coni.) mivel, minthogy;

d) időhatározók (temporales):
postquam (c. indic.) miután
ubi, simulatque (c. indic.) mihelyt
dum (c. indic.) mig
antequam, priusquam

(c. indic, coni.) mielőtt
cum (quum) (c. | coni.) miután, mikor;

e) megengedők (concessivae):
etsi, quamquam (c. ind.) ámbár, noha
ut, cum (quum) (c. coni.) ámbár, noha;

f) feltételesek (conditionales):
si ha
nisi ha csak nem;

g) hasonlítók (comparativae):
ut, sicut mint (úgy = sic, ita) 

mint (úgy = tam)quam
quasi (c. coni.) mintha.

35. Indulatszók (interlectiones).

Az indulatszók oly szócskák, melyek örömöt (io! euoel), 
fájdalmat (heu! eheu! vae! pröl) vagy csodálkozást (eul eccel ö! 
öhe!) jelölnek. Ide tartoznak a következő kifejezések: me hercule! 
Herculesre! édepoll Polluxra mondom!

36. Igék (verba).

í. Az igékről általában.

Az ige azt fejezi ki, amit valaki tesz, csinál vagy ami vala– 
kivel vagy valamivel történik. A kérdő szava: mit csinál?, mi tör– 
ténik vele? Az ige is változtatja alakját a mondatban való szerepe 
szerint, ezt igehajlításnak coniugatiőnak nevezzük.

Az igének két neme (genus) van, ú. m. :
cselekvő alak (genus activum), mely azt fejezi ki, amit az 

alany tesz; pl. laudo dícsérek;
szenvedő alak (genus passivum), mely azt fejezi ki, ami az 

alannyal történik; pl. laudor dícsértetem, engem dícsérnek.

* c. coni. == cum coniunctivö.
** c. indic. = cum indicativo.



Sok szenvedő alakú ige van a latinban cselekvő értelemmel; 
ezeket álszenvedőknek (verba deponentia) nevezzük; pl. miror 
csodálkozom.

Műveltetö ige nincs a latinban, helyette körülírást használunk.
A cselekvő és álszendő igéknek két csoportja van:
1. tárgyas igék, (verba transitiva), melyeknek értelmétkit? 

mit? kérdésre felelő tárgy egészíti ki, pl. lego librum olvasom a 
könyvet,

2. tárgyatlan igék, melyek cselekvése nem irányul tárgyra, 
pl. curro futok.

Az állításnak a latinban három mődja van, ú. m.:
Indicativus
Coniunctivus
Imperativus

jelentő mód
felszólító és feltételes mód 
parancsoló mód.

A cselekvésnek három ideje van, ú. m.:
jelen idő 

. mult idö
jövő idö

(tempus praesens) 
(tempus praeteritum) 
(tempus futurum).

A cselekvés idejét csák az indicativus jelöli.
A cselekvésnek három állapota van, ú. m.: 

beállő cselekvés (actio instans)
folyamatos cselekvés (actio imperfecta) 
befejezett cselekvés (actio perfecta).

A beálló cselekvés (instans) jelölésére nincs a latinban külön 
igealak, hanem körülírással fejezzük ki.

A folyamatos és befejezett cselekvés jelölésére a három 
idöben a latin igének a jelentö módban (indicativus) következő 
alakjai vannak:
folyamatos jelen (praesens imperfectum) praesens jelenben 

folyamatos cselekvés 
folyamatos mult (praeterium imperfectum) imperfectum multban 

folyamatos cselekvés 
folyamatos jövő. (futurum imperfectum) futürum jövőben 

folyamatos cselekvés 
befejezett jelen (praesens perfectum) perfectum jelenben

bevégzett cselekvés 
befejezett mult (praeteritum perfectum) plusquamperfectum multban 

bevégzett cselekvés 
befejezett jővő (futurum perfectum) futurum exactum jövőben 

bevégzett cselekvés.

A coniunctivus csak a cselekvés állapotát (actio) fejezi ki 
négy alakjával és a magyarban feltételes és felszólító mód felel 
meg neki:
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folyamatos cselekvés: praesens imperfectum
és praeteritum imperfectum 

befejezett « praesens perfectum
és praeteritum perfectum.

Az imperativusnakket alakja van, 1. egyszerű vagy közvetlen 
parpncs a megszólított személynek, csak második személyben: 
disce tanulj, discite tanuljatok; 2. a szigorú paranes, amely 
általános parancsot ad (törvények, szabályok), 2. és 3. személye 
van: discito tanulnia kell, discunto tanulniok kell.

A latinban imperativust csak az impf. actio tövéből képezünk, csak az 
egyetlen memento való perf. actio (memini) töből.

Az ige személyjeleivél megjelöli a cselekvés alanyának két 
számát (numerus), ezek: egyesszám (singularis) és többesszám 
(plüralis), továbbá három személyét (persöna), ú. m.: elsőt, máso– 
dikat, harmadikat.

Azokat az igealakokat melyek a mód és idő mellett a cselekvő 
személyt is megjelölik, határozott igéknek (verbum finitum) nevez– 
zűk. Gsak ezek lehetnek állítmányok.

Az igének vannak főnévi és melléknévi alakjai, mivel ezek 
a személyt nem jelölik meg, határozatlan igék-nek (verba in
finita) nevezzük őket.

Főnévi igenevek az infinitivus, gerundium és supinum.
Az infinitivus lehet:

folyamatos infinitivus imperfectus 
befejezett infinitivus perfectus
beálló infinitivus instans

Az infinitivus a főnév nominativusa és accusativusa gyanánt 
állhat; többi eseteit a gerundium es supinum egészíti ki, és pedig 
& gerundium-nak van genitivusa, dativusa, accusativusa és abla- 
tivusa, a supinum pedig mint accusativus és ablativus szerepel.

Melléknévi igenév a participium, mely a cselekvő alakban lehet 
folyamatos participium imperfectum
beálló participium instans

& szenvedő alakban:
befejezett participium perfectum
beálló participium instans.

2. Az ige hajlítása (coniugatio).

Az igealakok az idő– és módképzők, valamint a személyjelek 
segítségével három tőalakból alakulnak, ezek:
1) az imperfecta actio töve
2) a perfecta actio töve
3) a supinum töve

folyamatos cselekvés 
befejezett cselekvés 
az igei névszók

képzésére 
szolgál.

HitU*ich—Kliment: Latin nyelvtan. 5
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Az igének azt az alakját, melyből e három actio tő szárma– 
zik, amely a képzés és hajlítás folyamán sem változik, igetönek 
nevezzük.

Az imperfecta actio tövéből képződik:

az indicativusban a
praesens imperfectum (laud(a)o)
praeteritum imperfectum (laudabam)
futurum imperfectum (laudabo) ;

a coniunctivusban
praesens imperfectum (laudem)
praeteritum imperfectum (laudarem)

továbbá:
az imperativus (lauda)
az infinitivus imperfectus (laudare)
activi participium imperfectum (laudans) 
passivi participium instans (laudandus)
gerundium (laudandi).

A perfecta actio tövéből képződik:

indicativusban a
praesens perfectum (laudavi)
praeteritum perfectum (laudaveram)
futurum perfectum (laudavero)
infinitivi perfectum (laudaviss );

coniunctivusban a
praesens perfectum (laudaverim)
praeteritum perfectum (laudavissem).

A supinumtőből képződik a
passivi participium perfectum (laudatus, a, um). 
activi participium instans (laudaturus, a, um) 
activi infinitivus instans (laudaturum, am, um esse)
passivi infinitivus perfectus (laudatum/ am, um esse) 
passivi infinitivus instans (laudatum iri).

A coniugatióhoz szükséges három tövet a következőkép 
nyerjük:

1. az imperfecta actio tövét úgy, hogy az act. ind. praes. impf. 
plur. 3 személyében az I. és II. coniugatiónáll az ~nt, a III. és 
IV.-nél az –unt végződést elhagyjuk, pl. lauda-nt, imperf. tő laudd, 
mone-nt impf. tő mone; leg-unt impf. tő leg; uudi-unt impf. tő 
audi.
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2. a perfecta actio tövét úgy kapjuk meg, ha az act. ind. 
praes, perf. 1. személyének -i végződését hagyjuk el, pl. laudav-i 
perf. to laudav; monu-i perf. to monu; dixi perf. töve dix.

3. a supinum tövét az -m végződés elhagyásával nyerjük, 
pl. lectum supinum töve lectu-, laudatum—laudatu, deletum— 
deletu-, auditum—auditu, visum (video)—visu.

Az ige szótári alakja (ü verbö).
Hogy az ige összes alakját képezhessük, a három actiotövet 

kell ismerni. Ezért a szótárak rendesen adják
1. az ige act. indic, praes, imperfectum sing. 1. personá-ját, 

pl. laudo,
2. act. infinitivus imperfectus-&t, pl. laudare,
3. act. indic, praes, perfectumdt, pl. laudavi,
4. supinumot, pl. laudatum.
Az igének ezt a négy alakját nevezik a verbo-n&k, az ige 

témájának. Ennek az alapján az előző pont szabályaival megkap- 
juk a coniugatióhoz szükséges három actiotövet.

37. A sum ige hajlítása.
1« Sum vagyok, esse lenni, fui voltam, a verbo-ja nem teljes, 

hiányzik a supinuma.

Indicativus Coniunctivus

Pr
ae

se
ns

 
im

pe
rfe

ct
um

i

s. 1. sum én vagyok sim legyek
2. es te vagy sis légy
3. est ő van sit legyen

Pl. 1. sumus mi vagyunk simus legyünk
2. »stis ti vagytok sitis legyetek
3. sunt ok vannak sint legyenek

Pr
ae

te
rit

um
 

im
pe

rfe
ct

um

s. 1. eram valék essem volnék
2. eras valál esses volnál
3. erat vala a esset volna

Pl.' 1. eramus valánk
•á 
o essemus volnánk §

r—4

2. eratis valátok essetis volnátok
3. erant valának essent volnának

Fu
tu

ru
m

 
im

pe
rfe

ct
um

s. 1. érö leszek
2. eris leszel
3. erit lesz

Pl. 1. erimus leszünk •
2. eritis lesztek
3. erunt lesznek

5*
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Indicativus Coniunctivus
Pr

ae
se

ns
 

pe
rfe

ct
um

S. 1. fui voltam
2. fuisti voltál
3. fuit volt

Pl. 1. fuimus voltunk
2. fuistis voltatok
3. fuerunt voltak

fuerim voltam (legyen)
fueris voltál (legyen)
fuerit volt (legyen)

fuerimus voltunk (legyen)
fueritis voltatok (legyen)
fuerint voltak (legyen)

Pr
ae

te
rit

um
 

pe
rfe

ct
um

S. 1. fueram voltam (vala)
2. fueras voltál (valá)
3. fuerat volt (vala)

Pl. 1. fueramus voltunk (vala)
2. fueratis voltatok(vala)
3. fuerant voltak (vala)

fuissem voltam volna
fuisses voltál volna
fuisset volt volna

fuissemus voltunk volna
fuissetis voltatok volna
fuissent voltak volna

Fu
tu

ru
m

 
pe

rfe
ct

um

S. 1. fuerö I
2. fueris — §
3. fuerit ?

i ® "a 08
Pl. 1. fuerimus a

2. fueritis ~ «*
3. fuerint S

Imperativus Igenevek

Egyszerű S. 2. es légy
parancs Pl. 2. este legyetek 

8zigorű S. 2. estö lenned kell 
parancs 3. estö lennie kell

Pl. 2. estöte. lennetek kell 
3. sunto lenniök kell

Infinitivus imperfectus: esse 
lenni,

perfectus: fuisse(hogy)voltam 
instans: futurum, am, um, os, 
as,a esse vagy före(hogy)leszek

Partic. instans.: futurus, a, um 
leendő; gerundium és supinum 

nincs

Sum^n&k. igetöve es, imperfectum töve is es, de a tő mással– 
hangzója, az s két magánhangzó között r-ré változik (rhotacismus), 
perfectumtöve fu.
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Sum összetételei:

absum, abesse, afui távol vagyok,
participiuma absens, ntis távollevő, 

adsum, adesse, adfui jelen vagyok,
desum, deesse, defui hiányzom,
obsum, obesse, obfui ellene vagyok, ártok,
praesum, praesse, praefui élén állok,

praesens, ntis jelenlevő,
prosum, prodesse, pröfui hasznos, hasznára vagyok,

magánhangzó előtt a praepositio eredeti alakjaprod szerepel, pl. 

prosum, prodes, prodest; proderam; prodesse, 
subsum, subesse, subfui alatta vagyok, lappangok, 
supersum, superesse, fennmaradok, megvagyok,

[superfui] [élek,
possum, posse, pőlui -hatok, -hetek, képes vagyok

(az ó-latinban és a költői nyelvben potis v. pote sum, potis 
hatalmas, képes v. ö. potis-símus; s előtt a t mindig 
s-szó változik).

Jegyzet. Nincs — non est; nincsenek — non sunt.
Senki sines — nemo est; semini sines — nihil est.

n. Possum, posse, potui ige hajlítása.

A magyar hatő igét, mely a cselekvés vagy történés leliető- 
ségét jelenti, a latin az infinitivi imperfectusszal és possum segéd– 
igével fejezi ki.

laudare possum dícsérhetek
laudare potes dicsérhetsz
laudare potest dícsérhet
laudare possumus dícsérhetünk
laudare potestis diosérhettek
laudare possunt dícsérhetnek

laudare possim ‘ dícsérhessek 
laudare possis dícsérhessél 
laudare possit dícsérhessen 
laudare possimus dícsérhessünk 
laudare possitis dícsérhessetek 
laudare possint dicsérhessenek

laudare poteram dícsérhetek vala laudare possem dicsérhetnék

laudare potero dícsérhetni fogok

laudare potui dícsérhettem laudare potuerim dícsérhettem (legyen)

laudare potueram dícsérhettem (vala) laudare potuissem dícsérhettem volna

laudare potuero dícsérhetni fogok
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Indicativus Coniunctivus
Praesens imperfectum

possum -hatok(-om) -hetek(-em) 
pötes -hatsz (-od)
potest -hat (-ja)
possumus -hatunk (-juk)
potestis –hattók (–játok)
possunt -hatnak (–ják)

possim -hassak (-sam)
possis -hass (-sad)
possit -hasson (-sa)
possimus -hassunk (-suk)
possitis -hassatok (–sátok)
possint -hassanak (–sák)

Praeteritum imperfectum
poteram -hatok (-om)
poteras -hatsz (-od)
poterat -hat (-ja)
poteramus -hatunk (-juk) 
poteratis -hattok (–játok) 
poterant -hatnak (–ják) va

la
, ha

tta
m possem –hatnék (nám)

posses –hatnál (–nád)
posset -hatna (–ná)
possemus –hatnánk (–nók)
possetis –hatnátok (–nátok)
possent –hatnának (–nák)

Futurum imperfectum
potörö -hatni fogok (-om)
poteris -hatni fogsz (-od)
poterit -hatni fog (-ja)
poterimus -hatni fogunk (-juk)
poteritis -hatni fogtok (–j átok) 
poterunt -hatni fognak (–ják)

Praesens perfectum
pötui -hattam
potuisti –hattál (-ad) 
potuit -hatott (-ta)
potuimus -hattunk (-tuk) 
potuistis -hattatok (–tátok) 
potuerunt -hattak (–ták)

potuerim -hattam
potueris –hattál (–ad)
potuerit -hatott (–ta)
potuerimus -hattunk (-tuk)
potueritis -hattatok (tátok)
potuerint -hattak (–ták)

(le
gy

en
)

Praeteritum perfectum
potueram -hattam 
potueras –hattál (-ad)
potuerat -hatott (-ta)
potuerámus-hattunk (-tuk) 
potueratis -háttatok(-tátok) 
potuerant -hattak (–ták)

(v
al

a)

potuissem -hattam 
potuisses –hattál (-ad)
potuisset -hatott (-ta)
potuissemus-hattunk (-tuk) 
potuissetis -hattatok(-tátok) 
potuissent -hattak (–ták)

vo
ln

a

Futurum perfectum
potuero -hatni fogok (-om)
potueris -hatni fogsz (-od) 
potuerit -hatni fog ,(-ja) 
potuerimus-hatni fogunk (-juk) 
potueritis -hatni fogtok (–j átok) 
potuerint -hatni fognak (–ják)

Infinitivus
Imperf.: posse -hatni
perfectum: potuisse hogy -hatott

Participium imperfectum : 
potens, ntis ható, hatva, hatván
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38. A négy coniugatio

I. Activum.

A latinban az act. infinitivus imperfectus végződése és az 
imperfecta actiotövének véghangzója alapján négy igehajlítást 
különböztetünk meg:

Infinitivus 
imperfectus

Az infinitivus 
végződése

Imperfecta 
actiotöve

Az imperf. 
actio tő– 
hangzója

A coniu- 
gatio 

száma

laudare -are lauda -a I.
delere -ere dele -e II.
legere 
capere ■öre leg 

capi
mással– 

hangzó vagy 
-1

III.

audire -ire audi -i IV.

Személyjelek.

Indicativusban és coniunitivusban ImperativusImperfectum Perfectum

Sing. l.p. -m, -o -i —

2. p. -s -isti -to

3.p. -t -it -to

Plur. l.p. -mus -imus —

2. p. -tis -istis -te, -tote

3. p. -nt -erunt, -ere –ntö .

Az activi indicativi pr8Bsens impf. és a futurum perf. egyes szám elsö 
személye o-val végződik ; az á és é tövű igék az activi indicativi futurum impf. 
egyes szám első személyében is így végződnek. Csak e két ige tér el: sum 
vagyok (eredeti alakja volt: esom) és inquam mondok.

A személyjelek gyakran kötőhangzóval járulnak a tőhöz. Az ü–, é–, f-tövű 
igék activi és passivi indicativi pr80esens impf.-ban kötőhangzó nélkül kapják a 
személyjeleket; az i tövűek a többes szám harmadik személyben u kötő– 
hangzót.kapnak, pl.: audi-unt. A mássalhangzós és u-tövu igék kötőjiangzót 
kapnak. A kötőhangzó r előtt é vagy d, nt előtt u, különben l. Az d tövűek 
egyes szám első személyében az ő Összevonás által származott ü 4- o-ból, 
laudá 4- o-ból laudö. A hosszú magánhangzós tövek egyes szám harmadik 
személyében a tőhang megrövidül: laudat, delét, audit. * '
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Mőd– és időképzés.

Az imperfecta actio töve.

A praesens imperf. indic.-t az imperfecta actiotőből képezzük a személy- 
jelekkel;

a praesens impf. coni.-bwa az ü-tövűek módjele é, a többieknél a képző a, 
a praet. imperf. indic, képzője –ba, -(é)ba ; ,
a praet. imperf. coni. képzője –re, -(e)re ;
a futurum imperf. képzője ü–, é-tövűeknél b, a többieknél az első személy- 

ben a, a többiben e;
az imperativus sing. 2. szemólye a–, e–, T-tövűeknél egyenlő az impf. 

tővel; mássalhangzós és i–, u-tövűeknél jele é, a latinban imperat ivust csak 
a praebens töböl képezünk; csak memento van perf. tőből (memini).*

A part. impf.-taz imperfectum tőből képezzük, képzője nti, enti; a nomi
nativus végződése ans, ens;

a gerundiumot az impfi tőből képezzük, (endo), endus képzővel;
az act. infinitivus imperfectus (e)re képzővel alakul.

A perfecta actio tőve.
A prcesens perfectum-ot a perfectumtőből képezzük a perf. személy- 

jeleivel;
praeteritum perf.-oi perf. tőből era képzővel;
fut. perf.-ot perf. tőből ero (eri) képzővel;
proes. perf. coni.-t perf. tőből eri képzővel; 
praet. perf. coni.-t perf. tőből isse képzővel;
az inf. perf.-ot perfectumtőből isse képzővel képezzűk.

Supinumtő.
A supinumtő képzője –tu.
A supinumtőből képezzük az activuynban a part. instans-t –ürus, –a, 

•um-mel; továbbá az infinitivus ocí. instans-t –urum esse-vel.

I. A cselekvő ige hajlítása.

í. Coniugatio activa.

39. A négy coniugatio példái.

I. coniugatio : laudö, laudare, laudavi, laudatum dícsérek
II. « deleo, delére, delévl, döletum pusztítok

III. « Ityö, legere, legi, lectum olvasok
1III. « audio, audüre, audnvl, auditum hallok.
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I. Coniugatio, a tövek.
A verbo: laudo, laudare, laudavi, laudatum, dícsérek.

Activum. Verba finita.“1 Indicativus Coniunctivus

Pr
ae

se
ns

 im
pe

rf.
 1

laudo dícsérek -em
laudas dícsérsz -ed
laudat dícsér -i
laudamus dícsérünk –jük
laudatis dícsértek -itek
laudant dícsérnek -ik

laudem dícsérjek -jem
laudes dícsérj -jed
laudet dícsérjen -je
laudemus dícsérjünk –jük
laudetis dícsérjetek –jétek
laudent dí csérj enek –j ék

Pr
ae

te
rit

um
 im

pe
rf.

 |

laudabam dícsérek -em 1 g
laudabas dícsérsz -ed -g
laudabat dícsér -i 1 §
laudabamus dícsérünk-jük S 
laudabatis dícsértek -itek 4
laudabant dícsérnek-ik J >

laudarem dícsérnék –ném 
laudares dícsérnél –néd 
laudaret dícsérne –né 
laudarémusdícsérnénk –nők 
laudaretis dícsérnétek-nétek 
laudarent dícsérnének –nék

Fu
t. i

m
pe

rfe
ct

um laudabö dícsérni fogok -om
laudabis dícsémifogsz -od
laudabit dícsérnifog -ja
laudabimus dícsérnifogunk-juk
laudabitis dícsérnifogtok-játok
laudabunt dícsérni fognak –ják

Pr
aB

se
ns

 pe
rfe

ct
um

laudavi dícsértem
laudavisti dícsértél -ted 
laudavit dícsért -te
laudavimus dícsértünk –tük 
laudavistis dícsértetek –tétek 
laudaverunt dícsértek –ték

laudaverim dícsértem 
laudaveris dícsértél –ted
laudaverit dícsért –te
laudaverimus dícsértűnk –tük 
laudaveritis dicsértetek-tétek 
laudaverint dícsértek –ték

(legyen)

Pr
ae

te
rit

um
 pe

rf.
 1 laudaveram dícsértem 

laudaveras dícsértél -ted
laudaverat dícsért -te
laudaveramus dícsértünk-tük 
laudaveratis dícsértetek-tétek 
laudaverant dícsértek –ték j

• >

laudavissem dícsértem 
laudavisses dícsértél –ted
laudavisset dícsért –te
laudavissemus dícsértünk-tűk 
laudavissötisdícsértetek-tétek 
laudavissent dícsértek –ték

volna

Fu
t. p

er
fő

bt
um

laudavero majd ha dícsértem
laudaveris « « dícsértél
laudaverit « « dícsért
laudaverimus « « dícsértünk
laudaveritis « « dícsértetek
laudaverint « « dícsértek

1 .44 O
–ted
-te g ~
–tűk I –® S OQ 'CD
–tetek .2 §
–ték £
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I. Coniugatio
Activum— Imperativus

Egyszerű lauda dícsérj–, -d laudate dícsérjetek, –jétek

Szígorú laudato dícsérned kell laudatote dícsérnetek kell 
laudato dícsérnie kell laudanto dícsérniök kell

Igenevek.
Verba infinita.

□Q

■é
4

Imperf.
Perfectus
Instans

laudare dícsérni
laudavisse hogy dícsértem
laudaturum,-am,-um 1 , ,, , . £ ,■os’ -as, -a )esse hogy dlcserni fogok

1 P
ar

tic
ip

iu
m

J

Imperf.
Perfect.
Instans

laudans, -antis dícsérő

laudaturus, -a, -um dícsórni akaró

G
er

un
di

um
 1 Nom. 

Gen. 
Dat. 
Acc. 
Abl.

laudandi dícsérésé 
laudando dícsérésnek 

(ad) laudandum dícsérésre 
laudando dícséréssel

Supinum laudatum* dícsérni laudatu dícsérésre (nézve)
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II. Coniugatio, -e tövek.
A verbo: deleo, delere, delevi, deletum pusztitok.

Activum. Verba finita.

Indicativus Cuniunctivus

Pr
ae

se
ns

 im
pe

rf
. | deleo pusztitok -om deleam pusztitsak -sam

deles pusztitasz -od deleas pusztits -sad
delet pusztit -ja deleat pusztitson -sa
delemus pusztitunk -juk deleamus pusztitsunk -suk
deletis pusztíttok –játok deleatis pusztítsatok sátok
delent pusztítnak –ják deleant pusztítsanak –sák

Pr
ae

t. im
pe

rf
. delebam pusztitok -om

jo
tt

am delerem pusztítanék –nám
delebas pusztitasz -od deleres pusztítanál –nád
delebat pusztit -ja 38l N deleret pusztítana –ná
delebamus pusztitunk -juk <n 

gAn deleremus pusztítanánk –nók
delebatis pusztíttok –játok c8 deleretis pusztítanátok-nátok
delebant pusztítnak –ják C5 delerent pusztítanának –nák

Fu
t. 

im
pe

rf
ec

tu
m delebo pusztitani fogok -om

delebis pusztitani fogsz -od
delebit pusztitani fog -j a
delebimus pusztitani fogunk -j uk 
delebitis pusztitani f ogtok-j átok
delebunt pusztitani fognak -j ák

Pr
ae

se
ns

 pe
rf

ec
tu

m
]

déléví pusztitottam deleverim pusztitottam
delevisti pusztitottal -tad deleveris pusztítottál –tad
delevit pusztitott -ta deleverit pusztitott –ta
delevimus pusztitottunk -tuk deleverimus pusztitottunk -tuk
delevistis pusztítottatok –tátok deleveritis pusztitott atok-tátok
deleverunt pusztítottak –ták deleverint pusztítottak –ták

(legyen)

Pr
ae

te
ri

tu
m

 pe
rf

. | deleveram pusztitottam delevissem pusztitottam
deleveras pusztítottál -tad delevisses pusztítottál –tad
deleverat pusztitott -ta delevisset pusztitott –ta
deleveramus pusztitottunk -tuk delevissemus pusztitottunk -tuk
deleveratis pusztítottatok –tátok delevissetis pusztítottatok –tátok
deleverant pusztítottak –ták delevissent pusztítottak –ták

(vála) volna

Fu
t. p

er
fe

ct
um

 1 delevero majd ha pusztitottam 44
deleveris « « pusztítottál -tad o n
deleverit « « pusztitott -ta
deleverimus « « pusztitottunk -tuk

GÖ

–H»
pusztitani fogok

deleveritis « « pusztítottatok –tátok 0Q 
d

deleverint « « pusztítottak –ták Ph
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II. Coniugatio.

Activum — Imperativus

Egyszeru dele pusztits, -ad delete pusztítsatok, –sátok

Szigorú deleto pusztitanod kell deletote pusztitanotok kell 
deleto pusztitania kell delento pusztitaniok kell

Igenevek.
Verba infinita.

| Inf
in

iti
vu

s | Imperf. 
Perf.
Instans

delere pusztitani
delevisse hogy pusztitottam
deleturum, -am, -um 1 , ......1 esse hogy pusztitani fogok “OS, -as, -a j

Pa
rti

ci
pi

um Imperf.
Perf.
Instans

delens, -ntis pusztító

deleturus, -a, -um pusztitani akaró

| Ge
ru

nd
iu

m Nom. 
Gen. 
Dat.
Acc. 
Abl.

delendi pusztításé 
delendo pusztításnak 

(ad) delendum pusztításra
delendo pusztitassal

Supinum deletum pusztitani deletu pusztításra (nézve)



HI. Coniugatio, mássalhangzós és –í, u tövek.
A verbo: legö, legere, legi, lectum olvasok.

Activum. Verba finita.

71

Indicativus Coniunctivus

Pr
ae

se
ns

 im
pe

rf. lego 
legis 
légit 
legimus 
légitis 
legunt

olvasok -om 
olvasol -od 
olvas -sa 
olvasunk -suk 
olvastok –sátok 
olvasnak –sák

legam 
legas 
legat 
legamus 
legatis 
legant

olvassak -sam 
olvass -sad 
olvasson -sa 
olvassunk -suk 
olvassatok –sátok 
olvassanak –sák

Pr
ae

te
rit

, im
pe

rf. légöbam olvasok -om a légérem olvasnék –nám
legebas olvasol -od CŐ -R legeres olvasnál –nád
legebat olvas -sa cB 

r> legeret olvasna –ná
legebamus olvasunk -suk r—<

O legeremus olvasnánk –nók
legebatis olvastok –sátok rÍ legeretis olvasnátok –nátok
legebant olvasnak –sák c3

1* legerent olvasnának –nák

Fu
t. i

m
pe

rfe
ct

. | legam olvasni fogok -om
leges olvasni fogsz -od
leget olvasni fog -ja
legemus olvasni fogunk -juk
legetis olvasni fogtok –játok
legent olvasni fognak –ják

Pr
aB

se
ns

 pe
rf.

legi olvastam legerim olvastam
legisti olvastál -tad legeris olvastál –tad
legit olvasott -ta legörit olvasott –ta £

<D

legimus olvastunk -tuk legerimus olvastunk -tuk 00

legistis olvastatok –tátok legeritis olvastatok –tátok
legerunt olvastak –ták legerint olvastak –ták

Pr
aB

te
rit

. pe
rfe

ct
. legeram olvastam legissem olvastam

löfféras olvastál -tad legisses olvastál -tad
legörat olvasott -ta 
legeramus olvastunk -tuk 
legeratis olvastatok –tátok 
legerant olvastak –ták

'cB' legisset olvasott -ta 
legissemus olvastunk -tuk 
legissetis olvastatok –tátok 
legissent olvastak –ták

volna

Fu
t. p

er
fe

ct
um

légérö
*

majd ha olvastam
legeris « « olvastál -tad 3

Jegerit 
legerimus

« « olvasott -ta
« « olvastunk -tuk

oB 
OQ olvasni fogok

legeritis « « olvastatok -tatok
legérint « « olvastak -ták



78

III. Coniugatio

Activum — Imperativus

Egyszerű lége olvass, -d legite olvassatok, –sátok

Szigorú legito olvasnod kell legitote olvasnotok kell 
legito olvasnia kell legunto olvasniok kell

Igenevek.
Verba infinita.

In
fin

iti
vu

s Imperf. 
Perf.
Instans

lögére olvasni
legisse hogy olvastam
lecturum, -am, -um 1 . . . „

f esse hogy olvasni fogok-os, -as, -a J

Pa
rti

ci
pi

um Imperf. 
Perf.
Instans

legens, -ntis olvasó

lecturus, -a, -um olvasni akaró

| Geru
nd

iu
m

 ] Nom. 
Gen. 
Dat. 
Acc. 
Abl.

legendi olvasásé 
legendo olvasásnak 

(ad) legendum olvasásra
legendo olvasással

8upinum lectum olvasni lectü olvasásra (nézve)
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IIIL Coniugatio, 1 tövek.

Activum. Verba finita.
A verbo: audio, audire, audivi, auditum hallok.

Indicativus Coniunctivus

Pr
ae

se
ns

 im
pe

rf. audio hallok -om
audis hallasz -od
audit hall -ja
audimus hallunk -juk
auditis hallotok –játok
audiunt hallanak –ják

audiam halljak -jam
audias hallj -jad
audiat halljon -ja
audiamus halljunk -juk
audiatis halljatok –játok
audiant hallj anak –ják

Pr
ae

te
rit

um
 im

pe
rf. audiebam hallok -om

audiebas hallasz -od
audiebat hall -ja
audiebamus hallunk -juk 
audiebatis hallotok –játok
audiebant hallanak –ják va

la
 ha

llo
tt

am
audirem hallanék -nam
audires hallanál –nád
audiret hallana –ná
audiremus hallanánk –nók
audiretis hallanátok –nátok
audirent hallanának –nák

Fu
tu

ru
m

 im
pe

rf.
 1

audiam hallani fogok -om
audies hallani fogsz -od
audiet hallani fog -ja
audiemus hallani f ogunk -j uk
audietis hallani f ogtok-j átok
audient hallani fognak –ják

Pr
ae

se
ns

 per
f. 1 audivi hallottam

audivisti hallottál -tad
audivit hallott -ta
audivimus hallottunk -tuk
audivistis hallottatok –tátok
audiverunt hallottak –ták

audiverim hallottam
audiveris hallottál -tad
audiverit hallott -ta
audiverimus hallottunk -tuk
audivéritis hallottatok –tátok
audiverint hallottak –ták

(legyen)

Pr
ae

te
rit

um
 pe

rf. audiveram hallottam
audiveras hallottál -ad
audiverat hallott -ta
audiveramus hallottunk -tuk
audiveratis hallottatok –tátok
audiverant hallottak –ták

(vála)

audivissem hallottam
audivisses hallottál -tad
audivisset hallott -ta
audivissemus hallottunk -tuk
audivissetis hallottatok –tátok
audivissent hallottak –ták

voína

'S
Ph

£

audivero majd ha hallottam
audiveris « « hallottál -tad
audiverit « « hallott -ta
audiverimus « « hallottunk -tuk
audiveritis « « hallottatok –tátok
audiverint « « hallottak –ták

ha
lla

nd
ok

hallani fogok
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IUI. Coniugatio

Activum — Imperativus

Egyszerű audi hallj, -jad audite halljatok, –játok

Szigorú audito hallanod kell auditote hallanotok kell
audito hallania kell audiunto hallaniok kell

Igenevek.
Verba infinita.

In
fin

iti
vu

s Imperf. 
Perf.
Instans

audire hallani
audivisse hogy hallottam
auditurum, -am. -um 1 , „i esse hogy hallani fogok -os, -as, -a J 8J 6

Pa
rti

ci
pi

um
 1

Imperf.
Perf.
Instans

*
audiens, -ntis halló

auditurus, -a, -um hallani akaró

G
er

un
di

um

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Acc. 
Abl.

audiendi hallásé 
audiendo hallásnak 

(ad) audiendum hallásra 
audiendo hallással

EJupinum auditum hallani auditu hallásra (nézve)

/ V. Az -io végű igék.

A harmadik coniugatióhoz tartozó néhány igének az imper
fectum töve í-vel bővül, rövid tőhangzós igék, tehát az act. ind. praes, 
impf. -Í0’ia végződik. Ez az -i az i és e kötőhangzók előtt néhol 
elmarad, de –e előtt megmarad.

Ilyen igék: c&pio, capere, cepi, captum kápok, fogok; továbbár 
cüpio kívánok, facio teszek, födio ások, fügio futok, iacio dobok, 
pdrio szülök, quatio rázok, rdpio megragadok, sdpio okos vagyok, 
aspicio megnézek, allicio csalogatok, valamint ezeknek össze– 
tételei is.
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A verbo: capio, capere, cepi, captum fogok, kapok.

Activum
Indicativus
Praes. imperf.

cápio fogok
capis fogsz
capit fog
capimus fogunk
capitis fogtok
capiunt fognak

Coniunctivus

Praes, imperf.

capiam fogjak
capias fogj

stb.
Indicativus
Praet. imperf.

capiebam fogok 1 9
capiebas fogsz j «2 -5

stb.
Coniunctivus 
Praet. imperf.

caperem fognék
caperes fognal

stb.
Fut. imperf. capiam majd fogok

capies majd fogsz
capiet majd fog
capiemus majd fogunk
capietis majd fogtok
capient majd fognak

Imperat. Egyszerű 
cape fogj
capite fogjatok

Infinitivus
Imperfectus 

capere fogni
Perfectum 

cepisse hogy fogtam Inst. 
capturum esse hogy fogni 

fogok
Szigorú 

capito fognod
capito fognia s
capitote fognotok -S
capiunto fogniok J

Part. Praes.
capiens, -ntis fogó

Instans
capturus, -a, -um fogni akaró

Supinum
captum fogni
captu fogásra (nézve)

Gerundium 
capiendi fogásé
capiendo fogásnak 

(ad) capiendum fogásra 
capiendo fogással

A perfecta actiotövéből és supinumból szárma^ó alakokat 
8zabályosan képezzük cepi, ceperam, cepero, ceperim, cepisse.

Hittrich—Kliment: Latin nyelvtan. 6
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40. A szenvedő ige hajlítása.

Coniugatio passiva.

A latin szenvedő ige megfelel a magyar szenvedő és vissza- 
ható igének. Mivel a magyar nyelv nem használja a szenvedő 
szerkezetű mondatokat, át kell alakítani fordításnál cselekvővé.

Ilyenkor a latin alanyból tárgy lesz és a latin határozóból alany: pl. 
liber a puero legitur — librum puer legit.

A passivum folyamatos cselekvésének’ (imperfecta actio) idei- 
ben csak a személyjelekben van különbség az activumtól. A passi- 
vum személyjelek a következők:

A személyjelek az activum személyjelei helyébe járulnak, 
ahol nincs személyjel (o végzet), ott az o-hoz járul. Az inf: imper- 
fectus jele -ri, a magánbangzós töveknél és a mássalhangzós és 
–í, -u-töveknél –i.

A szenvedő igék személyjelének jellemző mássalhangzója az r, mely 
hat alak közül négyben szerepel, mint jellemző ; eredetileg valószínűleg általános 
alanyt jelentett: megy az ember, mennek itur. az (umber-oscus és kelta 
nyelvek passivumának is ez az r a jellemzője.)

A második személy –ris végződéséről azt tudjuk, hogy ujabb keletkezés, 
mint a -re, Terentius csak –re alakot használ. Plautus is csak kilencszer 
használja a -ris alakot. A keletkezése nem bizonyos.

Indicativus és coniunctivus Imperativus
Egyszeru, Szigoru

Singularis 1 p. -r
2 p. -ris -re -tor
3 p. -tur ■tor

Pluralis 1 p. -mur
2 p. -mini -mini
3 p. -ntur -ntor

A befejezett cselekvés alakjait csak körülírással fejezhetjük 
ki, mégpedig a pass. participium perfectum (laudatus!) és a sum 
igének, mint segédigének folyó cselekvésű alakjaival (laudatus sum, 
—eram, —ero, —sim, —essem, —esse).
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I. Coniugatio, –a tövek.,
A verbo: laudor, -ari, -atus sum dícsértétem. 

Passivum. Verba /inita.

6*

Indicativus Coniunctivus

Pr
ae

se
ns

 im
pe

rf
. laudor dícsértetem

laudaris dícsértetel
laudatur dícsértetik
laudamur dícsórtetünk
laudamini dícsértettek
laudantur dícsértetnek en

ge
m

 d
íc

sé
rn

ek lauder dícsértessem
lauderis dícsórtessél 
laudetur dícsértessék 
laudemur dícsértessünk ; 
laudemini dicsértessetek 
laudentur dícsértessenek

en
ge

m
 d

ic
se

rj
en

ek

1 P
ra

ei
. im

pe
rf

ec
tu

m laudabar dícsértetem
laudabaris dícsértetel
laudabatur dícsértetik 
laudabamur dícsértetünk 
laudabamini dícsértettek 
laudabantur dícsértetnek

va
la

 
en

ge
m

 dí
cs

ér
ne

k 
va

la
, dí

cs
ér

te
k laudarer dícsértetném 

laudareris dícsértetnél 
laudaretur dícsértetnék 
laudaremur dícsértetnénk 
laudaremini dícsértetnétek 
laudarentur dicsértetnének en

ge
m

 díc
sé

rn
én

ek
 j

Fu
t. i

m
pe

rf
ec

tu
m laudabor dícsértetni fogok

laudaberis dícsértetni fogsz 
laudabitur dícsértetni fog 
laudabimur dícsértetni fogunk 
laudabimini dícsértetni fogtok 
laudabuntur dícsértetni fognak en

ge
m

 dí
cs

ér
ni

 fo
gn

ak

| P
ra

es
en

s p
er

fe
ct

um laudatus
-a j
-um 

laudati
-ae
-a

sum dícsértettem 
es dícsértettél
est dícsértetett
sumus dícsértettünk 
estis dícsértettetek 
sunt dícsértettek

Í

en
ge

m
 d

íc
sé

rt
ek

laudatus 
-a 
-um 

laudati si 
-ae <si 
-a (si

sim dícsértettem 
sis dícsértettél 
sit dícsértetett 
musdícsértettünk 
tis dícsértettetek 
nt dícsértettek 
engem dícsértek (legyi

(le
gy

en
) 

|

«41 g CD

S

© •43 
s

laudatus [i
-a i
-um <

laudati iei
■ae ei
-a ei

eram dícsértettem 
Bras dícsértettél 
erat dícsértetett 
ramus dícsértettünk 
ratis dícsértettetek 
rant dícsértettek

*c8

laudatus
-a
-um 

laudati h
-ae i
-a v

dessem dícsértettem 
esses dícsértettél 
esset dícsértetett 

essemus dícsértettünk 
essetis dícsértettetek 
essent dícsértettek

s
o p-

engem dicsértek (vala) engem dícsértek volna

Fu
i. p

er
fe

ct
um

 1 laudatus
-a
-um 

laudati
-ae
-a

erö majd ha dícsértettem
eris « « dícsértettél
erit « « dícsértetett
erimus « « dícsértettünk
eritis « « dícsértettetek
erunt « « dícsértettek m

aj
d 

ha
 en

ge
m

 
dí

cs
ér

te
k

dícsértetni 
fogok
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Imperativus.

Egyszerű laudare dícsértessél laudamini dícsértessetek

Szigorú laudator dícsértetned kell — —
laudator dícsértetnie kell laudantor dícsértetniök 

kell

Igenevek.
Verba infinita.

I In
fin

iti
vu

s Imperf. 
Perfectus

Instans

laudari dícsértetni
laudatum, -am, -um 1 . .1 esse hogy dicsertettem-os, -as, -a J 017
laudatum iri hogy dícsértetni fogok

| P
ar

tic
ip

iu
m Imperf. 

Perf.
Instans

laudatus, -a, -um dícsért (akit dícsértek) 
laudandus, -a, -um dícsérendő (akit díesémi kell)
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II. Coniugatio, -e tövek.
A verbo: deleor, -eri, -etus sum pusztittatom. 

Passivum. Verba finita.

Indicativus Coniunctivus

Pr
ae

se
ns

 im
pe

rf
. i deleor pusztittatom

deleris pusztittatol
deletur pusztittatik
delemur pusztittatunk
delemini pusztittattok
delentur pusztittatnak

ce

gf

s

delear pusztittassam
delearis pusztíttassál
deleatur pusztíttassék 
deleamur pusztittassunk 
deleamini pusztittassatok 
deleantur pusztittassanak

en
ge

m
 

pu
sz

ti
ts

an
ak

1 P
ra

et
er

it
um

 im
p. delebar pusztittatom

delebaris pusztittatol 
delebatur pusztittatik 
delebamur pusztittatunk 
delebamini pusztittattok 
delebantur pusztittatnak

va
la

 
en

ge
m

 
pu

sz
ti

ta
na

k 
va

la delerer pusztíttatnám
delereris pusztíttatnál 
deleretur pusztíttatnék 
deleremur pusztíttatnánk 
deleremini pusztíttatnátok

■ delerentur pusztíttatnának

en
ge

m
pu

sz
ti

ta
n&

na
k

Fu
tu

ru
m

 im
pe

rf
. delebor 

deleberis '8 
delebitur 1 
delebimur 1 
delebimini | 
delebuntur

fogok 
fogsz 
fog 
fogunk 
fogtok 
fognak en

ge
m

 p
us

zt
it

an
i

fo
gn

ak

Pr
ae

se
ns

 per
f.

deletus 
-a 
-um 

deleti if 
-ae i 
-a [i

jisum pusztittattam 
es pusztíttattál 
est pusztittatott 

sumus pusztittattunk 
estis pusztittattatok 
sunt pusztittattak en

ge
m

 p
us

zt
ito

tt
ak iletusii m pusztittattam

-a sis pusztíttattál
-um sit pusztittatott

deleti simus pusztittattunk
■se sitis pusztittattatok
-a [sint pusztittattak ’

en?em pusztitottak leg

t

©

jyeu

© 
p<

I

deletus 
-a 
-um 

deleti h
-8Ö (
•a <

Heram pusztittattam 
erás pusztíttattál 
erat pusztittatott 

eramus pusztittattunk 
eratis pusztittattatok 
erant pusztittattak

i

1

déletus Íessem pusztittattam
-a essés pusztíttattál
-um esset pusztittatott 

deleti essemus pusztittattunk
-80 essetis pusztittattatok 
■a lessent pusztittattak

(le
gy

en
)

engem pusztitottak (vala) engem pusztitottak volna

•ri

1

deletus 
-a 
-um 

deleti 
-se 
-a

erö majd ha el - pusztittattam 
eris « « « pusztíttattál
erit « « « pusztittatott
erimus « « « pusztittattunk
eritis « « « pusztittattatok
erunt « « « pusztittattak m

aj
d 

ha
 en

ge
m

 
el

pu
sz

tit
ot

ta
k

pusztittatni 
fogok
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Imperativus.

Egyszerű delere pusztíttassál delemini pusztittassatok

Szigorú deletor pusztittatnod kell — —
deletor pusztittatnia kell delentor pusztittatniok 

kell

Igenevek.
Verba infinita.

1 In
fin

iti
vu

s Imperf.
Perfect.

Instans

deleri pusztittatni
deletum, -am, -um 1 , .........

i esse hogy pusztittattam •os, -as, -a j

deletum iri hogy pusztittatni fogok

Pa
rti

ci
pi

um Imperf. 
Perfect. 
Instans

deletus, -a, -um elpusztitott (amit elpusztitottak) 
delendus, -a, -um elpusztítandó (amit el kell pusztitani)
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III. Coniugatio, mássalhangzós és –i, –u tövek.
A. verbo: legör, legi, lectus sum olvastatom. 

Passivum. Verba finita.

Indicativus Coniunctivus

Pr
sB

se
ns

 im
pe

rf
. legor olvastatom

legeris olvastatol
legitur olvastatik
legimur olvastatunk
legimini olvastattok
leguntur olvastatnak

en
ge

m
 

ol
va

sn
ak

legar olvastassam
legaris olvastassál
legatur olvastassék 
legamur olvastassunk 
legamini olvastassatok 
legantur olvastassanak en

ge
m

 olv
as

sa
na

k

Pr
ae

te
ri

tu
m

 im
p. legebar olvastatom

legebaris olvastatol 
legebatur olvastatik 
legebamur olvastatunk 
legebamini olvastattok 
legebantur olvastatnak

va
la

 
en

ge
m

 ol
va

s-
 

na
k v

al
a

legerer olvastatnam 
legereris olvastatnál 
legeretur olvastatnék 
legeremur olvastatnánk 
legeremini olvastatnátok 
legerentur olvastatnának en

ge
m

 ol
va

sn
án

ak
 |

Fu
t. im

pe
rf

ec
t. legar olvastatni fogok

legeris olvastatni fogsz
legetur olvastatni fog
legemur olvastatni fogunk
legemini olvastatni fogtok
legentur olvastatni fognak

af 
bO 
s

Pr
ae

se
ns

 p
er

fe
ct

um
 |

lectus 
-a 
-um 

lecti 
-9Ö 
-a

sum olvastattam 
es olvastattál «
est olvastatott
sumus olvastattunk g 
estis olvastattatok § 
sunt olvastattak ®

lectus
-a 
-um 

lecti
> -80

-a

sim olvastattam 
sis olvastattál
sit olvastatott
simus olvastattunk 
sitis olvastattatok 
sint olvastattak

engem olvastak (legyen)

1

<D
8 
fi

lectus 
-a 
-um 

lecti
-80 
-a

eram olvastattam U 
eras olvastattál J 
erat olvastatott 1 
eramus olvastattunk j 
eratis olvastattatok < 
erant olvastattak é

(vala) <

| lectus 
; -a 
f -um
• lecti

S, -a
D

essem olvastattam 
esses olvastattál 
esset olvastatott 
essemus olvastattunk 
essetis olvastattatol 
essent olvastattak

engem olvastak volna

Fu
t. p

er
fe

ct
um

lectus 
-a 
-um 

lecti
-80 
-a

erö majd ha olvastattam 
eris « « olvastattál
erit « « olvastatott
erimus « « olvastattunk
eritis « « olvastattatok
erunt « « olvastattak m

aj
d h

a e
n-

 
ge

m
 olv

as
ta

k

■Í 

s >Q > *+-l
O
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Imperativus.

Egyszeru íegére olvastassál legimini olvastassatok
(téged (titeket
olvassanak) olvassanak)

Szigorú legitor olvastatnod kell — —
legitor olvastatnia kell leguntor olvastatniok kell

Verba infinita.

In
fin

iti
vu

s 1 Imperf. 
Perfect.

Instans

legi olvastatni
lectum, -am, -um 1 . ' , ,,

_ _ ( esse hogy olvastattam-os, -as, -a )
lectum iri hogy olvastatni fogok

Pa
rti

ci
pi

um Imperf.
Perfect.
Instans

lectus, -a, -um olvasott (amit olvastak)
legendus, -a, -um olvasandó (amit olvasni kell)
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IIIL Coniugatio, –i tövek.

A verbo: audior, audiri, -itus sum hallatom. 
Passivum. Verba finita.

Indicativus Coniunctivus

| P
ra

es
en

s im
pe

rf
. audior hallatom

audiris hallatol
auditur hallatik
audimur hallatunk
audimini hallattok
audiuntur hallatnak

en
ge

m
 

ha
lla

na
k

audiar hallassam
audiaris hallassál
audiatur hallassék 
audiamur hallassunk 
audiamini hallassatok 
audiantur hallassanak

en
ge

m
 

ha
llj

 an
ak

Pr
ae

te
ri

tu
m

 im
p. audiebar hallatom

audiebaris hallatol 
audiebatur hallatik 
audiebamur hallatunk 
audiebamini hallattok 
audiebantur hallatnak

va
la

 
en

ge
m

 h
al

la
na

k
va

la

audirer hallatnám
audireris hallatnál 
audjretur hallatnék 
audiremur hallatnánk 
audiremini hallatnátok 
audirentur hallatnának

en
ge

m
ha

lla
ná

na
k

Fu
t. im

pe
rf

ec
t. 1 audiar hallatni fogok

audieris hallatni fógsz 
audietur hallatni fog 
audiemur hallatni fogunk 
audiemini hallatni fogtok 
audientur hallatni fognak

en
ge

m
 

ha
lla

ni
 fo

gn
ak

Pr
ae

se
ns

 pe
rf

ec
t. 1 auditus 

-a 
■um 

auditi 
-8B 
-a

sum hallattam 
es hallattál
est hallatott
sumus hallattunk 
estis hallattatok 
sunt hallattak

en
ge

m
 

ha
llo

tt
ak

auditus 
-8» 
-um 

auditi 
-se 
-a

sim hallattam
sis hallattál
sit hallatott
simus hallattunk 
sitis hallattatok
sint hallattak

engem hallottak (leg gj
 

(l
eg

ye
n)

Pr
ae

te
ri

tu
m

 pe
rf

. auditus 
-a 
-um 

auditi 
-86 
-a

eram hallattam 
eras hallattál 
erat hallatott
eramus hallattunk 
eratis hallattatok 
erant hallattak

'3'
1

auditus 
-a 
-um 

auditi 
-8B 
-a

e:
e: 
eL

essem hallattam 
esses hallattál 
esset hallatott 
ssemus hallattunk 
ssetis hallattatok 
ssent hallattak

' 
vo

ln
a

engem hallottak (vala) engem hallottak volna

Fu
t. 

pe
rf

ec
tu

m auditus 
-a 
-um 

auditi 
-se 
-a

erö majd ha hallattam
eris « « hallattál
erit « « hallatott
erimus « « hallattunk
eritis « « hallattatok
erunt « « hallattak

s
fi 

' 53 C 
rS = 
ná J 
’S* 
a

i3
5 hallatni fogok
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Imperativus.

Egyszerű audire hallassál » audimini hallassatok
(téged (titeket
halljanak) hallj anak)

Szigorú auditor hallatnod kell — —
auditor hallatnia kell audiuntor nallatniok kell

Verba infinita.

In
fin

iti
vu

s Imperfect. 
Perfectus

Instans

audiri hallatni
auditum, -am, -um ) ■ , „' esse • hogy hallattam-os, -as, -a J ■
auditum iri ♦ hogy hallatni fogok

Pa
rti

ci
pi

um Imperfect.
Perfectum
Instans

auditus, -a, -um hallott (amit hallottak) 
audiendus, -a, -um hallandó (amit hallani kell)
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V. Az -io végű igék passivuma.
A harmadik coniugatióhoz tartozó i-tövű igének activumát 

lásd a 80., 81. oldalon. A passivum alak itt következik:
Capior, capi, captus sum megfogatom.

Passivum
Indicativus 
Praes, imperf.

capior megfogatom
caperis megfogatol
capitur megfogatik
capimur megfogatunk
capimini megfogattok
capiuntur megf ogatnak

Coniunctivus
Praes, imperf.

capiar megfogassam
capiaris megfogassál

stb.
Indicativus
Praeteritum imperf.

capiebar megfogatom 1
capiebaris megfogatol | ?

stb.
Coniunctivus 
Praeteritum imperf.

caperer megfogatnám
capereris megf ogatnál

stb.
Fut. imperf. capiar majd megfogatom

capieris majd megfogatol
capietur majd megfogatik
capiemur majd megfogatunk
capiemini majd megfogattok
capientur majd megfogatnak

Imperat.
Egyszerű 

capere fogassál
capimini fogassatok

Infinitivus
Imperfectus

capi megfogatni
Perfectus

captum esse hogy meg- 
fogattam 

Instans
captum iri hogy meg

fogatni fogok

Szigorú
capitor fogatnod 1 
capitor fogatnia 
capiuntor fogatniok)

Perfectum
Instans

Participium 
captus megfogott
capiendus megfogandó

41 Megjegyzések a coniugatiókh.oz.

1. Az avi, evi, wi végű perfectumokból képzett alakokban s 
és r előtt a vi, ve, v gyakran kiesik, pl.:

amavisti 
audivisti 
amaveram 
audiveram

amasti; 
audisti; 
amaram; 
audieram ;

delevissem 
deleveram 
audivissem 
audivero

delessem; 
deleram; 
audissem; 
audiero;
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(A xi végü praes, perf. -s hangja a görög aoristos (mult idő) dixi 
(dic-si), eőei?a (edeiksza) iunxi ^eu?a (edzeüksza.)

nosco ismerek; praesens perfectuma növi, nosti, növit, novimus, 
nostis, norunt; praeteritumperf. növeram-nöram; coni, praesens perf. 
norim; coni, praeteritum perf. nossem.

2. Az ind. praesens perf. többesszám 3. személyének érunt végző– 
dése kelyett gyakran' ere fordul elő, pl.: laudaverunt laudavere.

3. A pass. egyesszám 2. személye (ind. praes, imperf. kivéte– 
lével) ris helyett gyakran re-vel végződik, pl. lauderis laudere; 
laudabaris laudabare.

4. Nóhány igének az act. participii instansa más tőből van, 
mint a supinuma:

iuvö (sup. iutum) segitek iuvaturus
mörior (mortuus) meghalok moriturus
örior (ortus) keletkezem oritürus
ruo (sup. rutum) összerogyok ruiturus.
5. E négy ige dico, düco, facio, fero az imperativus egyes- 

szám második személyében az e jelet elhagyj-a, dic (Plautusnál 
dice is), düc, fac, fer; facio összetételei szabályosan képezik: con
fice, effice, scio tudok, csak szigorú parancsolója van: scito, scitote.

6. Régies igealakok: laudarier = laudari, pass. inf. impf.; 
duint = dent., coniunctivi praeS., impf., faxint — faciant, con
iunctivi praes, impf., ausim = audeam, coniunctivi praes, impf.; faxo, 
faxis = fecero, feceris; duim = dem; axo egero; capso cepero.

(A -xo, -30 végződések a görög aoristos coniunctivusának felelnek meg.) 
A passivi participii futurumnak endus vegződése helyett 

némely író a régies undus végződést használja, pl.: faciundus, 
faciendus helyett. Ez alak megmaradt e kifejezésben: accusare 
de repetundis zsarolással vádolni. Oriendus mellett előfordul 
oriunaus is, sequor—secundus.

42. Álszenvedő igék (verba deponentia).

Vannak a latinban szenvedő alakú igék, melyeknek cselekvö 
jelentésük van. Ezeket deponens-éknek a régi latin grammatiku- 
sok nevezték el, mert letették szenvedő jelentésüket.

Jellemző i deponens igére a magára ható jelentés, az alany belső ér– 
dekeltsége a cselekvésben: vescor tálálkozom, proficiscor elindnlok, uldscor 
megbosszulok.

A verbo-júk három törzsalakot mutat: hortor, hortari, hor
tatus sum; de a passivum coniugatiótól eltér öt alakban:

Van neki: 1. participium imperfectuma: hortans, -ntis buz- 
dító, -va, –ván,

2. activum partic. instansa: hortaturus = buzdítani akaró,
3. gerundiuma: hortandi, -o,- -um, -o = buzdításnak a stb.,
4. supinuma: hortatum, -u buzditani, –ásra (nézve),
tehát négy alakkal több formája van mint a passivumnak, 

és az ötödik különbség: hogy infinitivus instansa activum alakú,
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tehát: -urum, –am, -um esse (és nem -um iri). Van négy perti- 
ciuma: hortans, hortaturus, hortatus és hortandus, -a, -um, ez 
utóbbi kivételével a többi három cselekvő jelentésű.

A régi latin nyelvben ritka volt a deponens alak, Plautus sok olyan 
igét activumban használ, amely később deponens lett. Á klasszikus kor után 
eltűnt, a román nyelvek nem is ismerik.

Néhány deponens ige part. perfectumának praesens imperf. 
jelentése van, pl.:

arbitror gondolok arbitratus gondoló, gondolva
utor használok usus használó, használva
vereor félek veritus félő, félve
obliviscor megfeledkezem, oblitus megfeledkező, -ve
sequor követek secutus követő, -ve
reor vélek ratus vélő, -ve.

Néhány deponens ige part, perfectuma cselekvő és szenvedő 
értelmű:

comitor kísérek comitatus aki kísért és aki kísértetett 
(akit kísértek)

populor pusztitok populatus aki pusztitott és aki pusztit-
tatott (akit elpusztitottak) 

confiteor bevallok confessus bevallott, -va
experior tapasztalok expertus tapasztalt, -va
imitor utánzok imitatus utánzott, -va.

Viszont némely cselekvő ige part. perfectuma cselekvő 
jelentésű, pl.: iuratus aki esküdött, cenatus aki ebédelt, potus 
ittas (aki ivott).

Azokat az igéket, melyek vagy a praesens impf.-ban, vagy 
a praesens perfectumban szenvedő alakúak, félig álszenvedőknek 
nevezzük (verba semidepönentia), ezek a következők: 

audeo, audére, ausus sum merészelek
gaudeo, gaudere, gavlsus sum örülök
söleo, solere, solitus sum szoktam
fido, fidere, fisus sum bizom
(confido erősen bizom, diffido nem bizom).

Viszont revertor, reverti visszatérek, praesens perfectuma re
verti, revertisti, revertit (néha reversus sum); így még: devertor, 
betérek.

Néhány igének cselekvő alakja van szenvedö értemmel, pl.: 
veneo, venire, vénii eladatom (vendo eladok, passivuma), 
pereo, perire, peru tönkrejutok (perdo tönkreteszek, passivuma).

Az álszenvedö igék (verba deponentia) coniugatiója.

A verboik:
I. hortor, hortari, hortatus sum buzditok
II. vereor, vereri, veritus sum félek, tisztelek

III. loquor, loqui, locutus sum beszélek
IIII. largior, largiri, largitus sum ajándékozok.
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I. coniugatióhoz tartozó –a tövű deponens ige. 
A verbo: hortor, -ari -atus sum-buzditok.

Indicativus Coniunctivus

Pr
ae

s, 
im

pe
rf. hortor buzditok -om

hortaris buzditasz -od
hortatur buzdit -ja
hortamur buzditunk-juk 
hortamini buzdíttok –játok 
hortantur buzdítnak –ják

horter buzditsak -sam
horteris buzdits -sad
hortetur buzditson -sa
hortemur buzditsunk -suk
hortemini buzdítsatok –sátok
hortentur buzdítsanak –sák

CD

i
Ph

hortabar buzditok -om
hortabaris buzditasz -od 
hortabatur buzdit -ja
hortabamur buzditunk -juk 
hortabamini buzdíttok –játok 
hortabantur buzdítnak –ják va

la
, bu

zd
it

ot
ta

m
. hortarer buzdítanék –nám

hortareris buzdítanál –nád 
hortaretur buzdítana –ná 
hortaremur buzdítanánk –nók 
hortaremini buzdítanátok-nátok 
hortarentur buzdítanának –nák

i

s

hortabor buzditani fogok -om
hortaberis buzditani fogsz -od 
hortabitur buzditani fog -ja 

stb.
Praesens perfectum

hortatus, -a, -um sum 
buzditottam

hortatus, –a, –um sim 
buzditottam (legyen)

Praeteritum perfectum
hortatus, -a, -um erain 

buzditottam (vala)
hortatus, -a, -um essem 

buzditottam volna
Futurum perfectum

hortatus, -a, -um ero majd ha buzditottam
Imperativus

Egysz. hortare budits -ad hortamini buzdíisatok –sátok
Szigorú hortator buzditanod 

hortator buzdítania J -J8 hortan ;or buzditaniok kell

Imperf. 
Perf.

Instans

Infinitivus 
hortari buzditani 
hortatum, -am, -um esse 

hogy buzditottam 
hortaturum, -am, -um esse 

hogy buzditani fogok

Imperf. 
Perf.

Instans

Participium 
hortans búzdító 
hortatus, -a, -um 

aki buzditott 
hortaturus, -a, -um 

aki buzditani akar 
hortandus, -a, -um 

buzdítandó (akit buz
ditani kell)

G. 
D.
A.
A.

Gerundium 
hortandi buzdításé
hortando buzdításnak 

(ad) hortandum buzdításra 
hortando buzdítással

Supinum 
hortatum buzditani 
hortatü buzdításra
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II. coniugatióhoz tartozó –e tövü deponens ige.
A verbo: vereor, -eri, -itus sum félek.

Indicativus Coniunctivus

Pr
ae

s, 
im

pe
rf. vereor félek -em

vereris félsz -ed
veretur fél -i
veremur félünk –jűk
veremini féltek -itek
verentur félnek -ik

verear féljek -jem
verearis félj -jed
vereatur féljen -je
vereamur féljünk –jük
vereamini féljetek –jétek
verantur féljenek –jék

Pr
ae

t. i
m

pe
rf. verebar félek -em

verebaris félsz -ed 
verebatur fél -i
verebamur félünk –jűk 
verebamini féltek -itek 
verebantur félnek -ik

a

J® 
. «4-1

1

vererer félnék –ném
verereris félnél –néd
vereretur félne –né
vereremur félnénk –nők 
vereremini félnétek –nétek 
vererentur félnének –nék

Fu
t. 

im
p. verebor félni fogok

vereberis félni fogsz
verebitur félni fog

stb.
Praesens perfectum

veritus, -a, -um sum féltem veritus, –a, –um sim
féltem (legyen)

Praeteritum perfectum
veritus, -a, -um eram 

féltem (vala)
veritus, -a, -um essem 

féltem volna
Futurum perfectum

veritus, -a, -um ero majd ha féltem
Imperativus

Egysz. verere félj veremini féljetek
Srigorú veretor félned lö — —

veretor félnie pS verentor félniök kell

Imperf. 
Perf.

Instans

Infinitivus
vereri félni
veritum, -am, -um esse 

hogy féltem ■
veriturum, -am, -um esse 

hogy félni fogok

Impf.
Perf.
Inst.

Participium 
verens félő 
veritus, –a, –um aki félt 
veriturus, –a, –um 

aki félni fog 
verendus, –a, –um fé'lendő 

(akitől félni kell)

Gen. 
Dat. 
Acc. 
Abl.

Gerundium 
verendi félésé 
verendo félésnek 

(ad) verendum félésre
| verendo féléssel

Supinum
veritum félni 
veritu félésre
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III. coniugatióhoz tartozó mássalhangzós és –í tövű deponens ige. 
A verbo: loquor, -i, –utus sum beszélek.

Indicativus Coniunctivus

Pr
ae

s, 
im

pe
rf. loquor beszélek -em

loquéris beszélsz -ed
loquitur beszél -i
loquimur beszélünk -jük(
loquimini beszéltek -itek
loquuntur beszélnek -ik

loquar beszéljek -jem
loquaris beszélj -jed
loquatur beszéljen -je
loquamur beszéljünk –jük

'loquamini beszéljetek –jétek
loquantur beszéljenek –jék

Pr
se

t. 
im

pe
rf. loquebar beszélek -em

loquebaris beszélsz -ed 
loquebatur beszél -i 
loquebamur beszélünk –jűk 
loquebamini beszéltek -itek 
loquebantur beszélnek -ik va

la
, b

es
zé

lte
m loquerer beszélnék –ném

loquereris beszélnél –néd 
loqueretur beszélne –hé 
loqueremur beszélnénk –nők 
loqueremini beszélnétek –nétek 
loquerentur beszélnének –nék

Fu
tim

p. loquar beszélni fogok -om
loqueris beszélni fogsz -od
loquötur beszélni fog -ja

stb.
Praesens perfectum

locutus, -a, -um sum 
beszéltem

locutus, –a, –um sim 
beszéltem (legyen)

Praeteritum perfectum
locutus, -a, um eram 

beszéltem (vala)
locutus, -a, -um essem 

beszéltem volna '
Futurum perfectum

locutus, -a, -um ero majd ha beszéltem
Imperativus

Egysz. loquére beszélj –jed loquimini beBzéljetek –jétek
8zigorú loquitor beszélned 1 

loquitor beszélnie f JS loquuntor beszélniök kell

Imperf. 
Perf.

Instans

Infinitivus 
loqui beszélni 
locutum, -am, -um esse 

hogy beszéltem 
locuturum, -am, -um esse 

hogy beszélni fogok

Impf. 
Perf.

Inst.

Participium 
loquens beszélő 
locutus, -a, -um 

akj beszélt 
locuturus, -a, -um 

aki beszélni akar 
loquendus, -a, -um 

beszélendő (amit 
beszélni kell)

G. 
D. 
A.
A.

Gerundium 
loquendi beszélésé 
loquendo beszélésnek 

(ad) loquéndum beszélésre 
loquendo beszéléssel

Supinum . 
locutum beszélni 
locűtü beszélésre

1
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IIII. coniugatióhoz tartozó -I tövű deponens ige. 
A verbo: largior, -iri, -itus sum ajándékozok.

Indicativus Coniunctivus

Pr
ae

s, i
m

pe
rf. largior ajándékozok -om

largiris ajándékozol -od 
largitur ajándékoz -za 
largimur ajándékozunk -zuk 
largimini ajándékoztok –zátok 
largiuntur ajándékoznak –zák

largiar ajándékozzak -zam
largiaris ajándékozz -zad 
largiatur ajándékozzon -za 
largiamur ajándékozzunk -zuk 
largiamini ajándékozzatok –zátok 
largiantur ajándékQzzanak –zák

Pr
ae

te
re

rit
, i

m
pe

rf. largiebar ajándékozok -om
largiebaris ajándékozol -od 
largiebatur ajándékoz -za 
largiebamur ajándékozunk -zuk 
largiebamini ajándékoztok –zátok

largiebantur ajándékoznak –zák 
vala, ajándékoztam

largirer aj ándékoznék –nám 
largireris ajándékoznál –nád 
largiretur ajándékozna –ná 
largiremur ajándékoznánk-nók 
largiremini aj ándékoznátok 

–nátok 
largirentur ajándékoznának 

–nák

Fu
t. 

im
p. largiar ajándékozni fogok -om

largieris ajándékozni fogsz -od 
largietur ajándékozni fog -ja 

stb.
Praesens peri fectum

largitus, -a, -um sum 
ajándékoztam

largitus, -a, -um sim
ajándékoztam (legyen)

Praeteritum perfectum
largitus, -a, -um eram 

ajándékoztam (vala)
largitus, -a, um essem 

ajándékoztam volna
Futurum perfectum

largitus, -a, -um ero majd ha ajándékoztam
Imperativus

Egysz. largire ajándékozz largimini ajándékozzatok
Szigorú largitor ajándékoznodl;=í 

largitor ajándékoznia /JS largiuntor ajándékozniok kell

Imperf. 
Perf.

Instans

Infinitivus 
largiri ajándékozni 
largitum, -am, -um esse 

hogy ajándékoztam, 
largiturum, -am, -um 

esse
hogy ajándékozni fogok

Impf. 
Perf.

In st.

Participium 
largiens ajándékozó 
largitus, -a, -um 

aki ajándékozott 
largiturus, -a, -um 

aki ajándékozni akar 
largiendus, -a, -um 

amit ajándékozni kell

G. 
D. 
A. 
A.

Gerundium 
largiendi ajándékozásé
largiendo ajándékozásnak

(ad) largiendum ajándékozásra 
largiendo ajándékozással

Supinum 
largitum ajándékozni 
largitu aj ándékozásra

Hittrich—Klitfient: Latin nyelvtan. 7
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43. Körülírt igehajlítás (coniugatio periphrastica).

A participium instans activi- és passiviből a sum segéd– 
igével alakul a körülírt igehajlítás valamennyi módban és időben ; 
az activum azt jelöli, hogy valaki valamit tenni akar, a passivum 
pedig azt, hogy valamit tenni kell. Ez következik a participiumok 
jelentéséből –urus cselekvő szándékot, akarást jelent, –endus szen– 
vedő értelmü, kényszerűséget jelent.

Activum.

Praesens imp†.

Ind. laudaturus sum dícsérni akarok
Coni, laudaturus sim dícsérni akarjak.

Praet. imperfectum

Ind. laudaturus eram dícsérni akartam
Coni, laudaturus essem dícsérni akarnék.

Futurum imperf

Ind. laudaturus ero majd dícsérni akarok.

Passivum.

Praesens imperf

Ind. laudandus sum engem dícsérni kell
Coni, laudandus sim engem dícsérni kelljen.

Praet. imperfectum

Ind. laudandus eram engem dícsérni kellett
Coni, laudandus essem engem dícsérni kellene.

Futurum imperf

Ind. laudandus ero engem majd dícsérni kell.
Jegyzet. laudandum est dícsérni kell

mihi laudandum est nekem dícsérnem kell
puer mihi laudandus est a fiút meg kell dícsérnem.

44. Az igék főalakjainak kepzese.

Az igék összes alakjainak képzéséhez ismernünk kell a négy 
főalakot, az ige a verbo-j&t (lásd 36. §).
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Az ige tövéből származik a két actiotő: az imperfecta és 
perfecta, és még a supinumtö.

Vannak igék, melyeknél a praesenstő azonos az igetővel, 
ilyenek többnyire a magánhangzós tövű igék, pl. lauda-re, dele-re, 
audi-re.

Más igéknél a praesenstö az igetőből képzovel alakult.
A praesenstő képzésének többféle módja van a mássalhangzós és némely 

magánhangzós igetőnél:
1. n-nel vagy m-mel bővülhet, pl. íem-tem-n-o; a képző a tőbe is belép– 

het: mc-vi-n-co ; cu&-cu-m-bo ;
2. az igetőhöz t járul, pl.: pZec-plec-t-o ; nec-nec-t-o;
3. a tő végmássalJiangzója megnyúlik, pl.: peZ-pell-o; cur-curr-o; 

mií-mitt-o;
4. az igetőhöz í járul, pl.: /ac-faci-o; cop-capi-o; vagy u, pl.: ung– 

ung-u-o; stat-u-o;
5. kettőzés (reduplicati óval), a kezdő mássalhangzó t-vel az igető elé 

járul, pl.: (7en-gig(e)n-0 ; sía-si-st(a)-o; pö bibo (po-culum po-tum, ap b-vé vált);
6. az igetőhöz sc járul, pl.: cre-cresco ; di-disco ;
7. Némely igetőből a pra0senstő a, é, i hozzájárulásával alakul, pl.: lav, 

láv-á-re ; vzd‘, v1d-0-re ; ven, ven-i-re?

A perfecta actiotöve képzésének két módja van:
1. képzővel, mégpedig
a) –v– képzővel a legtöbb magánhangzős igetőnél; lauda-v~i, 

audi-v-i, dele-v-i; a mássalhangzó tő véghangzója mellett ez a 
v -u-vá változott; dom-u-i, al-o—al-u-i; de megmaradt az ere– 
deti –v pet-o—petl-vi, ter-o—trlvi;

b) –s képzővel mássalhangzós töveknél, ha a tö magánhang- 
zója hosszú, dic-o—dixi; ced-o—cessi (ced+s=ss); scrib-o~ 
scripsi, lüd-o—két ss-el lus-i (a d assimilálódott az s előtt, tehát 
lussi és idővel a hosszúhang után s lett. (Még Cicero és Vergilius 
korában is így mondták). Rövid tőhangzós töveknél: reg-o—rexi, 
tego—texi, veh-o—vexi, prem-o—pressi.

2. képző nélkül:
a) kettőztetéssel (reduplicatio), a kezdő mássalhangzó e hang– 

gal a tő elé járul cad-o—cecidi, tang-o—tetigi, parc-o—peperci, 
sponde-o—spopondi.

Jegyzet. Az összetett igék a reduplicatiót rendesen elvesztik, pl.: 
spondeo, spopondi, respondeo, respondi; de néha megtartják, pl.: addo, ad
didi ; accurro, accurri vagy accucurri.

b) a tőhang megnyujtásával möve-o—mővi, iuv-o—iuvi, 
leg-0—légi.

• 3. nincs változás, az igető egyenlő a. perfectumtővel, pl.:
vert-o—verti, acu-o—acu-i, defend-o—defend-i.

* A supiniimtövet az igetőből to–, so-képzővel képezzük; -tum, 
(-itum), -sum a végződése; pl.:

a) lauda-laudatum, dele-deletum, audi-auditum, mon-(e)- 
mönitum, scrib-scriptum, leg-lectum;

b) claud-clausum, ced-cessum, prem-pressum, spar^-sparsum.
7*
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Jegyzet. 1. A perfectum si végződése előtt és a supinum íwn-ja előtt 
az ajakhangu b (lágy) mássalhangzó p-vé (keménnyé) hasonul, pl.: scribo, 
scribere, scripsi, scriptum.

2. A torokhangú g (lágy) a si előtt szintén c-vé (keménnyé) hasonul 
és ez összetett hangot úgy, mint a c végű töveknél a perfectumban íc-szel 
j elöljük, pl.: tego, tegtíre, . texi, tectum; dico, dicere, dixi, dictum; vi(g)vo, 
vivere, vixi, victum; flu(g)vo, fluere, fluxi, fluctum. Ha azonban a torokhang 
elött folyékony l vagy r van, akkor a torokhang a perfectumban és supinum- 
ban néha elesik, pl.: mergo, mergere, mersi, mersum; fulcio, fulcire, fulsi, 
fultum.

3. A foghangu d az s előtt kiesik, pl.: claudo, claudere, clausi, clausum.
4. Néhol m után s és t előtt p ajakhang fejlődött mint átmeneti hang, 

pl.: sumo, sumere, sumpsi, sumptum; émo, émere, émi, emptum.

Összetett igék.

Pr8epositiók vagy más határozó szók igével való összetételük- 
ben, mint úgynevezett igekötök (praeverbia igeelőzők), a cselekvés 
körülményét határozzák meg. (Ezért directivum verbale-n&k is 
nevezik).

A praepositiókkal összetett, mássalhangzóval kezdődő igéknél a kezdő 
mássalhangzók külÖnféle változásokat okoznak, pl.: az ad praepositio d-je a 
kezdő mássalhangzóhoz hasonul, pl.: ad-curro, accurro; ad-ficio, afficio; 
ad-gredior; aggredior; ad-levo, allevo; ad-ripio, arripio; ad-sequor, assequor.

Az ab prsBp. b-je f előtt u-vá válik, pl.: ab-fero, aufero; ab-fugio, 
au-fugio, e praepositio teljesebb .alakja abstergeo, abstineo-ban maradt meg;

a cum—com praepositio con alakban hasonul, pl.: con-ligo, colligo; 
con-moneo, commoneo; con-rigo, corrigo;

magánhangzó és h előtt az m elesik, pl.: com-arceo, coérceo; com-haereo, 
cohaereo; (mert a szóvégi m gyengén hangzott, sőt teljesen eltűnt a kiejtés- 
ben: Scipio-feliraton aide = aedem) ;

az in az m, Mei hasonul, pl.: in-ligo, illigo, immineo;
az ob és sub végső mássalhangzója vagy hasonul, vagy s-szé válik, 

vagy pedig elesik, pl.: ob-ferot offerö; sub-ficio, sufficio; ob-cido, occido; 
sub-pendo, suspendo; sub-spicio, suspicio; su(b)stuli—sustuli;

a per és inter végsö mássalhangzója néha hasonul, pl.: per-licio 
pellicio; intér-lego, intellego;

a trans praepositio írü-vá. rövidül az n reductiója, gyenge kiejtése miatt, 
pl.: trans-duco, traduco;

prő, magánhangzók előtt prbd, a per, prae igehatározók változata; 
jelentése: el, elő, előre pl. prodeo előremegyek, prodo elárulok, prosum javára 
vagyok, porrigo kinyitok, propono előrehelyezek. /

Az úgynevezett praepositiones inseparabiles (el nem választható igekötők), 
dis- szét pl. disicio szétdobok (költőknél diss-icio is) ; magánhangzók 

előtt : dir, pl.: dirimere (emo), dir-ibeo (habeo) széjjeltartok, dirigo irányitok, 
dilabor BzéteBem, discerno megkülönböztetek,

re- vissza a helyére, újra, meg, pl. reficio megcsinálok t. i. kijavitbk, 
reddo megadom, visszaadom; magánhangzók előtt: red, pl. redeo haza-t 
visszamegyek, redimo kiváltok,

se- el, félre, 1
sed- (sö-cűrus) gondtalan, sed-itio eltávozás, felkelés, seiungo elválasztok, 

seligo elkülönítek.
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45« Első coniugatio.

Az I. coniugatio rendes alakja: –o, –are, –avi, –atum.

i. Perf. vl.
1. laudo laudare laudavi laudatum dícsérek

laus, laudis, f. dícséret, laudabilis, e dícséretes
2. amo amare amavi amatum szeretek

ámör, is, m. szeretet, amicus, i barát
3. explico explicare explicavi (explicui) explicatum kibonyolitok 

applico hozzáillesztek, complico összehajtok
implico bebonyolftok, replico kifejtek, válaszolok 
supplico esedezem

explicatio, is f. magyarázat
supplicium i.n. esedezős, halálos büntetés 
supplicatio, onis f. bűnbánó vagy hálaünnep, könyörgés

4. pöto potare potavi potum
potus

iddogálok 
részeg.

2. Perf. ui.

5. cubo cubare cubui cubitum fekszem
accubo mellette fekszem, excubo kint fekszem, örködöm

cubile, is n. fekvőhely, cubiculum, i szoba
6. crepo crepare crepui crepitum zörgök

increpo szidok, discrepo különbözöm (perf. discrepavi, sup. 
nincs) 

crepitus, us, m. zaj, zörgés
7. dömo domare domui domitum megfékezek

domitor, is m. fékezö, szelidítő, domus, us f. ház, dominus i. m. úr
8. veto vetare vetui vetitum megtiltok
9. sono sonare sonui sonitum hangzom

dissono különbözöm, resono visszhangzom (perf. -avi)
sonus, i hang, sonitus, us m. zúgás

10. töno tonare tonui — dörgök
tonitrus, -us m. mennydÖrgés

11. seco secare secui sectum
securis, is f. bárd, segmentum i. n. szelet

metszek

12. mico micare micui — csillogok
dimico dimicare dimicavi dimicatum harcolok

dimicatio, -nis f. küzdelem, harc
13. eneco enecare enecui enectum kínozok, megölök

neco, necare, necavi, necatum megÖlök, nex, necis f. gyilkosság.

3. Keltőzéssel (reduplicatio) képzett perfectumok.

14. do dare dedi datum
donum i n. ajándék, dös, ötis f. uászajándék

adok
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Az a csak ezekben az alakokban hosszú das, da. Kéttagú 
pr3epositióval összetett alakjait az első coniugatio szerint hajlit- 
juk, egytagú praepositióval összetett alakjait pedig a harmadik 
coniugatio szerint, pl.:

circum- circumdare circumdedi circumdatum körülveszek 
do

abdo abdere abdidi abditum elrejtek 
pessumdo -are tönkreteszek
do némely összetételének passivumát eo helyettesíti, pl.: 

vendo eladok, veneo eladatom; perdo tönkreteszek, pereo 
tönkremegyek (tönkrejutok).
15. sto stare steti (staturus) állok
kéttagú prsepositióval összetett alakjai a perfectumot steti-vél 
képezik, egytagúval összetett alakjai pedig stiti-vel; ezen össze– 
tételeknek nincs supinumuk, pl.:

circumsto circumstare circumsteti (-staturus) körülállok
obsto obstare obstiti — útban állok
praesto praestare praestiti (-staturus) kitűnöm
adsto meílette állok, insto fenyegetek, disto távol állok, 

különbözöm, resto fennmaradok.
statio, is f, áUomás, stabilis, e áHandó, stamen, inis n. fonál, 

constantia, se. f. állhatatosság, consto szilárdon állok, kitartok, 
distantia se. f. távolság, különbség instans, ntis elkövetkező, 
fenyegető.

4. A tőhangzó nyujtásával képezett perfectumok.
16. iuvo iűváre iuvi iutum (iuvátürus) segítek 

adiuvo támogatok
adiutor, is m. támogató, segítő, iűcundus 3 kellemes

17. lavo lavare lavi lavatum mosok
lavere . (lautum, lötum).

46. Második coniugatio.

A II. coniugatio rendes alakja: –eo, –ere, –evi, –etum. 

í. Perf. vl.
1. deleo delere delevi deletum pusztitok

indelebilis, e elpusztfthatatlan
2. fleo flere flevi fletum sirok

fletus, us m. sírás, flebilis, e siralmas
3. neo nére névi netum fonok
4. compleo complere complevi completum megtöltök

plenus, a, um tele, megtelt, plebes, ei f. köznép, tömeg
/

5. aboleo abolere abolevi abolitum elpusztitok
abolitio, is f. elpusztítás, megszüntetés.
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2. Perf. ui.

6. habeo habere habui habitum birok
adhibeo adhibere adhibui adhibitum alkalmazok
debeo debere debui debitum tartozom
prohibeo prohibere prohibui prohibitum akadályozok
praebeo praebere praebui praebitum odanyujtok

habitus, us m. tartás, viselet, habilis, e ügyes, debitum, i tartozás, 
debitor, is m. adós

7. mereo merere merui meritum szerzek, érdemlek
meritum i n. érdem,

8. móneo monere monui monitum intek
monitor, is m. figyelmeztető, monitus, us m. intés, monumentum, 

i emlék
9. noceo nocere nocui nocitum ártok t

noxa, ae kár, innocens, is ártatlan
10. placeo placere placui placitum tetszem

displiceo displicere displicui displicitum visszatetszem,
nem tetszem 

placidus, a, um tetszetős, szelid
11. taceo tacere tacui tacitum hallgatok

tacitus, a, um haugatő, taciturnus, a, um hallgatag
12. terreo terrere terrui territum ijesztek

deterreo elijesztek
terror, is m. ijedség, rémület, terribilis, e ijesztő.

13. censeo censere censui censum becsülök, vélek
recenso gondosan megvizsgálok, meggondolok 
succenseo succensere succensui — haragszom

census, us m. vagyonbecslés, censor, is m. becslő, censor
14. doceo docere docui doctum tanitok

doctor, is m. tanító, doctrina, ae tudomány, docilis, e tanulókony
15. misceo miscere miscui mixtum keverek
16. torreo torrere torrui tostum sütök, szárítok

terra, se f. szárazföld (ellentéte : mare; terra marique: szárazon és 
vizen).

A következőknek nincs supinumuk:

17. arceo arcere arcui — elhárítok
coerceo coercere coercui coercitum megfékezek
exerceo exercere exercui exercitum gyakorolok

arx, is f. vár, exercitus, us m. hadsereg
18. caleo calere calui (caliturus) meleg vagyok

calor, is m. melegség, calidus, a, um meleg
19. caneo canere canui öszülök

canus 3 szürke, ősz
20. careo carere carui (cariturus) nélkülözök
21. doleo dölere dölui (doliturus) fájlalok

dolor, is m. fájdalom
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22. egeo egére egui — szűkölködöm
egenus, a, um szűkölködő, egestas, is f. szííkölködés

23. emineo eminere eminui — kitűnöm
immineo valami mellett kiáll, ráhajlik, fenyegetek

eminens kitűnő, mons, ntis m. hegy
24. flöreo florere florui — virágzom

flös, is m. virág
25. horreo horrere horrui — horzadok

horridus, a, um és horrendus, a, um borzasztó, horror, -is m. borzadály
26. iáceo iácére iacui (iaciturus) fekszem
27. lateo latere latui — lappangok

latebrae, arum rejtekhely
28. niteo nitere nitui — fénylem

nitor, is m. fény, nitidus, a, um fénylő
29. öleo olere olui — szagos vagyok

olfactus, űs m., szaglás odor, is m szag
30. palleo pallere pallui — sápadt vagyok

pallidus 3 sápadt
31. pareo parere parui (pariturus) engedelmeske-

appareo megjelenek dem
parens, -ntis engedelmeskedő, apparitor, oris m. alattvaló, hivatalszolga

32. pateo patere patui — nyitva van
patulus, a, um terebélyes, passus us m. lépés

33. rubeo rubere rubui — vöröslöm
rüber, bra, brum vörös, rübigö, ginis f. rozsda

34. sileo silere silui — hallgatok
silentium, ii haUgatás, csend

35. studeo studere studui — törekszem
studium, ii törekvés, tanulmány, studiosus 3 buzgó

36. stupeo stüpére stupui — álmélkodom
stupidus, a, um bámuló, ostoba

37. teneo tenere tenui (tentum) tartok
retineo retinere retinui retentum visszatartok
contineo, összetartok, mérsékelek
éppen igy: obtineo bírok, sustineo (sustentatum) elviselek 

tenax, cis kitartő, pertinax, is makacs, contentus 3 megelégedett
38. timeo timere timui — félek

timor, is m. félelem, timidus, a, um főlénk
39. valeo valere valui — erőben vagyok,

érek valamit 
váletüdo, is f. egészség, validus, a, um ép, erős

40. vigeo vígére vigui — friss erőben vagyok
vigil, is éber, őr vigilia, se virrasztás.

Perf. és supinum nélkül.

41. maereo maerere — — ( szomorkodom
maeror, is m. szomoriíság, maestus, a, um szomórú

42. polleo pollere — — hatalmas
vagyok

43. splendeo splendere — — ragyogok
splendor, is m. ragyogás, splendidus, a, um ragyogó.



105

3. Perf. si.

44. augeo augere auxi auctum gyarapitok
auctor, is m. szerzŐ, javasló, auctoritas, is f. tekintőly, augustus, a, 

um magasztos, fenséges, auxilium i n. segítsőg
45. iúbeo iubére iussi iussum parancsolok

iussum, i parancs, iussü parancsára
46. permulceo permulcere permulsi permulsum sijnogatok
47. rideo ridere . risi risum nevetek

risus, us m. nevetős, ridiculus, a, um nevetsőges, subrideo mosolygok
48. suadeo suadere suasi suasum tanácsolok

persuadeo rábeszélek, dissuadeo lebeszélek
49. abstergeo abstergere abstersi abstersum letörülök
50. torqueo torquere torsi tortum csavarok

contorqueo megcsóválok, torques, is) f. sodrott nyaklánc, tormen–. 
tum, i csavarőgóp, hajítőgóp, kínzóeszköz.

Supinum nélkül.
51. ardeo ardére arsi (arsdrus) égek

ardor, is m. égés, égő vágy
52. haereo haerere haesi (haesurus) függök

adhaesio, is f. összefüggés, tapadás
53. maneo manere mansi (mansurus) maradok, várok

mansio, is f. tanya, ház.

54. algeo algere alsi — fázom
55. fulgeo fulgere fulsi — ragyogok

fulgor, is m. ragyogás, fulgur, is n. ragyogő vülám
56. indulgeo indulgére indulsi — kedvezek

indulgentia, se kedvezés
57. urgeo urgere ursi — szorongatok
58. luceo lücére luxi — világítok

lux, is f. világosság, lucidus 3 világos, luna (lucina), 80 f. hold
59. lugeo lügére luxi — gyászolok

luctus, us m. gyász.

4. Kettőzéssel (reduplicatio) képezett perfectumok.
60. mordeo mordere momordi morsum harapok

morsus, űs m. harapás
61. pendeo pendere pependi — függök

impendeo impendere ’ — — fölötte függök,
fenyegetek 

appendix, -icis függelék, pendulus 3 lebegő
62. spondeo spondere spopondi sponsum esküvel ígérek 

respondeo respondere respondi responsum felelek
sponsus, i vőlegőny, j egyes, sponsa, 80 menyasszony, responsio, is 

f. felelet
63. tondeo tondere totondi tonsum dyirok

detondeo detondere detondi detonsum lenyirok
tonsor, is m. borbély, tonsura, ® f. hajnyírás.
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5. A tőhangzó nyújtásával képezett perfeclumok.

64. caveo cavere cavi cautum óvakodom
cautus, a, um óvatos

65. faveo favere favi fautum kedvezek
favor, is m. kegy, faustus, a, um kedvező, fautor, öris m. pártfogó

66. foveo fovere fövi fötum melengetek, ápolok
fócus, i tűzhely, fömenta, orum meleg borogatás

67; möveo movere mövi mötum mozdítok
amoveo elmozditok, admoveo oda, mellémozdítok, commoveo 
meginditok, felizgatok, permoveo meghatok, meginditok, 
promoveo előremozdítok, segitek

motus, us m. mozgás, möbilis, e mozgatható, mozgő, momentum i 
m. mozgató erő, hatás, pillanat

.68. voveo vovere vövi vötum megfogadok
vötum, i fogadalom

69. cieo ciére . civi cítum indítok
accio accire accivi accitum odahívok.

70. sedeo sedere sedi sessum jülök
circum- circumse- circumsedi circumsessum körülfogok
sedeo dere

dissideo félreülök, ellenkezem
obsideo obsidere obsedi obsessum ostromolok
possideo possidere possedi possessum birok

sedes, is f. ülés, sella, ae szék, possessio, is f. birtok, földbirtok.
71. video videre vidi visum látok

invideo irfgykedem, praevideo előrelátok, provideo megpillan- 
tok, gondoskodom

visus űs m. látás, visio, nis f. látomány

Tőhangváltozás nélküli perfectum.
72. prandeo prandere , prandi pransum reggelizek 

pransus aki reggelizett.

47. Harmadik coniugatio.

A III. coniugatio rendes alakjai: -o, -io, -uo; –ére; -vi, -si, -i; 
-tum, -sum.

I. A prsesenstő mássalhangzóval végződik.

Í. Perfectum m.
1. arcesso arcessere arcessivi arcessitum elhivok
2. capesso capessere capessivi capessitum megfogok
3. facesso facessere facessivi facessitum végezek
4. lacesso lacessere lacessivi lacessitum ingerelek
5. cüpio cüpére cupivi cupitum kívánok

cupidö, is f.; cupiditas, is f. vágy, cupidus, a, um vágyód6
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6. peto petere petivi petitum kérek, megyek 
appeto utána nyúlok, kfvánok, repeto visszatérek, követelek

appetitus, us m. vágy, kivánság
7. quiero quaerere quaesivi quaesitum keresek,

kérdezek 
acquiro acquirere acquisivi acquisitum megszerezek
exquiro kikutatok, requiro megkívánok, kutatok

quaestor, is m. vizsgáló, quaestio, is f. vizsgálat, quaestus, us m. 
kereset, jövedelem

8. decerno decernere decrevi décrétum elhatározok 
secerno elkülönítek

decretum, i n. határozat, secretus, a, um elktilönített, titkos
9. sperno spernere sprevi spretum megvetek

10. sterno sternere stravi stratum leteritek,
elszórok 

strages, is f. vereség, leterítés
11. téro terere trivi tritum dörzsölök

detrimentum, i kopás, veszteség, triticum, 1 búza

12. oblino oblinere oblevi oblitum bekenek
litera, ae (littera) betű, litura, ae f. törlés

13. sero sérére sévi satum vetek, beoltok
insero inserere insevi insitum bevetek

seges, is f. vetés, semen, is n. mag
14. sino sinere sivi situm engedek

desino desinere desii desitum abbahagyok
situs 3 fekvő, situs us m. fekvés.

2. Perfectum ui.

15. alo alere alui altum táplálok
altor, is m. tápláló, alimentum, i táplálék, altus, a, um magas

16. colo colere colui cultum művelek
agricola, ae m. földműves, cultura, ae művelés, cultus 3 művelt, 

incultus, a, um műveletlen, colonus i földműves
17. consulo consulere consului consultum tanácsot kérek,

tanácsolok 
consul, is consul, consultum, i határozat, consilium, ii tanács, terv

18. con-séro conserere conserui consertum összefűzök
dissero disserere disserui (disputatum) értekezem
desero deserere deserui desertum elhagyok

series, ei f. sor, disertus 3 ékesszóló, serta, orum virágfüzér, deser
tum, i pusztaság

19. molo molere molui molitum őrölök
möla, ae malom, liszt, molitor, is m. molnár

20. pöno ponere posui positum hélyezek
antepono eléhelyezek, expono kifejtek, compono megalkotok, 
impono ráteszek, elhitetek, depono leteszek, praepono elébe
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helyezek, dispono rendezek, propono előterjesztek, indít– 
ványozok

pösítio, is f. állás, helyzet
21. texo texere texui textum szövök

textor, is m. takács, textum, í szövet

22. cumbo cumbere cubui cubitum fekszem
23. gigno gignere genui genitum létrehozok,

nemzek 
gens, is f. nemzet, genus,' is n. nem, faj, genitor, öris m. alkotó, 

teremtő.

Supinum nélkül.

24. fremo fremere fremui — zajongok
fremitus, us m. zajongás

25. gémo gemere gemui — sóhajtok
gemitus, us m. sóhajtás

26. tremo tremere. tremui — reszketek
tremor, is m. reszketés, tremulus, a, um reszkető

27. strepo strepere strepui (strepiturus) zúgok, zörgök
strepitus, us m. zaj, lárma.

3< Perf. si.

28. carpo carpere carpsi carptum szakftok
decerpo decerpere decerpsi decerptum leszakitok

29. nübo nubere nupsi nuptum férjhez megyek
nuptiae, arum esküvő, lakodalom, connübium, ii házasság

30. scribo scribere scripsi scriptum irok
scriptor, is m. író, scriba ae m. íródiák, scriptum, i irat, scriptura, ae írás

31. sculpo sculpere sculpsi sculptum vések
sculptor, is m. sz0brás2, sculptura, ae szobrászat

32. serpo serpere serpsi — csúszom
serpens, is m. f. kigyó

33. ir-repo irrepere irrepsi — bemászom.

34. af-fligo affligere afflixi afflictum lesujtok 
confligo összecsapok

conflictus, us m. összecsapás, harc
profligo profligare profligavi profligatum földhöz vágok

35. coquo coquere coxi coctum fözök
eoquus, í szakács, concoquo megemésztek

36. dico dicere dixi dictum mondok
indico indicere indixi indictum kihirdetek [tek)
(indico indicare indicavi indicatum elárulok, jelen-
praedico praedicere praedixi praedictum előre megmon-
(praedico * praedicare praedicavi praedicatum dicsőítek) [dok

dictum, i mondás, dictator, oris m. dictátor
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37. duco ducere duxi ductum vezetek, gondo-
educo educere eduxi eductum kivezetek [lok
(educo educare educavi educatum felnevelek)
conduco összegyüjtök, bérelek, induco bevezetek, rávezetek, 
deduco levezetek, visszavezetek, reduco átvezetek

dux, is m. vezér
38. régo regere rexi rectum kormányozok

dirigo irányozok, corrigo javftok
pergo pergere perrexi perrectum továbbmegyek
surgo surgere surrexi surrectum fölkelek

rex, régis m. király, rectus, a, um egyenes, regio, Unis f. tájék, vidék, 
regnum, í királyság

39. tego tegere texi tectum befödök
protego védek

tectum, í házfödől, tegula, se házfedö tégla, tégla, töga, ro tóga, köpönyeg
40. cingo cingere cinxi cinctum övezek

cingulum, i őy
41. tingo tingere tinxi tinctum bemártok
42. iungo iungere iunxi iunctum összekötök

iugum, í iga, iumentum, I igavonó, marha, biga, © kettősfogat, coniunx, 
iugis m. f. férj, feleség

43. tráho trahere traxi tractum húzok 
contraho összehúzok, subtraho levonok, retraho visszahúzok

tractus, us m. húzás, vonás, subtractio, onis f. levonás
44. vého véhere vexi vectum viszek

vehor véhi vectus sum — utazom
vehiculum, i kocsi, vexillum, i zászlő, vectis, is m. emelőrúd, retesz

45. figo figere fixi fixum szúrok
fixus, a um leszögezett, állandó, finis, is m.' határ

46. mergo mergere mersi mersum elsüllyesztek
mergus, i biívármadár

47. spargo spargere sparsi sparsum szőrok
. aspergo aspergere aspersi aspersum behintek

48. flecto flectere flexi flexum hajlftok
flexio, is f. hajlítás, flexus, űs m. hajlás

49. necto nectere nexi . nexum kötök
connecto connectere (connexui) connexum összekötök

connexio, is f. kapcsolat, összekötés

50. fingo fingere finxi fictum kópezek, költök
figura, ffi alak, effigies, ei képmás, figulus, i fazekas

51. pingo pingere pinxi pictum festek
pictor, is f. festő, pictura, se festmény, kép

52. stringo stringere strinxi strictum meghúzok szo-
rosra, kirántok, horzsolok 

strigilis, is f. vakarÓkés ’
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53. cedo cedere cessi cessum hátrálok
accedo hozzájárulok, praecedo előlmegyek
concedo megengedek succedo követek
decedo eltávozok, meghalok successor, oris m. utód 
incedo bevonulok

cessio, is f. átengedés
54. claudo claudere clausi clausum zárok

concludo concludere conclusi conclusum bezárok
recludo kinyitok

claustrum, i zár, clavis, is f. kulcs
55. divido dividere divisi divisum szétosztok

divisio, is f. felosztás
56. laedo laedere laesi laesum megsértek
57. ludo ludere lusi lusum játszom

illudo kigúnyolok, alludo célzok vlamire
ludus, i játék, iskola, lusus, űs m. játszás, ludibrium, ii kjjátszás, 

gúnyolódás
58. mitto mittere misi missum küldök

amitto elvesztek, dimitto eleresztek, permitto rábízok, prae
mitto előreküldök, promitto ígérek, committo rábízok, inter
mitto megszakitok, abbahagyok 

missio, is f. küldetés, elbocsátás
59. plaudo plaudere plausi plausum tapsolok

plausus, us m. tapsolás, plausibilis, e tetszetős
60. rado radere rasi rasum vakarok
61. rödo rodere rösi rösum rágok

rostrum, i n. csőr, hajóorr
62. trudo trudere trusi trusum tászítok
63. vado vadere vasi (vasum) lépek, megyek

evado kimegyek
invado invadere invasi invasum behatolok
evado évadére evasi evasum kijutok

invasio, is f. behatolás, vadum, i n. gázló
64. gero gerere gessi gestum viselek

congero összehordok; suggero alárakok, tanácsolok, sugal- 
mazok, digero szétválasztok, emésztek, magyarázok

gestus, us m. taglejtés, magatartás, suggestum, i n. emelvény, szószék
65. premo premere pressi pressum nyomok 

comprimo összenyomok, exprimo kifejezek, imprimo be-, 
lenyomok
opprimo opprimere oppressi oppressum elnyomok

prelum, i prés
66. uro ürere ussi ustum égetek

comburo comburere combussi combustum elégetek
bustum, i halottégetőhely, síremlék, urtica, ae f. csalán

67. contemno contemnere contempsi contemptum megvetek
contemptio, is f. megvetds.
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4. Kettőzéssel (reduplicatio) képzett perfectum.
A praesenstőben is van kettőzés:

68. bibo bibere bíbi (pötum) iszom
bibulus 3 iszákos, potus ittas, részeg

69. sisto sistere stiti statum állítok
assisto mellé állok, absisto, desisto abbahagyok, consisto 
megállok, resisto ellenállok, existo leszek, válok (az össze– 
tetteknek nincs supinumuk)

70. cado cadere cecidi (casurus) esem
occido occidere occidi (occasurus) elesem, meghalok
incido incidere incidi — beesem

casus, us m. eset, occidens, ntis m. napnyugat, cadaver, is n. holttest
71. caedo caedere cecidi (caesum) levágok, elejtek

occido occidere occidi occisum megölök
incido incidere incidi incisum bevágok

caedes is, f. öldÖklés, caementum, I cernent
72. pendo pendere pependi pensum függesztek, mérle–

gelek, fizetek
impendo impendere impendi impensum költök,fizetek vlmire 
perpendo megfontolok

pensum, i kimért munka, feladat, pondus, eris n. súly, impensa, ae 
költség, pénz

73. tendo tendere tetendi tentum feszitek
attendo attendere attendi attentum figyelek
ostendo ostendere ostendi (ostentatum) mutatok
extendo extendere extendi extentum kifeszitek

(extensum)
tentorium, ii sátor

74. pango pangere pepigi pactum megerősítek 
compingo (perf. pegi) összeszorítok, fűzök, illesztek

pactum, i egyesség, pax, pacis f. béke, pagina, ae f. lap
75. parco parcere peperci (parsurus) kímélek

parcus, a, un^ takarékos, parsimonia, as takarókosság, Parcas, arum, 
a sors istennői

76. pungo pungere pupugi punctum szúrok
punctum, i pont, szúrás, pugio, onis m. tőr

77. tango tangere tetigi tactum –érintek
attingo attingere attigi attactum megérintek
contingo megérintek, korlátozok

tactus, us m. érintés, tapintás, integer, -gra, -grum érintetlen, ép

78. fallo fallere fefelli falsum csalok
refello refellere refelli (refutatum) megcáfolok

falsus, a, um hamis, csaló
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79. pello pellere pepuli pulsum űzök
appello appellere appuli appulsum odahajtok, kikötök
repello reppellere reppuli repulsum visszaűzök

pulsus, us m. ütés, érverés, repulsa, se visszautasítás

80. cano canere cecini (cantatum) énekelek
concino concinere concinui összhangzom

cantor, is m. énekes, cantus, űs m. ének

81. curro . currere cucurri cursum futok
accurro accurrere accurri v.

accucurri accursum odafutok
concurro összefutok, occurro találkozom, succurro segítségül
futok

cursor, is m. futó, cursus, us m. futás, currus, us m. kocsi

82. ab-do abdere abdidi abditum elrejtek
addo hozzáadok, condo alapitok, credo hiszek, edo kiadok, 
perdo tönkreteszek, prödo elárulok, reddo visszaadok, trado 
átádok, vendo eladok.

(lásd 101. old. 14. dö, dáre).

A reduplicatio eltűnt a következőkből:
83. findo findere fidi fissum hasitok
84. scindo scindere scidi scissum tépek, hasitok

scindula, se zsindely
85. percello percellere perculi perculsum megrenditek

antecello felűlműlok, excello kitűnöm (mindkettő perf. nélkül)
celsus 3 magas, procella ae f. vihar

86. tollo tollere sustuli sublatum felemelek
tolero elviselek, eltűrök.

5. A tőhangzó nyujtásávál képzett perfectum.

87. ago agere. egi actum űzők, cselekszem 
perago keresztülviszek, abigo elűzök, adigo odahajtok, idézek, 
subigo leigázok, redigo visszahajtok, exigo befejezek, dego 
(perf. és sup. nélkűl) életem töltöm, leélem
cogo cogere coegi coactum kényszerítek

actio, is fi cselekvés, agmen, minis n. vonuló sereg
88. emo emere emi emptum veszek

coemo Coemere coemi coemptum összevásárolok
adimo adimere ademi ademptum elveszek
dirimo elválasztok, interimo elpusztitok, eximo kiveszek 
como comere compsi comptum rendezek
demo demere dempsi demptum leveszek
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promo promere prompsi promptum előveszek
sumo sumere sumpsi sumptum veszek

emptor, is, m. vevő, emptio, önis f. vevős, exemplum, i n. példa, 
promptus 3 kész

89. édo edere edi esum eszem
edax, is falánk, dens, -ntis m. fog

90. lego legere legi lectum olvasok, szedek
colligo colligere collegi collectum összegyüjtök
diligo diligere dilexi dilectum szeretek
intellego intellegere intellexi intellectum megértek
neglego neglegere neglexi neglectum elhanyagolok

lectio, is f. olvasás, lecke, legio, is í. légio, sereg, diligens, -ntis 
szorgalmas.

91. fundo fundere fudi’ fusum öntök 
diffundo szétszórok, confundo összezavarok 
confusio, önis f. zavar, fundamentum, i n. alap

92. frango frangere fregi fractum török 
fragmentum, i tÖredék, suffragium, ii cserépdarab, szavazat

93. relinquo relinquere reliqui relictum hátrahagyok
relíqui8ö, arum ereklyék, delinquo elhibázok, delictum, i n. hiba, bffn

94. rumpo rumpere rupi ruptum szakítok, török
95. vinco vincere vici victum legyőzök

convinco rábizonyítok, devinco legyőzök
victor, is m. victrix, cis f. győztes, victoria, se győzelem.

6. Perfectum a tőhangzó változása nélkül.

96. accendo accendere accendi accensum meggyujtok
incendo felgyujtok, succendo felgyujtok, tüzelek,

97. scando scandere scandi scansum fellépek, hágok
ascendo ascendere ascendi ascensum felszállok
descendo leszállok
ascensio, őnis f. felszállás (mennybemenetel),

98. * defendo defendere defendi defensum védek
defensor, öris m. védő, défensiő, őnis f. védelem

99. ico, icere, ici, ictum eltalálok, ütök,
-. vágok

100. prehendo prehendere prehendi prehensum megfogok 
comprehendo megértek, reprehendo kifogásolok

101. pando pandere pandi passum kiterjesztek 
passus, us m. lépés

102. verto vertere verti versum fordftok
versus, us m. fordulat, vers

103. vello vellere velli vulsum tépek
vellus, is n. gyapjú, vulnus, is, n; seb

104. viso visere visi — meglátogatok
visitö gyakran meglátogatok (lásd: video 106. o. 71. sz.)

Hittrich—Kliment: Latin nyelvtan. 8
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105. excudo excudere excudi excusum kikovácsolok
incus, is f. tÜlő ___________

106. consido considere consedi — letelepszem
possido possidere possedi possessum birtokba veszek 
possessio, önis f. birtokbavevós.

II. A praesenstő i-vel bővül.

Perf. vi.

107. cüpio cüpere cupivi cupitum őhajtok 
cupido, is f. vágy, cupiditas, is f. vágyódás, cupidus, a m. vágyódó.

Perf. ul.

108. rapio rapere rapui raptum elragadok
corripio corripere corripui correptum megragadok
raptus, us m. elrabolás, rapax, cis elragadó, rabló, ragadozó.

Perf. SI.

109. conspicio conspicere conspexi conspectum megpillantok 
aspicio meglátok, prospicio köriilnézek, gondoskodom, despi
cio lenézek, respicio tekintettel vagyok

110. concutio concutere concussi concussum megrázok.

Perf. kettőzéssel.

111. pario parere peperi partum szülök
parens, is m. f. szülŐ. (pariturus)

Perf. tőhangnyujtással.

112. capio capere cepi captum fogok, kapok
accipio accipere accepi acceptum megkapok •
incipio incipere incepi inceptum hozzáfogok,

megkezdek 
captivus, a, um fogoly, capto fogdosok, kapkodok

113. facio facere feci factum teszek, cselek-
szem 

assuefacio assuefacere assuefeci assuefactum hozzászoktatok 
interficio interficere interfeci interfectum megölök
afficio illetek, deficio elpártolok f 
conficio conficere confeci confectum bevégezek
perficio perfjcere perfeci perfectum befejezek
praeficio élére állítok, reficio felttdftek
facio nem praepositiós összetételeiben a pass.: fio, a praepo
sitio sokban: ficiort flo helyettesíti lásd (1. 51. § 6.) 
factum, i cselekedet, facinus, oris n. gonosztett
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114. iacio iacérc iéci iactum dobok
abicio abiicere abieci abiectum eldobok
adicio hozZávetek, deicio levetek, conicio összevetek, tra– 
icio átkelek, subicio alávetek
iactüra, se kár, veszteség, iaculum, i n. dárda

115. fodio födere födi fossum ások
fossa, ae árok, perfodio keresztül döfök

116. fügio fügére fugi (fugiturus) futok
aufugio elmenekülök, confugio megmenekülök, effugio kike– 
rülök, perfugio vlhova menekülök 
füga, 8ö futás, perfuga, se m. menekülő, szökevény.

III. A praesenstő u (v)-val végződik.

. Perfectum ui.

117. abnuo abnuere abnui — tagadólag intek
adnuo adnuere adnui — igenlöleg intek
nutus, űs m. intés, numen, minis n. isteni akarat, istenség

118. acuo acuére ácui ácutum hegyezek, élesí–
tek

ácus, us f. tű, ácutus, a, um hegyes, ácies, ei f. él, csatarend
119. arguo arguere argui (accusatum) (nyíltan) állítók, vádolok 

coarguo vádolok, meggyőzök
apyupog, argentum, i, n, ezüst, argutus 3 élénk, világos, elmés, argu
mentum, i n. bizonyíték, tárgy

120. imbuo imbuere imbui imbutum bemártok
121. induo induere indui indutum felöltök
122. luo luere lui (lutum) mosok

polluo beszennyezek
lustrum, i tisztító áldozat, lutum, i sár

123. métuo metuere metui — félek
metus, us m. fólelem

124. minuo minuere minui minutum kisebbftek 
minor, us kisebb, minister, -tri m. szolga

125. statuo statuere statui statutum állítok
constituo constituere constitui constitutum elhatározok 
instituo felállítok, restituo helyreállítok, substituo helyet- 
tesitek.
statua, ae szobor

126. tribuo tribuere tribui tributum juttatok, osztok 
distribuo felosztok
tribus, us f. néposztály, tribunus, i vezér, nőpvezér, tributum, i adó

127. ruo . ruere rui (ruiturus) rohanok
corruo corruere corrui — összerogyok 
diruo diruere • dirui dirutum szétrombolok
obruo elborftok
ruina, se römlás, rom.

8*
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Perfectum -vi.
128. solvo solvere solvi solutum oldok, fizetek

solutio, is f. oldás, fizetés
129. volvo volvere volvi t volutum hengeritek

convolvo összegöngyölök, evolvo kigöngyölök, revolvo vissza- 
hengeritek
volumen, is n. tekercs, könyv, voluta, se bolt, fv.

130. exstinguo exstinguere exiinxi exstinctum kioltok
(sting)

131. struo struere struxi structum rakok, halmozok
(strug)

constructio, is f. szerkezet, instruo felszerelek, instrumentum, i 
eszköz, szerszám

132. unguo unguere unxi unctum kenek
(ung)

unguentum, i kenőcs.

Supinum né.lküj,.

133. fluo(flug) fluere fluxi — folyik
confluo összefolyik
flumen, is n. folyam, fluvius, ii foly6, fluctus, űs m. áramlat

134. vivo(vig) vivere vixi — élek
vita, 8B dlet, vivus, a, um ólő, victus, us m. élelem, elesóg, conviva, 

se m. vendég. (lásd vigeo 46. §. 40. sz.)

Perfectumuk és supinumuk nincs.

135. cerno cernere (lásd 47. §. 8. sz.) látok
136. füro furere — — dühöngök

furor, is m. dtth, furiosus, a um dühös
137. vergo vergere — — hajlom
138. verro verrere — — söprök.

Kezdö igék.

A kezdő igék (verba incohativa) hirtelen vagy lassan kezdődő 
cselekvést fejeznek ki; a praesenstő képzője: sc.

139. cresco crescere crevi (cretum) növekszem 
decresco fogyok
concretus, a, um sűrű, creber, -bra, brum gyakori, «reo teremtek, 

Ceres -eris a gabona istennője
140. disco discere didici — . tanulok

discipulus, i tanuló, disciplina, se tanulás, fegyelem (praes, reduplicatio 
didc-sco, dc gyenge fokú (magánhangzó nélküli) tő a doc eo, doxé«o– 
hoz; 1. 46., 14.).
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141. nosco noscere növi nötum ismerek
agnosco agnoscere agnovi agnitum felismerek
cognosco cognoscere cognovi cognitum megismerek
ignosco ignoscere ignovi ignotum nem ismerek,

megbocsátok 
nota, ffi ismertető jel, notus ismert, ignotus ismeretlen, cognitus 3 

ismert
142. pasco pascere pavi pastum legeltetek

pascor pasci pastus sum — legelek
pastor, is m. pásztor, pabulum, i takarmány, panis, is m. kenyér

143. posco poscere poposci (postulatum) követelek
postulatum, i követelős

144. quiesco quiescere quievi quietum pihenek
quiés, etis f. pihenés, quietus, a, um nyugodt, inquietus, a, um 

nyugtalan
145. consue- consuescere consuevi consuetum megszokom

sco,
adsuesco hozzászokom

consuetudo, is f. szokás, megszokás, consuetus 3 megszokott.

146. adolesco adolescere adolevi adultum felserdülök
adolescens, is serdülŐ flQú

147. coalesco coalescere coalui — összenövök
148. concupisco concupiscere concupivi concupitum megkívánok

cüpio kívánok
149. conticesco conticescere conticui — elhallgatok

taceo hallgatok
150. convalesco convalescere convalui — meggyógyulok

váleo ép vagyok
151. effloresco efflorescere efflorui — kivirulok

floreo virágzom
152. exardesco exardescere exarsi — fellángolok

ardeo égek
153. : ingemisco ingemiscere ingemui — sőhajtozom

gemo sóhajtok
154. invetera- inveterascere inveteravi inveteratum megöregszem

sco
vetus, is rőgi, veteranus i öreg katona

155. obdormi- obdormi- obdormivi obdormitum elalszom
sco scére

dormio alszom
156. perhorre- perhorre- perhorrui — visszaborzadok

sco scére 
horreo borzadok

157. revivisco reviviscere revixi — feltámadok
vivo élek

158. albesco albescere albui — fehéredem
albus, a, um fehér

159. evanesco evanescere evanui — eltűnöm
vanus, a, um hiú, valótlan
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160. increbre- increbrescere increbrui — elhatalmasodoín,
sco gyakorivá válik

creber, bra, brum gyakori
161. maturesco maturescere maturui — érni kezdek

maturus, a, um érett
162. obduresco obdurescere obdurui — megkeményedem

durus, a, um kemény
163. obmutesco obmutescere obmutui — elnémulok

mutus, a, um néma.

48. Negyedik coniugatio.

A IV. coniugatio rendes alakja: -o, -ire, -ivi, -itum.

1. Perf. vl.

1. audio audire audivi auditum hallok
auditus, us, m. hallás

2. scio scire scivi scitum tudok
scientia, ae tudomány

3. sepelio sepelire sepelivi sepultum temetek
sepulcrum, i sir, sirdomb.

2. Perf. ul.

4. aperio aperire aperui apertum kinyitok 
operio befödök
Aprilis mensis, kikelet, április apertus 3 nyitott

5. salio salire salui — ugrom
desilio desilire desilui — leugrom
saltus, űs m. ugrás

6. amicio amicire amicui amictum felruházok
amictus, us m. ruházat.

3. Perf si.

7. fulcio fulcire fulsi fultum támasztok
8. haurio haurire hausi haustum meritek

haustus, us m. merítós, korty
9. refercio refercire refersi refertum megtöltök

refertus, a, um megtelt, frequens sűrű, gyakori
10. saepio saepire saepsi saeptum bekerftek
11. sancio sancire sanxi sanctum szentesitek

sanctus, a, um szent, sanctio, onis f. a törvényszabta büntetós
12. sarcio sarcire sarsi sartum foltozok

sarcina se f. teher, poggyász
13. sentio sentire sensi sensum érzek

assentio helyeslek, dissentio nem értek egyet, consentio 
egyetértek
sensus, us m. órzós, érzék.
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4. Perf. keltőzéssel.
pário, párere, peperi (47. § 111.) egyik összetételében a kettő– 

zésnek van nyoma:
14. reperio reperire repperi repertum megtalálok

comperio comperire comperi compertum megtudok
15. vincio vincire vinxi vinctum megkötözök

vinculum, i. n. bilincs.

5. Perf. tőhangnyujtással.
16. venio venire veni ventum jövök

advenio érkezem, convenio összejövök, invenio rátalálok, 
obvenio szembejövök, pervenio megérkezem

adventus, űs m. eljÖvetel, eventus, us m. kijövetel, eredmény 
contio, önis f. nópgyülés.

6. Perf. és supinum nélkül.
17. ferio ferire ütök
18. esurio esurire éhezem.

49. Álszenvedő igék, a verbo-i.

Első coniugatio.

A verbo: -or, -ari, -atus sum.
Az idetartozókat mind szabályszerűen hajlítjuk, úgy mint 

hortor-t; ide tartozik a legtöbb deponens ige.
hortor hortari hortatus sum buzditok.

Második coniugatio.
A verbo: -eor, -eri, -etus sum.

1. fateor fateri fassus sum vallok
confiteor confiteri cenfessus sum bevallok
profiteor nyiltan elismerek, vallom magam valaminek

confessio, is f. bevaUás, vaUás, professor, oris m. hivatásos tanár
2. medeor mederi (sanavi) gyógyítok

medicus, i orvos, medicina, ae orvosság
3. mereor mereri meritus sum érdemet szerezek

meritum, i érdem, meritö móltán
4. misereor misereri miseritus sum könyörülök

miser, a, um nyomorult, misericordia, 8ö f. szánalom
5. polliceor polliceri pollicitus sum fgerek

liceor árverezek, licitatio, önis f. árverós
6. reor réri ratus sum vélek

rátio, is f. vélemény, számítás, ész, rátus 3 kiszámított, érvényes
7. tueor tuöri (tutatus, tuitus sum) védek

intueor szemlélek
tutus, a, um biztos

8. vereór vereri veritus sum félek, tisztelek
verecundus, a, um szerény, tartőzkodó.
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Harmadik coniugatio.

A verbo: -or, -i, -tus, -sus sum.
1. amplector amplecti amplexus sum átkarolok
2. fungor fungi functus sum működőm

perfungor egészen elvégzek, meghalok
functio, is f. működós, eljárás

3. fruor , frui (usus sum) * élvezek
fructus, us m. gyümölcs, frumentum i. n. gabona

4. labor labi lapsus sum elesem
collabor összeesem, elabor kisiklom

lapsus, us m. elesés, hiba
5. loquor loqui locutus sum beszélek

alloquor megszólítok
colloquor beszélgetek

loquax, is beszédes, colloquium, ii beszélgetés .
6. utor uti usus sum használok

usus, űs m. használat, gyakorlat, utilis, e hasznos v
7. nitor niti nisus (nixus) sum törekszem

renitor ellenkezem
renitentia, ® f. ellenszegülés

8. queror queri questus sum panaszkodom
querela, © panasz

9. sequor sequi secutus sum követek
assequor élérek, persequor üldözök, obsequor engedelmes-

kedem 
secundus, a, um m£sodik

10. gradior gradi gressus sum lépek
aggredior aggredi aggressus sum megtámadok

grádus, űs m. lópés, fok
11. patior pati passus sum szenvedek

patientia, as türelem
12. morior mori mortuus sum meghalok

mors, is zf halál, mortalis, e halandő, moriturus 3 halálra kósz

13. adipiscor adipisci adeptus sum elnyerek
14. nascor nasci natus sum születem

natio, is f. nemzet, natura, ® f. természet
15. nanciscor nancisci nanctus v. nac- elérek, elnyerek

tus sum
16. obliviscor oblivisci oblitus sum elfeledek. ’

oblivio, is f. elfeledés
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17. paciscor pacisci pactus sum egyességet kötök
pax, is f. béke, egyesség

18. proficiscor proficisci profectus sum elindulok, utazom
profectio, is f. elutazás, proficio sikert Órek el, haladok

19. ulciscor ulcisci ultus sum bosszút állok
ultor, is m. bosszúálló

Negyedik coniugatio.

20. expergiscor expergisci experrectus sum felébredek
21. irascor irasci iratus sum haragszom

ira, se harag
22. reminiscor reminisci (recordatus sum) emlékszem

memini emlékszem
23. vescor vesci (vixi) táplálkozom.

A verbo: -ior, -iri, -itus sum.

1. largior largiri largitus sum ajándékozok
largitio, is f. ajándékozás

a többi álszenvedő igét is e szerint coniugáljuk, pl.: 
blandior hizelgek, mentior hazudok, potior hatalmamba 

keritek 
mölior mozgatok, kezdek

moles, is f. tömeg, mölestur 3 terhes
partior osztok, réözeltetek

2. assentior assentiri assensus sum beleegyezem
assensio, önis f. beleegyezés

3. experior experiri expertus sum megkísérelek
experimentum, I kísérlet

4. metior -metiri mensus sum mérek
mensis, is m. hónap, mensura, ee mérés, mérték

5. ordior ordiri orsus sum kezdek
exordium, ii kezdet, ordo, inis m. rend

6. orior oriri ortus sum származom, kelet-
adorior megtámadok kezem

oriens, is m. kelet
exorior támad, keletkezik

origo, is f. kezdet.



50. Egyes alakjaikban hasonló, egyező igék 
(verba homonyma).

1: Egyezők a praesens imperfectumban (az első személyben). 
appello 1 nevezek; appello 3 odahajtok, (navem) kikötök 
colligo 1 összekötök ; colligo 3 összegyüjtök 
consterno 1 megdobbentek ; consterno 3 beteritek, befedek 
dico 1 szentelek; dico 3 mondok 
éduco d nevelek; educo 3 kivezetek 
effero 1 megvaditok; effero 3 kiviszek, eltemetek 
fundo f alapitok (fundus t^laj); fundo 3 öntök 
mando i rábízok; mando 3 rágok 
sero 3 összefűzök: sero 3 vetek (semen, inis n. mag) 
vőlo 1 repülök; volo, velle akarok.

2. Egyezők a praesens perfectumban.
cerno 3 crevi, cretum megkülönböztetek ; cresco 3 crevi, cretum növök 
fulgeo 2 fulsi fénylem; fulcio 4 fulsi, fultum támasztok
luceo 2 luxi fénylem; lugeo 2 luxi gyászolok 
paveo 2 pavi rettegek; pasco 3 pavi, pastum legeltetek 
pendeo 2 pependi függök; pendo 3 pependi, pensum függesztek, mérlegelek 
sedeo 2 sédi, sessum ülök; sido 3 sedi, sessum leülök.

3. Egyezők a supinumban.
pando 3 pandi, passum kitárok ; patior 3 passum szenvedek 
teneo 2 tenui, tentum tartok; tendo 3 tetendi, tentum és tensum feszitek 
verro 3 versum söprök; verto 3 verti, versum forditok.

4. Hasonló alakuak.
1. Cado 3 cecidi, casum esem 

caedo 3 cecidi, caesum vágok 
occido 3 occidi, occasum leesem 
occido 3 occidi, occisum legyilkolok 
cedo 3 cessi, cessum engedek, hátrálok

2. figp 3 fixi, fixum szúrok, tűzök 
fingo 3 finxi, fictum alakítok, költök 
findo 3 fidi, fissum hasitok

3. iaceo .2 iacui, iaciturus fekszem 
iacio 3 iéci, iactum dobok

4. paro 1 készítek, készülök valamire 
pareo parui, paritum engedelmeskedem 
pario 3 peperi, partum szülök
parco 3 peperci, par sum kímélek

5. quaero 3 quaesivi, quaesitum keresek, kérdezek 
queror 3 questus panaszkodom

6. sto 1 steti, statum állok 
sisto 3 stiti, statum állítok

7. vinco 3 vici, victum győzök 
vincio 4 vinxi, vinctum megkötözök 
vivo 3 vixi, victum élek.
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51. Rendhagyo igék (verba anomala).

Néhány ige egyes alakja más-más tőből származik. Ilyenek: 
sum vagyok (1. 37.), edo eszem, fero viszek, volo akarok, eo megyek, 
queo -hatok, -hetek, flo leszek.

A verbo: edo, edere, edi, esum eszem.

Ind. Prses. imperf. Coni. Praeteritum imperf. Imperativus

édö 
edis — es 
edit — est 
edimus 
editis — estis 
edunt

ederem — essem 
ederes — esses 
ederet — esset 
ederemus — essemus 
ederetis — essetis 
ederent — essent

ede — es 
edite — este

Infinitivus 
edere — esse

Alakjai az ed tőből származnak es ha a személyjel kötőhangzó 
nélkül járul a töhöz, akkor a d, ha utána s van, kiesik, vagy szin– 
tén s-szé hasonul, t előtt pedig s-szé válik; az így keletkezett alakok 
megegyeznek az esse megfelelő alakjaival, de a tő é-je hosszú, 
kivéve a sing. 2 személyt, amely kétes; a többi alak szabályos: 
praet. impf. edebam, futurum imperfectum edam.

A verbo: fero, ferre, tuli, latum viszek, hozok,
(fertilis, e termékeny.)

Háröm töve van : fer, tül és lat; az r, s, t-vél kezdődő személy- 
jelek kötőhangzó (i, e) nélkül járulnak a fer tőhöz, az indic., 
imper. és infinit. praes, és a coni, praet. impf.-ban activ. és passi- 
vumban. A többi alakja rendes.

Activum Passivum

Indicativus Coniunctivus Indicativus Coniunctivus

Praesens imperfectum
férö viszek 
fers
fert 
ferimus 
fertis 
ferunt

feram vigyek 
feras 
ferat 
feramus 
feratis 
ferant

feror vitetem 
ferris 
fertur 
ferimur 
ferimini 
feruntur

ferar vitessem 
feraris 
feratur 
feramur 
feramini • 
ferantur
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PassivumActivum

Indicativus Coniunctivus Indicativus Coniunctivus

Praetentum imperfectum

ferebam 
ferebas stb.

ferrem 
ferres stb.

ferebar 
ferebaris stb.

ferrer 
ferreris stb. ,

Futurum imperfectum

feram 
feres stb.

ferar 
fereris stb.

Praesens perfectum

tüli 
tulisti 
tulit 
tulimus 
tulistis 
tulerunt

tulerim 
tuleris 
tulerit 
tulerimus 
tuleritis 
tulerint

latus 
-a 
-um 

lati 
-ae 
-a

sum 
es 
est 
sumus 
estis 
sunt

latus 
-a 
-um 

lati 
-ae / -a

sim 
sis 
sit 
simus 
sitis 
sint

Praeteritum perfectum

tuleram 
tuleras stb.

tulissem 
tulisses stb.

latus
-a, -um eram

latus
-a, -um essem

Futurum perfectum

tulero 
tuleris

latus
•a, -um ero

Imperativus Infinitivus

Egyszeru
Act. 

fer 
ferte

Pass.
ferre 
ferimini

Imperf. 
Perf.
Instans

Act.
ferre 
tulisse 
laturum, -am, 

-um esse

Pass.
ferri 
latum, -am, 

-um esse 
latum iri

Szigorú ferto 
ferto 
fertote 
ferunto

fertor 
fertor

feruntor
Participium

Imperf. 
Perf.

Instans

ferens

laturus, -a,
■um

latus, -a, 
-um 

ferendus, 
-a, -um
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fero összetételei:
(ad) affero afferre attuli allatum odaviszek
(ab) aufero auferre abstuli ablatum elviszek
(cum) confero conferre contuli collatum összehordok
(dis) differo differre distuli dilatum széthordok
(ex) effero efferre extuli elatum kiviszek
(in) infero inferre intuli illatum beviszek
(ob) offero offerre obtuli oblatum felajánlok
(red) refero referre rettuli relatum visszaviszek, jelentek
suffero suffere ) , ,. . 7 .• 7 7
tollo tollere Í sublatum elvtselek.
Jegyzet: A tol tőből képződött a tetuli (tui) perf., de összetételben : 

retetuli—rettuli elvesztette a reduplicatiot.
A verbo.: völö, velle, volui akarok (voluntas, is f. akarat) 

nölö, nolle, nolui nem akarok (nön + volo) 
malö, malle malui inkább akarok (magis + volo).

Indicativus * Coniunctivus

Praesens imperfectum

völö nölö malo
vis nön vis mavis
vult nön vult mavult
volumus nolumus malumus
vultis nön vultis mavultis
völunt nolunt malunt

. vélim nölim malim
vélis nölis malis
velit nölit malit
velimus nolimus malimus 
velitis nolitis malitis 
velint nolint malint

Praeteritum imperfectum

volebam nolebam malebam
völebas nölébas malebas

stb. stb. stb.

1
vellem nollem mallem
velles nolles malles

stb. stb. stb.

Futurum imperfectum

völam nolam malam
völes noles máles

stb. stb. stb.

Praesens perfectum

völui nolui malui völuerim noluerim maluerim

Praeteritum perfectum

völueram nolueram malueram voluissem noluissem 
maluissem
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Indicativus Coniunctivus

Futurum perfectum

völuerö nöluerö maluerö

Infinitivus Imperativus

Imp.: velle nolle malle
Perf.: völuisse noluisse maluisse

Egysz.: nöli
nolite

Participium Szigorú: nölítö 
nolito 
nolitote 
nöluntö

völens (nölens)

------ >---------------------------------------------
Jegyzet'. Ez az ige a vel (vol, vul magáphangzóváltozással, Ablaut) és 

vi (invitus, vis, vim) tőből képezi alakjait többnyire kötőhangzó nélkül.

A verbo: eo, ire^ ii (ivi), itum megyek 
(Iter, itineris n. utazás, ut).

Indicativus

Praes, 
imperf.

Praet. 
imperf.

Fut. 
imperf.

Praesens 
perf. Praeterit, perf. Fut. 

perfect.

eo 
is 
it 
Imus 
itis 
eunt

ibam 
ibas 
ibat 
ibamus 
ibatis 
ibant

IbO 
ibis 
Ibit 
ibimus 
ibitis 
ibunt

ii ivi
isti ivisti
iit ivit
iimus Ivimus 
istis ivistis 
ierunt iverunt•

ieram iveram 
ieras stb. 
ierat 
ieramus * 
ieratis 
ierant

íeröv. 
íverö

eam 
eas 
eat 
eamus 
eatis 
eant

Coniunctivus

issem ivissem 
isses stb. 
isset 
issemus 
issetis
Issent

irem 
ires 
iret 
iremus 
iretis 
irent

ierim iverim 
ieris

stb.

Imperat.
Egysz. i

ite

Infinitivus
Impf. ire
Perf. isse ivisse 
Ins. iturum, -am, 

-um esse

Part.
Impf. iens, euntis 
lns. act. iturus, -a,

■um
Ins. pass. eundus, 

-a, -um

Gerund. 
eundi 
eundo 
ad eundum 
eundoSzig. itö 

ito 
itote 
eunto
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Igetöve ei, hangváltozással i (íter), az ei mássalhangzók előtt -i-vé, 
magánhangzók előtt e-vé (ei-ö—eo 1. személy) változik.

Eo a passivumban csak személytelenül van használatban, pl. 
llur mennek, itum est mentek.

ambio 4 ambivi, ambitum rende|en IV. coni, szerint.
pereo tönkremegyek, obeo elébe megyek, meghalok
circumeo körüljárok abeo elmegyek
ineo bemegyek adeo hozzámegyek
veneo eladó vagyok.

5. queo, quire, quivi -hatok, -hetek; nequeo, nequire, nequivi 
nem vagyok képes;

csak néhány alakja fordul elő, ezeket is eo szerint hajlitjuk, 
pl. queo, queunt, nequeunt, queam, nequeam, nequibam, nequi
rem stb.

Valószínűleg nequitur (=neque itur) az alapforma, személytelen kife- 
jezés : és nem megy, és nem sikerül (Sallustius Beli. Iug. 31, 8), ez activum- 
ban: neque it éppen, egyáltalán nem megy, nem sikerül (ou ^capet u chórei). A 
nequit-ben (tévesen, népetymologia) ne tiltó szót érezték és elvonták a queo 
alakot a nescio (né-scio) analogiájára. A neque (a német nidjt, a gót nvty) és 
nem, éppen nem, egyáltalában nem.

6. fio, fieri, factus sum leszek, válok valamivé.

Indicativus Coniunctivus Infinitivus

Praes, imperfect. fio fis fit
— fiunt

fiam fias fiat 
fiamus fiatis fiant

Imperf. fieri
Perf. factum, am, 

um esse
Instans futurum, 

am, um esse 
v. före

Praeteritum imperf. 
fiebam fiebas stb. fierem fieres stb.

Fut. imperf. fiam fies fiet 
fiemus fietis fient —

Praesens perf. 
factus, a, um sum. factus, a, um sim Part.

Praeteritum perf. 
factus, a, um eram factus, a, um essem

Perf. factus,a,um,
Instans futurus, 

a, umFut. perfectum 
factus, a, um ero —

fio alakjaiban az i magánhangzó előtt hosszú, csak a coni. 
praet. imperf.–ban és inf. impf.-ban rövid fierem, fíéres, fíeri. In– 
finitivus és participium instansa esse ige fu tövéből: fuisse, futurus.

Fio facio szenvedő alakját helyettesíti; castra fiunt— tábor 
készül; facio összetételei közül a nem praepositio-val összetettek 
passivuma –fio, a praepositióval összetetteké –ficior, pl. assuefacio 
-assuefio; reficio—reficior.
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52. Etiányos igék (verba defectiva).

1. aio mondok, igent mondok.
Ind. praes, impf. aio, dis, ait, aiunt. Praet. imperf. aiebam, 

aiebas, aiebat, aiebamus, aiebatis, aiebant. Praes, perf. ait. ain? 
= aisne ? állítod ? csakugyaft ?

Ellentéte: nego tagadok.

2. fari, szólni.
Ind. praes, impf. fatur, famur. Fut. impf. fabor. Praes, perf. 

fatus est, Praet. perf. fatus eram. Imperat, fare. Gerund. fando. 
Part. inst. pass. fandus, a, um.

Infandus, a, um, nefandus, d, um kimondhatatlan.

3. inquam mondom (inquit úgymond).
Ind. praes, impf. inquam, inquis, inquit, inqmmus, inquitis, 

inquiunt. Praet. imperf. inquiebat. Fut. impf. inquies, inquiet. 
Praes, perf. inquisti, inquit.

4. quaeso, quaesumus kérlek, kérünk,
többnyire imperativus mellett áll a parancs szelidítése végett, pl.: 
fac quaeso tedd meg kérlek.
5. Csak perfectumtőből képzett alakjai vannak a következő igéknek: 

coepi kezdtem (coeptus, us m. kezdet, vállalat)
memini emlékszem (memoria, ae emlékezet) (49. §. 22.)
ödl gyűlölök (ődium, il gyűlölet)

passivum hozzá in odio sum.

Ind.Praes. perf. coepi 
coepisti 
coepit 
'coepimus 
coepistis 
coeperunt

memini 
meministi 
meminit 
meminimus 
meministis 
meminerunt

odi 
odisti 
odit 
Odimus 
Odistis 
Oderunt

Praeter, perf. coeperam memineram Oderam
Fut. perfect. coepero meminero Odero
Coni.Praes.perf.coeperim meminerim Oderim
Praeter, perf. coepissem meminissem Odissem
Imp. — memento 

mementote
—

Inf. perf. coepisse meminisse Odisse
Part. act. inst. coepturus — ösürus
Part.pass.perf. coeptus, a, um — —
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6. Imperativusok:

ave (have), avete 
salvé, salvete 
vale, valete 
age, agite 
apage
cedo

üdvözlégy, údvöz legyetek!
« «

Isten veled ! Isten veletek ! 
nosza, rajta!
hordd el magad!
ide vele!

53. Személytelen igék (verba impersonalia).

A személytelen igék csak egyesszám 3. személyben fordulnak 
elő minden időben és módban, kivéve az imperativust, pl.: 

piídet. pűdébat püduit puduerat pudebit püdere
püdeat puderet puduerit puduisset — puduisse.

Ilyenek a kqvetkezok:
a) természeti tüneményekre vonatkozók:
fulgurat fulgurare fulguravit villámlik

fulgur, is n. villám
tönat tonare tonuit mennydörög

tonitrus, űs m. mennydörgés
pluit pluere pluit esik

pluvia, 89 f. eső
ningit ningere ninxit havazik

nix, nivis f. hó
illucescit illucescere illuxit virrad

lux, lucis f. világosság
advesperascit advesperascere advesperavit esteledik 

vesper, i m. este;

b) lelki állapotra vonatkozik:
piget pigere piguit mé restellek
pudet pudere puduit me szégyenlek

püdor, is m. szégyen
poenitet poenitere poenituit me megbánok

poenitentia, 80 f. megbánás
taedet taedere > pertaesum est me mégúnok

taedium, ii unalom, inegúnás
miseret miserere . miseruit me könyörülök 

miseria, 80 nyomorúság;

c) rendesen személytelenül használtatnak:
decet decere decuit illik

decus, decoris n. dfsz
dedecet dedecere dedecuit nem illik

dedecus, dedeceris n. gyalázat
licet licere licuit szabad
libet libere libuit tetszik
oportet oportere oportuit kell

Hittrich—Kliment: Latin nyelytan. 9
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d) bizonyos jelentésben személytelenek:
accedit accedere accessit
accídit accidere accidit
apparet apparere apparuit
contingit contingere contigit
evenit evenire evenit
constat constare constitit
fallit (mé) fallere fefellit
fugit (me) fugere fugit
prseterit (me) praeterire praeteriit
iuvat (me) iuvare iuvit

54. Szóalkotás.

hozzájárul 
megesik, megtör– 
kitűnik [ténik 

J megtörténik 

tudva van

elkerüli figyel– 
memet

gyönyörködtet.

Arra a kérdésre, hogyan keletkeztek a szavak, általánosan 
elfogadott magyarázat nincs; de az úgynevezett hangutánzó, bang– 
festő (onomatopoea) szavak keletkezésének eredete valószínűleg az 
utánzás. Hall bizonyos hangokat a természetben az ember és erről 
a társát értesíteni akarja, tehát megpróbálja többé-kevésbbé sike– 
rülten utánozni; hogy mennyire sikerúlt vagy nem sikerült e hason– 
lóság, a következő példák mutatják:

dörög — tónat — ’ö bonnert — brö^nt, olasz rimbomba, 
morog — murmurat — murrt, olasz mormorar, 
sziszegő — sibilus, stridens — gifcljt, olasz sibilio.
Szavainknak azt a legrövidebb részét, elemót, amelyből a 

képzőkkel (suffixum) és egyéb a nyelv törvényei szerint való vál– 
tozásokkal a vele összefüggő úgynevezett rokonszavak alakulnak, 
gyökérnek (radix) nevezik a nyelvtudományban. A következő sza– 
vakban: agö, agmen, exa(g)men, ager, a közös elem könnyen 
megállapítható, hogy: ag (az examen szóban a g kiesett a nasalis 
m előtt, de az a pótlónyujtással meghosszabbodott), a követ– 
kezőkben cogito < co-agito (az ö a összevonódott ö-vá), actor > 
agtor (a t előtt a zengőtorokhang g kemény k-nak ejtődik és 
íródik, mint a magyarban ezt a szót rágta így ejtjük rákta); 
igitur (= ágitur magyarul: történik) ezta szót erősen hangsúlyozott 
kérdőszó után quíd agitur? úgy ejtették, hogy az agitur alig hang– 
zott; a főhangsúly a quíd? szón van, az agitur hozzásimult, el– 
vesztette hangsúlyával együtt a hangszínet is és a hangsúlytalan 
a-ból i hang lett (igitur), a jelenté^e: mi történik? mi az hát9 és 
önállóan quid nélkül is megtartotta alakját és új jelenését: hát ? 
tehát. Látjuk, hogy mind a hét szóban az ag a közös elem, a gyökér 
és hogy a nyelv életében a képzőkkel és egyéb elemekkel átalakulva új 
szóként szerepel. Hogy a jelentés változását is lássuk: agö — 
hajtok, agmen csapat, menet, examen méhraj, ager szántóföld, 
cogito (magamban hajtogatok), megfontolok, actor hajtó, cselekvő 
(hajtsár, színész), vlmit végrehajtó és igitur kötőszó: tehát. Ilyen 
szeszélyes, kiszámíthatlan a nyelv a maga alakulásában, életében; 
ennek a törvényeit és ahol ezek végbemennek, az emberi lelket 
kutatja a nyelvtudomány.
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A szavak alakjuk szerint 1. egyszerűek, mint dies a nap, 
pes a láb, 2. összetettek, mint meridies a nap közepe azaz a dél, 
tripus háromlábú (állvány), 3. képzettek, diecula napocska, pedester 
gyalogos (katona).

A) Szóösszetétel.
Két vagy több szó is a gyakori együtthasználatban a nyelv- 

érzék számára egy szóvá válhat.
I. Összelett főnevek.

Két névszó meghatározó (determinativ) viszonyban lehet 
egymással; ilyen esetben mindkét tagot külön declináljuk, mert 
nem nőttek egybe, csak összetolódtak pl.:

rés publica köztársaság ius iurandum eskü 
g. rei publicae iuris iurandl'
d. rei publicae iuri iurandö

acc. rem publicam ius iurandum
abl. ré publica iure iurandö

trés viri a gen. plur. alakból: triumvir alakult a sing. acc.-on át; 
(Antonium) triumvirum. Ha egy hajlíthatatlan alakból az alak vagyjelentés 
analogiája utján hajlítható formák alakulnak, ezt a jelenséget hypostasisnak 
nevezik.

Összetett főnevek alakulnak még a következő elemekből:
1. praepositio főnéwel, pl. advena (ad-vénio) jövevény,
2. főnév igéből képzett főnévvel pl. agricőla (ager-cőlo) föld– 

műves,
3. két íőnév, pl. capricornus (capra-cornu) zerge.

II. Összetelt melléknevek.
Összetett melléknevek alakulnak következő elemekből:
1. praepositio főnévvel amens (a-mens) esztelen,
2. melléknév főnévvel, pl. magnanimus (magnus-animus) nagy– 

lelkű,
3. főnév igéből származott melléknévvel, pl. armiger (arma– 

gero) fegyverhordó,
4. in–, dis- praefixum melléknéwel, pl. indignus (in-dignus) 

méltatlan; dissimilis (dis-similis) nem hasonló.
III. Összetett igék.

Összetett igék alakulnak következő elemekből:
1. praepositio és ige, advölo (ad-völo) odaröpülök,
2. főnév és ige, aedifico (aedes-fácio) építek,
3. igehatározó és ige, maledico (male-díco) rágalmazok,
4. ige és ige, patefacio (pateo-facio) kinyitok.

B) Szóképzés.
A szónak azt az alakját, melyhez a képzők járulnak, tő-nek 

nevezik; a képzőt, mely a szónak jelentésváltozását okozza, 
suffixum-nnk hívják; pl. ovis a juh, ovile a juhakol.

9*



I. Képzett főnevek. 
a) Substantiva verbalia,.

Képzők A képzett szók 
általános értelme Példák

l.-4or
–trix

a cselekvő személy victor 
victrix

gyöző 
győzőnő

2. –or cselekvés, áljapot clamor 
dölor

zaj 
fájdalom

,3.-tio 
–tus

a cselekvés folya– 
mata

actio 
actus

cselekvés 
cselekvés

4. –men 
-mentum 
–bulum 
-culum 
–crum 
–trum

a cselekvés vagy 
annak eszköze és 

helye

certamen 
armamentum 
stabulum 
vehiculum 
simulacrum 
aratrum

harc 
fegyverzet 
istálló 
kocsi 
képmás 
eke

5. –tura 
–ium

a cselekvés folya– 
mata és eredménye

scriptura 
pictura 

incendium

írás 
festmény 
tűzvész

b) Substantiva denöminativa. 
Főnevekbó'l.

l.-ülus
–olus 
–lus

kicsinyítő szók 
(deminutiva)

puerulus 
filiolus 
libellus

kis gyerek 
fiúcska 
könyvecske

2. –arium 
–ötum 
–íle

hely • columbarium 
olivetum 
ovile

galambdúc 
olajerdő 
juhakol

'3. –ittm 
–ina 
–atus

hivatal, foglal– 
kozás, annak helye, 

gyüjtőnév

sacerdotium 
officina
medicina 
consulatus 
equitatus

papi hivatal 
műhely 
orvosi tudomány 
consuli hivatal 
lovasjtóg

■■ c) Melléknevekből.
1. –ia

–ítia
állapot 

tulajdonság ■
insania 

pigritia
esztelenség- 
lustaság

■2.-ta8
. . –tüdo ;

tulajdonság levitas
pulchritudo

könnyelműség 
szépség
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II. Képzett melléknevek.
Adiecllva verbalia.

Képzők A képzett szók 
általános értelme Példák

a) Igékből.
1. –ax hajlandóság loquax fecsegő

–ülus credulus hiszékeny

2. –bundus állandó furibundus dühös
–cundus tulajdonság iracundus haragos
–idus timidus félénk

3. –ilis valamire való docilis tanulékony
-bilis (passiv) képesség amabilis szeretetreméltó

Adiectiva denöminativa.
b) Köznevekből.

1. eus anyag aureus aranyból való

2. –ius valahová tartozás, patrius atyai
–icus tulajdonság rusticus falusi
–icius patricius nemes
–ílÍ8 puerilis gyermekes
–élis fidelis hű
–alis regalis királyi

3. –aris valahová tartozás popularis népies
–ivus aestivus nyári
–ímus maritimus tengeri
-ensis castrensis tábori
–ester silvester erdei

4. –anus eredet urbanus városi
–inus equinus lóhoz tartozó

5. –ösus valamivel való aquosus vizes
–entus ellátottság turbulentus zavaros
–atus (bővelkedés) barbatus szakállas

c) Tulajdonnevekből. ..............................................-■—

1. –anus személyhez való Pompeianus Pompeius-hoz tartozó
–inus tartozás Iugurthinus Iugurthá-hoz «
–eus Xenophonteus Xenophon-hoz «
–ícus Platönicus Plato-hoz «
–arius Catilinarius Catiliná-hoz «
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Képzők A képzett szók 
általános értelme Példák

2. -anus 
-ensis 
–inus 
-as

helynevekből kép– 
zett melléknevek

Römünus római
Cannensis cannaei
Amerinus ameriai
Fidénas fidenaei

3. –ícus 
-ius

népnevekből kép– 
zett melléknevek

Hispá n icus hisp aniai
Syrius syriai

d) Melléknevekbói.

-lus 
–ülus

kicsinyítő szók misellus szegényke
parvulus kicsike

e) Határozószókból.

-ernus 
-ternus 
-tinus 
-tinus

hodiernus mai
hesternus tegnapi
repentinus rögtöni
crastinus holnapi

III. Képzett igék.
a) Verba verbalia.

1. –scere a cselekvés kezdete 
(verba incohativa)

maturescere érni kezdeni

2. –tare 
-itare 
-sare,

gyakorító igék 
(v. frequentativa)

cantare 
clamitare 
cursare

énekelgetni 
kiabálni 
szaladgálni

3. –ürio óhajtást jelentő igék 
(desiderativa)

ésurine enni óhajtani 
éhesnek lenni

4. –illare kicsinyitő igék 
(deminutiva)

cantillare énekelgetni

b) Verba denöminativa.

1. f őnevek– 
ből:

laus 
flös 
rex 
vestis

laudare 
florere 
regere 
vestire

dícsérni 
virágzani 
kormányozni 
ruházni

2. mellék– 
nevekből:

liber 
lévis

liberare 
levare

megszabadítani 
megkönnyíteni
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MONDATTAN.
55. Bevezetés.

A mondattan, görögúl syntaxis, a mondatok szerkezetét tár– 
gyalja; megismertet a latin mondatrészek kifejezésmódjával, a mon
datok szerkezetével és összefüggésével.

Alakjuk szerint a mondatok lehetnek egyszerűek és össze– 
tettek. Az egyszerű mondat tartalma szerint lehet: kijelentő, 
óhajtó, felszólító vagy kérdő.

56. Az egyszerű mondat.

A mondat részei.

A mondatnak két fő része van: az állítmány (prcedicatum) 
és az alany (subiectum). Az állítmány a legfontosabb; ez a 
tulajdonképpeni kimondó, állító rész. Az alany a kimondó részhez 
tartozó megnevező rész. Rosa floret. A rózsa virágzik. — A mondat 
értelmét bővítve az állítmányhoz tartozit kit? mit? kérdésre felelve 
a tárgy (obiecturn). Scribo epistolam. írok levelet. — Az állítmány 
értelmének kiegészítésére szolgál a kiegészítő is, ez vonatkozhatik 
az alanyra subiectum praedicativum, vagy a tárgyra obiectum 
praedicativum (alany- és állítmánykiegészítő tárgy). Ars longa, 
vita brevis est. A művészet hosszú, az élet rövid. — Te beatum 
dico. Téged boldognak mondalak.

Az állítmányhoz tartozik még a határozó (adiectum). Non 
scholae, sed vitae discimus. Nem az iskolának, hanem az életnek 
tanulunk. — Hostes se in silvis abdiderunt. Az ellenség az 
erdőbe rejtőzött.

Az alanyra és a mondatban előforduló bármbly névszóra 
vonatkozik a jelző (attributum) és az értelmező (appositio). Verae 
amicitiae sempiternae sunt. Az igazi barátság örökkétartó. — 
Alexander, rex Macedonum, Persas superavit. Sándor, a mace- 
donok királya a perzsákat legyőzte.

f Mind a jelző, mind az értelmező szorosabb összefüggésben 
lehet az állítmánnyal is (attributum praedicativum, állítmányi 
jelző; apposilio praedicativa, állítmányi értelmező). Captivi maesti 
incedunt. A foglyok szomoruan mennek. — Hoc puer audivi. Ezt 
gyermekkoromban hallottam.

Jegyzetek. 1. A mondat bővítményei egyrészt igéhez tartozók 
(adverbalia), ilyenek a tárgy és határozó; másrészt névszóhoz tartozók 
(adnominalia), ilyenek a jclző és értelmező. Ezeket a bővítményeket 
kifejezhetjük 1. hajlítható névszók puszta eseteivel (nominativus, accusa
tivus, genitivus, dativus, ablativus) vagy praepositiós esetekkel, 2. hatá– 
rozószókkal, 3. főnévi igenevekkel (infinitivus, gerundium és supinum),
4.) melléknévi igenevekkel (participium).
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2. A mondatrészek kifejezésébeu, sŐt a mondatok szerkesztésé- 
ben és összekapcsolásában is sok eltérés van a magyar és latin nyelv 
között; ennek oka áz, hogy a magyar nyelv szelleme és a magyar 
gondolkodásmód eltér a latin nyelv szellemétől és a római gondolkodás- 
módtól. Különösen sok eltérés mutatkozik a latin esetek és a magyar 
határozék használata között.

57. Az állítmány.

1. Az állítmány a latinban mindig személyjeles ige (verbum 
finitum), mely személyjeleivel az alanyt is jelöli. Scribo. Irok. — 
Legis. Olvasol. — Veni, vidi, vici. Jöttem, láttam, győztem.

A személynóvmást mint alanyt akkor tesszük ki, ha ki akar- 
juk emelni. Nos fugimus, tu quiescis. Mi menekülünk, te pihensz.

2. Ha a magyar mondatban az állítmány főnév, akkor a 
latinban rendesen segédigét (copula) alkalmazunk.

Pater bonus A jó atya Patres boni A jó atyák
Pater est bonus. Az atya jó. Patres sunt boni. Az atyák jók.

Közmondásokból gyakran elmarad a segédige.
Quot homines, tot tententiae (sunt). Ahány ember, annyi 

vélemény. — Mens sana in coropre sano (est). Ép lélek ép testben.
3. Cselekvő és szenvedő mondatok szerkezete. A latin a ma– 

gyartól eltérőleg szívesen használ passivum szerkezetű mondatokat, 
különösén ha élettelen dolog, elvont tulajdonság a cselekvés alanya, 
vagy ha a cselekvés maga a fontosabb és nem a cselekvő alany. 
A magyar cselekvő mondat állítmányát szenvedő alakba tesszük, 
a mondat tárgyát nominativusba, az alanyt pedig ablativusba, és 
pedig a személynevet a vagy ab prsepositióval, a dolognevet pedig 
praepositió nélkül. Deus mundum gubernat. Mundus a Deo 
gubernatur. Isten kormányozza a világot. A világ az Istentől kor- 
mányoztatik, — Tempus dolores lenit. Tempore dolores leniuntur. 
Az idő enyhíti a fájdalmakat. A fájdalmak az időtől enyhittetnek.

Jegyzet. Személyes passivumuk csak a tárgyas igéknek van; a 
tárgyatlan igék passivuma személytelen.

Ego te laudo. Tm laudaris a me. Én téged dícsérlek.
Milites pugnant. Pugnatur (a militibus). A katonák harcolfiak. 
Itur. Itum est. Mennek. Mentek.

58. Az esetek használata mondatrészek 
kif^jezésére.

A magyarban a névszónak mondatbeli szerepét a rag mutatja.
A latinban a hajlítható névszók esetjellel ellátott alakjai, az. 

esetek (casus) vagy a pr8epositiős esetek mutatják, hogy az illető 
szó micsoda mondatrész,

A nominativus az alany esete ki? mi? kérdésre. Varietas 
delectat. A változatosság gyönyörködtet.
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Az accusativus 1. a tárgy esete kit? mit? kérdésre. Fortes 
fortuna adiuvat. A bátrakat segiti a szerencse. — 2. Kifejezhet 
hová? kérdésre helyhatározót: Romam peto. Rómába megyek. —
3. mennyi ideig? meddig? kérdésre időhatározót: Urbs decem 
annos oppugnata est. A várost tíz évig ostromolták.

A genitivus 1. a birtokos jelző esete e kérdésre kié? kinek a? 
minek a? Clementia deorum. Az istenek kegyelme. 2. névszók- 
hoz járulva azok jelentését különösebben meghatározza (jelzői hasz– 
nálat), cupidus gloriae dicsőségvágyó. 3. lehet okhatározó. Fannius 
Verrem insimulat avaritiae. Fannius Verrest kapzsisággal vádolja.

A dativus 1. részeshatározó esete kinek? minek? kérdésre. 
Senatui placuit. A senatusnak jónak látszott. A senatus elhatá– 
rozta. 2. cél– és eredményhatározó: Dies colloquio dictus est. 
A megbeszélésre napot tűztek ki. Auxilio venerunt. Segítségül 
jöttek.

Az ablativus 1. helyhatározó honnan? és hol? kérdésre. 
Syracusis Syracusae-ben, –ből. 2. időhatározó mikor ? kérdésre: 
hieme télen. 3. mód– és állapothatározó hogyan? miképpen? kér– 
désre: nullo mödö semmi módon. 4. eszközhatározó mivel? kér– 
désre : cornibus tauri se defendunt szarvukkal védekeznek a bikák.
5. okhatározó miért ? kérdésre: consuetudine szokásból.

A loeativus helytározó hol? kérdésre felel bizonyos város– 
neveknél és névszóknál: Albae, Tiburi. Albában, Tiburban. — Domi 
mílitiaeque. Békében és háborúban.

Az állítmánykiegészítök (subtectum és obiectum praedicati- 
vum) és az értelmező abban az esetben áll, amelyben az a szó 
van, amelyre vonatkoznak. Brevis esse laboro, obscurus fio. 
Rövid akarok lenni, homályos leszek. — Ciceronem universa 
civitas consulem creavit. Cicerót az egész polgárság consullá 
választotta. — Laudamus Athenas omnium artium inventrices. 
Dícsérjük Athént, az összes művészetek feltalálóját.

Jegyzetek. 1. A nominativust, mivel független, casus rectus-nak. 
is nevezik, a többi ésetet pedig, mivel névszók vagy igék vonzatai (értelmi 
bővítményei), casus obliqui, függő eseteknek.

2. Mivel a casusok alakjai eredetileg sem különböztek mindenütt
égymástól (a semleges nominativus és accusativus egyforma; a pluralis 
dativus és ablativus is egyforma) és az átvitt értelmfí határozók kifeje– 
zésében is hasonló volt, a casusok összekeveredtek (syncretismus) ; így 
az instrumentalis az ablativusba, a locativus a genitivusba és ablativusba 
keveredett. s

3. A nyelv fejlődése folyamán a casusok nem voltak elegendők 
az ige és névszó közötti minden viszony kifejezésére; ezért külön hatá– 
rozószőt kezdtek használni a viszony világos kifejezésére, ez a praepositio, 
mely hangsúlytalanul áll a casus előtt. Pl.: ruri locativus z-je a követ– 
kező rokonértelmű szavaknál már nem elég, és in agro, in campo, in 
pago felel a hol? kérdésre. Livius, Ovidius ird (abl. causae) helyett ab 
ira, ab ődib praepositiós kifejezéseket használja. Az ad pótolta a nép 
nyelvében a dativust (ez a franciában d, a dativus praepositiója).
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59« Nominativus. Az alany.
1. A mondat alanya (subiecturft) rendesen nominativusban áll 

és ezen kérdésre felel: ki ? mi ? Graculus pennas pavoni sustulit. 
A csóka felszedegette a pávatollakat.

Jegyzet. A nominativus az alany esete és az állítmánykiegészítő 
alanyé.

2. Több latin ige értelmét nominativusban álló mondatrész 
teszi teljessé; ilyenkor két nominativus van a mondatban, az 
egyik az alany (subiectum), másik a kiegészítő alany (subiectum 
praedicativum); a magyarban az utóbbinak –vá, –vé, -nak, -nek 
ragos eredményhatározó felel meg. .Ezt a szerkezetet kettős nomi- 
nativusnak is hívják.

Ilyen igék:
a) sum, fio, evado, exsisto leszek valamivé, válom valamivé;
b) dicor, nöminor, vocor, appellor neveztetem valaminek, 

engem neveznek valaminek; creor, eligor választatom valamivé, 
engem választanak valamivé;

6) habeor, putor, existimor, dücor, tartatom valaminek, engem 
tartanak valaminek;

d) videor, appareo látszom valaminek, mutatkozom valaminek ;
e) nascor, maneo születem valaminek, maradok valaminek. 
Post Romulum Numa Pompilius rex creatus est. Romulus

után Numa Pompiliust választották királlyá.
A kettős nominativus megmarad ezen igék mellett akkor is, 

ha más segédigétől (possum, volo, cupio, scio, disco) függve infini- 
tivusban állanak.

Beatus esse sine virtute nemo potest. Boldog erény nélkül 
senki sem lehet.

Jegyzet. Videor látszom; úgy látszik, hogy én..., dicor, putor, 
habeor mondatom, tartatom, azt mondják, tartják rólam, hogy... igék 
mellett a latinban kiegészítő (állítmánykiegészítő alany) áll infinitivusszal 
(nominativus cum infinitivo). Videor aegrotus esse, betegnek látszom ; 
úgy látszik, hogy beteg vagyok. Videris aegrotus esse. Videtur aegrotus 
fuisse.

Tu verus patriae diceris esse pater. Téged a haza igazi atyjának 
neveznek.

60. Az alany és állítniány megegyezése. 
(Congruentia).

1. Az állítmány a latinban következőképpen egyezik meg az 
alannyal:

a) ha az állítmány ige, akkor megegyezik az alannyal szám– 
ban és személyben. Nos patriam fugimus. Mi hazánkból menekü– 
lünk. — Illi impudenti pennas eripiunt avi, Azok kitépik a szem- 
telen madár tollait,
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b) ha az állítmány melléknév vagy melléknévi igenév (parti– 
cipium), akkor megegyezik az alannyal nemben, számban és esetben, 
Romanus sum civis. Római polgár vagyok.

c) ha az állitmány főnév, akkor az alannyal megegyezik 
esetben, ha azonban lehetséges, számban és nemben is. Ira furor 
brevis est. A harag rövid ideig tartó düh. — Historia est magistra 
vitae. A történelem az élet tanítója. — Athenae omnium artium 
inventrices fuerunt. Athén városa volt minden művészet feltalálója.

Ha az alany két– vagy többtagú, akkor az állímány következő 
módon alkalmazkodik az alanyhoz:

1. Ha az alanyok személyek, akkor az állítmány többesszám- 
ban áll; és pedig elsö személyben, ha az alanyok között van első. 
személyű névmás; második személyben, ha az alanyok között 
második személyű névmás van, első személyű pedig nincs.

Romulus et Remus Romam condiderunt. Romulus és Remus 
alapította Rómát. — Si tu et Tullia valetis, ego et Cicero valemus. 
Ha te és Tullia egészségesek vagytok, akkor én és Cicero egészsége- 
sek vagyunk.

2. Ha az alanyok ugyanazon nemű személyek, akkor a ki- 
egészítö szintén abban a nemben áll, többesszámban; ha külön– 
böző neműek, akkor hímnemben áll, többesszámban.

Pater et filius profecti sunt. Az atya és a fia elutazott. — 
Mater et filia profectae sunt. Az anya és leánya elutazott. — 
Pater mihi et mater profecti sunt. Atyám és anyám elutazott

3. Ha az alanyok ugyanazon nemű, vagy különböző nemu. 
dolognevek, akkor a kiegészítő semlegesben áll, többesszámban.

Honores, imperia, victoriae fortuita sunt. A polgári és katonai 
hivatalok, valamint a győzelem esetleges dolgok.

Jegyzetek. 1. Ha két alany szorosan összefüggő egésznek tekint- 
hető, akkor az állítmány egyesszámban áll. Senatus populusque Roma
nus decrevit. A tanács és a római nép elhatározta.

2. Gyakran az állítníány csak a hozzá közelebbi alannyal egyezik 
meg és egyesszámban áll. e

Orgetorigis filia atque unus e filiis captus est. Orgetorix leányát 
és egyik fiát elfogták. — Impedimenta et omnis equitatus secutus est. 
A poggyász és az egész lovasság utánavonult.

Az általános alanyt a magyarral egyezőleg a latin is ki- 
fejezheti: 1) határozatlan névmásokkal (aliquis, quidam), 2) az ige 
többesszámú első személyével, ha a beszélő önmagát is beleérti. 
Nitimur in vetitum semper cupimusque negata. Törekszünk a 
tiltott után és mindig azokat kívánjuk, amiket megtiltottak. 3) az 
ige többe8számú harmadik személyével: Dicunt. — Tradunt. — 
Ferunt. Azt mondják.

A magyartól eltérőleg a latinra jellemzően: 1) szenvedő alak- 
kal: Laudor. Dícsérnek engem. — Pugnatum est. Harcoltak. — 
Nuntiatum est. Hírül hozták. 2) a cselekvő alakú coniunctivus 
egyesszámú második személyével. Dicas. Azt mondhatná az



140

ember. — Dixeris. Azt mondhatta volna az ember. — Putares, 
crederes. Azt gondolta, hihette volna az ember.

Jegyzetek. 1. Néha az állítmány és kiegészítő az alannyal értelem 
szerint, nem nyelvtani alak szerint egyezik (constructio ad intellectum). 
Capita coniuralionis virgis caesi ac securi percussi sunt. Az összeesküvés 
vezetőit megvesszőzték és lefejezték.

2. Ha az alany infinitivus vagy fonévként használt más szó, akkor 
a? kiegészítő melléknév semleges nominativusban áll. Errare humanum 
esl. Tévedni emberi dolog. — Dulce et decorum est prö patria möri. 
Édes és dicső dolog a hazáért meghalni.

61. A jelző (attributum).

1. A tulajdonságjelző e kérdésre felel: milyen? minö? és 
lehet melléknév, participium, számnév vagy névmás (attributum 
relativum) és rendesen megegyezik főnevével nemben, számban 
és esetben.

Amicus certus in re incerta cernitur. A biztos barát a bizony- 
talan helyzetben tunik ki. — A pürö püra defluit aqua. Tiszta 
helyről .tiszta viz folyik. — Acti labores iucundi. A megtett fára– 
dalmak kellemesek.

A vonatkozó és mutató névmás a maga főnevével meg
egyezik nemben és számban, esete azonban a mellékmondatban 
levő viszonyától függ. Ha több személyre vonatkozik, akkor többes– 
számban áll hímnemben, ha több dologra, akkor többes semlegesben.

Imploro Apollinem et Dianam, quorum iste fanum expilavit. 
Apollóhoz és Dianához könyörgök, akiknek szentélyét ez kirabolta. — 
Hi viri doctissimi sunt. Ezek a férfiak nagy tudósok.

Jegyzetek. 1. A névmás, mint alany,* megegyezik a kiegészítővel. 
. ’ Idem velle et idem nolle, ea demum firma amicitia est. Ugyanazt 

akarni és ugyanazt nem akarni, végre is ez a'szilárd barátság. — Quae 
es^ causa 2 Mi as oka ? Quid kérdó'szót használunk fogalmak meghatározá- 
sánál. Quid sit sapientia, quaeritur. Azt kutatjuk, hogy mi a bölcseség.

2. A vonafkozó névmás két főnév közül gyakran csak az utóbbi– 
val egyezik.

Caesar Helvetios oppida vicosque, ’ quos incenderant, restituere 
iussit. Owsar megparancsolta a helvetiusoknak, hogy felégetett városaikat 
és falvaikat állítsák helyre.

3. Ha a vonatkozó névmás valamely igére vagy egész mondatra vo
natkozik, akkor semleges nemben áll; utóbbi esetben quod helyett rende
sen id quod szokott előfordulni.

Lacedaemonii Agin regem, id quod nunquam antea apad eos 
deciderat, necaverunt. A spártaiak Agis királyt, ami azelőtt náluk 
sohasem történt meg, megölték.

4. Gyakran a vonatkozó névmás ugyanabban az esetben áll, mely- 
ben az a főnév van, amelyre vonatkozik, és nem abban az esetben, me- 
lyét a mellékmondat igéje vonzana (esetek kiegyenlltődése, attractio 
casuum).
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Communemque prius, ceu lumina solis et auras, Cautus humum 
longo signavit bmite mensor. Az óvatos mérnök hosszú mesgyével 
jelölte ki a földet, mely azelőtt oly közös volt, mint a napsugár és a 
levegő.

2. Némely jelző a főnévüek nem az állandó tulajdonságát 
fejezi ki, hanem annak az állítmánnyal kapcsolatos bizonyos álla– 
potát; ezt állítmányi jelzőnek nevezzük (attributum praedicativum).

Állítmányi jelző gyanánt szerepelnek:
a) Erzelmet kifejezö melléknevek és participiumok; maestus 

szomorúan, laetus vidám^n, invitus akarata ellenére, líbens szívesen.
Socrates venenum laetus hausit. Socrates'a mérget jókedvuen 

itta ki. Invitus hoc feci. Akaratlanul tettem ezt.
b) Állapotot kifejező melléknevek ésparticipiumok; vivus életé– 

ben, mortuus halála után, praesens jelenlétében, absens távollétében.
Alterum vivum amavi, alterum non odi mortuum. Az egyiket 

szerettem életében, a másikat nem gyűlölöm halála uíán.
c) Helyet és időt jelentő melléknevek; primus legelőször, 

prior előbb, postremus, ultimus utoljára, medius középen, superior 
feljebb, summus legfelül; in media urbe a város közepén, in summo 
monte a hegy tetején, propior közelebb, longior távolabb, superior 
feljebb, inferior lejebb.

Superior stabat lupus, longeque inferior agnus. Feljebb állt 
a farkas, a bárány pedig jóval lejebb. — Serus in caelum redeas. 
Későn térj vissza az égbe.

d) Számfógalmat jelentő melléknevek; unus, solus egyedül, 
totus egészen, frequens nagyszámmal, rarus ritkán, creber gyakran.

Postero die hostes rari se ostendere coeperunt. Másnap az 
ellensé'g itt-ott mutatkozni kezdett. — Saluti rei publica vixit 
non diu, sed totus. Az állam javára élt nem sokádg, de egészen 
(II, József szobrának felirata Bécsben).

62. Az értelmező (appositio).

1* Az értelmező, mely más főnévnek közelebbi meghatáro- 
zására szolgál, a maga főnevével megegyezik esetben és, ha lehet– 
séges, számban és nemben is.

Romani cum Tigrane, Armeniorum rege, grave bellum 
gesserunt. A rómaiak Tigranesszel, Armenia királyával nehéz há– 
borút viseltek.

Jegyzet. A magyarban e főneveket város, sziget, mint értelmezó'- 
ket, a latintól eltérőleg, birtokviszonyba tesszük; urbs Roma Roma 
városa, Rhodus insula Rhodus szigete.

2. Az értelmező szorosabb összefüggésben lehet az állítmány- 
nyal is (appositio praedicativa).

Ilyen állítmányi értelmező gyanánt szerepelnek az életkort 
és hivatalt jelentő főnevek; iuvenis ifjúkorában, senex öregkorá-
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ban, consul consulsága idejében, puer gyetmekkorában, vir férfi– 
korában, victor győztesen.

Cato senex litteras Graecas didicit. Cato öregkorában tanult 
görögül.

3. A latin állítmányi értelmezőt néha külön mellékmondat- 
tal, vagy –ul, –ül, –ként ragokkal és gyanánt névutós határozóval 
is fordíthatjuk.

Dareus custodes pontis reliquit principes. Darius a fejedel- 
meket a híd őreiül hagyta hátra.

4. A latinban határozókkal bővített melléknevek és partici- 
piumok is járulhatnak értelmező gyanánt valamely főnévhez; ezeket 
jelző vagy okhatároző mellékmondatokkal fordíthatjuk magyarra.

Terrbat Micipsam natura hominum, avida imperii et praeceps 
ad explendam animi cupidinem. Aggasztotta Micipsát az emberi 
természet, mely (vagy mert) az uralomra vágyódik és kívánságai ki- 
elégítésére vakon tör.

Jegyzet. A latinban ut vagy tamquam kötőszó van, ha hasonló- 
ságot akar az író kifejezni. Aegyptii canem et †elem ut deos colunt. 
Az egyiptomiak a kutyát és a macskát mint isteneket tisztelik. — Cicero 
haec cecinit tamquam vates. Cicero ezeket ligy megjövendölte, mint 
valami jós.

63. Accusativus.

I. Accusativus obiectivus.

Az accusativus jelöli 1) a cselekvés tárgyát kit? mit? kér– 
désre, 2) a cselekvés irányát és célját hová? kérdésre, 3) a cselek– 
vés idejét mennyi ideig? kérdésre, 4) a cselekvés okát mi miatt? 
kérdésre. Tehát mint hely–, idő– és okhatározó is szerepelhet az 
accusativus.

1. A mondat tárgya mindig accusativusban áll s e kér– , 
désre felel kit? mit ? A tárgy lehet főnév, vagy bármely más, 
főnévül használt beszédrész.

Jegyzet. Ha a magyarban a tárgy az egyes második személy név– 
m^sa, az alany pedig első személy, akkor a magyar ige (–lak, –lek) tár– 
gyas személyraggal a tárgyat is jelöli; a latinban azonban külön ki 
kell fejezni a tárgyat. Video te. Látlak. Video vos. Látlak benneteket.

2. Az igék tárgyasak (transitiva), vagy tárgyatlanok (intran– 
sitiva.

Tárgyas ige az, amelynek kit? mit? kérdésre felelő tárgya 
van vagy lehet; a tárgyatlan ige mellett nem szokott tárgy állni; 
a tárgyas ige mellett álló acc. neve: accusativus obiectivus.

Jegyzet. Megkülönböztetünk külső és belső tárgyat. Külső tárgy 
az, amire a cselekvés irányul, pl. ferio te ütlek tégedet; belső tárgy az, 
ami a cselekvés által jön csak létre, pl. vulnus ferio sebet ütök.
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A latin és magyar nyelv között a tárgyas és tárgyatlan igék 
tekintetében eltérés van, amennyiben van néhány latin tárgyas 
ige, melynek a magyarban tárgyatlan ige felel meg.

Néha a latinnak megfelelő magyar ige tárgyas is, de ezenkívül hatá– 
rozót is tehetünk melléje, tárgy helyett.

Ilyen igék a következők:
adiuvo, iuvo aliquem segítek, —valakin, —valakinek, megse– 

gítek valakit,
adulor aliquem hízelgek valakinek,
aemulor aliquem vetélkedem valakivel,
aequo, adaequo aliquem egyenlő vagyok valakivel, felérek 

valakivel,

euro aliquid törődöm valamivel, gondoskodom valamiről, 
gondozok valamit,

debeo aliquid tartozom valamivel,
deficit me aliqptid (elhagy valami engem), elfogy valamim, 

kifogyok valamiből,
fugio aliquem menekülök, futok valaki elől, 
habeo aliquid van valamim, birok valamit, 
minor, minitor alicui aliquid valakit valamivel fenyegetek, 
paro aliquid készítek valamit, készülök valamire, 
exsequor iura violata üldözöm a jog megsértését, 
ulciscor aliquem a) bosszút állok valakin, b) bosszút állok 

valakiért; ulciscor aliquid valamit megtorolok.
timeo, extimesco aliquem félek valakitől. (L. 65. §. 9.)

Fortes fortuna adiuvat. A bátrakon segit a szerencse. 
Nullam aciem, nullum proelium timueris: üni tibi et cum 

singulis res erit. Nem kell félned sem hadseregtől, sem ütközettől: 
egyedül magadnak lesz dolgod egyesekkel.

Megjegyzendők:
1. aequare solo a föld színével egyenlővé tenni, 

földig lerömbolni
virés mé deficiunt 
deficere ab aliquo 
deficere animo 
söl deficit 
desperare salutem 
desperare sibi, suis

elhagy erőm 
elpártolni valakitől 
elcsüggedni 
napfogyatkozás van 
a menekülés reményéről lemondani 
helyzetén kétségbeesni.

2. Habeo birok, van nekem, non habeo nekem nincs.
En habes virum dignum te atque avo suo Masinissa. Ime van 

neked hozzád sőt nagyapjához Massinissához méltó embered.
Res ita se habet. A dolog igy van.

3. Acc. obiectivus áll a következő, kedélyhangulatot jelentő 
igék mellett, az érzelem okának jelölésére. Ilyenek:
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doleo aliquid fáj valamim ésfájlalok valamit
lugeo aliquid búsulok valamin, valami miatt
queror aliquid (és panaszolok valamit, panasz–

de aliqua re) kodom valami miatt
lűdo játszom, megtréfálok valakit
rldeo nevetek, kinevetek
maneo maradok, várok.

Egylk-másik a magyarban is tárgyas.
Pes mihi dolet. A lábam fáj. — Döleo casum tuum. Fájlalom a 

te esetedet. — Falso queritur de natűrd sud genus humanum. Alaptala
nul panaszkodik az ember az ő természete miatt.

Jegyzet. Passivumban csak rideor fordul elő. Rideor engem ki– 
nevetnek.

4. Accusativus obiectivusf :'áH.'í a latinban a következő személy- 
telen igék mellett:

fallit, fugit, praeterit me elkerüli figyelmemet 
decet me illik hozzám
dedecet me nem illik hozzám
iuvat me f engem gyönyörködtet
latet me rejtve van előttem.

Galli anseres non fefellere. A gallusok nem kerülték el a 
ludak figyelmét. — Tristia maestum Vultum verba decent, iratum 
plena minarum. A szomorú képű álarchoz bánatos szavak illenek, 
a haragoshoz fenyegetők. — Parvum parva decent. Kicsihez kicsi 
illik, v. kicsit kicsi illet meg.

5. Mozgást jelentő, tárgyatlan igék a latinban praepositioval 
ÖB8zetéve tárgyassá válnak. Ilyen prsepositiók:

. ad, circum, con, in, per,. ■
ob, sub, trans, praeter. ■ 

adeo aliquem valaki elé járulok
adeo pericula veszélyekbe jutok

■ circumvenio hostes az éllenséget bekeritem 
convenio cum aliquo megegyezem valakivel 
convenio aliquem találkozom valakivel
res convenit inter nos megegyezünk valamiben 
conscendo navem hajóra szállok
ineo societatem szövetséget kötök
ineo consilium határozatot hozok, tervezek
obeo supremum diem meghalok 
subeo laborem munkára vállalkozom
percurro campum átfutok a mezőn
praetereo aliquid valami mellett elhaladok,

mellőzök valamit
. transeo flumen a folyón átkelek

traduco flumen aliquid a folyón átszállítok valamit.
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Non mödo inter patres, sed ne inter consules ipsos satis 
conveniebat.-Nemcsak az atyák között, de még maguk a consulok 
között sem volt egyetértés. — Tum Fabia gens senatum adiit. 
Ekkor a Fabius–nemzetség a tanács elé járult.

Jegyzetek. 1. A magyarban tárgyatlan igék mellett a latinban néha 
ugyanazon tövű főnév áll tárgy gyanánt (obiectum internum, belsőtárgy): 

vitam vivere életet élni,
pugnam pugnare harcot harcolni (figura etymologica).
2. Jelzős főnév helyett a jelző semleges acc.-a szerepelhet mint 

belső tárgy:
Dulce ridere (dulcem risum ridere) édesen mosolyogni; jóízűt 
nevetni.

3. Főnév áll belsd tárgy gyanánt:
aliquid olet unguentum valami kenőcsszagú, 
aliquid sapit mella valami mézízű.

4. A névmás accusativusa is állhat mint belsó' tárgy:
hoc laetor, gaudeo ennek örvendek, vagy: hac re laetor, gaudeo, 
hoc te interrogo ezt kérdem tőled, vagy: de hac re interrogo te.

5. A tárgyas igék használata sokkal kiterjedtebb volt a régi nyelv
ben. Utor, fruor, fungor igéket ablativus helyett accusativusszal kapcsol
ták. Livius, Horatius, Tacitus szintén használja így.

II. Accusativus praedicativus/

6. Azoknak az igéknek az értelmi kiegészítésére, melyek 
mellett szenvedó' alakban subiectum praedicativum áll (lásd 59 § 2), 
cselekvő szerkezetben accusativus szolgál; így két accusativus van 
a mondatban; az egyik a tárgy, a másik az állítmánykiegészítő 
tárgy (obiectum praedicativum); az utóbbit magyarra -nak, -nek, 
–vá, –vé ragos eredményhatározóval szoktuk forditani.

Ilyen igék:
appello, dico, nomino, voco 
facio, efficio, reddo 
creo, eligo
arbitror, duco, existimo, puto, 

iudico
habeo
do, sumo
se praebere, se praestare

valaminek mondok, nevezek, hivok 
valamivé teszek
valamivé választok
valaminek vélek, gondolok, ító– 

lek
valaminek tartok, tekintek 
valamiül adok, veszek 
valaminek mutatkozni.

Romanus sum civis C. Mucium me vocant. Római polgár 
vagyok, Caius Muciusnak hivnak.

Jegyzet. Ha e mondatokat szenvedőkké változtatjuk, akkor az 
obiectum praedicativumloó]. subiectum praedicativum lesz, a szenvedő 
állítmány mellett a tárgyból a szenvedo mondat alanya és a cselekvő 
alanyból, ha személy a, ab praepositiós, különben pedig puszta abla- 
tivusos határozó lesz; az állítmány mellett tehát kettős nominativus fog 
állani.

Hittrich—Kliment: Latin nyelvtan. 10
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Aristidem cives iustum appellaverunt. Aristidest a polgárok 
igazságosnak nevezték. — Aristides a civibus iustus appellatus est. 
Aristides a polgároktól igazságosnak neveztetett.

Jegyzetek. 1. Se praestare amicum barátnak bizonyulni 
se fortiter gerere vitézül viselni magát.

2. Certiorem facere aliquem dé aliqua re vagy alicuius rei vala
kit valamiről értesíteni (szenvedő alakja certior fio).

3. Habeo te prö amico, amici loco, in amicorum numero bará– 
tomnak tekintelek.

7. A személy és. dolog accusativusa, tehát szintén kettős 
accusativus áll a következő igék mellett:

doceo aliquem aliquid tanítok valakit valamire
celo aliquem aliquid eltitkolok valaki előtt valamit.

posco, flagito aliquem aliquid; vagy ab aliquo aliquid kö– 
vetelek valakitől valamit

oro, rogo, interrogo, kérek, kérdezek.
Ezek mellett csak névmás accusativusa áll:

illud te oro arra kérlek
hoc te rogo ezt kérdem.

Nulla salus bello, pacem te poscimus omnes. Semmi jó sincs 
a háborúban, békét kérünk tőled mindnyájan.

Magyarra néha a személy, máskor a dolog accusativusát képes 
helyhatározóval fordítjuk.

Servius per aliquot dies celavit populum mortem Tarquinii. 
Servius néhány napon át eltitkolta a nép előtt Tarquinius halálát.

Jegyzetek. 1. Tulajdonképpen ezek mellett az igék mellett a dolog
nevek accusativusban álló: mire nézve ? mi tekinietben ? kérdésre fe- 
lelő határozók.

2. Doceo te fidibus (canere) zenére (húros hangszerre) tanitlak, 
doceo aliquem de aliqua re valakit valamiről értesítek.

3. Doceo szenvedő alakja helyett disco és erudior van haszná– 
latban.

Tu me linguam Latinam doces, a te disco linguam Latinam, 
a te erudior lingua Latina. Te engem latin nyelvre tanitasz.

Graecis litteris doctus a görög irodalomban jártas.
4. Peto és postulo mellett ugyanolyan szerkezet van, mint a magyar

ban, ab aliquo aliquid valakitől valamit, néha aliquem aliquid.
5. Eltérő szerkezetek: quaero ex (ab) aliquo aliquid kérdezek vala

kitől valamit, továbbá sententiam rogare aliquem (a senatusban) vala
kinek a véleményét kérdezni. Princeps sententiam rogatus sum. Leg
először én szavaztam.

III. Az accusativus mint határoző.
8. Görögös accusativus (accusativus Graecus) fordul elő költők- 

nél erre a kérdésre: mire nézve? mi tekintetben? különösen 
testrészekre vonatkozóan melléknevek és participium perf. pass. 
mellett.
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Os humérösque deo similis. (Arcra és vállakra nézve istenhez 
hasonló). Arca, válla isteni.

Miles multo iam fractus membra labore. A sok küzdelemtől 
eltörődött testű katona.

Jegyzetek. 1. A latin prózában e meghatározásokra inkább az ablati
vus limitationis használatos.

2. Az öltözést, vetkőzést jelentő pass. igék mellett is acc. obiec
tivus ali.

velor caput betakarom fejemet 
induor vestem felveszem a ruhámat.

Ezek analogiájára part. pass. mellett is acc. áll: saucius pectus 
mellén sebesülve.

9. Néhány főnévnek, alapfokú melléknévnek, az összes 
középfokúaknak egyes accusativusa igehatározónak használatos.

Ilyen igehatározók:
aliquid (aliquantum) némileg multum sokat
nihil sehogysem paulum kissé
maximam partem nagyrészt, többnyire
partim részben alias máskor
ceterum egyébként facile könnyen

Különös kifejezések (L. 64- 8. 7. jegyzet): id aetatis (eius 
aetatis) olyan korú, id genus (eius generis) olyan fajta.

10. E kérdésre mennyi ideig? accusativus áll. Magyarban is 
modhatjuk: élt száz évet (évig). Vixit C annos.

Általában a tér– és időbeli kiterjedés jelölésére milyhosszú? 
mily magas? milyen mély? kérdésekre a latin nyelv az accusa
tivust használja.

Brutum matrönae ut parentem annum luxerunt. Brutust 
az asszonyok mint atyjukat egy évig gyászolták.

Jegyzetek. 1. E kérdésre mennyi idó're? ascusativus áll in pras- 
positióval. Pacem in quinquaginta annos fecerunt. Békét kötöttek 
ötven évre.

2. E kérdésre mennyi idős ? natus mellett a főnév accusativusban 
áll: Puer quinque annos natus öt éves gyermek, vagy annorum quin
que vagy annum agens quintum aki ötödik évében van.

3. E kérdósre mennyire? néha ablativus is előfordul. Legiones 
pari intervallo constiterunt. A légiók egyenlő távolságban állottak meg.

11. Puszta accusativust használ a latin a mozgás végpont- 
jának jelölésére hová? kérdésre.

Városneveket, kisebb szigetek és félszigetek neveit használja 
így, továbbá dőmus és rus közneveket.

Romam Rómába dömum haza
Athenas Athénbe rus falura, vidékre.
Delum Delus szigetére

Minden más esetben hová? kérdésre prsepositiós accusativust 
használ a latin.

10*
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Ad Romam Róma környékére, — környékén. Ilyen hová? 
kérdésre felelő irány-és célhatározó a supinum accusativusa is a 
mozgást jelentö igék mellett Legati missi sunt pacem petitum, 
Követeket küldtek békét kérni.

Jegyzet. A költők más főneveket is használnak in, ad praeposi
tio nélkül hová? kérdésre helyhatározóval.

Verba refers aurés nön pervenientia nostras. Szavakat mondasz, 
melyek sohasem jutnak el a mi fülünkhez.

12. Accusativus áll felkiáltásoknál, midőn a beszélő az in
dulat hevében az állítmányt elhallgatja.*

Me miserum (videte) / En szerencsétlen! Quantam impuden
tiam! Mekkora szemtelenség! (Ekkora szemtelenséget ugyan ki 
látott ?) O tempora, o mores! Milyen idők! Milyen erkölcsök!

Esküben, könyörgésben is acc. használatos. Per deos! Az 
istenekre!

Jegyzet. A régi nyelvben (Plautus, Terentius) sokkal több a tárgyas 
ige (transitivum). Utor fruor, fungor a klasszikus korban ablativusszal áll, 
később (Livius. Horatius, Tacitus) újra tárgyasaknak is használják, pl. 
munera fungi (Tac.) Ovidius és Tacitusnál adverbium helyett a mel
léknevek egyes, sőt többes accusativusa van sok esetben. Diversa sonare 
különféle hangokat adni (Ov.) ; aeternum discordare örökké egyenet
lenkedni (Tac.).

64. Genitivus.
1. A genitivus a birtokos jelző esete, erre a kérdésre felel 

kié ? kinek a birtoka? A mondatban lehet jelző, ok- és eredet
határozó.

Genitivus subiectivus.

A genitivusban álló főnév rendesen a birtokost jelöli (genitivus 
possessivus), tehát azt a személyt vagy dolgot, aki, ami birtokol, 
azaz cselekvö alanyt, ezért gen. subiectivus is. A gen. possessivus 
szerkezetben a birtokos a kiemelt: domus est patris a ház az 
atyámé (v. ö. dat. possessivus. 65. 3.).

Omnium rerum principia parva sunt. Minden dolog kezdete 
kicsiny.

A genitivusban áJló főnév egyúttal valamely dolognak alkotóját, 
létrehozóját jelöli s mint ilyent genitivus auctoris-rwk nevezzük.

Coniuratio Catilinae. Catilina összeesküvése. — Carmen Horatii. 
Hofatius költeménye.

Jegyzet. Gyakran a tulajdonnév genitivusa mellől valamely köny– 
nyen odagondolható szó elmarad, gen. ellipticus kihagyásos gen.; a 
görögben épauT00’(ovdav) (eisz emautú oikían) a saját házamba; at 
Saint Paul’s(church) Szent Pál templomába, zu Müllers (Gasthaus) Müller 
vendéglőjébe; ilyének uxor, filius, filia, a,edes. Terentia Ciceronis (uxor). 
— Aiax Oili (Oilei filius). — Caecilia Metelli (filia). — Habitabat rex ad 
Iovis,Statoris (aedem). A király Juppiter Stator temploma mellett lakott.
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2. A cselekvést jelentő elvont főnevek mellett a genitivus- 
ban álló főnév jelölheti a cselekvés alanyát (subiectum),vagy tárgyát 
(obiectum), eszerint megkülönböztetünk * genitivus subiectivus-t 
és genitivus obiectivus-t;

amor patris az atya szeretete, g. subiectivus (pater amat); 
.arnor patris az atya iránt való szeretet, genitivus obiectivus 

(patrem amo).
A genitivus obiectivust magyarra összetett főnévvel vagy 

valamely alkalmas körülírással (jelzővel, vagy különböző határo
zókkal, vagy melléknévi igenévvel) fordítjuk.

Lecta manus iuvenum coiere cupidine laudis. Az ifjak válo
gatott csapata összegyűlt dicsőségvágyból.

amor patriae 
desiderium patriae 
cupiditas gloriae 
metus mortis

hazaszeretet
honvágy
dicsőségvágy
a haláltól való félelem, 
balálos félelem

spes victoriae a győzelem reménye, 
a győzelembe vetett remény.

Jegyzetek. 1. Genitivus obiectivus helyett pr8epositiós főnév van, 
ha a főnév birtokos névmással vagy genitivus subiectivusszal is meg van 
határozva. A praepositiós körülírás inkább a személy iránti barátságos
vagy ellenséges indulat jelölésére 
véért fordul elő;

tua in patriam beneficia 
deorum in improbos ira

odium hostium v. in hostes

szolgál, de gyakran világosság ked

a hazának tett szolgálataid
az isteneknek a gonoszok ellen irá

nyuló haragja
az ellenség iránti gyűlölet.

Rempublicam hodierno die deorum immortalium summo erga vos 
amore conservatam ac restitutam videtis. Látjátok, hogy az istenek a 
köztársaságot az irántatok való nagy szeretetből a mai napon megőrizték 
és helyreállították.

2. A személyes névmások genitivusai mei, tui, sui, nostri, vestri 
csak mint genitivus obiectivus-ok fordulnak elő, genitivus subiectivus-vd 
pedig a birtokos névmás szerepel;

amor tui az irántad való szeretet
amor tuus a te szereteted.

3. causa és gratia ablativusban álló ok- és célhatározók mel
lett is genitivus possessivus szokott állani:

causa –ért, miatt, gratia –ért, kedvéért; honoris causa tisz- 
teletböl; consolandi gratia vigasztalás céljából; exempli gratia 
példának okáért.

C. Mucio virtutis causa trans Tiberim agrum dono dedere. 
Caius Muciusnak vitézségéért a Tiberisen túl földet adtak ajándékul.
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Jegyzet. A személynévmás genitivusa helyett a birtokos névmás 
fordul elő:

mea cdusa 
tua causa 
nostra causa

miattam 
miattad 
miattunk.

Ugyanigy fordul elő instar (kép, képmás, –ként) ragozhatatlan fo> 
név. Instar montis equum divina Palladis arte aedificant. Hegynagy- 
ságú lóvat építenek Pallas isteni mesterségével.

4. Az általános fogalom mellett a különöset, a faj mellett az 
egyedet genitivus explicativus jelenti.

nomen regis 
verbum dicendi 
arbor fici

ez a szó ,kiraly‘ 
ez az ige ,dico‘ 
fügefa.

Jegyzet. Mindkét főnév csak akkor állhat nominativusban, ha az 
egyik tulajdonnév, a másik pedi^ köznév, pl.: Flumen Rhenus a Rajna 
folyó v. folyója; urbs Roma Róma városa.

5. A genitivus materiae az anyagot jelöli, amiből valami van 
pl.: flumina lactis tejfolyók, mons auri aranyhegy. Flumina iam, 
lactis, idm flumina nectaris ibant. Sőt tejfolyók és nektárfolyók 
folydogáltak.

6. A genitivus qualitatis tulajdonságot, minőséget fejez ki; 
rendesen melléknévi vagy névmásjelzője van. Belső, szellemi lénye
ges tulajdonság jelölésére szolgál s magyarra ~ú, -u képzős főnév
vel fordítjuk. Milyen ? kérdésre felel.

vir magni ingenii nagytehetségű férfiú
levis armaturae milites könnyűfegyverzetű katonák 
vir ordinis senatorii senatori rendű férfiú.

7. A jelzett főnév nagyságát, 
quantitatis-wtá! fejezi ki, rendesen 
kérdésre felel.

classis ducentarum navium 
puer decem annorum 
fossa pedum quindecim

mennyiségét a latin genitivus 
számnévi jelzővel. Mekkora?

kétszáz hajóból álló hajóhad 
tíz éves gyermek 
tizenöt láb (széles) árok.

8. A latinban genitivus partitivus jelöli azt az egészet, mely– 
nek egy részéről akarunk valamit állítani.

Ilyen jelentéssel áll a genitivus:
a) a mértéket vagy mennyiséget jelentő főnevek mellett; 

ilyenek: multitudo sokaság, numerus szám, pars rész, copia nagy 
mennyiség, inopia hiány, modius mérő, libra font, vis tömeg, 
ménnyiség, multitudo hostium sok ellenség (az ellenség sokasága), 
libra farris egy font liszt.

Horatio Cocliti agri quantum uno die circumaravit datum 
est. Horatius Coclesnek annyi földet adtak, amennyit egy nap alatt 
körül túdott szántani.
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b) Számnevek mellett és mennyiséget jelölő melléknevek, 
névmások mellett; ilyenek :

multus sok, nonnulli néhány, pauci kevés, uter? melyik (a 
kettő közül)? alter egyik (a kettő közül), neuter egyik sem, nemo 
senki, quis? kicsoda?

multi vestrum 
pauci militum 
nemo civium

sok fáradság 
annyi pénz 
igen kevés bölcseség.

sokan közületek 
kevés katona 
a polgárok közül senki sem.

Si quid habent veri vatum praesagia vivam. Ha van valami 
igaz a költők sejtelmeiben, élni fogok.

c) Mennyiséget jelentő, főnévileg használt semleges mellék
nevek, névmások és igehatározók mellett, ilyenek:

multum sok, plus több, plurimum legtöbb; tantum annyi, 
quantum, amennyi,' aliquantum valamennyi; nihil semmi, id az 
(oly nagy); satis elég, nimis igen sok, parum igen kevés; aliquid 
valami, quidquid amennyi csak.

'multum laboris 
tantum pecuniae 
parum sapientiae

Arma amens capio nec sat rationis in armis. Ész nélkül 
fegyvert ragadok, pedig nincs sok értelme a fegyvernek.

d) Középfokú és felsöfokú melléknév mellett:
maior fratrum a testvérek közül az öregebbik, a testvérek 

idősebbike,
minor fratrum a testvérek közül a fiatalabbik.
Socrates omnium sapientissimus oraculo Apollinis indicatus 

est. Socratest Apollo jóshelye minden ember között a legbölcsebb
nek ítélte.

Jegyzetek. 1. Genitivus partitivus szokott állani felsőfokú igehatá- 
rozók mellett is, pl. omnium maxime valamennyi közül leginkább.

2. Genitivus partitivusok gentium, terrarum, locorum.
ugyan hol a földön? 
sehol a földön.
semmit sem hagyni hátra 
semmibe sem venni.

ubi gentium ? 
nusquam terrarum 
nihil reliqui facere 
nihil pensi habere

3. Nostrum, vestrum genitivusok mint gen. partitivusok hasz- 
nálatosak.

nemo nostrum senki közülünk 
multi vestrum sokan közületek.

4. huc, eo, addig, oly fokig; quo ameddig, amely fokig; ezek mel
lett is g. part. ali; pl. contentio eo vecordiae processit a versengés oly 
(fokú) eszeveszettséggé fajult.

5. Gen. part. gyanánt nemcsak főnév állhat, hanem a H. decli- 
natióhoz tartozó melléknevek semlegese is. Nem állhatnak gen. part.- 
ban a HI. declinatióhoz tartozó melléknevek; alius semlegese, sőt a H. 
declinatióhoz tartozó melléknév sem, ha közelebbről is meg van hatá– 
rozva; tehát;
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aliquid pulchri valami szép
aliquid pulchrum valami (ami) szép
quid novi ? mi újság ?
nihil novi semmi új, újság
nihil memorabile semmi nevezetes
nihil te dignum invenio semmi hozzád méltót nem találok 
nihil novi ac memorabilis nincs semmi újság, semmi említésre méltó.

6. Számnevek, középfokú és felsőfokú melléknevek mellett gen. par
titivus helyett inter, ex, de praepositiók is állhatnak megfelelő esető fő
névvel.

Nihil ex his, quae videmus, manet. Mindezekből, amiket csak 
látunk, semmi sem marad meg.

7. Megjegyzendők: id temporis abban az időben (az idő azon 
részében), id aetatis olyan korú. (L. 63. §.9.)

8. A melléknév semlegese csak nominativusban és accusativus- 
ban szerepelhet mint főnév gen. partitivusszal,' a többi esetben mint 
jelző megegyezik főnevével: parvum sapientiae kis bölcseség, parva 
sapientia regitur mundus kis bölcseséggel kormányozzák a világot.

9. Előfordul az esetek kiegyenlítődése (attractio casuum) is, pl. 
aliquid divini atque caelestis (caeleste — helyett) valami isteni és mennyei.

9. Genitivus obiectivus áll melléknevek mellett is, amit külön
féle határozóval fordítunk magyarra. Ilyen melléknevek:

avidus, cupidus, studiosus valamire (valami után) vágyódó, 
alicuius rei sóvárgó

peritus, gnarus alicuius rei jártas, tapasztalt valamiben 
consultus iuris jogtudós
imperitus, ignarus alicuius rei járatlan, tapasztalatlan valamiben 
memor alicuius rei emlékező valamire
immemor alicuius rei nem emlékező valamire,
potens sui önmagával biró, magán uralkodni

tudó
impotens irae haragjával nem bíró
plenus alicuius rei tele valamivel;

továbbá: particeps részes, expers nem részes, compos valamivel 
bíró, conscius áld tud valamiről, tudója valaminek, sacer alicuius 
valakinek szentelt.

Phoenices olim omnium, nationum rerum maritimarum 
perliissimös fuisse constat. Tudvalevő, hogy hajdan a föníciaiak az 
összes emberek között a tengerészeiben a legjártasabbak voltak. — 
Coriolanus se memorem civium iniuriae esse dixit. Coriolanus azt 
mondta, hogy ő emlékszik polgártársai jogtalanságára.

Jegyzetek. 1. Tárgyas ige participium praesense gen. obiectivussal 
állandó tulajdonságot jelöl, pl.: patiens frigoris hideget eltűrő (aki ki
bírja a hideget), patiens frigus hideget tűrő (aki éppen most eltűri a 
hideget).

■- Patiens ovís iniűriae. A jogtalanságot eltűrő birka. -
2. Költőknél előfordulnak görög mintára következő genitivusos szer

kezetek : integer vitae scelerisque purus feddhetetlen életű és bűntől ment;
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tenax propositi feltett szándékához ragaszkodó (állhatatos); dives opum 
kincsekben gazdag, securus odii nem törődve a gyűlölettel.

3. Similis dissimilis szintén gen. obiectivusszal állhat személyt 
jelentő szavak mellett a teljes hasonlóság kifejezésére, pl.: similis patris 
szakasztott, teljesen az apja. (Dativusszal: patri similis atyjához hasonló). 
Veri similis valószínű, egészen bizonyos. A személyes nóvmások mindig 
genitivusban állanak: mei, tui, sui, nostri, vestri dissimilis éppen nem 
hasonlít hozzám, hozzád.

10. Genitivus possessivus az esse segédigével azt jelöli, hogy 
valami valakinek vagy valaminek birtoka, (szellemi birtoka), tulaj- 
donsága, szokása, kötelessége, dolga, utóbbi esetekben gen. 
proprietatis a neve s kiegészíthető : munus, officium, mos szavakkal.

patris est 
hominis est 
militis est

az atya birtoka, tulajdonsága, szokása 
az ember tulajdonsága, szokása 
a katona szokása, kötelessége.

Est boni viri parere legibus. A jó polgár szokása a törvények- 
nek engedelmeskedni. — Errare hominis est. Tévedni emberi dolog.

Jegyzetek. 1. Személynévmás genitivusa helyett ebben az érte– 
lemben a birtokos névmás egyes semleges nominativusa fordul elő: 

meum est az én szokásom, az én kötelességem 
tuum est a te szokásod, a te kötelességed.

Nostrum est parere legibus. A mi szokásunk, hogy engedelmeske- 
dünk a törvényeknek.

2. Esse meile, mint kiegészitő, genitivus qualitatis és quantitatis is 
járulhat.

Galli iumenta, summi ut sint laboris, efficiunt. A gallusok bar- 
maikat úgy idomítják, hogy nagyon munkabírók legyenek. — Militum 
numerus erat viginti milium. A katonák száma húszezer volt.

A genitivus eredet- és okhatározó.

11. Azok melíétt az igék mellett, melyek emlékezést, emlé– 
keztetést vagy elfeledést jelentenek, a latinban a személynév 
gyakrabban (a dolognév is többnyire) genitivus memoriae-ben áll, 
melyet képes helyhatározóval fordítunk magyarra.

Ilyen igék:
memini alicuius (v. aliquem) 
memini alicuius rei v. aliquam rem 
obliviscor alicuius (v. aliquem) 
obliviscor alicuius rei v. aliquam 

rem

emlékszem valakire 
emlékszem valamire 
megfeledkezem valakiről 
megfeledkezem valamiről (elfelej- 

tek valamit).

Továbbá ilyen igék: admoneo, commoneo figyelmeztetek, 
recordor emlékszem.

Locus ipse (Vei) admonebat Camilli. Maga a hely Camillusra 
emlékeztetett. Obliviscimini controversiarum. Feledkezzetek meg a



154 

vitatkozásokról. Vivorum memini. Rágondolok az élőkre. Cinnam 
memini, Sullam vidi. Cinnára emlékszem (eszemben tartom), Sullát 
láttam.

Jegyzet.
memini patrem v. patris emlékszem atyámra
recordor de patre visszaemlékszem atyámra
venit mihi in mentem civium eszembe jutnak polgártársaim 
hoc te admoneo erre emlékeztetlek, figyelmeztetlek
mentionem facere alicuius rei említést tenni valamiről 
certiorem facere aliquem
alicuius rei (yagy de aliqua re) valakit valamiről értesíteni.

12. Azok mellett az igék mellett, melyeknek jelentése bevá– 
dolni, elitélni, felmenteni (verba forensia), a vád, elítélés, felmentés 
oka az okhatározó, genitivus criminis-ben áll;

accusare aliquem alicuius rei bevádolni valakit valamiért, 
vádolni valakit valamivel, valami miatt; ilyen igék: arcessere 
törvényszék elé idézni, coarguere, convincere rábizonyítani, dam
nare, condemnare elítélni, absolvere felmenteni.

Miltiades accusatus est proditionis. Miltiadest hazaárulással 
vádolták.

Jegyzetek. 1. Megjegyzendő kifejezések: postulare aliquem de vi 
valakit erőszakoskodás miatt beperelni, — de ambitu vesztegetés miatt, — 
de repetundis zsarolás miatt, — furti lopás miatt, — peculatus sikkasz- 
tás miatt, — inter sicarios orgyilkosság miatt, — falsi hamisítás miatt.

2. Capitis v. capite damnare halálra ítélni, capitis absolvere a halá– 
los ítélet alól felmenteni. — Condemnare ad metalla bányamunkára 
ítélni, — ad bestias a vadállatok elé vettetni.

3. Multare büntetni, ablativusszal szokott állani; pecunia multare 
pénzbírságra ítélni, vinculis multare börtönbüntetésre ítélni.

Miltiades capitis absolutus pecunia multatus est. Miltiadest miután 
a halálbüntetés alól felmentették, pénzbírsággal sujtották.

4. Aqua et igni interdicere alicui száműzni (tűztől és víztől el– 
tiltani) valakit.

5. A gen. criminis tulajdonképpen kihagyásos (elliptikus) kifejezés ; 
hiányzik a könnyen kiegészíthető crimine abl. causas és az ezt magyarázó 
gen. explicativus jelent okhatározót. (Lásd 64. §. 1. jegyz.). Ujabban 
elvetik ezt a magyarázatot, mivel capitis damnare kifejezésben a gen. 
nem az okot, hanem a büntetést jelzi.

13. Genitivus causae mint okhatározó.
Ezen személytelen igék mellett piget, pudet, paenitel, taedet 

miseret az alany accusativus-ban áll, az érzelmet okozó dolog 
pedig 0emíws-ban (illetőleg infinitivusban):

piget me alicuius rei bosszankodom valami miatt
püdet té alicuius rei szégyenled magadat valami miatt 
paenitet nös alicuius rei bánkódunk valami miatt, valamin 
taedet vös alicuius rei undorodtok valamitől
miseret eos alicuius rei őkszánakoznakvalamimiatt,valamin.
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Miserebat non poenae magis homines quam sceleris, quö 
poenam meruissent. Az emberek sajnálkoztak, de nem annyira a 
büntetés felett, mint inkább bűnük felett, mellyel a büntetést meg- 
érdemelték. — Me civitatis morum piget taedetque. Szégyen és 
undor fog el a polgárság erkölcsei miatt.

Jegyzetek. 1. Megjegyzendők: Pudet me deorum hominumque szé– 
gyenlem magamat az istenek és emberek előtt (Isten és ember előtt). 
Non me paenitet vixisse nem bánom,* hogy éltem.

2. Misereor megszánok, genitivusszal áll; miseror azonban accusa
tivusszal.

3. A dolog, ami az érzelmet kelti, névmással, sőt gtwd-dal kap- 
csolt mellékmondattal is kifejezhető. A névmás semlegese nem geniti - 
vusban, hanem nominativusban ^zokott állani. Hoc te pudet ? ezért szé– 
gyenled magadat (ezt szégyenled ?); non me paenitet, quod hoc feci nem 
bánom, hogy ezt tettem.

4. Ezen igék mellol elhagyták a könnyen odagondolható: res, factum, 
rs főneveket; (Lásd 64. §. 1. jegyzet.)

megunom életemet 
meguntam életemet 
meg fogom unni életemet 
megunjuk a munkát 
meguntuk a munkát 
meg fogjuk unni a munkát.

taedet me vitae (sors) 
taedebat me vitae 
taedebit me vitae 
taedet nos laboris 
taedebat nos laboris 
taedebit nos laboris

14. Az értékelést és becslést jelentő ígék mellett az általános 
értékelést genitivus pretii fejezi ki, mit magyarra képes helyhatáro- 
zóval szoktunk fordítani. Ilyen igék:

aestimare, putare, facere, ducere becsülni; esse érni.
A mellettük előforduló genitivusok:
magni, pluris, plurimi 
parvi, minoris, minimi 
tanti, quanti, maximi;

magni aestimare 
parvi ducere 
tanti est

nagyra becsülni 
kevésbe venni 
megér annyit, oly becses.

A vevést, eladást, bérelést jelentő igék mellett az ár, a 
határozott érték ablativus-b&n szokott állani. L. 66. §. 11.

emere venni, vendere eladni, venire eladatni, conducere kibé– 
relni, locare bérbe adni, stare, constare kerülni. Ezen igék mellett 
csak a következő genitivusok állhatnak:

tanti, quanti, pluris, minoris.
Agitatum in senatu, frumentum quanti plebi daretur. Atanács- 

ban az tárgyalták, hogy a gabonát mennjiért adják a népnek. Incedo 
sölus; percontor quanti olus ac far. Egyedül járkálok; kérdezgetem, 
hogy mennyibe kerül a zöldség meg a liszt.

Jegyzetek. 1. Pro nihilo habere semmibe sem venni, magno ven
dere drágán eladni, parvo vendere olcsón eladni, magno stare sokba 
kerülni, gratis stare semmibe sem kerülni, plürimö nagyon sokba, minimo 
nagyon kevésbe.
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2. Bona sunt sestertii decies (centena milia) a vagyon egy millió 
sestertiust ér (200,000 Pengó') — sestertii bis — kétszázezer sestertiust 
(40,000 Pengő); frumenti modius erat binis sestertiis egy mérő gabona 
két sestertiusba került (40 fillér).

15. Ezen személytelen ige mellett inter est érdekel, érdekem- 
ben van, fontos, az érdeklődő személy genitivus possessivusban szo- 
kott állani, mert az okot jelentő re szó elmaradt.

patris interest az atyát érdekli, az atya érdekében van, az 
atyára nézve fontos.

A személynévmás genitivusa helyett a birtokos névmás egyes 
nőnemű ablativúsa (mint az elhagyott ré jelzője) szokott állani;

mea interest 
tua interest 
eius interest

érdekemben áll 
érdekedben áll 
érdekében áll.

Ámi érdekli az alanyt, azt a latin nyelv 1. névmás semlegesé- 
vel, 2. infinitivusszal, 3. accusativus cum infinitivoval, 4. függő kér– 
déssel jelöli; az érdeklődés fokát pedig jelöli igehatározóval valde, 
magnopere, maxime, melléknév semleges accusativusával multum, 
plus, plurimum, tantum, nihil, genitivusokkal magni, parvi, tanti, 
quanti;

mea interest vincere érdekemben áll győzni
— te vincere — hogy te győzzél
— quo tempore vincas — hogy mikor győzesz.

Multum interest, duos esse consules. Nagyon fontos az, hogy 
két consul van.

Jegyzetek. 1. Refert érdekel (ex re fert — ex patris re fert — e mea 
re fert), illorum, ipsorum genitivusokkal és mea, tua, nostra, vestra 
ablativusokkal áll.

Illud parvi refert hostem victum esse. Az kevéssé fontos, hogy az 
ellenséget legyó'zték. — Hoc mea nihil refert. Ez rámnézve közömbös.

2. Nihil refert mindegy, quid refert 9 mit érdekel (nekem mindegy). 
Quid refert morbo pereamne rapinis. Mindegy nekem, hogy beteg-

■ségben halok-e meg, vagy rablók ölnek meg.
3. Interest azt is jelenti: különbözik, különbség van a között, 

hogy ...
Intererit multum, Davusne loquatur an heros. Nagy lesz a különb– 

ség, hogy a rabszolga Davus beszél-e, vagy valamely hos.

65. Dativus.

L A dativus mint rószeshatározó.

1. A dativús jelentése részben a cselekvésben való érdekeltség 
Hnek? minek? kérdésre, részben a cél mire? mi cólból? kérdésre.

A latinban dativusban áJLló főnevet rendesen részeshatározó- 
val fordítjuk, mely erre a kérdésre felel kinek? minek?
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Principibus placuisse viris nön ultima laus est. A legelőkelőbb 
férfiak tetszését megnyerni nem utolsó dicsőség.

A szerint, amint valakinek hasznára vagy kárára történik a 
cselekvés, megkülönböztetünk kétféle dativust, úgymint: d. commodi- 
és incommodi-t.

Vir bonus prodest omnibus, nocet nemini. A jó férfiú használ 
mindenkinek, nem árt senkinek sem.

Jegyzet. 1. A dativus mint helyhatározó az irányt, célt is jelenti, 
amely felé a cselekvés irányul. 1t clámor caela. Megy a lárma az ég felé, 
az égbe, az égnek (égig hat). Romanis mauus tendebant. A rómaiak felé 
nyujtották kezüket. Ez a helyhatározójelentés kibővült később képes 
értelmű határozó jelentéssel és az igazi helyhatározót praspositiós casus 
fejezte ki,mert a praepositio is eredetileg helyhatározó. Imperatori litteras 
remisit így különült el: Ad imperatorem litteras remisit. A fővezérnek 
levelet küldött. Mi vel a dativushoz nem járulhat praepositio és az irány 
meg a cél jelentése közt (merre? mire? mi végre?) nincs nagy különbség, 
a dativus helyhatározójelentését az accusativus fejezte ki pr8Bpositióval.

2. Dativus áll olyan igék mellett, amelyek a magyarban is részes– 
határozóval állanak, ilyenek : dare adni, prodesse használni, nocere ártani, 
dicere mondani, persuadere tanácsolni, credere hinni, parere engedelmes- 
kedni, placere tetszeni.

2. A latinban a következő melléknevek mellett dativus 
commodi vagy incommodi áll, amit magyarra különféle határozók- 
kal forditunk:

a) carus, gratus, iucundus kedves valakinek v. valaki előtt, 
amicus barátságos valaki iránt, inimicus ellenséges érzületű valaki 
iránt, fidus hu valakihez, infidus hűtelen valakihez.

b) similis hasonló valakihez, dissimilis elütő valamitől, 
aequalis, par egyenlő valamivel, egykorú, megfelelő valaminek, 
impar valaminek meg nem felelő.

c) finitimus, proximus határos valamivel, vicinus szomszédos 
valamivel, propinquus rokon valakivel.

Quis carior, quam frater fratri. Ki kedvesebb a testvér előtt, 
mint a testvér.

Jegyzetek. 1. E xnelléknevek mellett: utilis hasznos, inutilis nem 
hasznos, idoneus, aptus alkalmas, necessarius szükséges, rendesen ad 
áll accusativusszal.

Gladius aptus est ád. punctim et caesim feriendum. A kard alkal- 
mas a szúrásra és a vágásra.

2. Amicus, inimicus, similis, dissimilis mellett gyakran geniti- 
vus van.

Somnus mortis v. morti similis est. Az álom a halálhoz hasonló. — 
Filius patris simillimus est. A fiú szakasztott atyja. (L. 64-. §. 9. 3.) 

Mei similis hozzám hasonló
veri simile valószínŰ.

3. Propior, proximus mellett néha accusativus áll, mint prope 
praepositio mellett; propior hostes az ellenséghez közelebb.
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3. A dativus esse-vel kapcsolatban megjelöli a birtokost, 
dativus possessivus. Ebben a szerkezetben a birtok a kiemelt. 
(L. gen. possessivust. 64. §. 1.)

Est mihi domus = habeo domum. Van házam. Est homini 
cum deo similitudo. Van az embereknek hasonlósága az Istennel.

Jegyzet. 1. E kifejezés mellett est mihi nomen (az én nevem) a 
név vagy nominativusban, vagy dativusban áll; ha dativusban áll, attractio- 
casúum-nsik nevezik ezt a jelenséget, mert a dat. possessivus mintegy 
vonzza magához. Scipioni cognomen erat Africanus v. Africano. Scipiónak 
mellékneve volt Africanus. — Mucio postea Scaevolae a clade dextrae 
manus cognomen inditum est. Muciusnak ezután jobbkeze elvesztése 
folytán a Scaevola (balkezes) melléknevet adták.

4. A szenvedő alakú állítmány mellett a határozó (ablativus 
auctoris helyett) daíwús-ban is állhat (dativus agentis), mint a 
magyarban; hoc mihi faciendum est ezt (nekem) meg kell tennem, 
epistula mihi scribenda est levelet kell irnom.

Hic vöbis vincendum aut moriendum est milites. Itt nektek 
katonák győznötök kell, vagy meghalnotok. Quidquid in hac causa 
mihi susceptum est, id omne rei publicae causa suscepi. Amit csak 
elvállaltam ebben az ügyben, mindazt hazám kedvéért vállaltam. 

Probatur mihi aliquid nekem valami tetszik 
probatur a me aliquid helyeslek valamit.

5. A cselekvő személy érdekeltségét, a cselekvéshez való 
vonatkozását (meglepetés, csodálkozás) jelenti a dativus ethicus.

Quid tibi vis, insane? Mit akarsz te esztelen! Quid mihi 
Celsus agit? Mit is csinál az én Celsusom?

6. A latinban dativus commodi v. incommodi áll a következő 
igék mellett; a magyarban különféle határozóval fordítjuk:

invideo tibi 
irascor tibi 
benedico tibi 
maledicere alicui 
medeor tibi 
nubere alicui 
obtrecto tibi 
parco tibi 
persuadeo tibi 
studeo tibi 
studeo alicui rei 
fido tibi

irígykedem rád 
haragszom rád 
dícsérlek, áldalak 
rágalmazni valakit 
gyógyítlak 
férjhez menni valakihez 
ócsárollak 
kíméllek 
rábeszéllek 
fáradozom éretted 
valamivel buzgón foglalkozom 
bízom benned.

Philosophia medetur animis. A bölcsészet gyógyítja alelket. — 
Venus, Iove nata, nupsit Vulcano. Venuus, Juppiter leánya 
Vulcanushoz ment férjhéz. — Fide, sed cui, vide. Bízzál, de meg- 
nézd, hogy kiben. — Manlius uni eximio Camillo invidebat. Manlius 
egyedül a derék Camillusra irigykedett.
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Jegyzetek. 1. Mihi persuasi v. mihi persuasum est meg vagyok 
győződve; persuadeo, ut rábeszélek, hogy; persuadeo acc. c. inf.-vsl meg- 
győzök. Persuadeo tibi, ut discas. Rábeszéllek, hogy tanulj. — Persuadeo 
tibi hoc verum esse. Meggyőzlek arról, hogy ez igaz.

2. Ezen igék szenvedő alakban személytelenül fordulnak elő; mihi 
invidetur rám irigykednek, tibi invidetur rád irigykednek; nemini par
citur senkit sem kímélnek; nemini parcetur senkit sem fognak meg- 
kímélni.

3. Dativusszal állanak továbbá:

insidiari alicui leselkedni valakire 
vacare alicui rei ráérni valamire, valamivel foglalkozni.

4. Fido mellett többnyire ablativus áll. (L. 66. §. 18.)

7. Egyes igék praepositiós összetételben dativusszal állanak; 
különösen akkor, ha az igének átvitt értelme van; ha azonban 
valódi helyviszonyt jelöl, akkor a praepositio ismétlődik a neki 
megfelelő esettel. Ilyen prsepositiók: ad, ante, con, in, inter, ob,
post, prae, sub, super.

adesse alicui

addere, adimere alicui aliquid 

anteponere aliquem alicui, prae
ponere, postponere 

committere alicui aliquid 
deesse alicui 
inferre bellum alicui 
inicere alicui metum 
interesse pugnae 
obicere aliquem periculis 
occurrere alicui 
praeesse exercitui 
praeficere exercitui 
succedere alicui

A következőknél inkább a

accedere ad aliquem 
inferre signa in hostes 
incidere in aliquem

segiteni valakinek, — valakit, — 
valakin

hozzáadni valamihez valamit, el- 
venni valakitől valamit

többre, kevesebbre becsülni vala
kit valakinél

rábízni valakire valamit 
cserbenhagyni valakit 
hadat inditani valaki ellen 
valakiben félelmet kelteni 
a harcban résztvenni 
valakit veszélyek közé juttatni 
szembeszállni valakivel 
a sereg élén állani 
a sereg élére állitani 
követni valakit.

hely van kiemelve:

valakihez odamenni 
az ellenséget megtámadni 
valakire bukkanni.

Aequi rupto foedere Romanis bellum intulerunt. Az aequusok 
megszakitva az egyességet hadat inditottak a rómaiak ellen. — 
Neglectis urenda filix innascitur agris. Az elhanya’golt földeken 
megterem az égetnivaló gaz. — Incidit in Scyllam, qui vult 
vitare Charybdim. A szörnyeteg Scylla torkába jut, aki el akarja 
kerülni a Charybdis örvényét.
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Jegyzet. Praestare alicui valakit fölülmúlni
praestare, excellere inter a szónokok közül kiválni 

oratores
inferre vim alicui vaiakivel erőszakoskodni
anteire aliquem v. alicui valakit megelőzni.

, 8. Változó szerkezet mellett ugyanaz a jelentés. Némely
ige mellett a latinban kétféle szerkezet állhat a szerint, hogy a 
személy vagy a dolog-e a tárgy, tehát: dativus commodi és accusa
tivus, vagy accusativus és ablativus instrumenti; de a jelentésben 
nincs különbség.
dono alicui aliquid 
dono aliquem aliqua re 
circumdare urbi muros 
circumdare urbem muris

ajándékózok valakinek valamit 
megajándékozok valakit valamivel 
(a városnak falat körüladni) 
a várost fallal körűlvenni.

induere 1 vestem 
exuere | alicui 
induere I aliquem 
exuere Í veste

felöltöztetni vlkit ■ 
levetkőztetni 
felöltöztetni 
levetkőztetni

interdicere alicui aquam et ignem megtiltani valakinek a vizet 
és tüzet (használni)

interdicere aliquem aqua et igni tűztől és víztől eltiltani vala
kit (száműzni).

Ciceroni pöpulus Romanus immortalitatem dönavit. Ciceró– 
nak a római nép halhatatlanságot ajándékozott. Ciceronem populus 
Romanus immortalitate dönüvit. Cicerót a római nép halhatatlan- 
sággal ajándékozta meg.

Változó szerkezet különböző jelentésseL
9. A következő igéknek más jelentésük van a szerint, amint 

dativus vagy accusativus egészíti ki az értelmüket:
consulere alicui
consulere aliquem 
providere alicui 
providere aliquem 
cavere alicui

gondoskodni valakiről 
tanácsot kérni valakitől 
gondoskodni valakiről 
előre látni valakit 
gondoskodni valakiről

cavere aliquemv.ab aliquo óvakodni valakitől 
timere alicui valaki miatt aggódni
timere aliquem • félni valakitők
Quidquid id est timeo Danaos et dona- ferentes. Akármi is 

ez, félek a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is. —' Legati 
Römanorum Apollinem consuluerunt. A rómaiak követei Apollótól 
tanácsot kertek. — Curae est patribus, ut consulatur plebi. 
Szívűkőn van az atyáknak, hogy a népről gondoskodjanak. — 
Ceasar rei frumentariae consuluit. Caesar az élelmezésről gondos- 
kódott. — Cdve canem. Óvakodj a kutyától. (A mozaik kép felirata 
Pompeiben, a tragikus költő házának előcsarnokában.)
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Jegyzet. Moderari irae, 
moderari aliquid 
temperare alicui 
temperare aliquid

haragját mérsékelni 
valamit vezetni 
valakit kímélni 
valamit szabályozni.

Qui non moderabitur irae, infectum volet esse dolor quod suase
rit et mens. Aki nem mérsékli haragját, majd azt akarja, hogy bár ne 
történt volna meg az, amit fájdalma és indulata tanácsolt.

II. A dativus mint célhatározó.

10. Némely ige mellett valamely elvont főnév dativusa áll 
e kérdésre mire ? mi célból ? mi végett ? az eredmény vagy ren- 
deltetés kifejezésére, és ha az érdekelt személy dativusa (dat. Com
modiis ki van fejez ve, akkor ez a kettős dativus szerkezet (dativus 
finalis); magyarra különféle határozóval forctftjuk. Ilyen igék:

esse lenni, szolgálni; dare, tribuere, vertere, habere tulaj
donítani, beszámitani; mittere, 
hátrahagyni.

mihi cordi est 
mihi curae est 
res mihi saluti est 
aliquid mihi laudi est 
alicui aliquid dono dare 
vitio vertere 
auxilio venire 
praesidio relinquere 
ostentui esse

. odio esse
ludibrio habere 
rempublicam quaestui 

habere
receptui canere

venire, relinquere küldeni, jönni,

szeretem, kedvelem 
szivemen van, törődöm 
a dolog üdvömre, javamra válik 
valami dícséretemre válik 
valakinek valamit ajándékba adni 
bűnül felróni 
segítségül jönni 
őrségül hátrahagyni 
például szolgálni 
gyűlöltetni, gyűlöletes 
gúnyt űzni

nyerészkedni a közügyön 
hátrálót fújni.

Cui placet alterius sua nimirum est odio sors. Akinek tetszik 
a más sorsa, nem csoda, ha gyűlöli a magáét.

Jegyzet. A gerundivum dativusa is lehet cólhatározó, különösen 
hivatalos megbízás jelölésére, pl:

Decemviri legibus scribendis. Törvényhozó tizes bizottság. — 
Comitia consulibus creandis. Consulválasztó népgyűlés. — Triumviri 
coloniae deducendae. Gyarmatalapító hármas bizottság. — Triumviri rei 
publicae constituendae. Államügyeket rendező háromférfiú. (Triumvirátus.)

11. Költőknél gyakran dativus áll görög mintára az irány 
jelölésére.

It clamor caelo. Égig hatol a kiabálás. — Multos Danaum 
demittimus Orco. A görögök közül sokat leküldünk az alvilágba.

Továbbá harcolást, vegyítést, különbözést jelentő igék mellett 
ablativus helyett.

Frigida pugnabant calidis, umentia siccis. A hideg elemek 
harcoltak a melegekkel, a nedvesek a szárazakkal. — Omne tulit

Hittrich—Kliment: Latin nyelvtan. 11
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punctum, qui miscuit utile dulci. Minden szavazatot el szokott 
nyerni az, aki a hasznost összekapcsolja a kellemessel. — Se miscuit 
viris. (Verg.) A hősökhöz csatlakozott. — Fluctibus luctans Africus. 
(Hor.) A hullámokkal kúzdő déli szél. — Africus decertans Aqui
lonibus (cum abl. helyett). Az északi szelekkel harcoló déli szél.

66. Ablativus.
1. Az ablativus különféle jelentésű határozó casus. Tulajdon- 

kópen az alapjelentése — amit a neve is mutat (aufero, 3, abstuli, 
ablatum) — eltávolítás, tehát honnan? kérdésre felelő eredet- 
határozó, de teljesíti még a casusok syncretismusa (1. 58. §. 2) 
alapján &locativus szerepét, hol ? kérdésre, tehát a nyugvó pontot 
jelentő helyhatározó„és viseli instrumentalis, az eszközhatározó és 
az; együttműködést kifejező társhatározó (abl. iunctivus) szerepétis. 
/ I. Az eredeti ablativus mint eredethatározó jelent 1. hely– 
határozót honnan? mitöl? kérdésre. 2. időhatározót mióta? 
3. eredethatározót honnan? kitől? mitől? 4. okhatározót miért? 
kérdésre.

IL Az ablativus mint instrumentalis és az együttműködés 
kifejezője jelenthet 1. eszközhatározót mivel? miáltal? 2. társ– 
határozót kivel? mivel együtt? 3. módhatározót hogyan? mi– 
képen? 4. mértékhatározót mennyivel? kérdésre és 5. egyéb 
állapotbatározót.

I. Ablativus separativus.

2. Az eltávolítást jelentő igék mellett e kérdésre honnan? 
ablativus áll ab, de, ex praepositióval vagy a nélkül (ablativus 
separationis). A személynév mindig ab praepositióval áll, dolognév 
többnyire csak az ab~, dis– és se-vel összetett igék mellett áll ab , 
praepositióval.
liberare cives incommodis 
liberare cives a tyranno 
prohibere aliquem finibus 
prohibere aliquem calamitate 
abstinere (se) aliqua re 
abstinere milites a praeda 

arcere aliquem aditu 
intercludere hostes commeatu

a polgárokat megmenteni a bajoktól 
*a polgárokat megmenteni a zsarnoktól 
valakit a határtól visszatartani 
valakit a bajtól megóvni 
valamitől tartózkodni
a katonákat visszatartani a zsákmá– 

nyolástól
valakit visszatartani a belépéstől 
az ellenséget az élelnjezési vonaltól 

elvágni
meghalni
elállni szándékától
a várostól távol lenni
valamitől visszariadni 
valamit megkülönböztetni valamitől 
különbözni valamitől

cedere vita 
desistere conatu 
abesse ab urbe 
abhorrere ab aliqua re 
discernere aliquid ab aliqua re 
differre ab aliqua, re
secernere, seiungereab aliqua ré elválasztani valamitöl.
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Etiam ne tergo quidem abstinebatur. Még attól sem tartóz– 
kodtak, hogy az emberek hátára rá ne veressenek. — Ludere qui 
nescit, campestribus abstinet armis. Aki nem tud játszani, az nem 
nyúl a versenytér játékszereihez.

Jegyzet. Movere aliquem senatu valakit a senatusból kitörölni, se 
abdicare magistratu hivataláról leköszönni. L. Tarquinius abdicavit se 
consulatu. Lucius Tarquinius lemondott a consulságról.

3. Ablativus áll a bővelkedést, szűkölködést, megfosztást 
jelentő igék és hasonló értelmű melléknevek mellett (ablativus 
copiae et inopiae.

abundare aliqua re bővelkedni valamiben
carere aliqua re szűkölködni valamiben
complere, implere megtölteni
onerare, cumulare megterhelni, elhalmozni
egere, indigere aliqua re raszorulni valamire
privare, orbare, spoliare, megfosztani valamitől

nudare aliqua re
mihi opus est aliqua re szüksógem van valamire. 
tutus a periculis veszélyektől ment
alienus a litteris a tudománytól távol álló
nudus remígio evezőseitől megfosztott
repletus vitiis bűnökkel teli
vacuus curis gondoktól ment
liber métü félelemtől mentes
refertus tele valamivel
onustus megterhelt valamivel
praeditus valamivel ellátott

(plenus tele; mellette genitivus is szokott állani).

Abundarunt semper auro regna Asiae. Az ázsiai országok 
mindig bővelkedtek aranyban. — In vitium dücit culpae fuga, si 
caret arte. Bűnbe vezet a hiba kerülése, ha nincs meg a mű– 
érzék. — Transnantö Tiberim somnö, quibus est őpus altö. Ússzák 
át a Tiberist, akiknek mély álomra van szükségük.

Jegyzetek. 1. Öpus est mellett személyes szerkezetben nominativusban 
is állhat, amire szükség van:

mihi opus est libro 
mihi opus est libris 
mihi opus sunt libri 
multa mihi opus sunt 
quid opus est verbis ? 
nihil opus est

szükségem van könyvre 
szükségem van könyvekre 
(nekem könyvek kellenek) 
sok dologra van szükségem 
mi szükség van szavakra? 
nincs szükség semmire sem.

2. Indigeo mellett genitivus is szokott állani. Alienarum opurn 
Hannibal indigebat. Hannibalnak idegen pénzre volt szüksége. — Lucis 
egens aer. Világosság .nélküli levegő. — Egeo consilii. Tanácsra szorulok.

11*
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4. A születést, származást jelentő igék mellett a család, a 
szülők neve, vagy a rend neve ablativusban áll ex praepositióval, 
vagy a nélkül (ablativus originis);

summö lőco natus 
humili loco ortus' 
equestri loco ortus 
(ex) Iove natus
Maia genitus 
Ifive sata

igen elökelő származású 
alacsony származású 
lovagrendből származó 
Iuppiter fia
Maia szülötte (Mercurius) 
Iuppiter leánya.

Nunc ad me redeo libertino patre natum. Most visszatérek 
magamra, aki felszabadult atyától származom.

Jegyzet. Ortus ab-bal, vagy ecc-szel a távolabbi származást jelöli. 
Uticensis a Censorio ortus. Az Uticai Cato Cato Censoriustól 

származott.

5. Ha az állítmány szenvedő alakban van, a dolog vagy 
a személy, akitől vagy amelytől a cselekvés kiindul, ablativusban 
áll; és pedig, ha személy, akkor ab prsepositioval (ablativus 
auctoris), ha dolog, prsepositio nélíül' (ablativus rei efficientis).

Alexander ab hostibus vulneratus est. Sándort az ellenség 
megsebesitette. — Alexander sagitta vulneratus est. Sándort a 
nyil megsebesitette. De költőnél a dolognév is elofordul prseposi- 
tióval: Saepe sequens agnam lupus est a voce retentus (Arionis). 
Gyakran visszatartotta Arion hangja a bárányt üldöző farkast.

6. Az ablativus causae jelöli az okot, melynek következté- 
ben valami történik miért? mi miatt? kérdésre.

Oderunt peccare? boni virtutis amore. A jók gyűlölik a vétket, 
mert szeretik az erényt. — Hic murus aeneus esto, Nil conscire 
sibi nulla pallescere culpa. Ez legyen ércfalad, hogy semmi se 

,terhelje lelkiismeretedet és semmi bűn miatt se kelljen elsápadnod.
Az érzést, indulatot kifejező okhatározók mellett a latinban 

a lelki állapotot eszközlő igék pass. participiuin perfectuma szokott 
állani, de ézt a participiumot ritkán forditjuk magyarra. (Ez az 
abl. tulajdonképpen abl. rei efficientis, 1. 5. p.) pl.:

Civitas intestino inter patres plebemque ődio flagrabat. 
A polgárság az atyák és a nép közötti belső gyűlölettől égett.

ődio commotus 
amore impulsus 
ira incensus 
metu perterritus

gyűlöletből 
szeretetből 
haragból
félelemből.

Ablativus causae különösen az érzelmet jelentö igék és mel– 
léknevek mellett fordul elő, mint:

gaudeo, laetor aliqua re örülök valaminek v. valamin; dőleo, 
maereo aliqua ré búsulok, szomorkodom valamin; laetus aliqua 
re valaminek örvendő; maestus aliqua ré valami miatt bús.
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Jegyzetek. 1. Laboro morbo betegségben szenvedek, laboro ex den
tibus fogfájásban szenvedek, dens mihi dolet fáj a fogam.

2. Iussü alicuius valakinek parancsára, hortatu alicuius valakinek 
buzdítására, monitu intésére, rogatu kérésére.

3. Confidere aliqua re valamiben bizni, confidere alicui valaki- 
nek hinni.

4–. Az okot még propter, ob, pra0positiókkal kapcsölt accusativus- 
szal is kifejezheti a latin; továbbá prae-vel, tagadó mondatokban, pl. 
Prae lacrimis loqui non possum Könnyeimtől nem tndok beszélni.. — 
Végül okot jelöl causa, gratia, melyek genitivusszal kapcsolatban álló cel
es okhatározó ablathusok. (L. 64. gen. poss. 3.)

7. A latinban középfokú melléknév mellett ablativusban áll 
az a főnév, amellyel összehasonlítunk valamit (ablativus compa
rationis).

Ezt magyarra –nál –nél ragos képes határozóval (hasonlító 
határozó) szoktuk fordítani.

filius maior est, quam pater a fiú nagyobb, mint atyja 
filius maior est patre a fiú nagyobb atyjánál.

Vilius argentum est auro, virtutibus aurum. Silányabb az 
«ezüst az aranynál, az erényeknél az arany. — Invidia Siculi non 
invenere tyranni Maius tormentum. Az irígységnél még a siciliai 
zsarnokok sem találtak fel nagyobb kínzóeszközt.

Jegyzetek. 1. Abl. comparationis helyett guam-mal kapcsolt nomi- 
nativust használ a latin különösen a kétértelműség kerülésére.

Germani graviores hostes sustinuerunt, quam Romanos. A ger- 
mánok a rómaiaknál keményebb ellenséggél is megbirkózfcak.

2. Opinione celerius gyorsabban, mint az ember gondolta volna; 
spe maior nagyobb, mint az ember remélte volna.

3. Középfokú melléknév után a pronomen relativum mindig abla
tivus comparationisban áll.

Phidiae simulacris, quibus nihil in illo genere perfectius videmus, 
cogitare tamen possumus pulchriora. Phidias szobrainál tökéletesebbet 
a maga nemében nem láthatunk, mégis tudunk elképzelni még ezeknél 
is szebbeket.

4. Plus, minus, amplius, longius után, számnevek mellől a quam 
kimaradhat.

plus ducenti v. ducentis több mint kétszáz
minus ducenti v. ducentis kevesebb kétszáznál.

II. Ablativus instrumentalis.

8. Az eszközhatározó a latinban puszta ablativusban szokott 
állani mivel? mi által? kérdésre, ablativus instrumenti.

Poutem ferrö ignique interrumpite. A hidat tűzzel-vassal 
pusztítsátok el. — Sacerdotes suis insignibus velati non flexerunt 
■animum Coriolani. A jelvényeikkel feldíszített papok sem hatották 
meg Coriolanust. — Naturam expellas furca, tamen usque recur-
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ret. Űzd ki bár a természetet vasvillával, az mégis egyre vissza 
fog térni.

Ha az eszközhatározó személy, akkor per praepositióval 
accusativusban áll; pl.: per legatum nuntiare követtel üzenni.

Jegyzet. Néha opera, auxilio (abl. instr.) van genitivusszal (lásd 
causá, gratia gen. 64. 2.).

A latinban több ige mellett ablativus instrumenti van, amit 
magyarban más módon fejezünk ki. Ilyenek:

afficere aliquem dolore 

poena afficere 

morbo affici 
erudire, instituere aliquem

aliqua re 
canere tuba 
canere fidibus

sacrificare Ioui vino 
ludere pila 
ludere alea 
curru vehi 
equo vehi 
navi proficisci 
lapidibus pluit 
sanguine pluit 
assuescere aliqua re 
(insuetus laboris (gen. obiect.)

valakinek fájdalmat okozni 
(fájdalommal illetni) 

megbüntetni (büntetéssel suj - 
tani)

megbetegedni 
valakit valamiben oktatni

trombitálni
citerázni (húros hangszeren 

játszani)
bort áldozni Iuppiternek 
labdázni 
kockázni 
kocsizni 
lovagolni 
hajózni 
kőeső esik 
véreső esik 
hozzászokni valamihez 
munkához nem szokott).

9.< Ablativus instrumenti áll a következő öt deponens ige 
mellett:

utor 
fruor

fungor
pőtior

vescor

használok valamit, élek valamivel 
élvezek valamit
eljárok tisztemben, elvégzek valamit 
hatalmamba kerítek valamit 
táplálkozom valamivel, eszem valamit.

Vincere scis Hannibal, victoria uti nescis. Győzni tudsz 
Hannibal, de nem tudod a győzelmet kihasználni. — Fruantur 
annona, quam furore suo fecere. Élvezzék a drágaságot, melyet 
elvakultságukkal idéztek elő.

Jegyzetek. 1. Utor gyakran azt jelenti: vanvalamim; pl. te amico 
utor barátom vagy.

2. Potior genitivusszal áll e kifejezésben: rerum potiri a főhatal- 
mat elnyerni, uralomra jutni, trónra lépni. Eredeti jelentése ez volt: 
ura leszek valaminek.

3. Liviusnál, Horatiusnál, Tacitusnál a régi nyelvet utánozva accusa
tivus is áll ezek mellett az igék mellett, mintha tárgyas igék volnának.
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4. Gloriari aliqua re 
gloriari in aliqua re 
niti aliqua re 
niti ad aliquid 
dignari aliqua re 
gaudere aliqua re 
dolere aliqua re (aliquid) 

Összehasonlításoknál a 
fölülmúlja, ablativusban

valamivel kérkedni 
valamiben dicsőséget látni 
valamire támaszkodni 
valamire- törekedni 
valamire méltónak tartatni 
örülni valaminek 
búsulni valami miatt.

mérték, mellyel egyik dolog a 
áll (ablativus mensurae); ma-

10.
másikat 
gyarra mértékhatározóval forditjuk.

Ilyen ablativusok:
multo sokkal, paulo kevéssel, nihilo semmivel, aliquanto va

lamivel, dimidio félannyival, quo mennél, eo annál, tanto annyi- 
val, quanto amennyivel.

Hannibal tanto prcestitit ceteris imperatoribus prudentia, 
quanto pöpulus Romanus antecessit fortitudine cunctas nationes. 
Hannibal okosság dolgában annyira felülmúlta a többi vezéreket, 
amennyivel vitézségben a római nép meghaladta a többi nemzetet.

Jegyzet. Paulo post
multo ante
tribus annis ante
tribus annis post 
bidui spatio abesse ab ali

quo
hostes decem milibus pas

suum aberant (v. milia)

kevéssel azután
sokkal előbb
három éwel eló'bb
három évvel utóbb
két napnyi távolságra lenni 

valakitől
az ellenség tízezer lépés– 

nyire volt.
11. Az adást-vevést jelentő igék mellett az ár, mellyel meg– 

szerezhető valami, ablativusban áll (ablativus pretii).
Ilyen igék : emere venni, vendere eladni, venire eladatni, esse 

valamit érni, stare, constare valamibe kerülni, locare, collocare 
bérbe adni, conducere kibérelnL

Magno stare
parvo emere 
permagno, plurimo vendere 
nihilo constat

sokba keriilni 
olcsón venni 
igen drágán eladni 
semmibe sem kerül.

Multo sanguine Poenis victoria stetit. A győzelem a púnok– 
nak sok vérébe került. — Vendidit hic auro patriam dominumque 
potentem Imposuit: fixit leges pretio, atque refixit. Ez eladta 
aranyon hazáját és hatalmas urat ültetett nyakára: pénzért hozott 
törvényeket és pénzért visszavont törvényeket.

Jegyzet. Genitivusban csak ezen összehasonlító kifejezések van– 
nak: tanti, quanti, pluris, minoris.

Az ablativus pretii-vel rokonértelmű ablativus áll e mellék– 
nevek mellett is: dignus méltó, indignus nem méltó, laude 
dignus dícséretre méltó, poena indignus büntetésre nem méltó.

Nihil melius, nihil homine libero dignius, quam agricultura. 
Semmi sem jobb, semmi sem méltóbb szabad emberhez, mint a
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földművelés. — Dignum laude virum. Musa vtitat mőri. A dicső– 
ségre méltó férfiút a Múzsa nem engedi meghalni.

Jegyzetek. 1. Dignari aliqua re valamire méltónak tartatni; cse- 
lekvő alakban helyette e kifejezés áll: dignum indicare.

2. Dignus aliqua re eredetileg ebből fejlődött: dec-nus (decus) 
aliqua re valamivel diszitett.

12. Ablativusban áll a latinban az a főnév, mely az állít– 
mányt közelebbröl határozza meg és e kérdésre felel; mire nézve ? 
mi szerint? miben? (ablativus limitationis),

Ilyen ablativusok: nafáöne nemzetségére nézve, nömine név 
szerint, natu születésre nézve.

A supinum ablativusa is mindig ilyen jelentésűi difficile 
dictu nehéz elmondani, horribile visu borzasztó látni, borzasztó 
tálvány.

Troius Aeneas, pietate insignis et armis, Ad genitorem imas 
Erebi descendit ad umbras. A kegyességéről és vitézségéről híres 
trójai Aeneas atyjához száll alá az alvilág legmélyebb árnyai közé.

Jegyzet. Grandis nátü
maior ríatü
minor natu 
maximus natu 
minimus natü 
altero pede claudus 
aeger animo

öreg 
öregebb 
fiatalabb 
legöregebb 
legfiatalabb 
egyik lábára sánta 
lelki beteg.

.Hannibal altero oculo capitur. Hannibal egyik szemére meg- 
vakult.

13. Ablativusban áll a módhatározó (ablativus modi), mely 
e kérdésre felel: hogyan? mi mődon?

Tulajdonképpeni abl. modi-k ezek:
höc mődö 
hac ratione

ilyen módon 
ilyen elv szerint

Graeco more görög szokás szerint
eo consilio azzaf a szándékkal
aequo animo nyugodt lélekkel, nyugodtan
mea, sententia véleményem szerint
ed conditione ázzal a feltétellel

iure joggal, jogosan
lége törvény szerint
ratione > ésszel

mente sziwel
dőlö csellel
fraude csalással

, iniuria jogtalanul
casü véletlenül, esetleg

vi erővel
capite nüdö hajadon fővel
passis crinibus szétzilált hajjal.
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Más főneveknél
a) cum praepositio áll, ha az illető főnévnek nincs jelzője, 

például:
cum diligentia discere szorgalommal (szorgalmasan) tanulni 
cum gaudio videre örömmel (örömest) látni.

Beate vivere et honeste, id est cum virtute vivere. Boldogul 
és becsületesen. élni, ez annyi, mint erényesen élni.

b) cum praepositio van, vagy hiányzik, ha az illetö főnévnek 
jelzője van; pl. :

Valerius quadrato agmine peditem dücit. Valerius négyszögü 
csapatban a gyalogságot vezeti.

Jegyzet. Módhatározók a per, sine és in praepositiókkal kapcsolt 
főnevek is; per vim erőszakos módon, per dolum csellel, per causam 
ürügy alatt, sine dubio kétségtelenül, mirum in modum csodálatos 
módon.

14. A főnév ablativusa jelzővel a tulajdonságot jelöli (abla
tivus qualitatis), mit magyarra -val, -vel ragos vagy ~ú, -u kép– 
zos főnévvel fordítunk.

A tulajdonság jelölésére szolgál a genitivus qualitatis is, de 
ez inkább a benső, állandó, lényeges tulajdonságot jelöli. Bono 
animo esse jókedvűnek lenni. boni animi esse jó érzületűnek 
lenni. A testi tulajdonságot ablativus jelöli, statura humili alacsony 
termetű, nigris oculis fekete szemű. A gen. qual. inkább mint jelző 
szerepel, az abl. qual. pedig mint kiegészítő.

Vetüria magno natu mulier, in castra Coriolani ibat. Veturia, 
a koros matróna Coriolanus táborába ment. — Catilina, nobili 
genere natus, fuit magna vi et animi et corporis, sed ingenio 
malo pravoque. Az előkelő származású Catilinának nagy lelki és 
testi ereje volt, de lelke rossz és gonosz.

Jegyzetek. 1. Bos cervi figura szarvasforma bika, vicus oppidi 
magnitudine városnyi nagyságú község.

2. Az ablativus modi cselekvést határoz meg közelebbró'l, az abL 
qualitatis pedig személyt vagy dolgot.

Boi egregia virtute pugnaverunt. A boiusok. kiváló vitézséggel 
harcoltak. — Boi egregia virtute erant cogniti. A boiusok kiváló vitéz– 
ségükről voltak ismeretesek.

15. A tulajdonképpeni társhatározó ablativusban áll cum 
praepositióval (ablativus sociativus).

Cum amlco barátommal, cum hostibus az ellenséggel, esse 
cum télö fegyveresen, bellum gerere, foedus icere cum aliquo 
háborúskodni, egyességet kötni valakivel.

A csapatok vonulását jelentő kifejezésekben az ablativus 
cum-mal áll, ha a főnévnek nincs jelzője.

Dictator omnibus copiis ab urbe profectus est. A dictator 
az összes csapatokkal a városból kivonult.
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Puszta ablativusszal állanak iungere, coniungere, miscere* 
összekapcsolni, keverni. Insania iuncta stultitia. Ostobasággal 
határos esztelenség. — 0mnia ődio miscuisti. Mindent gyülöle- 
tessé tettél. — Moenia miscentur luctu (Verg.). Aváros kavarog a 
gyásztól.

Jegyzet. Miscére mellett ablativus is áll cummal. (Lásd 65. 11. §.. 
Sallustius: Bocchus florentes res suas miscet cum Jugurthae perditis) 
Bocchus az ő virágzó helyzetet összekavarja Jugurtha veszett ügyével.

III. Ablativus locativus.

16. A latinban külön helyhatározó eset (locativus) is volt, 
erre a kérdésre hol?; ennek szerepét az ablativus vétte át.

Helyhatározó ablativusban (ablativus löci) állanak hol? kér– 
désre praepositio nélkül:

a) A III. declinatióhoz tartozó és az összes többesszámú, 
bármely declinatióhoz tartozó városnevek és a kisebb szigetek nevei:

Carthagine Karthagóban, Athenis Athénben, Parö Parus 
•szigetén. De előfordul Karthagirii, Tiburi is a gyakori i végű 
locativus analogiájára.

b) ha a főnév mellett totus áll mint jelző : tötü urbe az egész 
városban;

c) e főnév löcus; höc löcő ezen a helyen, omnibus löcls 
minden helyen, meliore loco jobb helyzetben;

d) az irány jelölésére: via Appia a via Appián; terra 
marique szárazon és vízen. Minden más esetben hol? kérdésre 
praepositiós casussal felelünk: in Crétü Kréta szigetén (mert nagy 
sziget és sok város van rajta), in urbe a városban, ante portam 
a kapu előtt, sub caelö az ég alatt, extra moenia a falakon kívül.

Praepositiók városnevek mellett is előfordulnak: ad Romam 
Róma környékén, közelében; ab Ostia Ostia környékéről ; longe 
d Roma Rómától messze.

Jegyzetek. 1. Höc librö ebben a könyvben, in höc librö e könyv– 
nek egyik .részében, höc capite ebben a fejezetben, in hoc capite ennek 
á fejezetnek egyik részében; in loco a kellő helyen, a maga helyén.

2. A költők igen gyakran használják a puszta ablativust hely- 
határozóul. Celsa sedet Aeolus arce. Magus várában ül Aeolus. — Caelö 
venere columbae. Az égből szálltak galambok.

Augustus császár a városneveket is többnyire praepositiókkal 
használta.

A latin helyhatározó nem felel meg mindig a magyarnak; 
mig a latin hol? kérdésre felel, a magyar pedig hová? kérdésre.

Ilyen igék: pönere, collocare helyezni, imponere ratenni, 
figere odatűzni, inscribere ráírni, habere, numerare sorozni;
spem ponere in aliqua re 
exercitum in hibernis collocare 
praesidium ponere in arce 
aliquem in amicis habere

reményét valamibe vetni 
a sereget téli szállásba helyezni 
a várba őrséget helyezni 
valakit barátai közé sorozni.
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Consules nusquam alibi spem, quam in armis ponebant. 
A consulok semmi rnasba sem vetették reményüket, csak a fegy- 
verekbe.

Jegyzetek. 1. Pendere ex- arbore fán függtíi, a latere oldalt, ab 
aliquo stare valakinek a pártján állani.

2. Exponere milites in terram a katonákat partra szállítani, im
ponere in rogum máglyára fektetni, navem appellere ad insulam a szi- 
geten kikötni, hostes se in silvas abdiderunt, v. in silvis az ellenség az 
erdőbe rejtőzött, az erdőben elrejtőzött.

3. Inscribere nomen in porta, in statua, — vagy portae, statuae. 
Nevet felirni a kapura, szoborra. Liber qui inscribitur: De Officiis. A 
kötelességek cimű könyv. — Sit denique inscriptum in fronte unius 
cuiusque, quid de re publica sentiat. Legyen végre felirva mindenkinek 
a homlokára, hogy mi a véleménye a köztársaságról (mi a politikai 
nézete).

17. A városneveket, mint 
módon használja a latin:

e kérdésre : hol ? 
hová ? 
honnan? 

állanak praepositio nélkül.

helyhatározókat, következő

locati vusban
accusavitusban
ablativusban

A locativus az I. vagy II. declinatio egyesszámában a ge- 
nitivusszal azonos alakú, az I. és II. declinatio többesszámában 
és a III. declinatiónál az ablativusszal azonos.

Hol? kérdésre tehát az I. vagy II. declinatióhoz tartozó 
egyesszámú városnevek genitivus-bau állanak, a többesszámú város– 
nevek és a III. declinatióhoz tartozók pedig ablativusAmxi.

Ugyanezt a szabályt követik a kis szigetek nevei is.

Albae Longae Alba Longában.

Romae Rómában Athenis
Romam Rómába Athenas
Roma Rómából Athenis

Athénben 
Athénbe 
Athénből

Demaratus Tarquinios Corintho fugit. Demaratus Tarquiniibe 
menekült Korinthusból. — Romae consules, Athenis archontes, 
Carthagine sufetes sive iudices quotannis creabantur. Rómában 
évenként consulokat, Athénban archonokat, Karthagóban sufeteket 
vagyis bírákat választottak. — Romae Tibor amem, ventosus Tibure 
Romam. Rómában Tiburt szeretném, Tiburban könnyelműen Rómát.

Jegyzetek. 1. Domi 
domum 
domo

otthon 
haza 
hazulról

ruri falun 
rus falura 
rűre faluról

humi (/a pal, chamai) a földön ;
domi nnlitiaeque otthon és a csatában
domi bellique békében és háborúban.



172

Serpit humi tutus nimium, timidusque procellae. A földön csúszik 
(prózaivá lesz), aki túlságosan biztos akar lenni és fél a zivatartól. — 
Ruri ego viventem, tu dicis in urbe beatum. Én azt mondom boldog* 
nak, aki vidéken él, te pedig a városit.

2. Domi, dőmö, domum mellett birtokos névmás is állhat,
domi meae 
domi tuae 
in nova domo

nálam otthon 
nálad otthon 
új házban.

3. Deli, Chersonesi Deluson, Chérsonesuson, ellenben: in Sicilia,' 
in Creta. Csak a kis szigetek nevét használja úgy a latin, mint a város– 
neveket, mert a kis szigeten többnyire csak egy város volt, melynek 
ugyanaz volt a neve, mint a szigetnek.

4. Urbs, oppidum köznév jelző nélkül a városnév eló'tt áll prae- 
positióval, jelzővel pedig a városnév után:

in urbe Roma, in urbem Romam, ex urbe Roma,
Romae, in urbe clarissima
Romam, in urbem clarissimam
Roma, ex urbe clarissima

5. Romae in Capitolio
Syracusis in főrö

a híres Rómában 
a híres Rómába 
a híres Rómából.
a római Capitoliumon 
a syracusaei főtéren.

6. Néha az írók országnevet is a városnevek módjára használ- 
nak helyhatározóul. Cicero : tötá Sicilia és tota in Sicilia. Italiam tiéniK 
Megérkezett Italiába. (Verg.)

18. A latinban ablativusban álló helyhatározó áll a követ– 
kező igék és melléknevek mellett:

fidere, confidere bízni valamiben, fretus, confisus bizva vala- 
miben, contentus megeiégedett valamivel.

19. Az ablativus temporis időhatározó gyanánt szolgál.
a) E kérdésre mikor ? mennyi idő alati ? ablativusban álla– 

nak praepositio nélkül az időt jelentő főnevek: initio kezdetben, 
vere tavasszal, aestate nyáron, anno superiore tavajy, prima lüce 
hajnal hasadtával, luce, inter  diu nappal, nocte, noctü éjjel, mane- 
vesperi reggel-este, antiquis temporibus az ókorban, ludis circen
sibus a circusi játékok idejében, comitiis consularibus a consul- 
választó gyűlés idejében.

Jegyzetek. 1. Ablativus áll in praepositióval, ha az író nemcsak 
az időt (időpontot) akarja jelezni, hanem a helyzetet és körülményt 
kivánja kiemelni, amely mellett, vagy aminek ellenére történt valami.

Bello Punico secuhdo a második pún háború idejében, in bello 
Punico secundo a második pún háború folyamata alatt, hoc tempore ebben 
az időben, in hoc tempore ebben a kellő időben, válságos időben, summa 
senectute késó' vénségében, in summa senectute késŐ vénsége ellenére, 
in tempore, suö tempore a maga idején, jókor, suő annő a törvényes 
korában.

2. Bis in die naponta kétszer, ter in anno évenkint háromszor.
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3. Az óra és év meghatározásánál a latin rendszámnevet hasz- 
nál; hora tertia három órakor. Quota hora est ? Octava. Hány óra van ? 
Nyolc.

b) E kérdésre mennyi idő alatt? mennyi időn át? ablativus 
áll, vagy accusativus inter (néha intra) praepositióval. Per is állhat 
accusativusszal.

Per annos quattuor et viginti primo Punico bello certatum est 
cum Poenis. Az első pún háborúban huszonnégy éven át küzdöttek a 
púnokkal. Romam multis annis non vénit. Rómába sok éven át nem 
jött. Urbem biennio evertes. A várost két év alatt fel fogod dúlni. Tertio 
die monetur. Három nap mulva meghal.

Jegyzetek. 1. E kérdésre mennyivel azelött? — azután? ante 
vagy post praepositio (accusativusszal), illetőleg adverbium (ablativus 
mensuraeval) áll.

Ante tres annos 
tres ante annos 
tribus ante annis 
tribus annis ante, 

vagy ante tertium annum 
tribus annis post 

multo ante (post) 
paulo ante (post)
Megjegyzendő kifejezések: 

Ex illo tempore 
ex fuga

’ ad vesperum 
in dies 
de nocte 
bis in die

sokkal előbb (később) 
kevéssel előbb (később).

három éwel ezelőtt
« « «
« « «
« « «
« « «

« ezután

attól az időtől fogva 
mindjárt a menekülés után 
estig
napról napra 
még éjjel 
kétszer naponta.

Ab hora septima usque ad sölis occasum pugnatum est — Hét 
órától napnyugtáig harcoltak.

2. A hely–, idő– és módhatározókat a latin a puszta ablativuson 
kívül praepositiókkal kapcsolatos accusativusszal vagy ablativusszal fe– 
jezi ki. . *

67. Az ige névszóalakjainak (verba infinita) 
mondatrészekül való használata.

I. Infinitivus.

1. Az infinitivusnak a magyarban főnévi igenév felel meg, 
mely a magyarban magát a cselekvést jelenti, mig a latin infini
tivus a cselekvés állapotát (folyamatos, befejezett, beálló) s az 
állítmány cselekvéséhez való viszonyát is (egyidejűség, előidejűség, 
utóidejűség) kifejezi; de időt nem fejez ki.
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Scribere 

te
(egyideju)

Scripsisse 

te ■
(eloideju)

Scripturum

esse te

video — látom, hogy irsz 
(látlak irni) 

vidi — láttam, hogy irsz 
(láttalak irni) 

videbo — látni fogom, hogy irsz 
(látni foglak irni).

video

vidi

videbo

— látom, hogy írtál
(-)

— láttam, hogy írtál
(–)

— látni fogom, hogy írtál.

video

vidi

videbo

— látom, hogy irni fogsz
(-)

— láttam, hogy irni fogsz
(-)

— látni fogom, hogy irni fogsz.

Látjuk ezekből a példákból, hogy a magyar főnévi igenév 
csak folyamatos cselekvést jelent, a befejezett és beálló cselekvést 
a magyarban külön tárgyi mellékmondattal kell kifejeznünk. Az 
infinitivust rendesen –ni, –ás, –ság képzős főnévvel fordítjuk.

Jegyzetek. 1. Az infinitivus ugyanazt az esetet vonzza, melyet 
maga az illető ige; jelzője soha sincs, de határozója és tárgya lehet;

diligenter legere librum a könyvet szorgalmasan olvasni (a könyv 
szorgalmas olvasása);

libro diligenter uti a könyvet szorgalmasan használni (a könyv 
szorgalmas használása).

2. Az infinitivus instans fore ut-tál körülírható.
Spero, fore ut venias = Spero te venturum esse. Remélem,.hogy 

el fogsz jönni..
Spero, fore ut discas. Remélem, hogy tanulni fogsz — disco-nak 

nincs supinuma, azért fore ut körülirásra van szükség.
3. Az infinitivus lehet állítmány is élénk, megjelenítő történeti 

előadásban. Jugurtha, uti mős gentis illius est, equitare, iaculari, cursu 
cum aequalibus certare. Jugurtha annak a népnek szokása szerint lova- 
golt, dárdázott, kortársaival versenyt futott.

2. Az infinitivus alanyul és tárgyul szolgálhat a mondatban. 
Az infinitivus mint alany szerepel
a) esse ige mellett valamely kiegészítővel.
Dulce et decorum est pro patria mori. Édes és dicső a 

hazáért meghalni. — Errare humanum est. Tévedni emberi dolog.
b) személytelen igék mellett, mint: decet illik, dedecet nem 

illik; piget restellem, pudet szégyenlem, paenitet bánom; constat 
tudva van; necesse est kell, opus est szükséges, oportet kell.
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Oratorem irasci minime decet, simulare non dedecet. A szó– 
noknak éppen nem illik haragudni, szinlelnie szabad.

Az infinitivus mint tárgy szerepel oly igék mellett, melyek 
értelme kiegészítésre szorul, ilyenek:

possum -hatok, -hetek; volo, nolo, malo akarok, nem aka- 
rok, inkább akarok; cupio óhajtok; coepi kezdtem; conor, studeo, 
contendo iparkodom, törekszem; non dubito nem habozom.

Qui studet optatam cursu contingere metam, Multa tulit 
fecitque puer; sudavit et alsit. Aki a futásban az óhajtott célt el 
akarja érni, az gyermekkorában sokat tűrt és dolgozott, izzadott 
és fázott.

Ezek mellett az igék mellett a magyarban szintén főnévi 
igenév, vagy tárgy, határozó, vagy mellékmondat állhat.

Ilyen igék:
aggredior 
cogo 
disco 
döceo
constituo, statuo 
cogito 
pergo
assuesco, consuesco 
maturo, festino 
concedo, permitto

hozzáfogok valamihez
•kényszerítek valamire 
tanulok
tanitok valamire 
elhatározom magam valamire 
arra gondolok, hogy 
folytatok
hozzászokom, hogy valamit tegyek 
siettetek, sietve teszek valamit 
megengedek.

Jegyzetek. 1. Az alanyi infinitivushoz tartozó kiegészítő accusati- 
vusban áll, a tárgyi infinitivushoz tartozó pedig nominativusban.

Bonum esse praestat, quam bonum videri. Többet ér jónak lenni, 
mint jónak látszani. — Calo bonus esse malebat, quam videri. Cato 
inkább akart jó lenni, mint annak látszani.

2. Licet mellett a kiegészítő dativusban is állhat.
Licet illis esse beatis. Lehetnek ok boldogok.
3. Szenvedő infinitivus mellé coepi és desii helyett coeptus sum 

és desitus sum járul.
Urbs oppugnari coepta est. A várost ostromolni kezdték.
Urbs oppugnari desita est. A város ostromát abbahagyták.
A latin infinitivus bár alakja szerint névszó, de igei termé– 

szete ván, azaz értelmi bővítményei casusok (esetet vonz) és hatá– 
rozószó áll mellette.

3. Accusativus cum infinitivo.
Némély igének a magyarban két tárgya is lehet s az egyik 

főnévi igenév, pl.: Nem látta lobogni a pásztortüzeket.
Ilyen két tárgyuk magyarban főkép a lát, hall, erez, hagy 

és enged igéknek szokott lenni.
A latinban ezt a szerkezetet accusativus cum inflnitivo-nak 

nevezzük. E szerkezet a latinban sokkal több ige mellett fordul elő, 
mint a magyarban.
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Video te venire.

Video te venisse.

Video te venturum esse.

Látlak tégedet jönni. 
(Látom, hogy te jössz) 
Latoni^ hogy megjöttél.

(–) .
Látom, hogy jönni fogsz.

(–)
Tudva van,
Tudva van,

Constat te venire. 
Constat te venisse. 
Constat te venturum esse. Tudva van,

A latin accusativus cum inftnitivo-nak 
hasonló szerkezet felel meg (látlak jönni). vagy hogy kötőszóval kap- 
csolt alanyi mellékmondat, vagy pedig tárgyi mellékmondat, mely- 
nek állítmánya az infinitivus, alanya pedig az accusativus. Az acc. 
c. inf. nem mondat, hanem csak mondatrész, alanya vagy tárgya 
a főmondatnak. (Ezért nem is választjuk el vesszővel).

4. Az accusativus cum infinitivo alanyi mellékmondat gya- 
nánt áll:

a) Esse-vei kapcsolatos kiegészítő mellett: 
méltányos, hogy 
igazságos, hogy 
világos, hogy 
valószínű, hogy 
az a hir, hogy; híre jár, hogy 
szabad, lehetséges, hogy 
hasznos, hogy 
az a szokás, hogy.

eodem magistro liberorum et comite uti 
Az volt a szokás a faliseusoknál, hogy gyermekeik mellett közösen 
egy embert alkalmaztak tanítóul és nevelőül.

b) Személytelen igék mellett’: 
tudva van, hogy; tudvalevőleg 
szükséges, hogy 
kell, hogy 
illik, hogy 
illik, hogy

hogy jössz. 
hogy megjöttél.
hogy jönni fogsz.

a magyarban vagy

aequum est 
iustum est 
apertum est 
verisimile est 
fama est 
fas est 
utile est ' 
mos est

Mos erat Faliscis

constat 
necesse est 
oportet 
convenit 
decet ‘

Trecentos sex Fabios perisse satis convenit. Általános 4véle- 
mény, hogy háromszázhat Fabius pusztult el.

c) 8^emélytelenül használt szenvedő alakú észrevevést és 
mondást jelentő igék (verba dicendi sentiendi et) mellett:

mondják (valamely író mondja) 
mondják, hogy 
azt a hírt hozzák, hogy 
jónak látszik 
jónak látszott.

dicitur, fertur 
traditur 
nuntiatur 
videtur 
visum est
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Dicitur multis locis panem de Capitolio iactatum esse in ho
stium stationes (vagy: panis—iactatus). Azt mondják, hogy a Capito- 
liumról sok helyen kenyeret dobáltak le az ellenség őrállomásaira.

5. Az accztsativus cum infinitivo tárgy gyanánt áll:
a) Az észrevevést, gondolást és mondást jelentö igék (verba 

dicendi, sentiendi, cogitandi) mellett, ilyenek:
sentio, audio, video; cognosco, intellego, lego; scio, nescio, 

memini, obliviscor, cogito, credo, puto, iudico, opinor, spero; dico, 
affirmo, declaro, nego, narro, trado, nuntio, doceo; promitto, 
polliceor.

Camillus negabat pactionem ratam esse. Camillus tagadta, 
hogy az egyesség érvényes.

b) Érzelmet jelentő igék mellett (verba affectuum); ilyenek : 
gaudeo, laetor, doleo; queror, miror, indignor; aegre-, mo

leste-, graviter fero; accuso, gratulor, gratias ago, laudo.
Adulescentes querebantur libertatem aliorum in suam ser

vitutem vertisse. Az ifjak panaszkodtak, hogy mások szabadsága 
az ő szolgaságukká változott.

c) Iübeo, véto, sino, patior mellett.
Camillus suös arma aptare ferröque nön auro recuperare 

patriam iubet. Camillus megparancsolja övéinek, hogy készítsék 
elő fegyvereiket és szerezzék vissza a hazát ne arannyal, hanem 
vassal.

Jegyzetek,. 1. lübeo mellett néha coniunctivus is áll. Bonum habe
ret animum iubebont Biztatták, hogy legyen nyugodt.

2. Iubeo-ról megjegyezzük, hogy ha a személy, akinek a parancs 
szól, nincs kitéve, akkor a latin szenvedő alakú infinitivust használ; ez 
esetben magyarra mtíveltető igével is lehet forditani.

Caesar castra muniri iussit. Caesar megparancsolta, hogy a tábort 
erősítsék meg — a tábort megerősíttette.

d) Volo, nolo, malo, cupio mellett, ha a mellékmondatnak. 
inás alanya van; különben infinitivus.

Volo diligens esse. Akarok szorgalmas lenni. — Volo te dili- 
entem esse. Akarom, hogy szorgalmas légy.

Jegyzetek. 1. Ha az infinitivus cselekvésénet alanya nincs külön 
szóval megnevezve, ekkor a latin névmással jelöli az alanyt; és ha az 
inf. cselekvésének és a verbum regens-nok az alanya azonos, akkor 
pronomen reflexivummal. Cupio me contentum esse. Öhajtom, hogy 
megelégedett legyek. — Negat se contentum esse. Tagadja, hogy ő meg- 
elégedett.

2. Az infinitivus helyett a verba sentiendi mellett participium is 
állhat, ha közvetlen szemléletről van szó.

Vidi te scribere.
Vidi te scribentem. 
Vidi te, cum scriberes.

Láttam, hogy irsz. 
Láttalak írás közben. 
Láttalak, midőn írtál.

Hittrich—Kliment: Latin nyelvtan. 12*
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3. Ha az észrevevést és mondást jelentő igéktől függő mondat fel– 
szólítást tartalmaz (nem állítást, kijelentést), akkor az ily mondatban 
az állítmány coniunctivusban áll uí-tal, vagy ne kötoszóval.

Pythia respondit Atheniensibus, ut moenibus ligneis se defenderent. 
Pythia azt felelte az athénieknek, hogy fafalakkal védjék magukat.

4. Ezen igék mellett: spero, promitto, minor, voveo inf. instans, 
vagy fore ut áll, ha a mellékmondat a jövőre vonatkozik.

Spero te bene vixisse —k bene vivere — bene victurum esse. 
Remélem, hogy jól éltél — élsz — fogsz élni.

5. Nego jelentése: tagadom; azt mondom, hogy nem . . .
Nego me quidquam vidisse = Tagadom, hogy bármit is Littam =• 

Azt mondom, hogy semmit sem láttam.
6. Ha a cselekvő alak mellett kétértelműség támadhatna, akkor 

szenvedő alakot használ a latin.
Audivimus Hannibalem saepe Romanos vicisse. Azt hallottuk, hogy 

Hannibal gyakran legyőzte a rómaikat — a rómaiak gyakran legyőzték 
Hannibalt.

Audivimus ab Hannibale saepe Romanos victos esse. Azt hallottuk, 
hogy Hannibal gyakran legyőzte a rómaiakat.

7. Memini me dicere. Emlékszem rá, amint mondtam.
Memini me dixisse. Emlékszem rá, hogy mondtam.

8. Accusativus cum infinitivo hoz kapcsolt hasonlító mondat alanya 
szintén aocusativusban áll.

Scito me idem facere, quod te. Tudd meg, hogy én ugyanazt 
teszem, amit te.

9. Az érzelmet jelentő igék (verba affectuum) közül azok mellett, 
melyek az érzelemnek szóval való kifejezését jelentik, többnyire ok- 
határozó mellékmondat áll quod kötőszóval; ezen igék: queror, indi
gnor, reprehendo, gratias ago, gratulor, glorior.

Gaudeo te venisse. Örülök, hogy eljöttél. Gaudeo, quod venisti. 
Örülök, mert eljöttél.

Accusativus cum infinitivo áll a bosszankodást és fájdalmat ki- 
fejező felkiáltásokban.

Me miserum! le ista fide in tardas aerumnas incidisse ! Szeren- 
csétlen vagyok, hogy te, aki oly hű voltál, ily nagy nyomorúságba 
jutottál.

6. Ezen igék mellett: videor, dicor, existimor, putor, iubeor. 
etor nominativus cum infinitivo áll, azaz az állítmánykiegészítö 

nominativusban áll. A magyarban alanyi vagy tárgyi mellék– 
mondat felel meg neki; a latin verbum regens általános alanyú 
állítmány sokszor határozó (látszólag, állítólag) lesz a magyar fő– 
mondatban.
videor beatus esse

videris beatus esse 
videtur beatus esse 
dicor beatus esse 
discere iubeor 
peccare vetamur

boldognak látszom (úgy látszik, hogy boldog 
vagyok), (látszólag Jioldog vagyok)

úgy lát8zik, hogy boldog vagy
úgy látszik, hogy ő boldog
azt mondják, hogy boldog vagyok 
azt parancsolják, hogy tanuljak 
tiltják, hogy vétkezzünk.



179

Tu verus patriae diceris esse pater. Téged a haza igazi atyjá– 
nak mondanak.

Jegyzetek. 1. Ezen igék mellett személyes szerkezetben nom. c. inf. 
áll, személytelen szerkezetben pedig acc. c. inf. (Összetett igealakok 
praesens perf. és praet. perf. után többnyire acc. c. inf. van.)

Homerus caecus fuisse dicitur, traditur. Azt mondják, hogy Home
rus vak volt.

Homerum caecum fuisse tradunt.
Homerum caecum fuisse traditum est.
Maturum iam videbatur repeti patriam eripique ex hostium 

manibus. Már idejénvalónak látszott, hogy visszaköveteljék hazájukat és 
kiragadják az ellenség kezéből.

2. Aio, ais, ait, aiunt mellett acc. c. inf. áll: inquit mellett nem 
állhat acc. c. inf.

3. Az acc. c. inf. szerkezet igen elterjedt kifejezésmód a latifiban 
és mivel tulajdonképpen alanyi és tárgyi mellékmondat rövidítése és a 
főmondattal való bensőbb összefüggésnek kifejezője, röviddé, kevés 
szóval sokat mondóvá, tömörré teszi a latin stílust. Később nemcsak 
igék mellett, hanem az igékkel hasonló jelentésű kifejezések mellett 
is használják. Pl.: mos est, rumor est, certus sum, ignarus sum. Később 
ismét a mellékmondattal való kifejezésmód volt a szokásosabb és a nép– 
nyelv hatása alatt a leánynyelvekben (francia, olasz) is meglehetősen 
korlátolt a használata.

II. ,Participium.

1. A participium melléknévi igenév; alakjá szerint egy vagy 
három végződésű melléknév, .de megtarthatja igei vonzatát.

Jegyzet. Participium = partem capiens = résztvesz az ige és a 
melléknév tulajdonságában. Mint ige megjelöli a cselekvés állapotát, 
mint melléknév nem szerint változik.

A participium a cselekvés állapotát fejezi ki, az időt nem; 
kifejezi tehát a folyamatos, befejezett, beálló cselekvést s a fö– 
mondat állítmányához viszonyítva megjelöli az egyidejűséget, elŐ– 
idejűséget, utóidejűséget.

Flens
oro sírva kérek
oravi sírva kértem
orabo sirva fogom kérni

egyidejű

Victus

venio legyőzetve jövök
(mint legyőzött) 

veni legyözetve jöttem 
veniam legyőzetve fogok jönni

előidejű

Scripturus
sum irni készülö(ben) vagyok
fui irni készülő(ben) voltam
ero irni készülő(ben) leszek

utóidejű

Laudandus
sum 
fui 
ero

dícsérendő vagyok (engem díc3érni kell) 
dícsérendő voltam ( « « kellett)
dicsérendő leszek ( « majd dicsérni kell).

utó– 
idejü
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Jegyzet. A magyarban a folyamatos melléknévi igenév kifejezi a 
cselekvőt, a cselekvés tárgyát, néha a cselekvés eszközét, helyét, idejét, 
pl.: vándorló (legény), szántó (föld), főző (kanál), háló (szoba), hús– 
hagyó (kedd).

A. befejezett cselekvést jelölő kifejezi a cselekvőt és a cselekvés 
tárgyát, pl.: szökött (katona), legyőzött (sereg).

A beálló cselekvést jelölő kifejezi a cselekvőt és a cselekvés tár– 
gyát, pl.: halandó (ember), megtanulandó (lecke).

2. participium imperfectumnak a magyarban –ő, –ő, kép– 
zős melléknévi igenév, vagy –va, ve, –ván, –vén képzős határozó 
igenév felel meg.

Aurora interea miseris mortalibus almam Extulerat lucemr 
referens opera atque labores; A hajnal e közben a szegény halan- 
dókaaak felhozta az áldott világosságot, meghozva a fárasztó munkákat.

A participium perf'e<ízm cselekvő igéktől képezve szenvedő 
értelmű és befejezett cselekvést jelöl; a magyarban hasonló értelmű 
melléknévi igenév, vagy –va, –ve képzős határozó igenév felel 
meg neki.

Romani victos hostes sub iugum miserunt. A rómaiak a 
legyőzött ellenséget iga alá hajtották.

A participium instans activi azt fejezi ki, hogy valaki va
lamit tenni akar. készül.

Ave Caesari Morituri te salutant. Űdvözlégy Caesar! A halni 
készülők üdvözölnek téged. — Clusini legatos miserunt auxilium 
petituros. Clusium lakosai követeket küldtek, hogy segítséget kérjenek.

A participium instans passivi azt jelöli, hogy valamely 
cselekvésnek meg kell történnie; magyarra néha –andó, –endő 
képzős melléknévi igenévvel lehet forditani.

Bellum gerendum: a viselendö báború; a háború, melyet 
viselni kell.

Jegyzetek. 1. A cselekvő alakban az igéknek folyamatos (imperfect.) 
és beálló (instans) participiumuk van, laudans, laudaturus; a szenvedő 
alakban befejezett (perfectum) és beálló (instans), laudatus, laudandus.

2. Némely deponens ige perf. participium a cselekvő jelentéstí, néha 
szenvedő, pl.: expertus tapasztalt* aki tapasztalt; hortatus aki intett 
(aki intetett); secutus aki követett.

Más deponens igék perf. participiuma szenvedő jelentésű, pl.: 
adepta victoria az elért győzelem, meditatum facinus megfontolt go- 
nosztett.

3. Vannak olyan cselekvó' igék is, melyeknek cselekvő jelentésű 
a pass. participium perfectumuk: pl.: iuralus esküdt, potus aki ivott, 
ittas, pransus aki reggelizett, cenatus aki megebédelt.

4. Némely deponens ige perf. participiuma folyamatos cselekvést 
jelöl, plj arbitratus vélve, ratus gondolva, ausus merészelve, gavisus 
örülve, usus használva, veritus félve.

5. A participiumnak a magyarban gyakran főnév felel meg.
Christus natus Krisztus születése, urbs condita a város alapítása, 

occisus Caesar Caesar meggyilkolása. Ante Christum natum = a született 
Krisztus előtt = Krisztus születése előtt.
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6. A participium állhat állítmányijelzőülfatíri6ummpraedkatwum/ 
Sol oriens fugat stellas.
Sol oriens — a kelő nap, napkelte, ha a nap felkel, a nap fel- 

kelve, midőn a nap felkel. Oriente sole = a kelő nappal = napkeltével. 
Söle orto napkelte után.

Előfordul ilyen participium audio, video mellett, továbbá ezek 
mellett: facio, induco bemutatok, felléptetek.

Video te scribentem. Látlak amint irsz.
7. A part. instans passivi mint kiegészítő áll a célt jelölve ezen 

igék mellett: dö, trado, suscipio, curo.
Pater filium docendum magistro tradidit. Az apa rábízta fiát a 

tanítóra, hogy tanitsa (v. tanitani).
Curo ige mellett a part. instans passivit magyarra muvelteto 

igével forditjuk.
Caesar naves reficiendas curavit. Caesar a hajókat helyreállíttatta.
8. A part. instans passivi esse-vel azt jelöli, hogy valaminek meg 

kell történnie; az alany, ha ki van téve, dativusban áll. (dat. agentis.)
Hic vincendum aut morieridum est. Itt győzni, vagy halni kell. — 

Moriendum est omnibus. Mindenkinek meg kell halnia.

3. A participium a latinban jelző gyanánt szerepel, vagy 
mellékmondatot helyettesit.

A participium vonatkozhatik a főmondatban előforduló fő– 
névre, vagy pedig független a főmondattól; előbbi esetben parti
cipium coniunctum-nak nevezzük, utóbbi esetben participium ab– 
solutum-nak.

A part coniunctum mint jelző szerepel b határozóval. vagy 
külön mellékmondattal fordíthatjuk. Magyarból-latinra fordításnál 
csak akkor használhatjuk, ha a magyar mellékmondat alanya a 
főmondatban bármily alakban előfordul. És úgy alakítjuk át, hogy 
a mellékmondat kötőszavát elhagyjuk, az állítmányt a megfelelő 
participiumra változtatjuk és megegyeztetjük nemben, számban és 
esetben azzal a főnóvvel, amelyre vonatkozik. Omne malitrn, cum 
nascitur, facile opprimitur, a mellékmondat helyett part. coniunc
tum : omne malum nascens facile opprimitur keletkezőben min- 
den baj könnyen elfojtható.

4. A participium coniunctumot többféle módon fordíthatjuk 
magyarra :

a) Jelzövel, vagy határozóval.
Singula de nobis praedantur anni euntes. Á múló évek egy- 

egy dolgunkat rabolják el tőlünk.
b) Jelző mellékmondattal.
Longus post me ordo est idem decus petentium. Hosszú sora 

van mögöttem azoknak, akik ugyanerre a dicsőségre törnek.
c) Tdőhatározó mondattal.
Galli strage maxima repulsi obsidionem parant. Miután a 

gallusok nagy veszteséggel visszaverettek, ostromzárra készülődnek.
d) Okhatározó mondattal.
Galli arcem ndtüra loci munitam occupare nequiverunt.
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A gallusok a várat nem tudták elfoglalni, mivel természeti fekvé– 
sénél fogva nagyon meg volt erositve.

e) Megengedő mondattal.
M. Valerius Corvus tres et viginti natus annos consul re

nuntiatus est. Marcus Valerius Corvust consullá választották, bár 
még csak huszonhárom éves volt.

f) Feltételes mondattal.
Mendaci homini ne verum quidem dicenti credimus. A ha- 

zugnak még akkor sem hiszünk, ha igazat mond is.
Jegyzetek. 1. A participium coniunctumot gyakran és kötőszóval 

kapcsolt mellérendelt mondattal is fordithatjuk.
Hostes copias ex castris eductas instruxerunt. Az ellenfél csapa- 

tait táborából kivezette és felállította.
2. A participium coniunctum Cicerónál sokkal ritkábban fordul 

elő, mint Caösarnál.

5. Ha a participium absolutum ablativusban levő főnév mel- 
lett áll, amellyel megegyezik és vele határozót alkot, ezt a szerke- 
zetet ablativus absolutusnek növezzük. De ez a szerkezet csak oly 
mellékmondatot pótolhat, melynek alanya a főmondatban nem 
fordul elő. Az ablativus absolutus nem mondat, hanem határozó 
mondatrész.

Az ablativus absolutust úgy szerkesztjük, hogy a mellékmon- 
dat kötőszavát elhagyva az alanyi ablativusba tesszük, az állít– 
mányt pedig megfelelő participiummá változtatva az ablativusszal 
megegyeztetjük.

Az ablativus absolutust magyarra fordithatjuk:
a) Határozóval.
Legati remotis arbitris multa de növö consilio agebant. 

A követek .az új tervről titokban (a tanukat eltávolítva) sokat tár– 
gyaltak.

b) Időhatározó mondattal.
Direptis bonis regum proditores damnati sunt. Miután a ki- 

rályi család vagyonát szétrabolták, az árulókat megbüntették.
c) Okhatározó mondattal.
Maiores nostri mercatoribus nostris iniuriosius tractatis 

bella gesserunt. A mi elődeink háborút viseltek, mivel kereske- 
dőinkkel kissé jogtalanabbul bántak.

d) Feltételes mondattal.
Tranquillo mari quilibet gubernator est. Ha csendes a ten- 

ger, akárki lehet a «kormanyos.
e) Megengedő mondattal.
Romani superioribus locis occupatis pugnam non commi

serunt. Ámbár a rómaiak elfoglalták a magaslatokat, az ütközetet 
mégsem kezdték m.eg.

Jegyzet. Ezt a mondatot: Romani superioribus locis occupatis pu
gnam commiserunt — magyarra fordithatjuk határozóval, vagy időhatá- 
rozó–, okhatározó–, feltételes mondattal. ♦
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6. Ablativus absolutusban a participium helyett főnév vagy 
melléknév is állhat.

Camillo duce Camillus vezérlete alatt
Cicerone consule Cicero consulatusaidejében(midőn

C. volt consul)
Cicerone et Antonio consulibus C. és A. consulsága idejében 
mö puero gyermekkoromban
invita Minerva tehetség nólkül (M.akarataellenére).

Jegyzetek. 1. Ablativus absolutus helyettesfthet olyan mondatot is, 
melynek alanya a főmondatban is elofordul, csakhogy ilyenkor a mondat 
szenvedő alakúvá változik, melynek alanya alakilag nem fordul elő a 
fó'mondatban.

Caesar, postquam intermisit profectionem, equites mittit ad inse
quendos hostes. — postquam intermissa est profectio ab eo — Caesar 
intermissa profectione equites mittit ad insequendos hostes. Miután Cae
sar a vonulást megállította, lovasokat küldött az ellenség üldözésére.

2. Történetíróknál participiumok ablativusban főnév nélkül is elő– 
fordulnak, pl.: audito miután meghallotta, cognito, comperto miután 
megtudta, nuntiato miután hírül hozták, periculösö miután veszélyes volt.

3. Ablativus absolutust nem alkalmaz a latin, ha az ablativus 
absolutusszá átalakítandó mellékmondatban a mellékmondat alanyára 
vonatkozó másik participium is fordul elő, továbbá, ha a mellékmon- 
dat nincs szoros összefüggésben a főmondattal.

4. Az abl. abs. sohasem helyettesít jelzői mellékmondatot.
5. Hostes, cum urbem a civibus relictam expugnavissent, profecti 

sunt. (Helytelen volna igy: Hostes urbe a civibus relicta expugnata 
profecti sunt.) Az ellenség továbl»vonult, miután a polgároktól elha- 
gyott várost’ elfoglalta.

Livius auctor est Saguntum octavo mense, quam oppugnari coe
ptum esset, captum esse. = Livius tanusága szerint Saguntumot az 
ostrom megkezdése után a nyolcadik hónapban elfoglalták.

Livio auctore ezt jelentené: Livius javaslatára.
me auctore az én javaslatomra.
4. A tagadó szóval kapcsolt participium coniunctumot és ablativus 

absolutust magyarra a nélkül, hogy-gyal forditjuk.
Multorum te etiam oculi ot aures non sentientem speculabuntur 

atque custodient. Sokaknak szemei és fülei kémlelni és vigyázni fognak 
reád anélkül, hogy észrevennéd.

6. A participiumok használata, úgy mint az acc. c. infinitivóé, a 
latin stílust tömörebbé, hatásosan rövidebbé taszi. De a magy^r is hasz– 
nál igeneves szerkezetet mellékmondat rövidítésére pl.: Beléptekor az 
ott levőket köszöntötte. Arra jártamban nekem is feltünt, Különö– 
sen a régi nyelv szerette ezeket a szép tömör kifejezéseket; most helyet– 
tük inkább kötőszavas, vonatkozÓ névmásos mellékmondatokat használunk.

III. Gerundipm.
1. A gerundium az infinitivus függő eseteit pótolja; azzal az 

esettel áll, mellyel a neki megfelelő verbum finitum; mellette, 
mint igenév mellett, csak tárgy vagy határozó állhat.
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Magyarra többnyire –ás, ~és képzős főnévvel fordítjuk.
ars dicendi 
ars scribendi 
epistolam scribendo 
diligenter scribendo 
divitiis utendo 
fortiter pugnando

a szónoklat tudománya
az írás művészete 
levél iras^val 
szorgalmas írással • 
a gazdagság felhasználásával 
azáltal, hogy bátran harcoltak.

2. A participium instans passivit gerundivum-nek nevezzük. 
Ennek a latinban kétféle szerepe van, ú. m.: jelző és kiegészítő.

a) Jölző gyanánt áll:
urbs oppugnanda az ostromlandó város (a város, melyet 

ostromolni kell).
b) Kiegészítő gyanánt áll:

; urbs oppugnanda est a város ostromlandó (a várost ostro
molni kell).

Jegyzetek. 1. A tulajdonképpeni alany, mely a cselekvő személyt 
jelöli, a latinban úgy, mint a magyarban, dativusban áll (dativus agentis).

Epistula mihi scribenda est. A levelet nekem meg kell irnom.
2. A gerundivumnak mindig szenvedő jelentése van, azért nem 

tárgyas igékből csak személytelenül használható est-tel kapcsolatban: 
eundum est menni kell.
Ha gerundium mellett valamely főnév accusativusa fordulna 

elő akkor, a latin szenvedő alakot használva, a gerundium helyett 
gerundivum (pass. part. instans)-ot alkalmaz s azt, mint jelzőt, 
megegyezteti a maga főnevével nemben, számban és esetben.

(Consilium’ urbem condendi)- Consilium urbis condendae.
A város alapításának terve. (Az alapítandó város terve.)

(Regio opportuna explicando copias.) Regio opportuna expli
candis copiis. A csapatok kifejlesztésére (kifejlődésére) alkalmas 
vidék. •

(Consilium de oppugnando urbem). Consilium de oppugnanda 
urbe. Tanácskozás a város ostromáról.

Jegyzet. Megmarad az accusativus a gerundium mellett, ha a 
gerundiuintól melléknév vagy névmás semleges accusativusa függ; vagy 
ha a cselekvés van kiemelve. .

Ars vera ac falsa diiudicandi. Az igaz és hamis megkülönbözte- * 
tésének tudománya. lniűrias ferendo maiorem laudem, quam ulciscendo 
merebere/ A jogtalanságok elviselésével nagyobb dícséretet fogsz kiérde– 
melni, mint megbosszulásával.

3. A gerundium és gerundivum eseteinek használata.
a) A genitivus főnevek mellett (mint gen. explicativus 

vagy obiectivus), melléknevek mellett (mint gen. obiectivus) és 
causa-, gratid~vel kapcsolatban.

Ars pugnandi * hadtudomány
cupidus pugnandi harcvágyó
pugnandi causa harcolás végett
verbum dicendi ez az ige dico.
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Legati etiam recuperandi regni consilia struebant. A követek 
a királyság visszaszerzésének terveit is megbeszélték.

Jeyyzet. Mei, tui, sui, nostri, vestri, sui mellett gerundium -i 
végű (egyes) genitivusa szokott állani.

Milites hostibus sui colligendi facultatem non relinquunt. A ka- 
tonák nem engednek alkalmat az ellenségnek, hogy összeszedje magát.

b) A dativus áll néhány hivatalos kifejezésben: 
decemviri legibus scribendis a törvényhozással megbízott tíz férfiú 
comitia legibus ferendis törvényhozó gyűlés
comitia consulibus creandis consulválasztó gyűlés.

c) Az accusativus ad (néha inter) prsepositióval áll.
Galli ad dimicandum semper parati erant. A gallusok a 

küzdelemre mindig készek voltak.
d) Az ablativus mint eszközhatározó áll, vagy ab, de, ex, in 

praepositioval.
Adulescentes de accipiendis clam nocte in urbem regibus 

colloquuntur. Az ifjak arról beszélgetnek, hogy éjjel a királyicsa- 
ládot titkon a városba engedik.

Docendo discimus. Tanítva (tanítással) tanulunk.
e) Ezen igék mellett do, trado, curo gerundium accusativusa 

szokott állani; magyarra ilyenkor az állítmányt néha műveltető 
igével fordítjuk.

Dux pontem faciendum curat. A vezér hidat veret.

irni kell 
levelet kell irni 
segiteni kell 
a barátokat segiteni kell.

Jegyzetek. 1. Tárgyas igék gerundivuma, ha a tárgy is meg van 
jelölve, mint állítmányi jelző szerepel: w

scribendum est 
epistula scribenda est 
adiuvandum est 
amici adiuvandi sunt

Tárgyatlan igék gerundivuma személytelen szerkezetű: 
paenitendum est culpae meg kell bánni a hibát
parcendum est tempori kímélni kell az időt.

2. Utor, fruor, fungor, potior alakilag tárgyatlan igék, tényleg 
azonban tárgyasak; ezek mellett a gerundivum minden esete állhat:

utendum est ingenio a tehetséget használni kell
occasio virium utendarum az erők felhasználásának alkalma
cupiditas potiendorum castrorum a tábor elfoglalásának vágya.

3. Kétértelműség kikerülése végett az alany ablativusban szokott 
állani a praBpositióval:

civibus d nöbis consulendum est polgártársainkról gondoskodnunk kell.

IV. Supinum.
1. Az –um végű supinum mozgást jelentö igék mellett a célt 

feje?i ki.
Vestrae libertatis immemöres, alienam oppugnatum venitis. 

A ti szabadságtokról megfeledkezve jöttetek, hogy a másokét ostro- 
moljátok.
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Jegyzet. A célhatározó mondatot többféleképen is kifejezheti a 
latin, ú. m.: Clusini legatos miserunt,

ut auxilium, rogarent, hogy segítséget kérjenek.
qui auxilium rogarent
ad auxilium rogandum
auxilii rogandi causa
auxilium rogaturos (L. 82. §. 7. 5.)

2. Az -u végű supinum egyes kifejezésekben fordul elő, pl.:
horribile visu 
mirabile dictu 
iucundum auditu 
facile factu 
res difficilis factu

szörnyű látni (szörnyű látvány) 
csoda mondani (csodálatos) 
kellemes hallani
könnyű megtenni 
nehezen kivihető dolog.

Difficile est dictu, Quirites, quanto in odio simus apud 
exteras nationes. Nehéz elmondani, polgárok, hogy a külföldi nem
zetek mennyire gyűlölnek bennünket.

Jegyzetek. 1. Ezt a gondolatot: Haec res perfacilis est factu (Ez 
a dolog igén könnyen megtehető) a latin különféleképen fejezheti ki-

Haec res perfacilis est ad perficiendum. Haec res perfacile perfici, 
tur. Hanc rem per fidere perfacile est.

2. Értelmi különbség van e kifejezések között:
haec res auditu acerba est keserves, ha ezt kell hallani 
hanc rem audire acerbum est keserves, hogy ezt kell hallani.
3. Az -um végű supinum mint a főnévi igenév accusativusa sze

repel, az -u végű pedig mint ablativus limitationis.

68. Az igeidők használata a főmondatokban.

1. A latinban, úgy mint a magyarban, megkülönböztetúnk 
hárorn igeidőt, ú. m. : jelen (praesens), mult (praeteritum), jövő (fu
turum).

Azonban a latin igealakok nemcsak az időt jelölik meg, 
amelyben a cselekvés történik, hanem a' cselekvés állapotát (actio) 
is kifejezik.

A cselekvés állapota lehet beálló (instans), folyamatos (im
perfecta), befejezett (perfecta).

A latin nyelvnek kilenc igealakra volna szüksége, hogy mind 
a három időben a cselekvésnek mind a három állapotát kifejez- 
hesse; azonban a beálló cselekvés jelölésére szolgáló külön ige– 
alakja nincs, ezt a coniugatio periphrasticá-val fejezi ki.

Jegyzet. Némely latin igénél az igetőből különböző képzőkkel ala- 
kul a praesens to, mely magában véve is a három említett actión kívül 
különféle actiót jelölhet, u. m.: incohativ (kezdő), momentan (pillanat- 
myi), frequentativ (gyakorító) cselekvést, úgy mint a magyarban.
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Az ige által jelölt actio vonatkozhatik jelenre, multra és 
jövőre.

2. Az indicativus hat igealakjának következö jelentése van:
a) A praesens imperfectum a jelenben folyamatos cselekvést 

jelöli, scribo írok, azaz most, jelenleg irassal vagyok elfoglalva. 
Azonban a praesens nemcsak a jelenben folyamatos cselekvést 
jelöli, hanem az olyant is, mely mindig tart, pl. Deus mundum 
gubernat. Isten kormányozza a világot. — Azonkívül multban tor
tent eseményt is jelölhet, ha az író az elbeszélést élénkebbé akarja 
tenni (praesens historicum).

Roma interim crescit Albae ruinis, duplicatur civium nume
rus. Caelius additur urbi mons, et quo frequentius habitaretur? 
eam sedem Tullus regiae capit ibique habitavit. Róma e közben 
növekszik Alba romjain, megkettőződik a polgárok száma. A Cae
lius hegyet a városhoz csatolják és hogy minél sűrűbben lakják, 
ezt választja Tullus királyi székhelyül és ott lakott.

Jegyzetek. 1. A praesens historicum igen gyakran váltakozik a per
fectum historicummal.

2. Ugyancsak az elbeszélés élénkítésére szolgál az infinitivus hi
storicus is. Curia maesta Servilium consulem orare, ut expediret rem 
publicam. A tanács szomorúan kérte Servilius consuit, hogy mentse ki 
a bajból a köztársaságot.

b) A praeteritum imperfectum a multban folyamatos cselek- 
vést jelöli; ezt használja a latin helyek leírására, körülmények, 
szokások, erkölcsök és személyek jellemzésére, valamint gondolatok 
és érzelmek kifejezésére, melyek a cselekvő személyt töltik el.

Stabant deligati ad palum nobilissimi iuvenes. Ott álltak 
karóhoz kötve a legelőkelőbb ifjak.

Jegyzetek. 1. Önálló mondatokban és az elbeszélés kezdetén ren- 
desen perfectum historicum szokott állani.

Pons fuit ad Genavam. Hid volt Genavánál. — Alesia in colle 
summo fuit. Alesia domb tetején feküdt.

2. Praeteritum imperfectummal fejezzük ki a multban rendszerint 
ismétlődő cselekvések.

Ut Romae consules, sic Carthagine quotannis annui bini reges 
creabantur. Amint Rómában consulokat, úgy Karthagóban évenként két 
fejedelmet választottak.

A multban gyakori cselekvés jelölésében néha a praet. imper
fectum váltakozik a perf. historicummal.

3. A praet. imperfectum kifejezhet akarást, szándékot is (imper
fectum de conatu).

Vercingetorix principes donis pollicitationibusque alliciebat. Ver
cingetorix a fejedelmeket ajándékokkal és ígéretekkel akarta magához 
csábítani.

c) A praesens perfectum-nak kettős jelentése van; jelöli a 
multban történt esemenyt (perfectum historicum), vagy a jelenben 
befejezett cselekvést (perfectum logicum).
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A perfectum historicum egyedül az idöfokot jelöli, a cselek- 
vés állapotára való tekintet nélkúl. A perfectum historicum he
lyett az előadás élénkítése végett állhat praesens historicum.

A perfectum logicum a cselekvés bevégzettségét jelöli, melynek 
eredménye a beszélő jelen idejében megvan, tehát jelen állapotot, pl. : 

növi megismertem (tudom); consuevi megszoktam (szokásom); 
constiti megálltam (állok); fuisti diligens voltál szorgalmas (most 
már nem vagy).

Fuimus Troes, fuit Ilium et ingens gloria Teucrorum. Csak 
voltunk trójaiak, csak volt Trója és a trójaiak nagy dicsősége. — 
Magna pugna victi sumus. Nagy csatában legyőztek bennünket.

Jegyzetek. 1. Scripsi mint perf. hist. azt jelenti, hogy: én (vala- 
mikor a multban) irtam; mint perf. logicum azt jelenti, hogy az írással 
(a jelenben) készen vagyok, az írás kész, már nem írok.

2. A perf. hist. e kérdésre felel: mi történt azután? az imperfec
tum pedig erre a kérdésre felel: mi volt akkor?

(Perfecto procedit, imperfecto insistit oratio.)
3. A multban való tartós állapotot habeo, teneo és part. perfec- 

tummal fejezi ki a latin.
Clodius civitatem vi oppressam tenuit. Clodius a polgárságot erő– 

szakkal leigázva tartotta.
4. A praes, perfectum vagy praesens impf. tapasztalati igazságokat 

is fejezhet ki (perf. gnomicum), ekkor ,szoktam‘ segédigével forditjuk 
magyarra

Pecuniam nemo sapiens concupivit. A pénzt egy bölcs sem szokta 
megkívánni. Omnia vincit amor. A szeretet mindent le szokott győzni.

d) Á praeteritum perfectum oly cselekvést jelöl, mely a mult
ban már be volt fejezve, mikor egy más esemény történt. Több– 
nyire csak mellékmondatokban fordul elő.

Ubi hostes ex litore aliquos singulares ex navi egredientes 
conspexerant, incitatis equis impeditos adoriebantur. Mihelyt ész– 
revett az ellenség egyeseket, amint a hajókból kiszálltak, odalova- 
golva megtámadták őket, mikor még nem tudtak védekezni.

Jegyzet. A latin közbeszédben a praeteritum perfectumot gyakran 
használták praet. imperfectum és perf. historicum helyett.

e) A futurum imperfectum jövőben beálló vagy jövőben 
folyamatos cselekvést jelöl.

Donec eris felix, multos numerabis amicos. Amíg szerencsés 
leszel, sok barátot fogsz számlálni.

Jegyzet. A magyarban gyakran a jelen időnek jövő az értelme; 
a latin közbeszédben is megvolt ez a jelentése.

Cras ad te veniam vagy venio holnap hozzád jövök, — mert a 
határozó is kifejezi az időt.

Tuemini castra, ego reliquas portas circumeo et castrorum prae
sidia confiixno. Védjétek a tábort, én a többi kaput körüljárom és a tábori 
őrségeket megerősítem.
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f) A futurum perfectum jövőben befejezett cselekvést jelöl, 
azaz olyant, mely már be lesz fejezve akkor, mikor egy másik 
esemény meg fog történni.

Tempora si fuerint nubila, solus eris. Ha az idők borúsak 
lesznek, egyedül leszel.

Jegyzetek. 1. A közbeszédben a futurum perfectumot gyakran hasz- 
nálták futurum imperf. jelentéssel.

Desilite commilitones, nisi vultis aquilam hostibus prodere; ego 
certe .meum rei publicae atque imperatori officium praestitero. Ugorja- 
tok le bajtársak, ha nem akarjátok sasunkat az ellenségnek elárulni; 
én mindenesetre teljesíteni fogom kötelességemet a köztársaság iránt és 
vezérünk iránt.

2. A futurum perfectum néha önállóan (főmondatban) is áll, esetleg 
annak kifejezésére, hogy valami azonnal vagy minden bizonnyal be fog 
következni.

Qui M. Ántomum oppresserit, is bellum confecerit. Aki Antoniust 
le fogja verni, az biztosan be fogja fejezni a háborút.

3. A futurum imperf.-nak és futurum perfectumnak gyakran im
perati vusi értelmé van, pl.:

venies hodie jöjj el ma
non longe abieris nem kell messzire menned.

Tu'non cessabis, et ea, quae habes institua, perficies. Te ne kés– 
lekedj, hanem amiket terveztél, hajtsd végre.

4. A latin igealakok azonban nem mindig következetesen jelölik 
az időt és az actiót; egyes igeidők használatában a jelentésbeli különb– 
ség változott; így a praet. imperfectum és praet. perfectum, valamint a 
futurum imperf. és futurum perf. közötti különbség az íróknál gyakran 
elmosódik s felváltva használják ezen alakokat minden különbség nélkül.

5. A levélírásnál a latin az igeidőket többnyire az olvasó állás– 
pontjából alkalmazza, mig a magyarban a levélíró a saját álláspontjára 
vonatkoztatja az időket.

Nihil habebam, quod scriberem, neque enim quidquam novi 
audieram.

Nincs mit irnoin, nem is hallottam semmi újságot. Plane nihil est, 
quod scribam. Éppen nincs mit irnom. Gic. Ad Att. V. 5.

69« A módok használata főmondatokban.
a) Indicativus.

Az indicativus a tényt, valóságöt jelöli, tehát az egyszerű 
állítás és tagadás módja.

Hanibal a Scipione victus est. Hannibált Scipio győzte le.
A magyartól eltérőleg indicativus áll a latinban a következő 

esetekben:
1. lehetőséget, kénytelenséget, szükségességet kifejező monda– 

tokban és ilyenkor a praes, impf. megfelel a magyar feltételes 
jelennek, a praet impf. a feltételes multnak:

possum lehetne, tehetnek, poteram lehetett volna, tehettem 
volna, débeo nekem kellene, debebam nekem kellett volna, cupio 
óhajtanám, cupiebam óhajtottam volna;
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2. személytelen kifejezésekben: decet illenék, decebat illett 
volna; aequum, par, iustum, fös est méltányos volna. Továbbá 
ilyen kifejezésekben:

hoc mihi faciendum est 
hoc mihi faciendum erat 
quis hoc arbitratus est? 
quis non audivit?

non putaram (putaveram) 
longum est 
satis est 
difficile est 
facile est

ezt meg kellene tennem
ezt meg kellett volna tennem 
ki gondolta volna ezt?
ki nem hallotta? ki nem hal- 

lotta volna ?
nem gondoltam volna
hosszas volna
elég volna 
bajos volna 
könnyű volna.

Ad mortem te, Catilina, dücl iussü consulis iam pridem 
oportebat. Téged, Catilina, a consulnak már régen ki kellett volna 
végeztetnie.

Jegyzet. A latin az ilyen kifejezésekben a meglévő szükségest, a le- 
hetőt, mint cselekvőst hangsúlyozza, a magyarban pedig azt hangsúlyoz- 
zuk, hogy a szóbanforgó cselekvés nem valósult meg, azért használunk 
feltételes módot.

b) Coniunctivus.

A coniunctivus az indicativusszal ellentétben a bizonytalan- 
ság módja, a gondolt, a lehető, az óhajtott és feltételes cselekvés 
kifejezője. A főmondatban előforduló coniunctivusnak jelentése sze
rint következő használatát különböztetjük meg:

a) Coniunctivus optativus, az óhajtást fejezi ki. És pedig, ha 
az óhajtás teljesíthető, akkor ezt a coniunctivuspraes, impf.-&jebzi; 
ha pedig az óhajtás nem teljesitheto, akkor coni, praet. imperfect., 
yagy praet. perfectum fordul elő. Az óhajtást gyakran utinam (bár– 
csak, vajha) előzi meg; tagadó szó ne.
Hoc dl bene vertant!

utinam redeat
utinam rediret
utinam viveret
utinam illis temporibus vixisset

Bárcsak ezt jóra fordítanák az 
istenek.

bár visszatérne (lehetséges)
bár visszatérne (nem lehetséges) 
bárcsak élne
bárcsak akkor élt volna.

Et haec sacrata quercus et quidquid deorum est, audiant 
foedus a vobis ruptum esse. Ez a szent tölgyfa is, meg minden 
isten, aki csak van, hallja meg, hogy ti szegtétek meg az egyes- 
séget.

Jegyzet. Ita vivam úgy éljek (életemre mondom), moriar haljak 
meg (ha nincs igaz'am).

Sollicitat, ita vivam, me tua, mi Tiro, valetudo. Aggaszt engem, 
életemre mondom, a te egészségi állapotod, kedves Tiróm.
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b) Coniunctivus hortativus, a felszólítást fejezi kiftagadó szó ne. 
eamus menjünk, consideremus fontoljuk meg, vizsgáljuk meg, 
ne difficilia optemus ne kívánjunk nehéz dolgokat.
Secedat nunc, avocet plebem. Vonuljon ki most, hivja el a 

népet. — Imitemur maiores nostros; meminerimus etiam adver
sus infimos iustitiam esse servandam. Utánozzuk őseinket; emlé– 
kezzünk meg arról, hogy az igazságosságot még a legalacsonyab- 
bak iránt is meg kell őriznünk.

c) Coniunctivus prohibitivus, fejez ki; rendesen prae
sens imperf.-bm vagy második személlyel praes, perfectumb&o. 
szokott állani; tagadó szó ne ;

ne eas ne menj, ne eamus ne menjünk, ne ieris ne menj, 
ne ieritis ne menjetek.

Quod tibi non vis, alteri ne feceris. Amit nem kívánsz ma- 
gadnak, ne tedd embertársadnak.

d) Coniunctivus dubitativus kétkedést fejez ki, tagadó szó non;
quid faciam? 
quö me vertam ? 
quid facerem? 
tu non faceres ?

mit tegyek? 
hova forduljak?
mit tehettem volna? 
te ne tetted volna meg?

Quis cladem illius noctis, quis funera fando Explicet, aut 
possit lacrimis aequare labores? Ki tudná szavakkal elmondani 
annak az éjszakának gyászos szörnyűségeit, vagy ki tudná méltóan 
megsiratni küzdelmeit ?

e) Coniunctivus potentialis, a lehetőséget fejezi ki; tagadó 
szó non.

A cselekvésnek a jelenben való lehetőségét a con. praesens 
impf. és perfectum fejezi ki, a multban való lehetőséget pedig a 
coni, praet. imperfectum:

dicat aliquis
dixerit quis
putes, credas

diceres, putares, crederes, 
videres, cerneres

azt mondhatná valaki
azt mondhatná valaki
azt gondolhatná, hihetné 

az ember
azt mondhatta, gondolhatta, hitte, 

látta volna az ember.

Sum felix, quis enim neget hoc? Felixque manebo. Szeren- 
csés vagyok, ugyan ki tagadhatná ezt? Es szerencsés fogok ma- 
radni. (Niobe szavai.)

f) A coniunctivus concessivus azt fejezi ki, hogy az író vala-^ 
mely cselekvésnek a megvalósulását lehetségesnek tartja, de abban a 
meggyőződésben van, hogy egy bizonyos másik cselekvés mégis 
be fog következni. Rendesen coni, praesens impf. vagy praes, per
fectum fordul elő, tagadó szó ne; sit hoc verum ám legyen ez 
igaz. Naturam expellas furca (el lehet kergetni a természetes meg- 
szokást), tamen usque recurret (de folytonosan visszatér).
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Dicatur sane eiectus esse a me, dummodo eat in exsilium. 
Mondják bár, hogy én száműztem őt, csak menjen a száműzetésbe.

Jegyzetek. 1. A latinban a mellékmondat állítmánya gyakran con- 
iunctivusban van annak a jelölésére, hogy a mellékmondatban másnak 
a véleménye van közölve, nem az íróé. (Coniunctivus obliquus.)

Alexander aegre ferebat, quod complures Macedones se suosque 
amicos deseruissent. Sándor neheztelt, hogy több macedon elhagyta ot 
és barátait.

Alexander aegre ferebat, quod complures Macedones eum eiusque 
amicos deseruerant.

- Az első mellékmondatban mint Alexander véleményét közli az. 
író, a második mellékmondatban pedig mint a magáét.

2. Megtörténik, hogy az író coniunctivusos mellékmondattól függö 
másik (másodrendű) mellékmondatban is coniunctivust használ indica
tivus helyett (attractio modorum).

Sunt, qui, quod sentiunt, etsi optimum sit, tamen non audeant 
dicere. Vannak, akik véleményüket, még ha legjobb volna is, nem merik 
kimondani.

c) Imperativus.

Az imperativus parancsot, felszólítást fejez ki. Minden nyelv- 
ben a lehető legrövidebben mondják; az egyszerű parancs hasonlft 
a névszó vocativusához, mert csak a tiszta töből áll. Az egyszerű 
imperativus második személyhez intézett felszólítást tartalmaz: lege, 
ama, audi; a szigorú parancs futurum imperativi pedig általában 
a jelenre és jövőre vonatkozó felszÓlítást, szabályt, törvényt fejez ki.

Ora et labora. Imádkozzál és dolgozzál. — Nosce te ipsum. 
Ismerd meg önmagadat. — Ite et legite legés propositas. Menjetek 
és olvassátok el a kifüggesztett törvényeket. — Hominem mortuum 
in urbe ne sepelito, neve urito. Halottat a városban ne temess el, 
se el ne égess. — Quid de quoque viro et cui dicas, saepe videto. 
Jól megfontold, hogy mit mondasz, kiről és kinek mondod. — 
Semper avarus eget, certum voto pete finem. A kapzsi mindig 
szűkölködik, vágyaidnak szabj biztos határt.

Jegyzetek. 1. A parancs enyhítésére szolgál velim, quaeso; dic 
quaeso, dicas velim kérlek, mondd meg.

A parancsnak nyomatékot ad fac, ut; cura, ut; fac valeas; cura, 
ut valeas légy egészséges (vale).

2. A tilalom kifejezésére ne kötőszó szolgál coni, praes, impf.-m&l 
vagy perfeOtumm&!; ne cunctaveris, ne cuncteris ne késlekedjél.

3. A tilalom folytatására neve, neu kötőszó szolgál.
Neu regio foret ulla suis animalibus orba, Astra tenent caeleste 

solum formaeque deorum. És hogy egy tájék se legyen élőlények nélkül, 
az ég mezején vannak a csillagzatok és az istenek alakjai.

4. A .tilalom körülírására való igék: noli, nolite; cave, mitte.
Nöli me tangere. Ne nyúlj hozzám. — Noli turbare circulos meos. 

Ne zavard a. köreimet. — Cave credas. Ne higgyed el. — Pro nobis mitte 
precari. Érettünk ne könyörögj. — Mitte iocos. Hagyd abba a tréfát.
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70. Az egyszeru mondat fajai.

Tartalmuk szerint háromfélék az egyszeru mondatok: ktjelen- 
tők, kívánók és kérdők.

1. A kijelentő mondat.

A kijelentő mondattal vagy egyszeruen tudtul adunk valamit, 
akkor az állítmány módja indicativus, vagy szerényen, feltátelesen 
jelentünk ki valamit, akkor az állítmány módja coniunctivus 
protentialis. (L. 69. b. e.) Virtus manet, dlvitae pereunt. Az erény 
maradandó, a gazdagság mulandó. — Forsitan quaeratis, qui iste 
terror sit. Talán kérdezhetnétek, micsoda rémület az.

2. Kívánó mondat.

A kívánó mondatok részint óhajtők, ezek állítmánya coniunc
tivus optativus-ban van, másrészt pedig felszólítók, ezeknek módja 
az imperativus, coniunctivus hortativus vagy prohibitivus.

Nön satis est pulchra esse poemata, dulcia suntő; Et 
quöcunque animum auditoris agunto. Nem elég, hogy a költemé- 
nyek szépek legyenek; kellemesek legyenek es a hallgató lelkét, 
amerre csak akarják, ragadják magukkal.

3. Kérdő mondat.

Kérdő mondat kétféle van: 1. Mondatrészt kérdők (név– 
másosak), a kérdőszavuk névmás. Quid fdcis ? Mit csinálsz ? 2. Mon– 
datkérdők, amelyekben az állítmányra kérdőszócskák kérdeznek.

Kérdő főmondatban a latinban kérdő névmások, adverbiumok 
vagy kérdőszócskák jelzik a kérdést.

1. Mondatrészt kérdő névmások és adverbiumok:

quis? ki? quá? hogyan?
quid,? mi? qui? hogyan?
qualis ? milyen? quö mödo? hogyan?
ubi? hol? quö pacto? hogyan? ,
unde? honnan ? quot ? háhy?
quö? hová? quotus ? hányadik?
cür? miért ? quötiens ? hányszor ?
quando? mikor ? quö consilio? mi célból?

qua ratione? milyen elv szerint?

Ubi occisus est Sex. Roscius? — Romae. — Quid? Tu Tite 
Rosci, ubi tunc eras? — Romae. — Hol gyilkolták meg Sextus 
Rosciust? — Rómában! -— Hát aztán, te Titus Roscius, hol voltál 
akkor? — Rómában!

Hittrich—Kliment: Latin nyelvtan. 13



194

2. Mondatot kérdező kérdőszócskák: ne, nonne, num?
A latin ~ne kérdőszócskát akkor használ, ha nem akarja 

jelezni, hogy a kérdésre igenlő vagy tagadó feleletet vár; nonne-t 
akkor, ba igenlő feleletet vár, num-ot pedig akkor, ha a várható 
válasz tagadó.

Meministine me a. d. XII. Kal. Nov. dicere in senatu före 
in armis certo die C. Manlium? Num me fefellit, Catilina, non 
modo res tanta, verum id, quod multo magis est admirandum, 
dies ? Emlékszel-e arra, hogy én a tanácsban azt mondtam október 
21-én, hogy egy bizonyos napon Caius Manlius fegyverben lesz? 
Vajjon, Catilina, tévedtem-e nemcsak ebben a fontos dologban, 
hanem ami még sokkal csodálatosabb, a napban? — Nonne hunc 
in vincula duci imperabis? Nemde ezt börtönbe fogod vettetni?

3. A kérdő főmondatokban állhat indicativus vagy coniunc- 
tivus.

A valóságot kifejezi az indicativus.
A kétkedést, bizonytalanságot kifejezi a coni, dubitativus.
A lehetőséget kifejezi a coni, potentialis.

Quis putat? Ki gondolja?
Quis putaret, 'putavisset ? Ki gondolná, gondolta volna ?
Quis putet, putaverit ? Ki gondolhatná, gondolhatta volna ?
Quo me vertam ? Quid agam ? Aut quo potissimum infelix 

accedam.Hová forduljak? Mit tegyek? Vagy hova meneküljek 
leginkább, én szerencsétlen ?

4. A latinban a kérdésre igenlö felelet úgy is adható, mint 
a magyarban, t. i. a kérdés nyomatékos szavának ismétlésével. 
Fuistine Romae? — Fui. Voltál Rómában? Voltam.

Vagy a nyomatékos szóhoz vero járul.
Nonne tu delectaris cerminibus Horatii ? — Ego vero delector. 

Nemde gyönyörködöl Horatius kolteményeiben? Én valóban gyönyör- 
ködöm bennük.

Továbbá igenlő szavak: ita, ita est, ita vero est igen, úgy 
van; etiam igenis, sane valóban, sane quidem mindenesetre.

Tagadó felelet adható a kérdés nyomatékos szavának ismét– 
lésével non-nal kapcsolatban.

Fuistine domi? — Non fui. Voltál-e otthon? Nem voltam.
Tagadó szók: non ita nem, minimb, minime vero legkevésbbé 

sem, immo, immo vero xnem, sőt ellenkezőleg, haud éppen nem, 
haud magnus éppen nem nagy.

Ha ’ a tagadás főnévre vonatkozik, nullus, a, um a tagadó 
névm'ás: nullö labore minden fáradozás nélkül. De némo civis 
e§y polgár sem, nemo deus, nemo homo egy isten sem, egy ember 
sem. Nemo pröfeta acceptus in patria sua. Egy próféta sem kedves 
az ő hazájában.

Két tagadás egy mondatban erős állítás (litötes), pl.: rwmo 
non mindenki, nihil non minden, non nemo némelyik, non nihil 
némi.
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71. Az összetett mondat.
1. Az összetett mondat két vagy több egyszérű mondatból 

áll. Az összetett mondat tagjai vagy egymás melló vannak rendelve 
(coordinatio, parataxis), vagy pedig egymás alá vannak rendelve 
(subor dinatio, hypotaxis); e szerint megkülönböztetünk mellérendelt 
és alárendelt mondatokat.

2. A mellérendelt mondatok azok, melyek összefüggésben van
nak ugyan egymással, de nem kiegészítő része egyik a másiknak, 
hanem mind a kettő lehet önálló mondat is.

3. Az alárendelt mondat az, amely egy másik mondatnak ki– 
egészítö része gyanánt szerepel. Azt a mondatot, melyhez az alá– 
rendelt mondat mint mondatrész tartozik, főmondatnak nevezzük, 
azt a mondatot pedig, amely a főmondatot kiegészíti, mellék– 
mondatnak.

Egy főmondat alá több mellékmondat is lehet rendelve; e 
mellékmondatok egymással szemben ismét kétféle viszonyban le– 
hetnek, vagy egymás mellé rendeltek, vagy egymás alá rendeltek 
(I. és II. rendű mellékmondatok).

Jegyzet. A mellékmondatok főmondatokból, az alárendelt monda
tok mellérendelt mondatokból fejlődtek.

Tanulj. Akarom. — Akarom, tanulj. — Akarom, hogy 
tanulj. — Caelum est serenum. Ambulare volumus. Az ég derült. 
Sétálni akarunk. — Caelum est serenum; ambulare volumus. — 
Caelum est serenum; itaque ambulare volumus. — Quia caelum 
est serenum, itaque ambulare volumus.

I. Mellérendelt mondatok.
1. A mellérendelt mondatokat kötőszó nélkül, vagy kötőszók- 

kal kapcsoljúk egymáshoz.
Elénk előadásban kötőszó nélkül (asyndeton) kapcsolódnak a 

mondatok, mivel az összefüggésből kiérezhető, hogy az illető mellék– 
mondatok egymással milyen viszonyban vannak.

Veni, vidi, vici (kapcsoltak). Jöttem, láttam győztem.
2. A mellérendelt mondatokat többnyire kötőszókkal kapcsol- 

juk egymáshoz, e kötőszók ötfélék, ú. m.: kapcsolók, szétválasztók, 
ellentétesek, magyarázók, következtetök; így a mellérendelt 
mondatok is ötfélék. (A kötőszókat 1. 34. §.):

a) Kapcsoltak:
Tempora labuntur tacitisque senescimus annis. Az idők 

múlnak és a hallgatagon eltűnő évekkel öregszünk.
b) Szétválasztottak :
Aut prodesse volunt, aut delectare poetae. Vagy használni, 

vagy gyönyörködtetni akarnak a költők. Audendum est aliquid 
universis, aut omnia singulis patienda. Merészelnie kell valamit az 
összeségnek, vagy pedig mindent el kell szenvedniök az egye- 
seknek.

13*
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c) Ellentétesek:
Nön fortüna mödö, sed ratio etiam cum barbaris stabat. 

Nemcsak a szerencse, hanem még a józan ész is a barbárok 
pártján állott.

d) Magyarázók:
Communis utilitatis derelictio contra naturam est, est enim 

iniusta. A közérdek elhanyagolása termftzetellenes, ugyanis jogtalan.
e) Következtetők:
Nihil est prudentius Deo; ab eo igitur necesse est mundum 

regi. Semmi sem előrelátóbb Istennél; tehát kell, hogy a világot 
ő kormányozza.

II. Mellérendelő kötőszók.
1. A latinban (úgy, mint a magyarban is) néha a mondatok 

kötőszó nélkül vannak kapcsolva. Hostes castra oppugnant, fos
sam complent. Az ellenség ostromolja a tábort és az árkokat 
megtölti. — Vincere scis Hannibal, victoria uti nescis. Győzni 
tudsz Hannibal, de nem tudod kizsákmányolni a győzelmet.

. Kapcsoló kötőszók.
et és; szavakat vagy mondatokat kapcsol; 
ac, atque és; rokonértelmű szavakat kapcsol
terror ac metus 
summus ac perfectus 
öráre atque obsecrare 
ardor atque impetus;

rémítő félelem 
tökéletes 
kérve kémi 
heves támadás;

–que (simuló szó) és; összetartozó, egy egészet alkotó két 
fogalmat kapcsol össze.
senatus populusque Romanus a tanács és a római nép

(a Római állam, azaz Rómá) 
terra marlque szárazon és vízen (mindenütt).
ferrö ignlque tűzzel-vassal (minden eszközzel).

Jegyzet. Több fogálom összekapcsolásánál a latin gyakran vagy 
mindenütt alkalmazza a kötó'szókat (polysyndeton), vagy mindenütt el– 
hagyja (asyndeton), vagy az utolsó szóhoz -que kötó'szót kapcsol.

Pueri, senes, mulieres.
Pueri et senes et mulieres.
Pueri, senes, mulieresque.
2tiam, quöque is neque, nec sem
etiam tu te is ne quidem még-sem
tu quoque te is nec non nemkülönben■ ■ , /
Est C. Cassius integritate, virtute, constantia singulari. Itt 

tan ez a páratlanul becsületes, erényes, állhatatos Gaius Cassius. — 
flí vos tacite rogant, ut se quoque defendatis. Ezek hallgatagon 
kérnek titeket, hogy őket is védjétek meg.
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Cato ne in otio quidem otiosus erat. Cato még a nyugalom 
idejében sem maradt tétlenül.

Jegyzetek. 1. et ezt is jelentheti: is.
Et tu mi fili Brute / Te is fiam Brutus!
2. atque, ac ezt is jelenti: továbbá.
Ac ne illud quidem neglegendum est. Továbbá azt sem kell elha- 

nyagolnunk.
3. et non és nem; használjuk, ha a tagadás egy szóra vonatkozik.
Vivis, et vivis non ad deponendam, sed ad confirmandam audaciam. 

Élsz és nem azért élsz, hogy abbahagyd vakmerőségedet, hanem hogy 
azt még fokozzad.

4. neque tagadó mondatot kapcsol állítóhoz.
Druides d bello abesse consuerunt neque tributa pendunt. A druidák 

fel vannak mentve a hadkötelezettség és adófizetés alól.
5. atque etiam sőt még is.
3. Szétválasztó kötőszók.
aut vagy; egymással ellentétes fogalmakat kapcsol.
Hic vincendum, aut moriendum est. Itt győzni, vagy halni kell. 
sive (seu), vel, -ve vagy, akár.
Sive et ipse in parte praedae es, sive vanum indicium est. 

Vagy te is részes vagy a zsákmányban, vagy pedig alaptalan a te 
feljelentésed.

Jegyzetek. 1. seu — seu ezt is jelenti: akár-akár.
Seu quis Gallus, seu quis Romanus velit ante horam tertiam ad 

se transire, sine periculo licere. Akár gallus, akár római, ha akar, két 
óra lefolyása alatt bántódás nélkül átmehet hőzzájuk.

2. -ve azt jelzi, hogy a különbség nem lényeges.
Duabus tribusve horis. Két vagy három óra alatt.
3. Vel túlzó fokot is képez. Vel maximus. Legeslegnagyobb.
4. Ellentétes kötőszók.
sed állító mondat után: de azonban, ellenben

« tagadó « « hanem
verum de, azonban.
Verum ego hoc, quod iam pridem factum esse oportuit, certa 

de causa nondum adducor, ut faciam. Azonban én bizonyos ok 
miatt nem tudom elhatározni magamat arra, hogy megtegyem azt, 
amit már régen meg kellett volna tennem. — Mithridates non 
modo adhuc poenam nullam accepit, sed ab illo tempore iam annum 
tertium et vicesimum regnat. Mithridates nemcsak hogy mindeddig 
semmi büntetésben sem részesült, hanem attól az időtől fogva már 
huszonharmadik éve uralkodik.

at ámde; az ellentétet nyomatékosan emeli ki.
At enim vir clarissimus, Qu. Catulus, itemque Qu. Horten

sius ab hac ratione dissentiunt, kmde a tiszteletreméltó Quintus 
Catulus és nemkülönben Quintus Hortensius ezzel a véleménnyel 
ném ért egyet.
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autem (2. helyen) azonban; a gondolat továbbfűzésére szolgál; 
vero (2. helyen) ámde, már pedig; az előző állítással szem- 

ben valami fontosabb dolgot emel ki.
Mithridates autem omne reliquum tempus non ad oblivionem 

veteris belli, sed ad comparationem novi contulit. Mithridates azon
ban az egész hátralevő időt nem a régi háború elfeledésére for– 
dította, hanem új háború előkószítésére.

Nunc vero cum sit ünus Cn. Pompeius, qui etiam antiqui
tatis memoriam virtute superarit, quae res est, quae cuiusquam 
animum in hac causa dubium facere possit ? Ámde most, midőn 
egyedül Cneius Pompeius az, aki még az ókoriakat is felülmúlja 
vitézség dolgában, mi az, ami bárkinek aggodalmat okozhatna ebben 
a kérdésben?

tum vero akkor igazán, meg csak akkor; az elbeszélésben 
a fordulópontot jelöli.

Sed confecto proelio tum vero cerneres, quanta audacia quan
taque vis animi fuisset in exercitu Catilinae. De az ütközet be- 
fejezése után akkor láthatta volna az amber, hogy mekkora volt 
Catilina seregében a vakmerőség és lelkierő.

iam vero már pedig; új körülmény kapcsolására szolgál.
Iam vero virtuti Cn. Pompei quae potest oratio par inveniri. 

Már pedig Cneius Pompeius erényéhez mely beszédet lehet méltó– 
nak találni.

tamen mégis, de mégis; megengedő mondat után áll, vagy 
a mondat elején, vagy a nyomatékosan kiemelt első szó után; erő– 
sitett alakja verum tamen.

Quamquam mihi semper frequens conspectus vester multa 
iucundissimus est visus, tamen hoc aditu laudis vitae mae ratio
nes prohibuerunt. Ámbár a ti tömeges látásotok nekem mindig 
igen kellemes volt, mégis a dicsőség ezen kiindulópontjától vissza- 
tartott, életpályám.

Éles ellentétnél latinban, magyarban gyakran hiányzik az 
ellentétes kötőszó (asyndeton adversativum).

Mituntur ad Caesarem confestim litterae; obsessis omnibus 
viis missi intercipiuntur. Leveleket küldenek azonnal Caesarnak; a 
küldöncöket elfogják, mivel az összes utakat megszállták.

5. Okadó, magyarázó kötőszók.
nam, namque mert, ugyanis; inkább magyarázó értelmű.
Nam ceterarum provinciarum vectigalia, Quirites, tanta sunt* 

ut iis ad ipsas provincias• tutandas vix contenti esse possimus. 
Mert, polgárok, a többi tartományból befolyó adó oly csekély, hogy 
azzal alig léhetünk megelégedve magának az illető tartománynak 
megvédésére.

enim (2. helyen) mert, ugyanis; inkább bizonyító értelmíL 
Non enim possunt una in civitate multi rem ac fortunas 

amittere, ut non plures secum in eandem trahant calamitatem.
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Egy államban ugyanis nem veszithetik el sokan minden vagyonukat 
a nélkül, hogy többeket magukkal ne rántanának ugyanabba a bajba.

Jegyzet. quidem ugyan, legalább, mégis, mégpedig, bár.

6. Következtető kötőszók.
itaque tehát, ennélfogva, és így; a mondat elején áll;
ergo tehát (első, vagy második helyen áll okoslsodó követ– 

keztetésben);
igitur tehát, következőleg (rendesen második helyen áll).
Jegyzet. Igitur ebből származott: quid agitur — quid igitur, mint 

red-agitur-ból redigitur.

Itaque haec vobis provincia, Quirites, etiam a metu calami
tatis est defendenda. Ennélfogva, polgárok, ezt a tartományt még 
a veszély félelmétől is meg kell védelmeznetek. — Ergo illi alienum, 
quia poeta fuit, post mortem etiam expetunt: nos hunc vivum, qui 
et voluntate et legibus noster est, repudiamus? Tehát azok az 
idegent, mivel költő volt, még halála után is magukénak követelik: 
mi ezt az élő költőt, aki úgy saját akaratából, mint törvényeink- 
nél fogva a mienk, visszautasítjuk ?

7. Egymásra vonatkozó kötőszók.
et — et is — is, mind — mind;
neque (nec) — neque (nec) sem — sem; 
cum — tum egyrészt — másrészt, úgy — mint; 
nőn sölum — sed etiam nemcsak — hanem — is; 
aut — aut (vel — vel) vagy —- vagy.
Mithridates autem et suam manum iam confirmarat et eorum 

qui se ex ipsius regno collegerunt. Mithridates azonban mind a 
maga seregét erősítette meg, mind azokat, akik az ő birodalmából 
összegyülekeztek. — Fortuna cum in reliquis, rebus, tum in bello 
plurimum potest. A szerencse úgy a békében, mint a háborúban 
a legnagyobb hatalom. — In vectigalibus non solum adventus mali, 
sed etiam metus ipse adfert calamitatem. Az adófizetőknél nem- 
csak a baj közeledése, hanem maga a félelem is bajt okoz. — 
Quis navigavit, qui non sé aut mortis, aut servitutis periculo 
committeret, cum aut hieme aut referto praedonum mari navigaret ? 
Ki hajózott a nélkül, hogy ki ne tette volna magát a halál vagy a 
rabszolgaság veszedelmének, mivel vagy viharban kellett tengeri 
litra indulnia, vagy akkor, mikor a tenger tele volt kalózokkal.

IH< Alárendelt mondatok.

• Az alárendelt- vagy mellékmondat a főmondat egyes részei– 
nek mondat alakjában való kifejezése. E szerint megkülönböztetünk 
alanyi, tárgyi, jelző és határozó mellékmondatokat. A határozó 
mellékmondatok lehetnek helyhatározók, időhatározók, okhatározók,
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célhatározók; van még megengedő, következményes, hasonlító és 
feltételes mellékmondat.

A mellékmondatok a latinban különböző kötőszókkal (coniunc- 
tiones) vannak a főmondathoz kapcsolva s azonkívül a mellék– 
mondat függését a főmondattól sok esetben a coniunctivus is jelzt 
Előfordul néha az is, hogy a kötőszó hiányzik (asyndeton).

*
72. Az igeidők használata a meHékmondatokbaii»

I. Indicativusos mellékmondatok.
1. Indicativusban áll afc állitmány, ha a mellékmondat tényt, 

valóságot közöl. Ezekben a mondatokban a cselekvés ideje vagy 
önálló, vagy pedig egy másik cselekvéstől függ, egy másik eseményre 
vonatkozik*

A cselekvés idejét önállóan jelöli a praesens impf., praes, 
perfectum és futurum impf. (Főidők.)

A cselekvés idejét egy inásik cselekvés idejére vonatkozva 
határozza meg a praet. imperfectum, prset. perfectum és a futurum 
perfectum. (Mellékidők.)

Jegyzet. A latin közbeszédben azonban a mellékidőket gyakran 
fó'idők értelmében basználták. '

A cselekvés beálló, folyamatos, vagy befejezett állapota egy 
másik eseményre nézve vagy egyidejű, vagy előidejü, vagy utóidejű.

Scribebam, cum t/émí (egyidejűség) mikor jött, akkor írtam.
Scripseram, cum venit (előidejűség) mikor jött, akkor (mar) 

irtam vala (az írással készen voltam).
Scripturus erain, cum venit (utöidejűség) mikor jött, irni 

akartam (még nem irtam).
2. A magyarban a cselekvéseknek egymáshoz való viszonyát 

nem különböztetjük *meg oly pontosan, mint a latinban.
Ha a mellékmondat szorosan vétt egyidejűséget (a két cselekvés 

egyenlö tartamát) akar kifejezni, akkor a latinban és magyar
ban is a főmondatban és a mellékmondatban ugyanaz az idő álL 

x Fecit, quod potuit. Megtette, amit tehetett. Naturam si seque- 
miir ducem, nunquam aberrabimus. Ha a természetet fogjuk vezér 
gyanánt követhi, sohasem fogunk eltévedni.

Ha a mellékmondat előidejűséget akar kifejezni, akkor a mel- 
Iékmondatban a latinban oly igeidő áll, amely a befejezettséget 
(praet. perf., fut. perfectum) jelöli, mig a magyarban akkor is 
csak az az idő van a mellékmondatban is, amely a főmondatban.

Pausanias eodem loco sepultus est, ubi vitam posuerat. Pau- 
saniast ott temették el, ahol meghalt (e helyett: meghalt vala).

Mithridates fugiens maximam vim auri, quam a maioribus: 
deceperat, in Ponto omnem reliquit. Mithridates menekültében azt 
a nagymennyiségű aranyat, inelyet őséitől örökölt, mind Pontusban 
hagyta hátra.
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Ut sementem feceris, ita metes. Ki mint vet, úgy arat (e 
helyett: amint vetendesz (vetettél), úgy fogsz aratni).

3. A magyarban általában csak egyféle mult időt szoktunk 
használni, mig a latin különböző igeidőket használ a multra vo- 
natkozólag; perf. historicummal jelöli az eseményt, ami a mult
ban történt, praes, imperfectummal fejezi ki azt, ami a multban 
történt eseménnyel egy időben folyamatban volt, praet. perfec- 
tummal pedig azt fejezi ki, hogy valami akkor, mikor egy bizo- 
nyos esemény történt, már be volt fejezve.

4. A multban ismétlödő esemónyek jelölésére a latin más 
időket használ, mint a magyar. Ha a főmondatban praesens impf. 
van, akkor a mellékmondatban praes, perfectum áll; ha pedig a 
főmondatban praet. imperfectum van, akkor a mellékmondatban 
praet. perfectum szokott előfordulni, futurum impf. előtt pedig 
fut. perf. A magyarban a főmondatban és a mellékmondatban 
ugyanazt az időt használjuk;
cum cecidi, surgo valahányszor elesem, felkelek
cum cecideram, surgebam valahányszor elestem, felkeltem 
cum cecidero, surgam valahányszo'r el fogok esni, fel fogok kelni.

Si qui privatus aut populus druidum decreto non stetit, 
sacrificiis interdicunt. Ha valamely magánembér vagy nép nem 
engedelmeskedik a druidák határozatának, azt eltiltják az áldoza– 
toktól. — Quaecunque Themistocles audierat et viderat, haerebant 
in memoria. Themistoclesnek minden az emlékezetében maradt, 
amit csak hallott és látott.

II. Coniunctivusos mellékmondatok.
A latinban a coniunctivus használata a mellékmondatokban 

spkkal gyakoribb, mint a magyarban a neki megfelelő felszólító 
és feltételeá módé. A latin felfogás szerint a fő és mellékmondat 
cselekvése között szoros, benső összefüggés van és ezt a benső, 
értelmi kapcsolatot külsőleg is kifejezésre juttatja azáltal, hogy 
a mellékmondat’ állítmányának idejét a főmondat állítmányának 
idejéhez viszonyítja, azaz vele időviszony szempontjából (egyidejű, 
előidejű, utóidejű) szigorú kapcsolatba hozza, a főmondat állítmá- 
nyától teszi függővé.

A mellékmondat coniunctivusbán álló állítmányának a fő– 
mondat állítmányához váló ezt az alkalmazkodását consecutio 
temporum-n&k, időviszonyulásnak nevezzük.

73. Consecutio temporum.

A latin rendesen coniunctivusszal kapcsolja a célhatárözÓ es 
következményes mellékmohdatokat és azokat a mellékmondatokat, 
melyekben másnak a véleményét, gondolatát (coniunctivus ob
liquus) közli. A jelző, okhatározó, megengedő és időhatározó mellék– 



mondatokban csak akkor van coniunctivus, ha az író ezzel is ki 
akarja emelni a főmondattól való szorosabb függésüket. A conse- 
cutio temporum-nak, a latin nyelv e jellemző jelenségének két 
szabálya van.

a) Ha a főmondatban praesens impf. v&gy futurum impf. 
vagy futurum perfectum áll, akkor a mellékmondatban az

egyidejűséget 
előidejűséget 
utóidejűséget

scio, quid facias 
scio, quid feceris 
scio, quid facturus sis

sciam, quid facias 
sciam, quid feceris 
sciam, quid facturus sis

coni, praesens impf.
coni, praes, perfectum
—urus sim — körülírt alak fejeziki;

tudom, hogy mit csinálsz
tudom, hogy mit csináltál 
tudom, hogy mit fogsz csinalni, 

tudni fogom, hogy mit csinálsz 
tudni fogom, hogy mit csináltál 
tudni fogom, hogy mit fogsz csinalni.

b) Ha a főmondatban pyraet. imperfectum, vagy praes, per
fectum, vagy praeteritum perf'ectum áll, akkor a mellékmondatban az

egyidejűséget 
előidejűséget 
utóidejűséget

coni, praet. imperfectum
coni, praet. perfectum
—urus essem — körülírt alak fejezi ki;

sciebam, quid faceres tudom vala, hogy mit csinálsz
sciebam, quid fecisses tudom vala, hogy mit csináltál
sciebam, quid facturus esses tudom vala, hogy mit fogsz csinalni,

scivi, quid faceres
scivi, quid fecisses
scivi, quid facturus esses

tudtam, hogy mit csinálsz 
tudtam, hogy mit csipáltál 
tudtam, hogy mit fogsz csinálni

tudtam vala, hogy mit csinálsz 
tudtam vala, hogy mit csináltál

sciveram, quid faceres
sciveram, quid fecisses 
sciveram, quid facturus esses tudtam vala, hogy mit fogsz csinálni.

t A latinban a mellékmondatokban használt igealakok a szerint vál– 
toznak, amint a főmondat állítmányá jelen, jövő vagy jnult időben van. 
Mig a magyarban akár jelen időben van, akár mult időben van a fo- 
mondat álŰtmánya, a mellékmondat igeidőinek használatában nincs semmi 
különbség. ’ 1

Quid facis ?
Scio, quid facias. 
Scivi, quid faceres.

Mit csinálsz?
Tudom, hogy mit csinálsz. 
Tudtam, hogy mit csinálsz.
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Ennek a három latin igealaknak : facis, facias, faceres, a magyar
ban egy felel meg : csinálsz, de mindkét nyelv alakjai folyamatos cselek- 
vést jelölnek.

Quid fecistiu?
Scio, quid feceris. 
Scivi, quid fecisses.

Mit csináltál?
Tudom, hogy mit csináltál. 
Tudtam, hogy mit csináltál.

Ennek a három latin igealaknak: fecisti, feceris, fecissrs, a magyar
ban egy felel meg: csináltál, de mindkét nyelv alakjai befejezett cselek- 
vést jelölnek.

Quid facies 7 Mit fogsz csinálni ?
Scio, quid facturus sis. Tudom, hogy mit fogsz csinálni.
Scivi, quid facturus esses. Tudtam, hogy mit fogsz csinálni.

Ennek a három latin igealaknak: facies, facturus sis, facturus 
esses, a magyarban egy felel meg: fogsz csinálni, de mindkét nyelv 
alakjai beálló cselekvést jelölnek.

Látjuk tehát, hogy a latin coniunctivusos mellékmondatok állít– 
mányát a magyarban nem fordíthatjuk feltételes vagy felszólító móddal, 
csak a célhatározó mellékmondatét, mert ott a szándék teljesedéséről van 
szó: Legati missi sunt, ut auxilium peterent. Követeket küldtek, hogy 
segítséget kérjenek. A magyarban csak a mellókmondat állítmánya cselek- 
vésének a viszonyát (folyamatos, befejezett, beálló) fejezzük ki.

A régi magyar nyelv a latint utánozva igyekezett (helytelenül) 
minden latin igealak számára a magyarban is megfelelőt alkotni. (Szalárdi 
Siralmas magyar krónikája (1662): Történik azonban, hogy Mikes János 
Tarnóczinak hajadon leányát, hogy szép személy volna, megkedvellené).

Quaerit Socrates, quid bonum malumve sit. Socrates azt 
kutatja, hogy mi a jó vagy a rossz. — Quaerebat Socrates, quid 
bonum malumve esset. Socrates azt kutatta, hogy mi a jó vagy 
a rossz.

Jegyzetek. 1. Ha a főmondat állítmánya perfectum logicum, pl. 
accepi, novi, memini, didici, akkor a consecutio temporumnak elso sza- 
bályát alkalmazzuk; ha pedig a főmondat állítmánya perfectum histo
ricum, akkor a második szabályt.

Accepisti, quibus rebus adductus quamque rem defenderim. Hal- 
lottad, hogy milyen okokból és milyen ügyet védelmeztem. — Me recondidi, 
ut prodesse pluribus possim. Visszavonultam, hogy többeknek hasznára 
lehessek. — Conon, cum patriam obsideri audivisset, non quaesivit, ubi 
ipse tuto viveret, sed unde praesidio posset esse civibus suis. Mikor 
Conon azt hallotta, hogy hazáját ostromolják, nem azt nézte, hogy ő 
maga hol élhet biztonságban, hanem honnan segíthet polgártársain. •

2. A praesens historicum a consecutio temporumban majd mint 
praasens impf. szerepel, majd pedig mint perfectum historicum; ha az 
alakját nézzük, akkor az I. szabály szerint használjuk, ha a jelentését 
vesszük tekintetbe, akkor a H. szabály szerint.

Edicunt consules, ne quis extra ordinem in hostem pugnaret. 
EJrendelik a consulok, hogy senki se harcoljon az ellenséggel soron kívül.

3. Az infinitivus historicus után a n. szabály érvényes.
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4. Mivel a latinban a coniunctivusnak nincsen futuruma, a coniunc
tivus praes. imperf.-a vagy praet. imperfectuma is szerepelhet futurum 
imperf. gyanánt; futurum perfectum helyett pedig a coni, praes, perfectum 
vagy praeteritum perfectum szerepel, ha az utóidejűség magától értetődik.

Caesar negat (negabat) se posse iter ulli per provinciam dare et 
si Helvetii vim facere conéntur (conarentur), prohibiturum ostendit 
(ostendebat). Caesar azt mondja, hogy senkinek sem engedheti meg a 
provincián való átvonulást, és kijelénti, hogy ha a helvetiusok kierősza- 
kolni akarják az átkelést, ő nieg fogja akadályozni. — Promittit (promisit) 
Caesar, ubi in Italiam venerit (venisset), exercitum se dimissurum.(Ubi 
in Italiam venero, exercitum dimittam.) Caesar megígéri, hogy mihelyt 
Itáliába jön, seregét el fogja bocsájtani.

5. Vannak igék, melyeknek nincs supinumuk s így belőlük az utó– 
idejŰséget jelölo —urus sim, —urus essem körülírt alakok sem képezhetők; 
ily esetben az utóidejtíségrfe utaló futurum sit (esset), ut kifejezéssel 
kapcsolunk . coniunctivi praesens impf.-ot vagy praet. imperfectumot.

Non dubito, quin futurum sit, ut discas. Nem kételkedem, hogy 
tanulni fogsz*. — Non dubitabam, quin futurum esset, ut disceres. Nem 
kételkedtem, hogy tanulni fogsz.

6. Némely igéből n,em képezhető infinitivi futurum (mert nincs 
supinuma), ezt fore ut (futurum esse, ut) körülírás pótolja coniunctivi 
praes, imperf. vagy praet. imperfectummal.

Spero fore, ut discas. Remélem, hogy tanulni fogsz. —- Sperabam 
fore, ut disceres. Reméltem, hogy tanulni fogsz.

7. Ha a coniunctivusos mellékmondat egy másik, szintén coniunc- 
tivusos mellékmondattól függ, akkor a másodrendű mondat az elsőrendű 
mondat áfiítmánya szerint (nem a főmondaté szerint) igazodik.

Nescio, quidnam causae sit, cur nullas ad me litteras des. 
Nem tudom, hogy ugyan mi az oka, hogy nem irsz nekem.
Nescio, quidnam capsae sit, cur nullas ad me litteras dederis.
Nescio, quidnam causae fuerit, cur nullas ad me litteras dares.
Nesciebam, quidnam causae esset, cur nuUas ad me litteras dedisses. 

' Nesciebam, quidnam causae fuisset, cur nullas ad me litteras dares*
8. Ha a másodrendű mellékmondat valamely infinitivustól, supi- 

numtól, participiumtól függ, akkor idó' tekintetében a főmondat állít– 
mányához (verbum regens) igazodik. Ha azonban az elsőrendű mellék– 
mondat állítmánya infinitivus vagy participium perfectum, akkor a 
másodrendű mellékmondat állítmánya rendesen mult időben áll.

Cupido incessit animos iuvenum sciscitandi, ad quem eorum re
gnum Romanum esset venturum. Vágy fogta el az ifjakat, hogy meg> 
íudakolják, hogy közülük melyik lesz a római király. — Miserunt Delphos 
consultum, quidnam facererfi de rebus suis. . Követ$ket kfildtek Delphibe, 
hoj£y ügyeikben tanácsot kérjenek, — Vident $t sentiunt, unum virum 
esse, in quo summa sint omnia. Látják és érzik, hogy csak egy férfiií 
van, akiben megvan minden tökéletesség.

Vaniiak azonban eltérések is a consecutio temporum sza- 
bályáítól. ' \

a) Olyan következményes mellékmondatokban, melyeknek 
kev6tkezménye a bes3élő idejében még tart, coni, praseng imperf. 
vagy praes, perfectum van még akkor is, ha a főmondat állítmánya 
mult időben £11.
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Verres Siciliam ita perdidit, ut ea restitui in antiquum 
statum non possit. Verres Siciliát úgy tönkretette, hogy lehetetlen 
azt régi állapotába visszajuttatni.

b) Azt az időt alkalmazza gyakran az író a mellékmondat- 
ban, melyet akkor alkalmazna, ha az illeto mondatot mint fő– 
mondatot mondaná ki, vagy pedig a főmondat mintájára ugyanazt 
az időt alkalmazza a mellékmondatban is (idők kiegyenlítődése — 
attractio temporum). Különösen a következményes mellékmonda- 
tokban gyakori ez az eset. Oka e jelenségnek a hasonlóságra való 
törekvés (analogia).

Video igitur causas esse permultas, quae istum impellerent. 
Látom, hogy igen sok ok volt, ami őt ösztönözhette. (Onállóan: 
Multae causae eum impellerent [ösztönözhettej. Video.) — Temporis 
fuit tanta exiguitas, ut ad galeas induendas tempus defuerit. Az 
idő oly rövid volt, hogy nem volt alkalmuk arra, hogy sisakjukat 
feltegyék.

c) Mindig coni, praet. imperfectum áll factum est, accidit, 
contigit után.

Quo factum est, ut filiae Aristidis publice alerentur et de 
communi aerario dotibus datis collocarentur. így történt,, hogy 
Aristides leányait közköltségen tartották és az állampénztárból való 
hozománnyal adták őket férjhez.

Jegyzet. Cum domum intrasset, animadvertit. Mikor házába' lépett 
észrevette. (A mellékmondatban előidejűség.) Nemo erat, qui illum reum 
arbitraretur. 8enki sem volt, aki őt vádlottnak hitte volna. (Praet. 
imperf. N&n., mert a mondat értelme ez: senki sem volt olyan, hogy . ..; 
tehát a mellékmondat következményes, a következmény pedig nem előz– 
heti meg az okot.) Quaesivisse dicitur, quare hoc faceret, (önállóan: 
Quaesivit, quare hoc faceret.) Azt kérdezte, hogy ezt miért teszi.

74. Alanyi mellékmondatok.

Az alanyi mondat nem egyéb, mint mondat alakjában 
kifejezett alanya a fömondatnak.

A magyarban kötöszava hogy, vagy aki, ami vonatkozó név– 
más. Rosszul esett rieki, hogy visszautasították. Aki másnak ver- 
met ás, maga esik bele.

A latin' az alanyi mellékmondat tartalmát accusativúö cum 
infinitivóval fejezi ki, a) esse-vel kapcsolatos kiegészítő mellett; 
b) szemelytelen igék mellett'; c) személytelenülhasznált, szenvedő 
alakú észrevevé8t és mondást jelentŐ igék mellett. (L. 67; §. 4.)

Ad salutem civium inventas esse leges constat, Tudvalevő, 
bogy a törvényeket a pólgárok javára találták fél.

Jegyzetek. 1. Alanyi mellékmöndattal fordítjuk néha a nominativus 
cum infinitivót is. Non videmur esse profecturi. Ügy látszík, hogy nem 
fogunk elutazni. (L. 67. §. 6.)



206

2. Alanyi mellékmondatnak felel meg némely esetben a quod-dal
kapcsolt mondat is. •

Quod scripsisti, mihi gratum est. Jól esik nekem, hogy írtál. 
(Alanyi mellékmondat.) — Quod scripsisti, bene fecisti. Jól tetted, hogy 
írták (Tárgyi mellékmondat.) (L. 75. §. 4.)

3. Az ui-tal kapcsolt coniunctivusos mellékmondatot is alanyi 
mellékmondattal fordítjuk néha. Plerisque accidit, ut praesidio littera
rum diligentiam in perdiscendo ac memoriam remittant. A legtöbb 
emberrel az esik meg, hogy az írott feljegyzésekben bizakodva elhanya- 
golja a könyvnélkül való tanulást és az emlékezőtehetség gyakorlását. 
(L. 83. §. 1. a.)

4. A qui, quae, quod vonatkozó névmással kapcsolt jelző mellék– 
mondatot is néha alanynak tekinthetjük.

Fortior est, qui se, quam qui fortissima vincit Moenia. Erosebb 
az, aki önmagát győzi le, mint az, aki a legerősebb falakat ostromolja 
meg. — Qui proficit in litteris et deficit in moribus, plus deficit, quam 
proficit. Aki halad a tudományokban, de hanyatlik az erkölcsökben, 
annak nagyobb a banyatlása, mint a haladása.

75. Tárgyi mellékmondatok.

1. A magyar tárgyi mellékmondatnak a latinban accusativus 
cum infinitivo, vagy nominativus cum infinitivo felel meg, ha a 
főmondat állítmánya verbum dicendi, sentiendi vagy cogitandi.

Caesar negat sé posse iter ulli per provinciam dare. Caesar 
azt mondja, hogy ő senkinek sem adhat utat a provincián keresztül. 
(L. 67. §. 4. a.)

2. Ugyancsak igy forditjuk az acc. c. infinitivót, ha paran- 
csolást, akarást, megengedést, tiltást jelentő igétől függ.

Si vis me flere, dolendum est Primum ipsi tibi, tunc tua 
me infortunia laedent. Ha azt akarod, hogy én sírjak, előbb ma- 
gadnak kell fájdalmat érezned és csak akkor fog meghatni a te 
szerencsétlenséged. (L. 67. §. 5. d.)

3. A kérést, óhajtást, buzdítást, elbatározást, megengedést 
jelentő igéktől függő, uMal, ne-vél és coniunctivusszal kapcsolt 
feíszólitó tárgyi mellékmondat is tárgy gyanánt szerepelhet.

Decrevit senatus, ut consules viderent, ne quid detrimenti 
respublica caperet. A tanács azt határozta, hogy a consulok gon- 
doskodjanak arról, hogy a* köztársaságot valami baj ne érje.

4. A quod-O8 mondatot is fordithatjuk néha tárgyi mellék– 
mondattal. (L. 81. §. 2.)

Hoc unum in Alexandro vitupero, quod iracundus fuit. Ezt 
az egyet kifogásolom 8ándorban, hogy hirtelenharagú volt.

5. A mellékmondatban levő kérdés, vagyis a függő kérdés 
is mindig alanyi vagy tárgyi mellékmondat gyanánt szerepel.

Incertum est, quő lÖco mors te exspectet. Bizonytalan, hogy 
hol vár reád a halál. -— Quid de quoque viro et cui dicas, saepe 
videto. Jól megfontold, hogy .mit mondasz, kiről mondod és kinek 
mondod. pj. 76. §.)
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76. Fíiggő kérdés.

Kérdö alanyi és tárgyi mellékmondatok.

A mellékmondat alakjában kifejezett kérdéseket a latin csak 
kérdőszóval kapcsolja a főmondathoz, a magyarban hogy kötőszó- 
val is kapcsoljuk. Az egyszerű függőkérdés szavai ugyanazok, mint 
a kérdő főmondaté (1. 70. §.), de a függő kérdésben a –ne és num 
használata közt nincs különbség.

A kéttagú kérdés előtagjában vagy nincs kérdő szócska, vagy 
pedig az előtagban utrum, –ne, az utótagban pedig an áll. Az utó– 
tagban állhat non v&gy necne is.

1. első tag utrum második tag an
2. « ne « an
3. « — « an

Pompeius humanitate tanta est, ut difficile dictu sit, utrum 
hostes magis virtutem eius pugnantes timuerint, an mansuetudinem 
victi dllexerint. Pompeius oly emberies érzületű, hogy nehéz meg- 
mondani azt, hogy vajjon az ellenség félelme nagyobb-e vagy 
szeretete. Félnek vitézségétől, mig harcolnak ellene, de szeretik ot, 
miután legyőzte őket.

Jegyzetek. 1. Az an (vagy, vagy talán, talán bizony, vajjon) kérdő– 
szócska előfordul egyszerű kérdésben is, mikor a sejthető válasz köny– 
nyen oda gondolható.

Quid ad me venitis ? An speculandi causa ? (nonne speculandi 
causa ?) Mit jöttök hozzám ? Talán (úgy-e) kémkedni ?

Továbbá e kifejezések után:
haud scio, nescio.
Haud scio, an meliys sit nem tudom* vajjon nem lenne-e jobb.
2. Ha több kérdés következik egymás után és valamennyire igenlő 

feleletet várunk, akkor az elsőben nonne .áll, a többiben pedig non.
Nonné hunc in vincula duci, non ad mortem rapi, non summo 

supplicio mactari imperabis ? Nemde azt fogod parancsolni, hogy ezt 
vessék börtönbe, hurcolják a kivégzésre, hogy a legnagyobb kegyetlen- 
séggel végezzék ki ?

3. Nonne vides helyett videsne szokott állani.
Videsne, quam potens et quanta mens in eo fuerit. Látod-e, hogy 

mily hatalmas nagy ész volt őbenne?
4. Quid? quid enim? quid igitur? hogyan? nos hogyan? hát 

aztán? csodálkozást kifejező kérdések után nem a kérdőszócska követ– 
kezik, hanem a kérdés nyomatékos szava.

Quid ? Aristides nonne patria expulsus est ? Hát aztán ? Nemde 
száműzték Aristidest?

5. A latinban gyakran függő kérdés van, melyet magyarra vagy 
egyszerű főnéwel vagy jelző mellékmondattal kapcsolatos főnéwel is 
fordíthatunk.

Dic, quid sentias ? Mondd meg véleményedet.
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Caesar, quanto in periculo legiones versarentur, cognovit. Caesar 
felismerte a nagy veszélyt, melyben a légiók forogtak.

6. Quid quod só't, sőt továbbá, hát .ahhoz mit mondjunk, hogy...
Quid quod homines infima fortuna, nulla spe rerum gerendarum, 

opifices denique delectantur historia. Hát ahhoz mit szóljnnk, hogy a 
legalacsonyabb sotsú emberek, akiknek semmi reményük sines arra, hogy 
a történelemben szerepeljenek, még a mesteremberek is gyönyörködnek a 
történelemben.

Qui fit Maecenas, ut nemo sua sorte contentus vivat. Hogy van 
az Maecenas, hogy senki sem él sorsával elégedetten.

7. Qui 1 hogyan ? Quin ?• (quine) miért nem ? Quin conscendimus 
naves? Miért nem szállunk hajóra?

Quidni? miért nem? si? vajjon? e jelentésben»ezen igék után 
fordul elő conor, experior, tento, exspecto.

77. Oratio obliqua.

Függő idézet.
1. Másnak a szavait kétféleképenidézhetjűk, ú. m.: a) szóról– 

szóra, vagy b) tárgyi mondattá alakítva. Az idézésnek utóbbi 
módját függő idézetnek (oratio obliqua), az előbbit pedig egyenes 
idézetnek (oratio recta) nevezzük.

Nemo ante mortem beatus praedicandus est. Halála előtt 
senkit sem kell boldognak mondani.
...... Solon dixit neminem ante mortem beatum praedicandum 
esse. Solon azt mondta, hogy halála előtt senkit sem kell boldog
nak mondani.

2. Az oratio obliqua-ban:
a) minden kijelentő főmondat accusativus cum. infinitivo- 

ban áll (mint a verba dicendi-től függő mondatok);
b.) kérdő és felszólító mondatok állítmánya coniunclivus-ban 

áll (mint a'függő kérdés); , ’
c) minden mellékmondat állítmánya coniunctivus-ban van 

(coniunctivus obliquus);
d) az elsö személyre vonatkozó személyes és birtokos névmás 

helyett sui, sibi, se; suus áll; a második személy helyett ille, 
a harmadik személy helyett is mutató névmás fordul elő;

e) az úgynevezett szónoki kérdés, ami tulajdonképpen állításf 
jelent, acc, c. inf.–ba kerül; minden más kérdés állítmánya, mint 
függő kérdésé, ooniunctivus-ban áll.

Quid est dulcius libertate? .(= nihil est dulcius).
Qizid esse dulcius libertate?

_ Quid, ad me venitis ? — Coriolanus dixit : Quid afi se

f) Ajl idők használatára vonatkozólag az oratio obliqua-ban 
a consecutio tempovum.' szabályai irányadók. Ha a főmondat igéje,
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melytől az oratio obliqua függ, praeteritum (és rendesen igy van: 
dixit, respondit), akkor az or. obl.-b&n multra vonatkozó idök álla– 
nak (praet. imperf. és praet. perf.); praesens historicum után pedig 
praesens imperf. és praes, perfectum áll. Futurum imperf. helyett 
az or. obl. mellékmondatában coni, praet. imperf. vah, futurum 
perf. helyett pedig coni, praet. perfectum. (A mellékmondatok állít– 
mánya azonban többnyire praet. imperfectumAt&n, vagy praet. 
perfectum-b&n qll).

g) Némely határozószó is változik az oratio obliquában. 

nunc helyett lesz tum
hodie « « eo die
heri « « pridie
cras « « postero die,

Jegyzet. Az olyan mellékmondatban, amely magyarázó melléren- 
delt mondat, acc. c: inf. van.

Themistocles apud Lacedaemonios professus est: Atheniensium 
urbem ut propugnaculum oppositum esse barbaris, apud qúám (= nam 
apud eam) iam bis classes regias fecisse naufragium. Themistocles a 
lacedaemönok eló'tt kijelentette, hogy az athéniek városa mintegy bástya 
van a Barbárokkal szembfeállítva, melynél a királyi hajóhadak már két– 
szer szenvedtek hajótörést.

Oratio obliqua :- Nimium Tarquinios regno assuésse atque ne- 
scire privatos vivere perículösösque libertati dicebant cives.

Oratio rectában: Nimium Tarquinii regno assueverunt atque 
nesciunt privati vivere periculösique libertati sunt.

Oratio obliqua: Legatis in concilio Gallorum datúr responsum: 
Etsi novum nomen audiant Romanorum, tanien credere vírös fortes 
esse, quorum auxilium a Clusinis m re trepida sit imploratum. 
Et quoniam legatione adversus se maluerint quam armis tueri socios, 
ne se quidem pacem, quam illi adferant, aspernari, si Gallis egen
tibus agro, quem latius possideant quam colant Clusini, partem 
finium concedant. Cum Romani quaererent, quodnam id ius esset, 
agrum a possessoribus petere aut minari arma et quid in Etruria 
rei Gallis esset, Galli ferociter se in armis ius ferre et omnia 
fortium virorum esse responderunt.

Oratio rectaban: Legatis in concilio Gallorum datur respon
sum: Etsi novum nomen audimus Romanorum, tamen credimus 
vos viros fortes esse, quorum auxilium a Clusinis in re trepida 
est imploratum. Ét quoniam legatione adversus nös maluistis quam 
armis tuéri socios, ne nos quidem pacem, quam vös adfertis, asper
namur, si nobis egentibus agro, quem latius possident quam colunt 
Clusini, partem finium conceditis. Romani quaerebant: Quodnam 
hoc ius est, agrum a possessoribus petere aut minari arma et quid 
in Etruria rei vöbis est. Tum Galli ferociter responderunt: Nos in 
armis ius ferimus et omnia fortium virorum sunt.-

Hittrich—Kliment: Latin nyelvtan. 14
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78. Jelző mellékmondatok.

A jelző mellékmondat a főmondatnak valamely szavára vonat– 
kozik és. ennek tulajdonságát, mennyiségét vagy birtokosát fejezi 
ki, tehát mondat alakjában kifejezett jelző.

1. A jelző mellékmondatok a latinban qui, quae, quod.; 
quicunque, quilibet, quisquis vonatkozó névmásokkal vannak a 
főmondathoz kapcsolva.

A jelző mellékmondatban indicativus áll, ba tényről, való– 
ságról van benne szó.

Potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit? 
Képes voltál pusztitani ezt a földet, amely szült és táplált téged?

2. Azonban gyakran coniunctivus áll a jelző mellékmondat- 
ban, mert csak alakjára jelzői, benne másnak a véleménye fog- 
laltatik, vagy célhatározó, következményes, okhatározó vagy meg- 
engedő lehet; ilyen esetben a latin jelző mellékmondatot megfelelő 
határozó mellékmondattal fordítjuk.

a) A mellékmondatban másnak a véleménye van előadva 
(coniunctivus obliquus).

Dictator a Manlio spem factam esse videbat ex thesauris 
Gallicis, quas primores patrum occultent, creditum solvi posse. 
A dictator úgy látta, hogy Manlius azzal a reménnyel kecsegtette 
hiveit, hogy a gallus kinccsel, melyet az atyák előkelői rejtegetnek, 
az adósságot ki lehetne fizetni.

Jegyzet. A tényt occultant fejezné ki; occultent azt jelenti, hogy 
csak Manlius hiszi azt, hogy a kincseket rejtegetik.

b) Célhatározó értelmű jelző mellékmondat.
Legati missi sunt, qui auxilium peterent. Követeket küldtek, 

hogy azok segítséget kérjenek.
Jegyzet. Itt a mellékmondat csak alakjára nézve jelző, értelmére 

nézve határozó.
Agedum pontifex, praei verba, quibus me prő legionibus 

devoveam. Rajta pap, mondd el előttem az imát, hogy azzal fel- 
ajánljam életemet a hadseregért.

c) Következményes jelzö mellékmondat; ez áll 1. dignus, 
indignus, idoneus, aptus melléknevek után, 2. ily kifejezések után 
sunt, qui; reperiuntur, qui; est, quod; nemo est, qui; nihil est, 
quod ; végűl is, ea, id után: 
idoneus es, qui imperes 
dignus es, cui fides habeatur 
sunt, qui putent 
quis est, qui sciat 
quis erat, qui serret 
non is sym, qui terrear 
non is erat, qui terreretur 
est, quod timeas 
nihil est, cur timeam

alkalmas vagy arra, hogy paranesolj 
méltó vagy arra, hogy neked higy- 
vannak, akik azt hiszik [gyenek 
ki az, aki tudná
ki volt az, aki tudta volna
nem olyan vagyok, hogy megijednék 
nem olyan volt, hogy megijedt volna 
van mitől félned
pines, ami miatt féljek.
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Sunt, qui M. Folio pontifice maximo praefante carmen 
devovisse eös se pro patria tradant. Vannak, akik azt mondják, hogy 
Marcus Folius főpap előmondott imája szerint ajánlották fel életü– 
ket a hazáért.

Camillus dignus habitus est, quem secundum a Römulö 
conditorem urbis ferrent. Camillust méltónak tartották arra, hogy 
Romulus után a város második megalapítójának nevezzék.

Jegyzet. Sunt qui után néha indicativus áll; amivel az író a tényt, 
valóságot akarja kiemelni. Sunt, qui dicant vannak olyan emberek, akik 
azt mondják. Sunt, qui dicunt csakugyan vannak oly emberek, akik azt 
mondják.

Sunt, quos curriculo pulverem Olympicum collegisse iuvat. Van
nak, akiknek örömük telik abban, ha versenykocsijukon por lepi őket 
Olympiában.

d) Okhatározó jelző mellékmondat:
Alexander cum in Sigeo ad Achillis tumulum astitisset: O 

fortunate, inquit, adolescens, qui tuae virtutis Homerum praeconem 
inveneris. Mikor Sándor Sigeumban Achilles sírhalma előtt meg- 
állt, így szólt: Szerencsés vagy te ifjú, mert Homerusra akadtál 
és az hirdette a te vitézségedet.

Jegyzet. kz ok nyomatékosabb kiemelésére gyakran quippe, qui 
vagy utpote, qui; praesertim, qui áll többnyire coniunctivusszal.

Marius a iustitia discessit, qui (quippe qui) Metellum, cuius legatus 
esset, in invidiam adduxerit. Marius eltért az igazságosságtól, mert 
Metellust népszerűtlenné tette, ámbár annak alvezére volt.

e) Megengedő értelmű jelző mellékmondat.
Quis est, qui Fabricii non cum caritate aliqua memoriam 

usurpet, quem nunquam viderit. Ki az, aki kegyelet nélkül újítaná 
fel Fabricius emlékét, bár őt sohasem látta.

Jegyzetek. 1. A latin nyelv a magyartól eltérőleg szereti az alá– 
rendelő mondatfűzést, a belső összefüggés kifejezését, ezért pronomen 
relativummal kapcsol olyan mondatokat is, amelyeket a magyarban 
mellérendelő kötőszóval és mutató névmással kapcsolunk. Qui ~ et is 
vagy is autem, is enim vagy is igitur. Alárendelt mondatoknál a pron. 
relativum a kötőszó elé kerül: qui si, qui cum, magyarban: ha ez, 
mikor ez. Quod ubi hostes senserunt, crevit ex metu alieno audacia. 
Mihelyt észrevette ezt az ellenség, a másik fél ijedelme folytán meg- 
növekedett a vakmerősége.

2. Gyakran egyaránt állhat indicativus, vagy coniunctivus.
Non potest exercitum is continere inperator, qui se ipse non con

tinet (vagy contineat). Nem képes hadseregét megfékezni az olyan vezér, 
aki önmagát nem fékezi meg.

3. Az olyan jelző mellékmondatban, mely valamely felkiáltáshoz 
tartozik, coniunctivus áll, mely az okot jelöli.

Me caecum, qui hoc non viderim! Mily vak voltam, hogy ezt 
nem láttam!

14*



4. Coniunctivus szokott állani az olyan jelző mellékmöndatokban 
is, melyek valamely infinitivustíA, acc. cum. inftnitivóiől, vagy coniunc- 
tivusos másik mellékmondattól függnek (attractio modi).

Potentis est facere, quod velit. (Somo potens facit, quod vult.) 
Hatalmas ember azt teszi, amit akar.

5. A jelző mellékmondátban gyakran ismét előfordul az a szó, 
melyre a névmás vonatkozik, ily szavak res, dies, locus, iter..

Diem dicunt, quo die convenirent. Napot tuznek ki, hogy azon 
ö sszegy ülekezzenek.

6. Megjegyzendő kifejezések:
quod sci(am
quod meminerim

. quantum scio.
quantum memini
qua es prudentia (prö tu 1 pru

denti x ; ut es prudens)

amennyire tudom 
amennyiben emlékszem 
amennyit tudok
amennyire emlékszem 
okosságodhoz képest v. minthogy 

oly okos vagy.
7. A jelző mellékmondatok gyakran függő kérdéshez hasonlítanak, 

utóbbiban azonban mindig coniunctivus áll.
Saepé ne utile quidem est scire, quid futurum sit. Gyakran még 

nem is hasznos tudni azt, hogy mi lesz. — Effugere nemo id potest, quod 
futurum est. Senki sem kerülheti el a jovot.— Ulixes cum apud procos 
mendicaret, facile explorabat, quae volebat, sed omnes celavit, quid 
vellet. Mikor Ulisses a kérők között koldulgatott, könnyen kikémlelté 
mindazt, amit akart, de mindnyájuk előtt eltitkolta, hogy mit tervez.

79. Helyhatározó meilékmondatok.

A helyhatározó mellékmondat nem egyéb, mint mondat alakjá– 
ban kifejezett helyhatározó s ugyanarra a kérdésre felel, mint 
az egyszerű mondát helyhatározói, t. i.: hol? honnan? hová? 
merre? meddig?

Kötőszavaik a határozó névmások (adverbia prohominalia): 
ubi, unde, quo, qua, quatenus? A főmondatokban majd ott van- 
nak, majd hiányoznak a mellékinondatra mutató határozó név– 
mások: ibi, inde, eo; ea.

Ubi bene, ibi patria. Ahol jól megy dolgom, ott a hazám. — 
Ubi tui es Caius, (ibi) ego sum Caia. Ahol te Caius vagy, ott én 
Caia vagyok. .

Ezekben a mondatokban rendesen indicativus áll, de lehet 
coniunctivus potentialis, dubitativus, obliquus is.

Jégyzét. Qúit = unde? quomodo? Aristides, qui efferetur vix 
reliquit., Aristides alig hagyott hátra annyit, amibol eltemessék.

Gallos fiirtUna ipstt Ardeam, ubi Camiilus exsulabat, duxit. 
A gallusokat maga a sors vezette Ardeába, ahol Camillus száműze- 
jépben. élt. — Concilium populi in Petelinum lücum indictum 
est, unde conspectus in Capitolium Ubn esset. A népgyűlésta 
Rqtelinns .ligetbe híyták össze, mivel qnnan nincs kilátás a Capi- 
toliuinxa;
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80. Időhatározó mellékmondatok.

1. Az időhatározó mellékmondat nem egyéb, mint mondat 
alakjában kifejezett időhatározó. A latinban az időhatározó mellék– 
mondatok kapcsoiására következő kötőszók szolgálnak:

cum (quum) mikor, midőn; dum, donec, quoad míg, amíg ; 
ubi, ubi primum; ut, ut primum ; simul, simul ac, simul atque mi- 
helyt; amint; alig hogy; postquam miután; antequam, priusquam 
mielőtt.

A mellékmondat állítmánya e köt8szók mellett majd indica- 
iwusban, majd coniunctivusb&n áll.

Jegyzet. A nyelv gyakran az időviszony jelölését használja azok 
viszonyának jelölése helyett; időhatározó mondatot használ okhatározó 
helyett; azonkívül ellentétes, megengedő mondatokat is időhatározó mon
dat gyanánt alkalmaz.

Miután ez így van = minthogy ez így van (ok). — Én szomor– 
kodom, míg te örülsz (ellentét). — Te örülsz, midőn a tieid búsulnak 
(megengedő mondat). — Mit tegyek, midőn látom a veszélyt (feltételes 
mondat). — fgy a latinban is a cum kötőszó nemcsak idöhatározó mon
datot kapcsol, hanem okhatározó, megengedő, ellentétes értelmű és 
feltételes mondatot is.

2. Cum kötőszó használata. E kötőszó mellett majd indica
tivus, majd coniunctivus áll a mellékmondatban.

Jegyzet. Coniunctivus akkor áll, ha a mellékmondat a körülmé- 
nyeket, a helyzetet adja elő, mely akkor volt, mikor a főmondat- 
ban előadott esemény történt; indicativus akkor áll, ha a mellékmondat 
csak az időt jelöli, melyben a főmondát eséménye történt. Cum coniunc- 
tivusszal általában erre a kérdésré felel: micsoda körülmények voltak 
akkor ?; indicativusszal: mely időben történt valami ? ’

Agesilaus, cum ex Aegypto reverteretur, in morbum implicitus de
cessit. Mikor Agesilaus Egyiptomból visszatért, súlyos betegségbe esett 
és meghalt. — Tum, cum in Asia res magnaa multi amiserant, Romae 
solutione imvedita fides concidit. Akkor, mikör Ázsiában sokan nagy 
vagyonokat veszítettek el, Róm^ban a fizetésképtelenség folytán a hitel 
megrendult.

Az első mellékmondatban csak az idó' van ielezve, melyben A. 
halála történt, mégis coniunctivust használt az író; a második mellék7 
mondatban pedig a főmondat állítmáhyának oka van előadva, mégis 
időhatározó gyanánt indicativus áll. Plautus ezep szavait: Cum exibam 
dqmo —- Cicero így idézi: Cum exirem domo. Mikor elmentem hazuíróL

Különben áz indicativus, és coniunctivus használatában e kötőszó 
mellett nem lehet biztos határt vonni. Az írók gyakran felcseyélik az 
idővíszóhyt az okviszonnyal s ezért használnak coniunctivust indicativus 
helyett. E kötőszó mellett folytonosan gyakoribb lett a coniunctivús hasz- 
nálata; mig Plautus többnyire indicativusszal kapcsolja, Cassat a B. G.-ban 
cum mellett 27-szer haszíiál indicativust, mig coniunctivust 245-ször.
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A) Indicqtivusszal áll e kötőszó a következő négy esetben:
a) Cum 'temporale az időpontot jelöli, melyben a főmondat 

állítmánya történt; jelentése: mikor; midőn; akkor, midőn; azon 
időben, mikpr.

Tum, tunc, eo dié, eo tempore időhatározók csak ritkán 
mutatnak rá a főmondatban a mellékmondat időviszonyára, mert a 
latin nem szereti a rámutatást.

Fuit quoddam tempus, cum in agris homines passim bestiarum 
more vagabantur. Volt valaha egy idő, mikor az emberek a földe– 
ken szerteszét állatok módjára kóboroltak.

Jegyzet. Mégis coniunctivus van a következő mondatban, hol az 
író valószínűleg a következményt vagy körülményt akarta jelezni.

Fuit tempus, cum rura colerent homines neque urbem haberent. 
Volt idő, mikor az emberek a szabadban laktak és nem voltak városaik.

b) Cum iterativum jelentése : valahányszor — mindannyiszor. 
Hasonlit az előzőhöz, mert annak az általánosítása.

cum cecidi, surgo
cum cecideram, surgebam 
cum cecidero, surgam

valahányszor elesem, felkelek 
valahányszor elestem, felkeltem 
valahanyszor el fogok esni, fel 

fogok kelni.
Cum ver esse coeperat, Verres se dabat labori atque itineri

bus. Valahányszor kitavaszodott, Verres munkához látott és útrakelt.
c) Cum inversum a főmondat eseményéhez váratlanul, hir- 

telen kapcsolódó eseményt jelzi; jelentése: egyszerre csak; midőn 
egyszerre. A mellékmondat állítmánya ind. praesens impf. vagy 
praes, perfectumban szokott állani, a főmondatban pedig praet. 
imperf. vagy perf. Azért inversum (megforditott), mert a főmondat- 
ban mellékidők, a mellékmondatban pedig főidők állanak.

♦ Horatius Cocles forte in statione pontis positus erat, cum 
hostes citatös decurrere videt. Horatius Cocles történetesen a hid 
őrségén állott,' mikor egysrerre megpillantja a gyorsan lefutó 
ellenséget.

d) Cum explicativum jelentése : azáltal, hogy; mialatt; ha. 
Cum tacent, clamant. Azáltal, hogy hallgatnak, kiabálnak

(fennszóval nyilatkoznak).
B) Coniunctivusszal áll ez a kötőszó a következő négy esetben;
a) Cum narrativum jélenlé8e: midőn, mikor. Rendesen coni, 

praet. imperf. vagy praet. perfectum áll mellette; nemcsak elmondja 
az eseményeket, hanem belso összefüggésüket is jelzi, ezért hason- 
lit a cum cáusale-hoz.

Cum exterritae urbes ad arma concurrerent, Galli Romam se 
ire magno clamore significabant. Mikor a felriasztott városok fegy- 
vert ragadtak, a gallusok nagy kiabálássál hangoztatták, hogy 
Rőmába mennek.

Jegyzet. Quod cum vidisset midőn ezt észrevette 
Quod cum videret midőn dti látta.
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b) Cum causale okhatározó mondatot kapcsol; jelentése: 
(miután), mert, mivel, minthogy; egyéni megokolást, subiectiv okot 
jelent és ez nem bizonyos, való — azért vap. coniunctivus.

Galli cum tot ruinis incendiisque animos obsessorum ad 
deditionem flectere nön possent, impetum facere in arcem statuunt. 
Minthogy a gfallusok annyi rombolással és gyujtogatással sem tud- 
ták a körülzártakat megadásra bírni, elhatározták, hogy támadást 
intéznek a vár ellen.

Jegyzet. Quae cum ita sint (minthogy ezek fgy vannak), ennélfogva, 
* mindezek után, ezért.

c) Cum concessivum megengedő mondatot kapcsol; jelentése: 
ámbár, noha, jóllehet.

Cum tanta moles mali instaret, civitas nihil extraordinarii 
imperii aut auxilii quaesivit. Bár a bajnak ily nagy sokasága fe- 
nyegetett, a polgárság semmi rendkívüli intézkedést vagy segit- 
séget nem keresett.

d) Cum adversativum ellentétes mondatot kapcsol; jelen- 
tése: (mig), ellenben, holott.

Prönaque cum spectant animalia cetera terram, Os homini 
sublime dedit caelumque videre iussit. Mig a többi állat előrehajolva 
a földet úézi, az embernek felemelt arcot adott és megparancsolta, 
hogy az eget nézze.

3. Dum, dönec, quoad mig; azaz az egyik cselekvés ideje 
addig tart, mint a másiké; ilyenkor e kötőszók után indicativus 
áll bármely idővel.

Dönec eris felix, multos numerabis amicos. Amíg szerencsés 
leszel, sok barátot fogsz számlálni.

Dum ezt is jelenti: mialatt; azaz amig a mellékmondat 
hosszabb eseménye tart, azalatt történik a főmondat cselekménye; 
ilyenkor rendesen praesens historicum áll mellette.

Dum ea res in senatu tractatur, legati ambientes nobilium 
adulescentium animos pertemptant. Mialatt az ügyet a senatusban 
tárgyalják, a követek sorbajárva az előkelő ifjak hangulatát puha- 
tolják.

Dum, donec, quoad ezt is jelenti: addig mig, mig-nem; ez 
esetben, ha a mellékmondatban megtörtént dologról van szó, 
akkor indicativus áll, ha azonban a mellékmondát eseménye még 
nem történt meg, hanem csak ezután történhetik meg a meg- 
jelölt időhatáron belül, akkor coniunctivus áll.

Expectabamus, dum hostes flumen transierunt. (Az átkelés 
már megtörtént.) Exspectabamus, dum hostes flumen transirent. 
(Az átkelés még nem történt meg.) Vártunk, mig az ellenség a 
folyón átkeít. — Multa quoque et bellö passus, dum conderet 
urbem Inferretque deos Latio. Háborúban is sokat szenvedett, mig 
megalapította a várost és behozta az isteneket Latiumba.

Jegyzet. Ha a mig kötőszóval kapcsolt mondatnak ellentétes ér– 
telme van, akkor a mig kötőszót latinra cum adversativummal forditjuk.
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4. Ubi,ubi primum, ut, ut primum, simul, simul, ac, simul at
que mihelyt, amint, alig hogy; e kötőszók után indicativi praes, 
perfectum' szokott állani.

Simul atque ire in exsilium iussus est, Catilina paruit. Mihelyt 
megparancsoltak, ' hogy menjén száműzetésbe, Catilina engedelmes- 
kedett.

Jegyzetek. 1. E kötőszók mellett néha ind. praet. imperfectum áll a 
multban foly amatos cselekvés jelölésére.

Deinde ubi lux adventabat, milites clamorem tollere atque portis 
erumpere iubet. Ezután mihelyt közeledett a hajnal, megparancsolja a 
•katonáknak, hogy üssenek zajt és a kapun rohanjanak ki.

2. E kötőszók, úgy mint a magyar mihelyt tulajdonképpen helyre 
vonatkoztak s később átvitt értelemben az időviszóny megjelölésére al– 
kalmazták.

5». Postquam, posteáquam miután, e kötőszó után ind. praes, 
perfectum szokott állani.

Posteaquam L Lucullus in regnum Tigranis cum exercitu 
venit, plures etiam gentes concitatae sunt. Miután Lucius Lucullus 
«eregével Tigranes* birodalmába jött, több törzs is fellázadt.

Jegyzetek. 1. Postquam után praet. imperfectum állhat, ha az író a 
cselekvésnek a multban való folyamatosságát akarja jelezni.

Postquam nihil usquam hostile cernebatur, Galli viam ingressi 
sunt. Miután nem láts'zott séhöl semmi éllenség, a gallusok útrakeltek.

2. Pöstqüam vdeUétt praet: perfectum áll, ha meg van jelölve, 
hogy a mellékmondat eseménye mennyivel előbb tortént a főmondat- 
beli eseménynék

Hannibal tertio anno, postquam domo, profugerat, in Africam 
rediit. Hannibal három éwel azután, hogy hazulról elmenekült, Afrikába 
yissza†érfc.

3. Különben némely író e kötőszó mellett gyakran alkalmaz 
praeteritum perfectum-ot a multban való befejezettség jelölésére, sőt 
coniunctivust is.

Postquam Uli rnöre r^gip iusta magnifice fecerant, réguli ir^ unum 
locum Convenerunt. Miután neki kitályi szokás< szerint nagyszerű teme– 
tést rendeztek, egy helyre jöttek össze.

Mithridatesfipostedquam maximas áedificasset ornassetque classes, 
in Hispaniam legatos ac litteras misit. Miután Mithridates nagy hajó– 
hadakat épített éá azokat -felszerelte, Hispániába követeket küldött levé– 
lekkeL .•

6.,Antequam, priusquam^ mielőtf; e kötőszók ínellett állhat 
indicativus vagy coniurictivus^..
‘ ; Ha a mellékmondatban megtörtént dologról van szó, akkor
indicamus állr kfilönben pedi^ Az íróknál azónbán
gyakran a megtörtént doíog is coniunctivusban álh mivel az .egy– 
thásutant,?i az időviszohyt okviszönnyal cserélték fel.

Jegyzet. A inágyairban - is használhatunk melőW mellett jelentő- 
módót is és feltételes mÓdot is. Mielőtt hozzáfogok v. hozzáfognék.

4
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Ha a mellékmondat idöhatározó gyanánt áll, akkor ind. praet. 
imperfectum, praes, perfectum, futurum perf. szokott előfordulni, 
különben pedig coni, praesens impf. és praet. imperfectum.

Antequam ad causam redeo (redeam), pauca de me dicam. 
Mielőtt az ügyre visszatérek (–térnék), egy keveset magamról fogok 
beszélni.

Jegyzet. Különben e kötőszók mellett az idők és módok alkalma- 
zásában az írók nem járnak el egyöntetűen.

Antequam verbum facerem, de sella surrexit et abiit. Mielőtt egy 
szót szóltam volna, felkelt székéről és elment.

81. Okhatározó mellekmondatok.
1. Az okhatározó mellékmondat nem egyéb, mint mondat 

alakjában kifejezett okhatározó. Az okhatározó mellékmondatok a 
latinban a következő kötőszókkal vannak kapcsolva: quod, quia, 
quoniam, cum (causale).

E kötőszók közül cum mellett mindig coniunctivus áll, quod, 
quia,, quoniam mellett pedig indicativus; coniunctivus (obliquus) 
akkor, ha a mellékmondatban másnak a véleménye van előadva.

Sed cum sint homines qui illum eiectum esse dicant, Udem, 
si interfectus esset, quid dicerent. De minthogy vannak emberek, 
akik azt mondják, hogy én száműztem őt, mit mondanának, ha 
kivégeztetett volna.

2. Quod áll:
a) kedélyhangulatot és ennek nyilvánulását jelentő igék(verbai 

affectuum) mellett: gaudeo, dőleo, maereo, laetor, delector; queror, 
glorior, indignor, reprehendo, accuso, gratulor, gratias ago; 
aegre-, graviter-, moleste fero.

Exprobrabant multitudini, quod defensores suos in praeci
pitem locum favore tollat, deinde in ipso discrimine periculi de
stituat. Szemrehánj^st tettek a sokaságnak, mert kegyével védőit 
szédítő magasba emeli, azután éppen a veszély pillanatában cser– 
benhagyja.

Magna >diis immortalibus habenda est .gratia, quod hanc tam 
taetram pestem effugimus. Nagy hálát kell adnunk a halhatatlan 
isteneknek, hogy ezt az oly rút veszélyt kikerültük.

b) facere, evenit, accidit igék után, hamellettük adverbium van: 
bene, male, facis, quod . jól, rosszul cselekszel, hogy 
opportune evenit, accidit, quod alkalmasan történt, hogy.

Bene facis, quod litteras anteponis voluptatibus. Jól teszed^ 
hogy a tudományokat elébehelyezed a mulatságoknak.

c) hoc, illud mutató névmások után, továbbá ily kifejezések 
után:

vel, ex eo intelligitur, quod abból is megérthétő, hogy 
in eo, quod i

nisi (praeterquam), quod 
ünum, quod

abban, hogy 
nem tekintve azt, hogy 
az az egy dolog, hogy-
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Hac re maxime homines praestant bestiis, quod loqui possunt. 
Az emberek abban az egy dologban múlják felül leginkább az álla– 
tokat, hogy beszélni tudnak.

d) Ha a mellékmondat megelőzi a főmondatot, a quod-ot ma
gyarra igy fordithatjuk: az a körühnény, hogy; ami azt illeti, hogy.

Quod me valere putas, falleris. Ami azt a föltevésedet illeti, 
vagy, ha azt hiszed, hogy én egészséges vagyok, abban csalódol.

Jegyzetek. 1. A quod tulajdonképpen a vonatkozó névmás qui, quae 
quod sing. neutr. acc., a quia pedig a többesszám neutr. acc. mint 
adverbiumok; a kötőszóvá válását mutatja Plautus e helye id iam 
lucrumst, quod vivis már az is nyereség, hogy élsz. x

2. Quod és quia használatára vonatkozólag jeljemzo, hogy Cicero 
és Cíesar inkább quod-ot használ, mig Tacitus többnyire quia-l.

3. A verba affectuum után acc. cum infinitivo is állhat.
Gaudeo, id te mihi suadere, quod ego mea sponte feceram. Orü– 

lök, hogy te azt tanácsolod nekem, amit én magamtól már megtettem.
Cato mirari se aiebat, quod non rideret haruspex, haruspicem 

cum vidisset. Cato azt mondta, hogy ő osodálkozik azon, hogy a haruspex 
nem nevet, valahányszor haruspexet lát.

Az acc. c. inf. inkább az érzelem tárgyát jelöli, quod pedig az 
érzelem okát.

Miror eum venisse. Csodálom, hogy eljött.
Miror, quod venit. Csodálkozom, mert eljött.

4. Quoniam (cum iam) minthogy már, miután már; tulajdon- 
képen időhatározó coniunctio, de csak okhatározó móndatokat kapcsol. 
Mellette indicativus szokott áílani. Különösen tárgyalásnál fordul elő, 
egyik dologról a másikra való áttérésnél.

Quoniam de genere belli dixi, nunc de magnitudine pauca loquar. 
Minthogy a háború fajáról már beszéltem, most a nagy voltáról fogok 
egy keveset szólni.

5. Non quo nem mintha, non quo non nem mintha nem; ezek 
mellett a kópzelt okot coniunctivus jelöli.

Hoc facio, non quo utile putem ezt teszem, nem mintha hasz- 
nosnak gondolnám. Nem azért teszem ezt, mert hasznosnak gondolom.

.. Socrates in iudicio ad humiles preces descendere noluit, non quo 
iudices laedere vellet, sed quia nullius culpae sibi conscius erat. Socrates 
a törvényszék előtt nem akart megalázkodó könyörgésekhez fordulni, nem 
mintha a bírákat sérteni akaria volna, hanem mivel semmi bűn sem 
terhelte lelkiismeretét.

6. Quando, quandoquidem mivel, mert hiszen; ritkábban fordulnak 
elő; rendesen indicativusszal.

7. Az okhatározó mellékmondatok a latinban nam, enim kötő– 
szókkal is vannak kapcsolva; ezek már azonos értelműek a magyarázó 
mellérendelt mondatokkal.

8. Non habeo, quid dicam nincs mit mondanom
no^ habeo, quod dicam nincs okom arra, hogy miért beszéljek.

9. Okhatározó mondatok kapcsolhatók qui, quae, quod vonatkozó 
névmássál is. (L. 78. §. 2. d.)



82. Vélhatározó meHékmondatok

1. A célhatározó mellékmondat mondat alakjában kifejezett cél– 
határozó. A célhatározó mellékmondatok kötőszavai ezek: ut (finale) 
bogy, ne hogy ne, quö (ut eo) hogy azáltal, hogy annál, quomi
nus (ut eo minus) hogy, hogy ne, neve (neu) és hogy ne. E mon- 
datokban mindig coniunctivus áll.

2. A latinban ut, illetőleg ne áll coniunctivusszal a követ–
kező igék után:
contendo, nitor, cüro; operam

do, video, id ago; tempto 
oro, rogo, peto; opto; postulo 
hortor; moneo; suadeo;persuadeo;

commoveo, adduco, impello 
impero ; mando; praecipio

concedo, permitto 
perficio, efficio; impetro 
assequor, consequor 

törekszem, iparkodom, gondosko- 
dom; rajta vagyok; próbálok 

kérek; óhajtok; követelek 
buzdítok; intek; javasolok; rá– 

beszélek; ráveszek 
megparancsolok; rábízok; meg– 

hagyok
megengedek 
véghezviszek; kieszközlök 
elérek.

Jegyzetek. 1. Ezen igék után a mellékmondat rendesen azt fejezi 
ki, hogy valami megtörténjék.

2. Ezen igék mellett infinitivus, illetőleg acc. c. infinitivo is áll– 
hat; azonban rogo, commoveo, adduco, mando, perficio, assequor, con
sequor mellett az írók rendesen ut-ot használnak coniunctivusszal.

Concursus in forum factus est, ut sacramentum dicerent. 
Összecsődültek a forumra, hogy felesküdjenek. — Hortor te, Cai 
Manili, ut maneas in sententia, neve cuiusquam vim aut minas 
pertimescas. Buzdítlak tégedet Caius Manilius, hogy maradj meg 
véleményed mellett és ne félj senkinek az erőszakosságától, se 
fenyegetésétől.

Jegyzet. Ezen igék mellől gyakran hiányzik az ut kötőszó. Ez eset- 
ben a két mondat parataxisban van; az alárendelt mondat mellérendelt 
mondat gyanánt szerepel.

Velim dicas. Mondd meg kérlek.
Sed eos moneo: desinant fürere et proscriptiones et dictaturas 

cogitare. De figyelmeztetem azokat, hogy ne dühöngjenek és ne gondol- 
kozzanak proscriptiókról meg diktatúráról. — A mellékmondatokban itt 
coniunctivus optativus, illetőleg hortativus áll; e mondatok önállóan is 
szerepelhetnének.

3. Statuo, constituo, decerno, elhatározok; ezen igék után, ha 
az alanyok azonosak, akkor infinitivus áll, ha pedig különbözők, 
akkor ut coniunctivusszal.

Darius Scythis bellum inferre decrevit. Darius elhatározta, 
hogy háborút iráiít a scythák ellen. — Decrevit senatus, ut consules 
viderent, ne quid respublica detrimenti caperet. Elhatározta a tanacs, 
hogy a consulok gondoskodjanak, hogy a köztársaságot baj ne érje.



Hasonló szerkezetek állanak a következő igík mellett:
persuadeo, ut
persuadeo acc. c. inf.-val 
möneo, ut
möneo acc. c. inf.-val 
concedo, ut -
concedo acc. c. inf.-val

rábeszélem, hogy (megtegye) 
meggyőzöm, hogy (úgy van) 
figyelmeztetem, hogy (megtegye) 
figyelmeztetem, hogy (úgy van) 
megengedem, hogy (megtegye) 
megengedem, hogy (úgy van).

Manlius populum Uberare decrevit. Manlius elhatározta, hogy 
a népet felszabaditja. — Camillus persuasit civibus, ut Gallös 
expellerent. Camillus rábeszélte a polgárokat, hogy a gallusokat 
űzzék ki. — Camillus persuasit civibus Gallos expelli posse. 
Camillus meggyőzte a polgárokat arról, hogy a gallusokat ki 
lehet űzni.

Jegyzet. Általában, ha a mellékmondatban állítás van, akkor acc. 
c. inf. áll, ha pedig felszólítás, akkor ut, vagy gerundivum áll.

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Különben azt vélem, 
hogy Karthagót el kell pusztitani. — ‘Conclamant patres corpus (Augusti) 
ad rogum umeris senatorum ferendum. Felkiáltanak az atyák, hogy a 
holttestet senatorok vigyék vállukon a máglyához. — Ut porta triumphali 
duceretur funus (Augusti), Gallus Asinius censuit. Asinius Gallus azt 
javasolta, hogy a gyászmenet a diadalkapun vonuljon At,.

4. Impero után többnyire ut áll coniunctivusszal, de néha 
acc. c. inf. is.

Dux imperavit captivos occidi. A vezér elrendelte,'hogy a fog- 
-lyokat öljék meg. Camillus imperavit militibus, ut arma aptarent. 
Camillus milites arma aptare imperavit. Camillus megparancsolta 
a katonáknak, hogy készítsék elő fegyvereiket.

A célhatározó mondatban akkor 611 ut non, ha a tagadás 
csak egy szóra vonatkozik. .

Confer te ad Manlium..., ut a me non eiectus ad alienos, 
sed invitatus ad tuos esse videaris. Hordd el magad Manliushoz... 
hogy ne mondják azt, hogy én száműztelek, hanem hogy a tieid 
hivtak magukhoz.

Neve akkor használatos, ha a tagadó célhatározó mondathoz 
másik, hasonló mpndat járul.

Thrasybulus legem tulit, ne quis ante actarum rerum accusa
retur, néve multaretur. Thrasybulus törvényt hozott, hogy senkit 
se vádoljanak és ne bűntessenek meg korábban elkövetett dölgokért.

Megjegyzendők:
né quis
ne qmd 
ne forte
ne quando 
ne unquam 
ne aut... aut

(nem aliquis) 
(nem aliquid) 
(nem fortasse) 
(nem aliquando)

hogy senki se 
hogy semmi se 
hogy valamikép ne 
hogy fcemmikor se 
hogy sohase 
hogy se... se.
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5. A félést jelentő igék és kifejezések: timeo, metuo, vereor, 
periculum est, metus est mellett a latinban coniunctivus áll; de 
ezen igék mellett a kötőszók jelentése következő:

ne = hogy
ui vagy ne non = hogy nem.
Jegyzet. A mellékmondat, mely ezen igék mellett áll, tulajdon- 

képpen mellérendelt, mely csak később vált alárendeltté.
Metuo, ne irascaris. Félek, hogy haragszol. E két mondatból ke- 

letkezett: Metuo. Ne Irascaris. Félek. Bárcsak ne haragudnál.
Metuo, ne non ignoscas 1 7
Metuo, ut ignoscas / félek> ho^ nem bocsátasz me8-
A latin ugyanis ne-vel jelzi azt, amiről óhajtja, hogy ne történ– 

jék meg; ui-tal (vagy ne non-nal) pedig azt, amiről óhajtja, hogy meg- 
történjék.

Timeo, ne cadas. Félek, hogy elesel. A magyarban a félést jelentő 
ige után a mellékmondatban a félelem tárgya van előadva, a latinban 
a félelem tárgyát (elesel) kísérő más óhajtás (bár csak ne történnék 
meg) is van jelezve.

Timebam, ut (ne non) posses beate vivere. (Aggódtam, hogy nem 
élhetsz boldogul.) A latin tulajdonképpen igy fejezi ki e gondolatot: 
Aggódtam. Bárcsak boldogul élhetnél.

Horatius Cocles timebat, ne hostes pontem occuparent. Horatius 
attól félt, hogy az ellenség elfoglalja a hidat. — Horatius Cocles timebat, 
ut Romani pontem interrumperent. Horatius Cocles attól félt, hogy a 
rómaiak nem rombolják le a hidat.

6. Quö (ut eo) kötőszónak kettős jelentése van, ú. m.: hogy 
azáltál (abl. instrum.), hogy annál (középfok mellett; abl. com
par.); mellette mindig coniunctivus áll.

Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur. 
A törvénynek rövidnek kell lennie, hogy a járatlanok annál köny– 
nyebben megértsék.

7. Az akadályozást jelentő igék mellett quominus, ne, vagy 
quin (hogy, hogy ne) kötőszók állanak coniunctivusszal.

Ilyen igék:
impedio akadályozok
prohibeo visszatartok
obsisto, obsto útjában állok

arceo távol tartok
deterreo elriasztok 
teneo visszatartok.

Horatium Coclitem nihil impediebat, quominus pontem 
defenderet. Horatius Coclest semmi sem akadályozta meg abban, 
hogy a hidat meg ne védje.

Jegyzetek. t. Quominus (ut eo minus), quin (qui non, hogy ne) 
tagadó értelmű kötőszók. E kötó'szók mellérendelt mondatokat kapcsol
tak, melyek késó'bb alárendeltek gyanánt szerepeltek. Dolore impedior, 
ne (quominus) plura dicam. E két mondatból lett: Dolore impedior. 
Ne plura dicam. A fájdalom akadályoz. Ne beszéljek többet — A mellék– 
mondatban itt pleonastikus tagadás van. Magyarul kétféleképpen is mond- 
hatjuk: A fájdálom akadályoz, hogy tobbet beszeljek. — Vagy: A fáj– 
dalom akaddlyoz, hogy többet ne beszéljek.

2. Prohibeo után infinitivus, vagy acc. c. inf. is állhat.



Barbari nostros navibus egredi prohibebant. A barbárok megaka- 
dályozták a mieinket abban, hogy a hajókból kiszálljanak.

3. Non recuso után quominus, vagy quin áll; recuso után pedig ne.
Recuso, ne eam vonakodom menni
non recuso, quominus (quin) eam nem vonakodom menni.
Regulus in senatu ne sententiam diceret recusavit. Regulus a 

tanácsban vonakodott beszélni.
4. Caveo, ne óvakodom, hogy (ne).
Cavendum est ne assentatoribus patefaciamus aures. Ovakodnunk 

kell attól,- hogy fülünket megnyissuk a hizelgoknek.
5. A célhatározó mondatot a latin nyelv sokkal több módon tudja 

kifejezni, mint a magyar. Ezt a gondolatot: A clusiumiak követeket 
küldtek, hogy segitséget kérjenek; — a latin nyelv következő eszközökkel 
tudja előadni:

Clusini
«
«
a
«
ct

legatos miserifnt,
« a
« <
a a
< «
« «

ut auxilium peterent, 
qui « peterent,

ad « petendum.
« petendi causa, 
a petituros.
« petitum.

83. Következményes mondatok.

1. A következményes mondatok (a módhatározó mellékmon- 
datok egy faja) azt fejezik ki, ami a főmondat cselekvéséből követ– 
kezik. A következményes mondatok kötőszavai: ut (consecutivum) 
hogy, úgyhogy; ut non hogy nem, úgy hogy nem. E kötőszók mel- 
létt a latinban mindig coniunctivus áll. A következményes mondatok 
nem alkalmazkodnak szigorúan a consecutio temporum szabályai- 
hoz, mivel a következményt oly fontos dolognak tekinti a latin, 
melyet a főmondat idejére való vonatkozás nélkül is kifejezhet.

Jegyzet. Ha a főmondatban mult idő van, akkor a mellékmondat- 
ban coni, praesens impf. áll az esetben, ha a következmény a jelenben is 
tart, coni, praes, perfectum pedig akkor, ha a következmény bevégzett dolog 
s a jelenben már nincs meg.

Siciliam Verres per triennium, ita vexavit ac perdidit, ut ea re
stitui in antiquum statum nullo modo possit. Siciliát Verres három 
éven át annyira sanyargatta és tönkretette, hogy azt semmi módon sem 
lehet régi állapotába visszajuttatni. — Aristides in tanta paupertate 
decessit, ut unde efferretur, vix reliquerit. Aristides oly nagy szegény- 
ségben halt meg, hogy alig hagyott hátra annyit, amiből eltemessék.

Porsenna adeo infestum omnem Romanum agrum reddidit, ut 
neque quisquam extra portas progredi anderet. Porsenna oly veszé– 
lyessé tette az egész római vidéket, hogy senki sem mert a kapukon 
kimenni.

Ut consecutivum áll:
a) Oly főmondatok után, melyekben következményre mutató 

hátározószók vagy névmásók vannak (vagy oda gondolhatók), 
mint: ita, sic, adeo, tam, tantopere; .is, tdlis, tantus, eiusmodi.
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n, ha ezt quam követi.
ut invidiam vulgi effugere posset. 
t hogy a nép irígységét el tudta

megtörténik, hogy 
megtörténik, hogy 
megesik, hogy 
lehetséges, hogy 
következik, hogy 
hátra van, hogy 
szokás, hogy.

b) Középfökú melléknév uti 
Aristides iustior erat, quam

Aristides igazságosabb volt, mir 
volna kerülni.

c) Ilyen kifejezések után:
fit, accidit, ut 
usu venit, ut 
contingit, ut 
fiei potest, ut 
sequitur, ut 
restat, relinquitur, ut 
mös, consuetudo est, ut

Reliquum est, ut de felicitate pauca dicamus. Hátra van, 
hogy egy keveset a szerencséről beszóljünk.

Jegyzet. Következményes mondatban ut helyett néha qui áll 
(lásd jelző mellékmond. 78. §.)

Non is sum, qui mortis periculo terrear. Nem olyan vagyok, hogy 
a halálos veszedelemtől megijedjek.

2. Ha a főnjondat tagadó, akkor a következményes mondat
ban ut non, qui non, quod non helyett quin kötőszó is állhat.

Nihil est, quin male narrando possit depravari. Semmi sincs, 
amit rosszakaratú előadással el ne lehetne ferditeni.

Jegyzetek. 1. Quin qui non-ból származott. A vele kezdődő önálló 
mondatban eredetileg coniunctivus dubitativus állt.

Quin ad diem decedam, nulla causa est. — Eredetileg: Quin 
(qui non — hogy ne) ad diem decedam ? Nulla causa est! Miért ne 
(hogy ne) utazzam el arra a napra ? Nincs semmi ok sem.

2. Nemo est, quin (qui non) sciat. Senki sincs, aki nem tudná = 
mindenki tudja. Nemo est, qui sciat. Senki sincs, aki tudná = senki 
sem tudja.

3. Quin áll továbbá i 
non übito, quin 
non est dubium, quin 
facere non possum, quin 
retineri non possum, quin 

non multum abest, quin 
nihil praetermitto, quin 

non dubito, quin scripturus sit 

non dubito, * quin scripturus 
non sit 

sibi temperare, quin

kifejezések után:
nem kétlem, hogy 
nem kétes (bizonyos), hogy 
nem tehetem, hogy ne
nem tudom visszatartani maga- 

mat, hogy ne
nem sok hija, hogy
semmit sem mulasztok el, hogy 

(mindent megteszek, hogy) 
nem kétlem, hogy irni fog = 

bizonyosan fog irni
nem kétlem, hogy nem fog irni = 

bizonyosan nem fog irni 
visszatartani magát, hogy ne.

Nemini dubium est, quin auctoritate Pompeius plurimum 
possit. Senki sem kételkedik abban, hogy Pompeius tekintólyének 
van a legnagyobb befolyása.
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9 Jegyzetek. 1. Germani retineri non poterant, quin in Romanos 
tela conicerent. (Quin [qui non] in Romanos tela conicerent ? A ger- 
mánokat nem lehetett visszatartani attól, hogy a rómaiakat ne lövöldöz- 
zók. (Miért ne lőttek volna a rómaiakra?)

2. Non dubito, quin veniat. Eredeti alakja: Non dubito. Quin 
veniat? Nem kétlem. Hogyne jönne? = Biztosan eljön. Néha dubito 
után is quin £11.

Et quisquam dubitabit, quin huic hoc tantum bellum transmitten
dum sit? És még habozni fog valaki abban, hogy ezt a nagy háborút 
őreá bízzuk?

Dübitatis, Quirites, quin hoc tantum boni in rem publicam con
servandam conferatis ? Haboztok polgárok, hogy ezt a nagy előnyt a 
köztársaság javára fordítsátok.

3. Non dübito mellett infinitivus áll, ha jelentése: nem habozom. 
Milites flumen t transire nön habitaverunt. A katonák a folyón

habozás nélkül átmentek.
4. Dtíbito után függő kérdés is következhetik.

( DUbito verumne sit, an falsum. Kételkedem azon, hogy igaz-e 
vagy hamis. — Dubito, an Catönis nobile létum (memorem). Habozom, 
hogy megemlitsem-e Cato nemes halálát

5. E kifejezésíiek a nélkül, hogy a latinban quin felel meg.
Nunquam accedo, quin abs te abeam, doctior. Sohasem jövök 

bozzád a nélkül, hogy valamit tanulva ne távoznám el tőled.
Ezenkívül különféle ínódon is kifejezheti ézt a latin:
1. non és participiummal, 2. nm-vel, 3. abl. abs.-sztiL, 4. neque-Nel*

5. melléknéwel (attrib. praed.)
1. Constat Numam non petentem in regnum ultro accitum. 

Tudvalevő, hogy Numát a trónra hívták a nélkül, hogy kívánta volna.
2. Caesar exercitum nunquam per insidiosa itinera duxit, nisi 

speculatus locorum situs. Caesar seregét veszélyes utakon sohasem vezette 
a nélkül, hogy a vidék fekvését ne tanulmányozta volna.

3. Datames, omnibus insciis, eo, ubi erat rex venit. Datames 
odajött, ahol a király volt a nélkül, hogy tudta volna valaki.

4. Fluctuat, nec mergitur.^ Ingadozik a nélkül, hogy elmerülne. — 
Quam saepe peccamus ignari. Mily gyakran vétkezünk a nélkül, hogy 
tudnók.

6. Tantum abest (ab eo), ut. . . ut jelentése: nem hogy . .., de 
sőt inkább.

Tantum abest, ut aliquam bonam gratiam quaesisse videar, ut 
multas me etiam simultates intellegam suscepisse. Nem hogy én vala- 
kinek a kegyét hajhásznám, hanem tudom, hogy sok ellenségeskedést 
szereztem magamnak.

7. Accidit után ut áll coniunctivusszal; ha azonban igehatározó 
is áll mellette, akkor quod következik utána indicativusszal (lásd 8L §. 2b)-

Acciderat, ut Allobrogum legati Romam venirent. Megtörtént, hogy 
az allobrogok követei Rómába jÖttek. — Opportune acciderat, quod Allo
brogum legati Romam venerant. Alkalmasan történt, hogfy az allobrogok 
követei Bómába jö.ttek.

8/ Következményes mondatok kapcsolhatók qui, quae, quod vo* 
natkoá5Ó névmással is (L 78. §. 2. d.)

* Párizs városának cimerében a hajó felirata.
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84. Megengedő mondatok.

1. A megengedő mondatok (az állapothatározó mellékmondat 
egy faja) azt fejezik ki, hogy valami megtörténik ugyan, de a 
főmondatban ki van mondva, hogy mégsem az következik be, 
amit a mellékmondat után Várhattunk volna. A megengedő mon- 
datokat különféle kötőszókkal kapcsolja a latin nyelv, melyek 
mellett részben indicativus, részben coniunctivus áll.

Indicativusszal állanak:
quamquam 1 ámbár, noha 
etsi j habár
Coniunctivusszal állanak:

quamvis
licet
cum (concessivum) ] 
ut (concessivum) | 
ne

etiamsi ha mindjárt is, 
tametsi mindamellett is, hogy.

bármennyire 
ha mindjárt is 
noha 
ámbár 
ha nem is; föltéve, hogy nem.

Socrates cum facile educi posset e custodia, noluit. Bár 
Socratest könnyen kiszöktethették volna a börtönből, ő ezt nem 
akarta. — Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. Hiányoz- 
zék bár az erő, mégis dícsérni kell az akaratot. — Quod turpe est, 
id quamvis occultetur, tamen honestum fieri nullo modo potest. 
Ami rút, azt noha eltitkolják is, mégsem lehet semmi módon sem 
tisztességes.

2. Megengedő értelmű főmondatokban coniunctivus conces
sivus szokott állani (1. 69. b—f.).

Sit hoc verum ) ,Licet v. ut hoc verum sit J ambar ez ^az’ le^en bar ez
Fuerit iratus I ámbár haragos volt, bár haragos lett
Licet v. ut iratus fuerit j legyen is.
Omnia possideat, non possidet aéra Mmös. Bírjon bár min- 

dent Minos, a levegő nem az övé.
Jegyzetek. 1. Az indicativusos kötőszók mellett is állhat coniunc

tivus, de akkor vagy attractio modi, vagy más körülmény (lehetőség, 
föltevés) indokolja a coniunctivus használatát.

Nam vi qvidem regere patriam aut parentis, quamquam et possis 
et delicta corrigas, tamen importunum est. Ámbár lehet eroszakkal 
kormányozni a hazát és az alattvalókat, és a bűnöket is lehet javitani, 
mégis veszélyes dolog.

2. Quamquam eredeti értelme: bármely tekintetben is, quamvis 
értejme: akárhogy akarod is.

3. Licet igéből vált coniunctio; mellette coni, praesens impf. vagy 
praBs. perfectum szokott állani.

Luce sunt clariora nobis tua consilia omnia, quae iam mecum 
licet .recognoscas. Napnál világosabbak előttiink a te összes terveid, most 
már módunkban van, hogy ezeket velem együtt megvizsgáld.

4. Quamquam és licet kötőszókat Caesar sehol sem használja.
Hittinch—Kliment: Latin nyelvtan. 1^



226

85. Hasonlító mondatok.

1. A hasonlító mondatok (a módhatározó mellékmondat egy 
faja) azt fejezik ki, hogy két cselekvés módja vagy mértéke között 
hasonlóság van.

Ha a hasonlóság valóságos, akkor a latinban indicativus 
áll, ha pedig a hasonlóság képzelt vagy feltételezett, akkor. coniunc
tivus.

Galli armorum cumulos, ut mos eis est, coacervare. A gallu- 
sok fegyvereket raktak halomba, amint ez nekik szokásuk.

2. A valóságos hasonlóságot kifejezik :
a) Kötőszók: ut, sicut, quemadmodum amint, valamint. 

A főmondatban gyakran ita, sic vonatkozó határozószó is áll.
Ut sementem feceris, ita metes. Ki mint vet ugy arat. — 

Quarnobrem, ut saepe iam dixi, proficiscere Catilina. Ezért amint 
már gyakran mondtam, távozz el Catilina.

b) Vonatkozó névmások és határozószók:
mutatás a főmondatban: Kötőszó a hasonlító mondatban
talis olyan qualis mint, amilyen
tantus akkora quantus mint, amekkora
idem ugyanaz qui mint, aki
tantum annyi quantum mint, amennyi
tantopere annyira quantopere mint, amennyire
tamdiu addig quamdiu mint, ameddig
töt annyi quot mint, ahány
eo annál quö minél
tanto annyival quanto mint, amennyivel.

Tantum scimus, quantum memoria tenemus. Annyit tudunk, 
amennyit emlékezetűnkben tartunk. — Qualix rex, talis grex Ami- 
lyen a király, olyan a nyáj. — Quot homines, tot sententiae. Ahány 
ember, annyi vélemény.

c) A hasonlóságot és különbözést jelentő melléknevek és 
határozószók után atque, ac kötőszók jelentése: mint.

Ilyen melléknevek: similis, dissimilis, par, alius, contrarius 
hasonló, különböző, egyenlő, másféle, ellenkező.

Határozószók: similiter, pariter, aeque, perinde, aliter, 
contra, secus hasonlóan, egyformán, egyenlően, éppen úgy, más– 
képpen, ellenkezőleg, más módon.

Vidébaturque aeque diuturnus futürus labor ac Veis fuerat. 
Ugy látszott, hogy a küzdelem éppoly sokáig tartó lesz, mint 
Veiben.

d) Középfokú melléknevek és összehasonlító kifejezések után 
quam áll.

Pompeius plura bella gessit, quam ceteri legerunt. Pompeius 
több háborút viselt, mint amennyit mások olvastak.

3. Ha a hasonlóság nem valóságos, hanem képzelt vagy fel- 
tételezett, akkor coniunctivus áll következő kötöszókkal:
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quasi, tamquam si mintha
ut si, velut si, perinde ac si éppen mintha.

Ez esetben a magyarban is feltételes módot használunk.
Sed quid ego his testibus utor, quasi res dubia aut obscura 

sit. De minek hivatkozom én ezekre a tanukra, mintha a dolog 
kétes vagy homályos volna.

Jegyzetek. 1. Az ut hasonlító kötőszónak néha más értelme is van.
Caesar, ut erat clemens, hostes conservavit; ut jelentése itt 

minthogy. Caesar az ellenséget megtartotta, minthogy kegyelmes volt.
2. Ha a hasonlító mondat acc. c. inf.–tól függ, akkor a hasonlító 

mondat alanya is accusativusban ali.
Ariovistus dixit se prius in Galliam venisse, quam populum Ro

manum (quam populus Romanus). Ariovistus azt mondta, hogy ő előbb 
jött Galliába, mint a római nép.

3. Ha a hasonlíté mondat állítmánya azonos a főmondatéval, akkor 
elmaradhat.

Materia in Britannia cuiusque generis, ut in Gallia, est praeter 
jagum atque abietem. Britanniában van mindenféle épületfa, kivéve a 
bükköt és a jegenyefenyőt.

4–. Minél — annál vonatkozó határozóknak quo — eo, vagy ut — 
ita felel meg.

Quo brevior lex est, eo facilius tenetur. Minél rövidebb’ a törvény, 
annál könny ebben értik meg. — Vagy: Ut brevior lex est, ita facilius 
tenetur. — Vagy: Brevissima quaeque lex facillime tenetur.

5. Nemo alius, nisi senki más, mint (csak)
nihil aliud, nisi semmi más, mint (csak).

6. Mintha hasonlító kötőszót néha a latin más módon fejezi ki.
Hostes se recipere videntur. Ugy látszik, mintha az ellenség vissza- 

vonulna (nom. c. inf.). Hostes se recipere simulabant (acc. c. inf.). Az 
ellenség azt szfnlelte, mintha visszavonulna (visszavonulást színlelt).

7. Tam . . . quam úgy — mint, csak melléknevek és igék mellett 
állhatnak.

Tam beati, quam iste est, non sumus. Oly boldogok nem vagyunk, 
mint ez. Tamquam mellett indicativus is állhat. Cicero haec cecinit tam
quam vates. Cicero ezeket megjövendölte, mint valami jós.

8. Megjegyzendő végül:
Idem facio, quod tu — mint (amit) te.
Eosdem sequimur, quos vos — mint (akiket) ti.

9. Liviusnál ut—ita jelentése néha: ámbár—mégis.
10. A cum és ut kötőszócskák használatának összefoglalása:

Indicativusszal
1. temporale amikor 80. §. 2Aa
2. iterativum valahány-

szor 80. §. 2Ab
3. inversum midőn

egyszerre 80. §. 2Ac
4. explicativum azáltal,

hogy 80. §. 2Ad

cum
Coniunctivusszal

5. narrativum midőn 80. §. 2Ba
6. causale mivel, mint

hogy 80. §. 2Bb
7. concessivum ámbár,

noha 80. §. 2Bc
8. adversativum míg,

holott 80. §. 2Bd



ut
1. temporale mihelyt,

axnint 80. §. 4.
2. comparativum amint,

ahogy 85. §. 2.

3. finale azért, hogy 82. §. 2.
4. consecutivum úgyhogy 83. §. 1.
5. concessivum ámbár,

noha 84. §. 1.

86. I'eltételes mondatok.

1. A feltétéles mondat (az állapothatározó mellékmondat egy 
faja) azt fejezi ki, aminek előbb meg kell lennie vagy történnie, 
hogy a főmondatban kimondott cselekvés meglehessen vagy meg- 
történhessék.

A feltételes mondatot előtagnak (protasis) is nevezik, a fel- 
tételből származó következményt kifejező mondatot pedig utótag– 
nak (apodosis). A valóságban a feltétel mindig megelőzi a követ– 
kezményt, de a beszédben lehet szólni előbb a következményről 
és azután a feltételről.

2. A feltételes mondatok kötőszavai: si ha, nisi ha nem 
(kivéve ha), si-non ha-nem (mikor a tagadás egy szóra vonatkozik), 
sin ha pedig, ha ellenben.

A feltételes mondat gyakran kötőszó nélkül áll; ez eset- 
ben az olvasóra bízza az író, hogy az illető mondatot úgy értse, 
mint feltételes mondatot. Az illető mondatban ez esetben indica
tivus, vagy coniunctivus potentialis ali.

Negat quis, nego; ait, aio. Azt mondja valaki, hogy nem, 
én is azt mondom; ha igent mond, igent mondok. — Brevis esse 
laboro, obscurus fio. Rövid akarok lenni, homályos leszek. — 
Scribet versus, laudato. Verseket fog írni, dícsérjed. — Sit spes 
fallendi, miscebis sacra profanis. Legyen kilátásod arra, hogy nem 
vesznek észre, felforgatsz mindent, ami szent és ami nem szent.

A feltételes mondatban a latinban indicativus vagy coniunc
tivus áll, a magyarban jelentő vagy feltételes módot használunk.

Jegyzet. a) Ha e függő golyót eleresztem, leesik.
b) Ha e függő golyót elereszteném, leesnék.
e) Ha e függő golyót el fogom ereszteni, le fog esni.
d) Ha e függő golyót eleresztettem volna, leesett volna.
Az első példában azt akarom kimondani, hogy ha a feltétel meg- 

történik, akkor okvetlenül beáll a következmény (reális eset).
A második példában kétféle értelme van a mondatnak; megtehet- 

ném (potentialis), hogy elerésztem, akkor bizonyosan leesnék (ez a 
potentiális eset). Azt is jelenti e mondat, hogy a golyó le^sné/c, ha el- 
ereszteném, de nem esik le, mivel nem eresztem el; itt tehát a követ– 
kezmény és a feltétel ellenkezik a valósággal (irreális esét).

A harmadik példa a jövó'ben beálló reális esetet fejezi ki, a ne- 
gyedik pedig a multra vonatkozó potentiális és irreális esetet. — Ha 
magadat hioátlannak tartod, csalódol (reális); — csalódhatol (poten
tialis).
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A feltételes mondatnak három esetét különböztetjük meg:
a) Reális eset. Egyszerű következtetés; a fő– és mellék– 

mondatban indicativus áll, ha a főmondatot az illető feltétel mel
lett valóban bekövetkezőnek akarjuk kifejezni.

Si mentiris, peccas. Ha hazudsz, vétkezel.
Si mentitus es, peccavisti. Ha hazudtál, vétkeztél.
Si mentieris, peccabis. Ha hazudni fogsz, vétkezni fogsz.
Naturam si sequemur ducem, nunquam aberrabimus. Ha a 

természetet fogjuk vezetőül követni, sohasem fogunk eltévedni.
Si vis pacem, para bellum. Ha békét akarsz, készülj háborúra.
b) Potentiális eset. Ha a feltétel lehetséges vagy képzel– 

hető, akkor a fő– és mellékmondatban coni, praesens imperf. vagy 
praes, perfectum (coniunctivus potentialis) áll.

Si mentiaris, pecces. Ha esetleg hazudsz, vétkezel.
Si mentitus sis, peccaveris. Ha esetleg hazudtál, vétkeztél.
Si quis gladium apud te sana mente deposuerit, repetat 

insaniens: reddere peccatum sit, officium non reddere. Ha valaki 
kardját nálad józan ésszel letétbe helyezte, esetleg visszakéri önkívü– 
leti állapotában: visszaadni bűn lehet, vissza nem adni kötelesség.

c) Irreális eset. Ha a feltétel a valósággál ellenkezik és a 
következmény sem valósulhat meg, akkor a fő– és mellékmondat- 
ban coniunctivi praet. imperfectum vagy praet. perfectum áll (con
iunctivus conditionalis).

Si mentireris, peccares. Ha hazudnál, vétkeznél.
Si menlltus esses,peccavisses. Hahazudtál volna, vétkeztél volna.
Ego nisi peperissem, Röma non oppugnaretur; nisi filium 

haberem, libera in libera patria mortua essem. Én ha nem szül– 
tem volna, Rómát most nem ostromolnák; ha nem volna fiam, 
mint szabad nő szabad hazában haltam volna meg.

Jegyzetek. 1. A potentiális esetben a főmondatban állhat coni, 
potentialis, optativus, hortativus vagy imperativus is.

Si sciens fallo, Juppiter me perdat. Ha tudva csalok, Jupiter pusz- 
titson el engem.

2. A potentiális esetnél a főmondatban indicativus is állhat annak 
jelölésére, hogy a következméhy bizonyosan beáll, ha a lehetőnek kép– 
zelt feltevés megvalósul.

Si quStiens peccant homines, sua fulmina mittat Juppiter, exiguo 
tempore inermis erit. Ha valahányszor az emberek vétkeznek, Jupiter 
lesujtana villámaival, rövid idő alatt nem lenne fegyvere.

3. Az irreális esetben a főmondat állítmánya indicativusban is 
állhat, ami azt jelenti, hogy a következmény bizonyosan beállt volna, 
ha a feltétel ellenkezője történt volna.

Et si fata deum, si mens non laeva fuisset, Impulerat ferro Argo* 
Ucas foedare latebras. És ha az istenek végzete, és ha józan eszünk nem 
lett volna ellenünk, akkor (Laocoon) rávett volna bennünket arra, hogy' 
fegyverrel pusztítsuk el rútul a görögök rejtekhelyét.

4. Néha valamely feltételt lehet potentiálisnak és irreálisnak képzelni.-
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Nisi Alexander essem, ego vellem esse Diogenes. Ha nem volnék 
Sándor, Diogenes szeretnék lenni. — Si non Alexander sim, ego velim 
esse Diogenes. —Nagy 8ándor dicsősége nagyobb, ha a potentiális esetet 
mondatjuk vele.

Si fractus illabatur orbis, Impavidum ferient ruinae. Ha össze– 
roppanva reá zuhanna az égbolt, mint rendületlent sujtanák a romok.

A potentiális illabatur nyomatékosabb és jellemzőbb, mint az 
irreális iUaberötur.

5. Ha az irreális feltétel más mondattól függ, akkor a feltétel fő– 
mondatában coni, praet. perfectum helyett a coniugatio periphrastica 
activa coni, praes. perfectum-a> áll. — A coni, praet. imperfectum meg- 
marad. (A protasis mindig változatlan marad.)

Si hoc diceres, errares. Ha ezt mondanád, tévednél.
Si hoc dixisses, erravisses.
Non dubito, quin, si hoc diceres, errares. Nem kétlem, hogy ha 

ezt mondanád, tévednéL
Non dubito, quin, si hoc dixisses, erraturus fueris.
Non dubitabam, quin si hoc dixisses, erraturus fuisses.
Dic, quidnam facturus fueris, si eo tempore censor fuisses. — 

Mondd, mit tettél volna, ha abban az időben censor lettél volna. — 
Mit tettél volna = Quid — fecisses ? Mondd, mit tettél volna. (Mint
hogy itt függő kérdés van, egy coniunctivust kellene újból coniunctivusba 
tenni. A latin ily körülírással segit: mit akartál (volt) tenni — quid 
facturus fuisti s ez függő kérdésben lesz: quid facturus fueris ?)

Ha a feltétel verbum dicendi, vagy sentiendi-től függ, akkor a fel- 
tétel főmondata acc. c. inf.-val van a latinban kifejezve s ez esetben a 
coni, praét. imperfe0tum-o.sk —urum esse felel meg, a coni, praet. 
perfXnak pedig —urum fuisse. (A protasis változatlanul marad.)

t Puto te, si hoc diceres, erraturum esse.
* Puto te, si hoc dixisses, erraturum fuisse.

6. Néha a latinban és magyarban is a főmondat indicativusban 
áll annak a kifejezésére, hogy a bizonyossághoz, megvalósuláshoz közel áll.

Si ünum diem morati essemus, moriendum omnibus fuit. Ma
gyarban: meg kellett volna, vagy meg kell vala halnunk, ha egy napot 
késlekedtünk volna.

Si hoc dixisses, errare potuisses v. potuisti v. poteras.
Indicativus áll, ha az állítmány gyanánt possum, debeo szerepel, 

vagy coniugatio periphrastica alakja, vagy pane v. propé igehatározó 
fordul elő. (Ezen igék, igealakok és igehatározók önmagukban is vala
mely cselekvésnek valóra válását jelzik.)

Pons sublicius iter paene hostibus dedit, ni unus vir fuisset, 
Horatius Cocles. A cölöphíd majdnem utat adott (volna) az ellenségnek^ 
ha nem lett volna egy férfiú, Horatius Cocles.

7. Nisi jelentése: kivéve, ha; tagadó főmondat után: csak; si nön 
feltóve, hogy (ha) nem.

M&moria minuitur, nisi eam exerceas. Az emlékezőtehetség csök– 
ken, kivéve, ha az ember gyakorolja. Memoria minuitur, si eam non. 
exerceas. Az emlékezőtehetség csökken, ha az ember nem gyakorolja.

Nemo hoc dixit, nisi ego — csak én.
é. Sin, sin autem ha azonban; a si-vel megkezdett feltevést ellen- 

tétesen folytatj a.
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Si te Catilina interfici iussero, residebit in re publica reliqua 
coniuratorum manus; sin tu exieris, exhaurietur ex urbe sentina rei 
publicae. Ha téged Catilina kivégeztetlek, le fog csillapodni a köztársa- 
ságban az összeesküvők hátralevő csapata; ha azonban te ki fogsz vo- 
nulni, ki fog tisztulni a városból a köztársaság söpredéke.

9. Si non helyett gyakran si minus áll hiányos mondatban, mely- 
hez az előbbi mondat állítmányát kell odagondolni.

10. Si modo, dum, dum modo (tagadólag: modo ne, dum ne, 
dum modo ne) feltételes óhajtó mondatokat kapcsolnak; jelentésük: ha 
csak, bár, bárcsak.

Oderint, dum metuant. Bár gyűlöljenek, de csak féljenek tőlem.
Nedum (coniunctivusszal, vagy participiummal) jelentése: nem 

hogy, annál kevésbbé.
Vix in ipsis tectis frigus vitatur, nedum in mari et in via sit 

facile abesse ab iniuria temporis. Magukban a házakban is alig lehet 
elkerülni a hideget, annál kevésbbé lehet a tengeren és úton óvakodni 
a kedvezotlen időjárástól. — Mortalia facta peribunt: Nedum sermonum 
stet honos et gratia vivax. Az emberi alkoíások el fognak pusztulni, 
annál kevésbbé marad meg a szavak jelentése és használata.

11. Si-nek néha gyakorító’ (iterativum) értelme van.
Si quis a domino prehenderetur, consensu militum eripiebatur. 

Ha valakit gazdája megfogott, a katonák közös akarattal kiszabadították.
12. Gyakran a cum kötőszó is kapcsol feltételes értelmű mon

datot. Magyarban is gyakran időhatározó kötőszót használunk feltételes 
helyett.

Quid domini faciant, audent cum talia fures. Mit tegyenek a 
gazdák, mikor ilyesmiket merészelnek a tolvajok.

87« A szórend.

1. A latinban a mondat élén az alany, végén pedig az állít– 
mány szokott állani.

Az alanyhoz tartozó mondatrészek (jelző, értelmező) az alany 
közelében vannak elhelyezve, az állítmányhoz tartozók (tárgy, ha- 
tározók) pedig az állítmány közelében (egyenes szórend).

A rendes (grammaticai) szórendben elsö helyen áll az alany, 
az utolsó helyen az állitmány.

Dictator triumphans in urbem redit. A dictator diadalmenet- 
ben a városba visszatér.

Jegyzetek. 1. A jelző a latinban, eltérőleg a magyartól, többnyire 
a jelzett főnév mögött áll.

Populus Romanus a római nép.
2. Bizohyos kifejezéseknek állandó szórendjük van.
Senatus pöpulusque Böm nus. — Terri marique. — Dömi mili

tiaeque. — Ferro ignique. — Sacra Via. — Mons Sacer.
• 3. Cicero és Caesar a főnevet jelzőjétől, az igét kiegészítőjétől ritkán 

választja el; ellenben Livius mondatrészeket, sőt gyakran egész monda
tokat iktat közbe.
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2. Az egyenes szórendtől való eltérést szónoki, vagy fordí– 
tott szóren4-nek (inversio) nevezzük.

Ezt alkalmazza a latin, ha valamit ki akar emelni. Ha a 
magyarban az állítmányt akarjuk kiemelni, akkor ezt állítjuk a 
mondat élére, ha pedig más mondatrészt akarunk hangsúlyozni, 
akkór ezt tesszük az állítmány elé.

Á latinban a kiemelendő szó a mondat élén áll, a másod– 
sorban kiemelendö pedig a mondat végén.

Equitibus Romanis, honestissimis viris, afferuntur ex Asia 
cotidie litterae. Római lovagoknak, tiszteletreméltó férfiaknak 
naponta hoznak Ázsiából leveleket. — Suos enim agros studiose 
colebant, non alienos cupide adpetebant, quibus rebus et agris et 
urbibus et nationibus rem publicam auxerunt. Saját földjeiket 
ugyanis szorgalmasan művelték, nem kívánták meg mohón a 
másét, így aztán földekkel, városokkal, tartományokkal gyarapí- 
tották a köztársaságot.

Jegyzetek. 1. A jelző akkor van kiemelve, ha a jelzett főnév előtt áll.
C. Mücio, adulescenti nobili, indignum videbatur populum Roma

num obsideri. Caius Mucius, a nemes ifjú méltatlannak tartotta azt, 
hogy a római népet ostromolják.

2. Egymáshoz tartozó mondatrészek latinban az egymástól való 
elválasztás (hyperbaton, traiectio) által is kiemelhetők.

Si quid est in me ingenii. Ha van bennem némi tehetség.
3. Kiemeli a mondatrészeket a fordított sorrend is (chiasmus a 

görög /–chi betűről elnevezve).
Veientes bellum quiéte, quietem bellő in vicem eludebant. A Vei- 

beliek a háborút békével, a békét háborúval játszották ki.
4. Azáltal is kiemelhető valamely mondatrész, ha több mondat 

elején ismé.tlődik (anaphora).
Tum tantus pavor, tanta trepidatio fuit. Ekkor oly nagy rémü– 

let, oly nagy kapkodás állt be.

Mivel a mellékmondatok mondatrészeket helyettesítenek, mon- 
datbeli sorrendjük olyan, mint. a megfelelő mondatrészé.

Ha az állítmány az első helyen áll, nyomatékos értelme van 
és külön határözót tehetünk melléje. Movebant consulem haec. 
Ugyancsak meghatották a consult ezek az események. Exsultare 
gaudio plébes. Nagyon ujjongott örömében a köznép.

3. A latin nyelv inkább alárendelt mondatokat használ, míg a 
magyar többnyire mellérendelt mondatokat. A mellékmondat a 
latinban vagy a főmondat előtt áll, vagy mögötte, vagy pedig a 
főmondatba van beékelve.

aj Arma habemus non adversus eam aetatem, cui etiam 
captis urbibus parcitur. Fegyvereink nem olyan korúak ellen van
nak, akiknek még városok elfoglalásakor is meg szoktak kegyel- 
mezni (Aa).
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Cum hostes adessent, cives ex agris in urbem demigrant. 
Mivel az ellenség közeledett, a polgárok a szántóföldekről a vá– 
rosba vonultak (aA).

b) A közbeékelésnél a főmondat és mellékmondat közös alanya, 
vagy az előző mondatra vonatkozó szó a mondat élén áll.

M. Fürius Camillus in Faliscos, cui id bellum mandatum 
erat, proficiscitur. (AaA) Marius Furius Camillus, akire ezt a hábo– 
rut bízták, a faliscusok földjére utazott.

A latinban előfordul néha, hogy főmondat van a mellék– 
mondatba ékelve, vagy a fő– és mellékmondat egészen összefonódik.

Quae breviter qualia sint in Cn. Pompeio consideremus. 
Vizsgáljuk meg röviden, hogy ezek a tulajdonságok milyen mér– 
tékben vannak meg Cneius Pompeiusban.

4. A latinban kétféle körmondatot (periodus) különböztetünk 
meg, ú. m.: elbeszélő (történetírói) és szónoki körmondatot.

Az elbeszélő körmondat tulajdonképen többszörösen összetett 
mondat, melyben egy főmondat köré több mellékmondat, infiniti- 
vusos és participiumos szerkezet csoportosul. Ezt különösen a tör– 
ténetírók alkalmazzák.

Liviusnak egy körmondata így hangzik:
Veientes ignari

1. se iam ab externis oraculis proditos,
2. iam in partem praedae suae vocatos deos,
3. alios vötis ex urbe sua evocatos hostium templa no- 

vasque sedes spectare
4. seque ultimum illum diem agere nihil minus timentes 
quam subrutis cuniculo moenibus arcem iam plenam

hostium esse,
in mürös prö se quisque armati discurrunt mirantes, 

quidnam id esset, quod,
1. cum tot per dies nemo se ab stationibus Romanus 

movisset,
2. tum velut repentino icti furore improvidi currerent.

Jegyzet. Az ilyen körmondatot magyarra több mellérendelt mon
datra osztva szoktuk forditani.

5. A szónoki körmondat jellemző sajátságai az arányosság 
hangzatosság és szónoki dísz. Cicerónál olvassuk a következő kör– 
mondatot (De Imp. Cn. Pompei):

Nunc,
cum et auctoritatis in me tantum sit, 

quantum vos honoribus mandandis esse voluistis, 
et ad agendum facultatis tantum, 

quantum homini vigilanti ex forensi usu prope coti
diana dicendi exercitatio potuit afferre
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certe
et, si quid auctoritatis in me est,

apud eos utar,
qui eam mihi dederunt,

et, si quid in dicendo consequi possum,
iis ostendam potissimum,

qui ei quoque rei fructum suo iudicio tribuendum esse 
duxerunt.

Jegyzetek, 1. A hangzatosságot hosszú és rövid szavak kellő egybe– 
állításával érték el a szónokok, vagy egymáshoz tartozó szavak elvá– 
lasztásával, mit a szabadabb szórend megengedett. Különösen a mondat 
végén alkalmaztak ritmikus hangzású szavakat, pl. — esse videatur 
(— v v/ — y), comprobavit (— — kj), amplificavit (— ^ — <>). E rit
mikus clausula miatt látszólagos mondattani következetlenségek is elő– 
fordulnak az auctorokban.

2. A szónoki díszt tropusok és figurák alkalmazásával adták meg 
beszédeiknek a szónokok. Cicero beszédeiben sok tropus és figura van. 
Igy például De Imp. Gn. Pompei c. beszédóben a 31—34. §-ban, leszá– 
mítva egy közbeékelt állító mondatot, egymás után 20 kérdőmondat 
következik; tanuságául a nagy szónok hatalmas szóbőségének és élénk 
képzelőtehetségének. Pro 8. Roscio Amerino c. beszédében pedig a 
110. §-ban a kétszínűség jellemzésére négy ügyes antithesist alkalmazott.

88. Stilisztikai sajátszerűségek a beszédrészek 
használatában.

A) Főnevek.
1. A latin concret (magánvaló) főnévnek a magyarban gyakran 

abstract (elvont) főnév felel meg.
Cato senex Cato öregkorában.
mé puerö gyermekkoromban
Cicerone consule Cicero consulsága idejében.

2. Gyakran a nép neve szolgál az ország neve gyanánt.
Etrusci Etruria
Helvetii a helvetiusok országa
Belgae a belgák földje.

Helvetii angustos se fines habere arbitrabantur, qui in lon
gitudinem milia passuum CCXL, in latitudinem CLXXX pa
tebant. — A helvetikusok azt hitték, hogy az ő országuk szűk, 
pedig ennek hossza 360 km, szélessége pedig 270 km volt.

3. Néha abstract főnevek gyüjtőnév gyanánt szerepelnek, 
mint a magyarban.

iuventus — iuvenes az ifjak
nobilitas — nobiles a nemesek
levis armatura = leviter armati könnyű fegyverzetűek.
4. Katonai kifejezésekben némely egyesszámú főnév gyüjtő– 

név gyanánt szerepel.
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mlles katonák, katonaság eques lovasság 
pedes gyalogság Poenus a púnok.
5. A latin többesszámot használ, ha több birtokosról 

van szó.
militum animos confirmare a katonák lelkét bátorítani 
odia hominum az emberek gyűlölete.
Az időjárás tüneményeinek megjelölésénél : 
nives havazás
frigora hideg időjárás.
Elvont főnév többszörös nyilvánulásának jelzésére: 
inimicitiae ellenségeskedés
mortes halálesetek.
Személyneveknél, ha több hasonnevűt vagy hasonló tulaj– 

donságú egyént akar megjelölni :
P. et Cn. Scipiones. Publius és Cneius Scipio.
Cátönes az olyan emberek, mint Cato.
6. A test vagy a lélek tevékenységére, állapotára vonatkozó 

kifejezésekben a latin szereti alkalmazni a corpus és animus 
főneveket.

animos militum confirmare a katonákat buzdítani
animo frangi elcsüggedni
corpus cürare ápolni magát
corpus humi prosternere a földön elterülni.
7. A latin szereti alkalmazni a res főnevet. (Körülbelül 30-féle 

jelentése van.)
res publica

res militaris
res frumentaria

állam, köztársaság, politika, poli 
tikai ügy, politikai pálya 

hadászat, hadtudomány 
élelmezés, közélelmezés.

res = tényállás, tény, dolog, helyzet, állapot, ok, körülmény, 
tekintet, eszköz stb.

8. Különféle latin szerkezetet magyarra főnévvel fordíthatunk:
sol öriens 
legati necati 
is, qui dicit
ea, de quibus dicitur 
scio, quid sentias 
is, qui causam dicit 
deos esse confiteor 
patrem esse obliviscitur 
9. Személyekre vonatkozó igéket nem igen alkalmaz a latin 

dolognevek mellett.
Hic liber est de amicitia. Ez a könyv a barátságról szól.
Romani cum Carthaginiensibus Róma Carthagóval háborút vi- 

bellum gesserunt. selt.

napkelte
a követek meggyilkolása
a szónok
a beszéd tárgya 
tudom, mi a véleményed 
a vádlott
az istenek létezését vallom 
megfeledkezik apa voltáról.
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10. A latin egyszerű főnevet, jelzős vagy határozós főnevet 
magyarra néha összetett főnévvel fordítjuk.

gaudium 
officium 
timor 
supplicium 
multa tela 
nocturnus visus 
cupiditas regnandi 
signum ex marmore 
folium* ex arbore 
industria in agendo 
vultus 
vita 
civis 
filius ex fratre
11. A ~tio végű abstract 

lehetőségét és módját jelölik.
oppugnatio

«
«.

12. A –tor végű főnevek 
jellemző cselekedetet fejezik ki.

mercator 
örator

örömérzet 
kötelességérzet 
félelemérzet 
büntetésmód 
nyílzápor 
álomlátás 
uralomvágy 
márványszobor 
falevél 
nagy tevékenység 
arckifejezés 
életmód; életrajz 
polgártárs 
unokaöcs.

főnevek a cselekvést, a cselekvés 

ostrom 
az ostrom lehetősége 
az ostrom módja.
a hivatásszerű foglalkozást vagy

kereskedő 
szónok

Fabius, patriae conservator Fabius, a haza megmentője 
Brutus ', interfector Caesaris Brutus, Csesar gyilkosa.

annak kiválóságát akarja ki- 
mutató névmást kapcsol, mit

a bölcs Socrates.

13. A tulajdonnév mellett, ha 
emelni, a latin köznevet, vagy ille 
azonban magyarra nem forditunk le.

Socrates homo sapientissimus 1 
Socrates ille sapientissimus J
14. Néha a latin főneveket magyarra melléknévvel (a latin 

elvont meghatározást a magyarban jelzővel) forditjuk.
ubertas agrorum 
varietas fructuum 
arborum proceritates 
castra hostium 
corporis dölor 
crurum tenuitas 
böna 'animi 
strtita viarum 
iuventus ac vires 
ardor et impetus 

kövér szántó'földek 
különféle termékek 
a magas fák 
az ellenséges /tabor 
testi fájdalom 
vékony lábszárak 
lelki javak 
kövezett utak 
fiatalos erő 
heves. támadás.
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15. Némely latin főnevet ny omatékos (praegnans) j elentése miatt 
magyarra jelzős főnévvel forditunk.
Occasio 
gravitas 
opinio 
voluntas

kedvező alkalom 
komoly magatartás 
egyéni vélemény 
jóakarat.

B) Melléknevek.
1. A melléknév főnév gyanánt is szerepelhet a himnemu 

többes nominativusban, mint a magyarban, ha osztályt, rendet jelent. 
docti a tudósok pauperes szegények urbani városiak
divites a gazdagok mortales halandók Pompeiani P. hivei.

A semleges nominativus az elvont fogalmat jelöli.
bonum a jó verum az igazság
honestum a becsületesség ardua a nehézség.
A többes semleges nominativust néha jelzős főnévvel fordit- 

juk magyarra.
multa in hac re vídeo sok vonatkozást látok ebben a dologban 
magna spectare nagy célt kitűzni, nagyralátni.

Jegyzet. nemo doctus egy tudós sem
vere doctus valódi tudós.

2. Helyet és időt jelölő 
főnéwel forditunk:

summus mons 
media urbs 
primo vere 
media aestate

mellékneveket magyarra gyakran

a hegy teteje 
a város közepe 
tavasz kezdetén 
nyár derekán.

3. A latin középfokú mellékneveket néha alapfokú mellék– 
néwel fordítjuk, határozókkal kapcsolatban.
Themistocles liberius vivebat Themistocles kissé szabadon élt. 
Senectus est natura loqudcior Az öreg ember természeténél 

fogva kissé fecsegő.
4. A superlativus gyakran túlzó fok (elativus) gyanánt sze- 

repel.
res gravissima rendkívül fontos dolog 
simillimus Neronis szakasztott Nero.

Jegyzetek. 1. A latin nyelv általában sokkal gyakrabban szereti a 
superlativust alkalmazni, mint a magyar.

2. A középfok eró'sítésére szolgál: multo, aliquanto, etiam;
a felső fok eró'sítésére: longe, vel, quam.
Cicero quam maximis itineribus in Ciliciam contendit. Cicero 

sietve Ciliciába utazott.
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5. Ha a latin két dolgot összehasonlít, akkor mind a két tulaj-
donságot comparativusba teszi.
Caesar milites'ex maioribus ca

stris in minora traduxit
Pannonia superior
Pannonia inferior
AsiaMinor

Caesar katonáit a nagy táborból 
átvezette a kis táborba

Felső-Pannonia
Alsó-Pannonia
Kisázsia.

6. Ha egy dolgon két tulajdonság van összehasonlítva, akkor 
a latin mindkét melléknevet középfokba teszi, vagy alapfokot hasz- 
nál magis-szal olyanformán, mint a magyar:

hoc est argutius, quam verius; hoc est magis argutum, quam 
verum = ez inkább elmés, mint igaz.

C) Számnevek.
1. Unus a latinban ezt is jelenti: csak egy.
Hoc unum dico csak ezt az egyet mondom.
Unus néha ezt jelenti: egyedűl.
Terris magis omnibus unam fertur coluisse. — Azt mondják, 

hogy egyedül ezt szerette jobban minden földnél.
pauci csak kevesen, semel csak egyszer.
2. A latin rendszám helyett a magyarban tőszámot haszná– 

lunk az idő megjelölésénél.
Anno millesimo nongentesimo 1900-ban. — Höra octava. 

Nyolc órakor.
3. Az osztó számnevek használatában a latin pontosabban 

jelőli a vonatkozást.
Singulis annis bini consules creabantur évenként két con

suit választottak. Pluralia tantum-ok mellett osztószámnév szokott 
állani. Duae aedes két templom; binae aedes két ház; duae litterae 
két betű; binae litterae két levél; trina (terna) castra három tábor.

D) Névmások.
1. A személynévmást a latin csak akkor alkalmazza, ha 

különös nyomaték van rajta.
Nös, nös, dicam aperte, nös consules desumus. — Mi, mi, 

nyiltan fogom megmondani, mi consulok nem teljesítjük köteles- 
ségűnket. — Tu ut unquam te corrigas ? — Te hogy valaha meg- 
javulj?

2. A visszaható nóvmást (sui, sibi, se, suus) a latin követ– 
kező esetekben használja:

a) ha a mondat (3. személyű) alanyára vonatkozik.
Rex'filium suum, necavit, rex filium eius necavit; a király 

megölte az ő fiát (suum filium = saját fiát; eius filium = más va
lakinek a fiát).
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Helvetii aut suis finibus Germanos prohibent aut ipsi in 
eorum finibus bellum gerunt. — A helvetiusok vagy a határainktól 
tartják vissza a germánokat, vagy ők maguk hadakoznak azoknak 
a földjén.

b) A mellékmondatban akkor van visszaható névmás, ha a 
mellékmondat a főmondat alanyának véleményét tartalmazza.

Alexander aegre ferebat, quod complures Macedones se su
osque amicos, deseruissent. — Sándor fájlalta, hogy több macedon 
elhagyta őt és barátjait. (A mellékmondatban A. véleményét jelöli 
az író a coniunctivus obliquusszal.) — Alexander aegre ferebat, 
quod complures Macedones eum eiusque amicos deseruerant.

c) Ipse ellentétben reflexivumul szolgálhat.
Caesar ex militibus quaesivit, cur de sua virtute (= militum), 

aut de ipsius diligentia (— Caesaris) desperarent. — Caesar meg- 
kérdezte a katonáktól, hogy miért kételkednek a maguk vitézsé- 
gében vagy az ő gondosságában.

Jegyzetek. 1. Néha a reflexivum külön személyekre is vonatkozik.
Ariovistus dixit neminem secum (= cum Ariovisto) sine sua per

nicie (nemo-ra vonatkozik) contendisse. Ariovistus azt mondta, hogy 
ővele senki sem mérkőzött a maga veszélye nélkül.

2. A reflexivum más alanyra is vonatkozhatik.
Multos homines peccatorum suorum paenitet. — Sok ember meg- 

bánja vétkét — Milites hostibus sui colligendi facultatem non dederunt. 
A katonák nem engedték, hogy az ellenség összeszedjc magát.

3. Néha az író világosság kedvéért reflexivum hélyett is mutató név– 
mást használ.

Sicinius civibus persuasit, ut rebus suis omnibus relictis una 
cum eo secederevit. — Sicinius rábeszélte a polgárokat, hogy minden 
vagyonukat hátrahagyva vele egyiitt vonuljanak ki.

4. Inter nos-t magyarra egymás kölcsönös 'névmással (pronomen 
reciprocum) forditjuk.

inter nös amamus szeretjük egymást
inter vos amatis . szeretitek egymást 

. inter sé amant szeretik egymást.
Frater fratrem ne deserat. A testvérek ne hagyják el egymást.

3. Birtokos nővmást a latin csak akkor használ, ha világös- 
ság kedvéért külön meg kell jelölni a birtokviszonyt.
oculis cernimus szemeinkkel látunk.
cur in meas possessiones venis? miért jössz az én területemre ?

Jegyzet. Néha a birtokos 
tése van;

suo iure 
tuo tempore 
pater meus

névmásnak valami sajátságos jelen- 

teljes joggal 
a rádnézve kedvező időben. 
édesapám.

Cicero suo anno consul factus est. Cicero a törvényszabta időben 
lett consul.
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4. Mutatő névmások :
Hic a közelebbi személyre vagy dologra vonatkozik.
Iste a második személyre vonatkozik, ille pedig a harmadik 

személyre és távolabbi dologra.

haec urbs ez a város, városunk
ista urbs az a varos, melyben te vagy
illa urbs az a város, melyben ő van.

Jegyzetek. 1. Zste-nek inkább gáncsoló mellékértelme van, iZZe-nek 
pedig dícsérő.

Quamdiu füror iste tuus nos eludet ? — Meddig fog még kiját– 
szani bennünket ez a te gonosz dühösséged ? — Solö ille. A hires Solon. 

2. illud Socratis Socratesnek az a hires mondása.

5. Meghatározó névmások.
Is gy&kran azt jelenti: olyan.
Facile is imperator exercitum potest continere, qui se ipse 

continet. — Könnyen meg tudja fékezni seregét az olyan vezér, 
aki önmagát, megfékezi.

Id est jelentése: azaz.
Contio, quae ex imperitissimis constat, tamen iudicüre sölet, 

quid intersit inter popularem, id est levem civem, et inter con
stantem. A népgyűlés, mely a legjáratlanabb emberekből áll, 
mégis megszokta állapítani, hogy mi a különbség a népszerű, azaz 
könnyelmű polgár és az állhatatos polgár között.

Et is, et is quidem jelentése: meg pedig.
Homo memoriam habet, et eam infinitam. — Az embernek 

emlékezőtehetsége van, még pedig végtelen.
Idem jelentése ugyanaz, néha így fordítjuk: éppen, ugyan- 

csak.
Dixi ego idem in senatu caedem te optimatium coutulisse 

in ante diem V. Kal. Nov. —t ügyanesak én mondtam meg a 
tanácsban, hogy te az előkelők legyilkolását október 28-ra tűzted ki.

Jegyzet. Idem után a vonatkozó névmást magyarra mint kötőszó- 
val forditjuk.

Servi iisdem moribus esse solent, quibus domini. A szolgák 
ugyanolyan erkölcsűek szoktak lenni, mint uraik.

Ipse aíapjelentése, Ő 
dítjnk.

ipsö illo löco 
porta ipsa se aperuit' 
in ipsö exordio 
plerösque ipsos növi 
ipsum magistrum superavit 
ipsum* nómen 
res ipsa

maga; néha azonban másképen i

éppen azon a helyen 
a kapu magától kinyilt 
mindjárt a bevezetésben 
többeket személyesen ismerek 
saját mesterét múlta fölűl 
a puszta név 
a valódi tényállás.
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6. Vonatkozó névmás.
a) A vonatkozó névmás qui, quae, quod, a főnevet, melyre 

vonatkozik, gyakran a mellékmondatba vonja (attractio).
Camillus milites, quos circum se habebat, cohortatus est. 
Camillus, qúos circum se habebat milites, cohortatus est. 
Camillus buzdította a körülötte lévő katonákat.
Magyarban is előfordul néha. Amely eb egyszer a Dunát 

általúszta (az az eb, amely), neki megy a tengernek is.
b) A latin gyakran vonatkozó névmást használ, ahol a ma

gyarban mutató névmást alkalmazunk.
• Qui patre puer orbatus sub matris tutela adolevit. — Ö 

gyermekkorában elvesztette atyját és így anyja gondoskodása alatt 
nőtt fel.

qua re audita ennek hírére
quae cum ita sint ennélfogva
quo facto erre, ezután.

c/ A vonatkozó névmással kapcsolt mellékmondatot ma
gyarra néha főnévvel, melléknévvel vagy melléknévi igenéwel 
fordítjuk.
is, qui dicit a szónok
ii, qui audiunt a hallgatók
Germani, qui trans Rhenum incolunt a rajnántúli germánok 
pons, qui erat ad Genavam 
quae in castris geruntur 
quö consuerat intervallo hostes

sequitur

a genavai híd
a táborban történt események 
a szokott távolságban követi 

az ellenséget.
d) A vonatkozó névmással kapcsolt mondatot magyarra néha 

ellentétes vagy okhatározó mondattal forditjuk.
Multa pollicitus est, quae non praestitit. — Sokat ígért, de 

nem teljesitette.
e) A latin vonatkozó névmással kapcsolt mondatot néha ma

gyarban két mondatra bontjuk fel.
Errare malo cum Platöne, quem tu quanti facias scio. In- 

. kább akarok tévedni Platóval, akiről tudom, hogy mennyire be- 
csülöd.

Jegyzetek. 1. Qua es prudentia (= pro tua prudentia), nihil te 
effügit. Minthogy oly okos vagy, nem kerüli el figyelmedet semmi sem.

2. Ha a latin vonatkozó névmást magyarra forditjuk, gyakran 
mutató névmást teszünk eléje.

Num vir bonus emet denario, quod sit mille denarium (= id. 
quod)? — Vajjon tisztességes émber megveszi-e azt egy dénáron, ami 
ezer dénárt ér?

De néha a latinban is van mutató névmás a vonatkozó nóvmás előtt.
3. Liber qui inscribitur, Cato maior a Cato maior című könyv; 

qui dicitur az úgynevezett.
Hittrich—Kliment: Latin nyelvtan. 16



242

7. Határozatlan névmások.
Aliquis, quispiam valaki, némi; többnyire állító mondatok- 

ban fordulnak elő.
Cum aliqua cura némi gonddal.
Jegyzet. ne, num, si, nisi kötőszók után aliquis helyett a simuló 

quis, quid szokott állani.
si quis ha valaki né quis hogy senki se
si quid ha valami ne quid hogy semmi se,

si quid auctoritatis in mé est, ha van valami tekintélyem.
Quisquam, ullus valaki, egy bizonyos; tagadó inondatokban ' 

szokott előfordulni:
neque quisquam 
vix quisquam 
sine ullo impedimento
Quidam jelentese:

és senki sem
alig valaki 
minden akadály nélkül 
valaki, egy bizonyos.

Quisque minden egyes, kiki; előfordul unus mellett, névmá– 
sok mellett, felsőfokú melléknevek és rendszámok mellett.

Unus quisque 
suum cuique 
optimus quisque 
quinto quoque anno 
primo quoque tempore

minden egyes 
kinek-kinek a magáét 
minden legderekabb 
minden ötödik évben 
minél előbb.

Jegyzetek. 1. Qui jelentése gyakran: milyen? hogyan?
qui vir ? 
qui fit?

milyen ember? 
hogyan van az?

2. Quis, quae, quid ? kicsoda, micsoda?; szónoki kérdésekben gyak 
ran más módon forditjuk magyarra.

Quis unquam imperator fuit? Volt-e valaha olyan vezér? 
Quae insula unquam fuit? Volt-e valaha olyan sziget?

E) Igék.
1. Néha a latin cselekvő igét magyarra műveltető igével 

forditjuk.
Caesar pontem fecit (fieri iussit, Caesar hidat veretett. 

faciendum- curavit.)
Brutus suos filios secüri percussit. Brutus saját fiait fejeztette le. .

2. A latin szenvedő igét magyarra néha visszaható igével 
forditjuk.

mutari ' megváltozni
delectari gyönyörködni
congregari összegyülekezni
falli csalódni.
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Tempora mutantur et nös mutamur in illis. — Az idők 
változnak és velük együtt mi is változunk.

3. Egyes kifejezések a latinban passivumot pótolnak; ezeket 
körülírva forditjuk magyarra:

in ödio esse (odi passivuma 
helyett)

admirationi esse (admiror passi
vuma helyett)

veneo eladatom
pereo tönkremegyek 
fio leszek

[gyűlöltetni] gyűlölet tárgyául szol- 
gálni

[csodáltatni] csodálattárgyául szol– 
gálni.

vendo eladok
perdo tönkreteszek 
fdcio teszek.

A nyomatékos értelmű latin igét néha magyarra kibővítve4.
jelzővel, határozóval fordítjuk.
turbare bellum

castra münire 
praesidia firmare 
bellum coniungere 
excusare valetudinem 
haec iocatus sum

zavargások szításával háborút elő– 
idézni

erősített tábort ütni 
erős őr8égeket felállítani 
közösen viselni háborút 
egészségi állapotával mentegetődzni 
ezt tréfából mondtam.

5. Némely igét magyarra igehatározóval forditunk:
matürat proficisci
festinat equitare
dux occupat fluvium transire 
certant illudere capto 
milites timere simulant

pergo loqui
milites laborem non intermittunt 
constabat magnum numerum ho

stium ad castra venisse
videor videre
spero me rediturum 
credo eum venturum 
cursare non desistunt

sietve elutazik
sietve lovagol
a vezér előbb kel át a folyón 
versenyezve gúnyolják a foglyot 
a katonák úgy tesznek, mintha 

félnének
tovább beszélek
a katonák szakadatlanul dolgoznak 
az ellenségtudvalevőlegnagy szám– 

mal vonult a táborhoz 
képzeletemben látom 
remélhetőleg vissza fogok térni 
hihetőleg el fog jönni 
folytonosan szaladgálnak.

6. Némely igét magyarra 
érez, enged igékkel.
iure posco 
fateor 
cogor 
laedor 
möveor 
deterreor

körülírva forditunk, lehet, kell, lát,

jogosan követelhettem 
meg kell vallanom 
kényszerítve látom magamat 
sértve érzem magamat 
szükségesnek tartom 
elijesztetni engedem magamat.

16*
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7. A latin összetett igét, vagy néha a kötöszóval kapcsolt 
két igét magyarra határozó szóval kapcsolatos igével fordítjuk.
pernoscere 
edicere 
surrípere 
örare atque obsecrare 
poscere et flagitare 
repudiare et respuere 
superare ac prosternere 
metuere atque horrere 
reicere et aspernari 
mönére atque hortari 
est, ut dicis 
quod accidit

alaposan megismerni 
közhírré lenni 
titkon elvenni 
kérve-kérni 
hathatósan követelni 
kereken visszautasítani 
teljesen leverni 
rettegve borzadni 
megvetéssel visszautasítani 
óva inteni
valóban úgy van, amint mondod 
ez valóban megtörtént.

Némely igei szerkezetet határozóval fordítunk.
quo facto
quae cum'ita sint 
quae dum geruntur 
restat, ut
cum primum potest 
non est dubium, quin 
non multum abest, quin 
accidit, ut

ennélfogva } L névmások 6-. 

ezalatt 
végre 
amint lehet 
kétségkívül 
majdnem 
történetesen.

F) Igehatározók.

1. A latinban néha főnév mellett is van igehatározó.
vere, puer igazi gyermek
plane vir valódi férfiú
Icite rex hatalmas király
omnibus deinceps diebus minden következő napon
omnes circa gentes az összes körüllakó népek
primum, iterum, tertium consul első–, másod–, harmadizben consul.

2. A latin igehatározót néha külön mondattal forditjuk ma
gyarra.
melius peribimus 
stultissime hoc credunt 
caute tacuisti 
male reprehendis 
sapienter ex urbe excessit

jobb ránknézve, ha meghalunk 
elég balgák, hogy ezt .hiszik, 
óvatosan tettél, hogy hallgattál 
helytelenül cselekszel, hogy megrovod 
bölcsen tette, hogy a városból távozott

Jegyzet. Saepe-t magyarra az igekötő ismétlésével is fordíthatjuk. 
Retórquet oculos profecto saepe ad hanc urbem. Bizonyára vissza- 

visszatekint erre a városra.
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H) Taga^Ló szók.
1. Nön nem; ez a tagadó szó vagy egész mondatra, vagy csak 

egy szóra vonatkozik. Ha az egész mondatra vonatkozik, akkor az 
állítmány előtt áll, különben pedig az illető szó előtt.

Caesar Helvetiis iter per provinciam concedendum non 
putabat. — Caesar azt gondolta, hogy a provincián való átvonulást 
a helvetiusoknak nem kell megengednie.

2. haud nem, alig; csak bizonyos kifejezésekben fordul elö.
haud procul
haud ita magnus 
haud scio an 
haud sane *
haud ita

nem messze 
nem valami nagy 
alighanem 
semmiesetre sem 
nem éppen.

Jegyzet. ne az imperativus, coniunctivus prohibitivus, — optati- 
vus, — concessivus és a célhatározó mondatok kötó'szava. *

3. nemo senki sem; főnevek és főnévként használt mellék– 
nevek mellett áll ;

nullus semmiféle; nullus inkább melléknév gyanánt hasz– 
náltatik; fönév gyanánt nullius, nulli, nullo, nulla alakjai sze- 
repelnek.

egy polgár sem 
egy költő sejn 
egy tudós sem 
egy római sem.

nemo civis 
nemo poeta 
nemo doctus 
nemo Romanus

Jegyzet. nemo unquam 
nihil unquam

soha senki sem. 
soha semmi sem.

4. Két egymásra vonatkozó tagadás a latinban, eltérőleg a 
magyartól, egyértelmű az állítással (litotes); az értelem azonban 
ez esetben a szórendtől függ.

nön ignöro 
nonnemo 
nemo — non 
nonnulli 
nullus — non 
nonnihil 
nihil — non

jól tudom 
némely 
mindenki 
némely 
mindegyik 
némely 
minden.

Nemo sapiens mortem non contemnit. — Minden bölcs 
megveti a halált.

nonnunquam néha
nunquam — non ~ mindig 
nonnusquam néhol
nusquam — non mindenütt.
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89« Tropusok és figurák.

f. Tropus (szókép) a hasonló, vagy a szorosan összetartozó 
dolgok neveinek felcserélése.

Figura (alakzat), a szavak rendjének, számának, vagy a 
mondat alakjának és szerkezetének a rendes módtól való eltérése.

2. Tropusok.
1. Metaphora (translatio) a rendes beszédtől való eltérésnek 

az a módja, hogy valamely dolgot nem a valódi nevével, hanem 
valamely hasonló dolog nevével jelölünk meg.

Fabius scutum Romanorum fuit, Marcellus gladius. — 
Fabius a rómaiak pajzsa volt, Marcellus kardja. — Cum luno 
aeternum servans sub pectore vulnus Haec secum... — Midőn 
luno keblében őrizve örök sebét így töprengett magában...

Jegyzet. Ita pugnavit atque leo = hasonlat. Ugy harcolt, mint 
oroszlán. Suspiret, eheu... ne sponsus regius lacessat... asperum leo
nem = metaphora. így sóhajtson fel, bárcsak királyi jegyesem ne inge- 
relné... a diihös oroszlánt.

2. Synecdoche keletkezik, ha a rész nevét alkaimazzuk az 
egész helyett (pars pro toto).

puppis, carina = navis; intonuere poli — caelum (meg- 
dördült az ég).

3. Metonymia, névcsere keletkezik, ha egymással szoros 
viszonyban (nem a hasonlóság külső viszonyában) álló dolgok 
nevét (birtokos — birtok, anyag — készítmény, nem, faj — egyén, 
jel — jelentmény) egymás helyett használják.

Homerus = Homeri carmina
ferrum = gladius
miles = exercitus
toga = pax.

4. Antonomasia abban áll, hogy az appositiót használjuk a 
tulajdonképpeni főnév helyett.

Regina deum =Iuno
Tröiani belli scriptor = Homerus 
Fratres Hélen® = Castor et Pollux.

5. Hyperbola, túlzás.
Sublimi feriam sidera vertice. — Magas fejem a csillagos 

égig fog émi.
6. Ironia gúnyos használata valamely szónak ellenkező érte– 

lemben.
Ad sodalem tuum, virum optimum, M. Metellum demigrasti. 

— A te társadhoz, ahhoz a legjobb emberhez, M. Metellushoz 
költöztél.
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3. Figurák.
1. Geminatio, valamely szó ismétlése.
Fuit, fuit ista quondam in hac re publica virtus. — Meg- 

volt, megvolt egykor ebben a köztársaságban az az erény. — Mc? 
me, adsum qui feci, in me convertite ferrum. — Reám, reám, én 
vagyok a tettes, reám irányítsátok fegyvereiteket.

2. Anaphora abban áll, hogy több mondat ugyanazzal a 
szóval kezdődik.

Hic dölopum manus, hic saevus tendebat Achilles. — Itt a 
dolopok esapata, itt a kegyetlen Achilles sátorozott.

3. Climax, nyomatékosabb szavaknak egymásután való foko- 
zatos használata.

Abiit, excessit, evasit, erupit! — Elment, kivonult, kihatolt, 
kirontott.

4. Oxymoron, ellenmondás.
Cum tacent, clamant. — Azáltal, hogy hallgatnak, kiabálnak.
5. Antithesis, ellenkező értelmü mondatok vagy szavak 

8zembeállítása.
Ex hanc parte pudor pugnat, illinc petulantia; hinc fides, 

illinc fraudatio; hinc pietas, illinc scelus; hinc constantia, illinc 
furor... Innen a szeméremérzet küzd, onnan a szemtelenség; 
innen a becsületesség, onnan a csalás; innen a kegyesség, onnan 
a bűn; innen az állhatatosság, onnan a dühösség...

6. Aposiopesis, egyes szavaknak az indulat hevében való elhall- 
gatása.

Quös égo —! Sed mötos praestat componere fluctus. Titeket 
én —! De jobb lesz a háborgó hullámokat lecsillapítani.

7. Traductio, ugyanannak a szónak használata különbözö 
esetekben.

His de causis ego huic causae patronus exstiti. Ezen ügyek 
miatt lettem én ennek az ügynek ügyvédje.

8. Paronomasia, hasonló hangzású szavak használata.
Omne rarum carum. Minden ritka drága.
9. Alliteratio, ugyanazon mássalhangzóval kezdődő szavak

nak egymás után való használata.
Res publica... frui debet summi viri vita atque virtute. 

A köztársaságnak fel kell használnia a legkiválóbb férfiú életét és 
erényét.

10. Interrogatio, kéráés.
Quam provinciam tenuistis a praedonibus liberam per hosce 

annos ? quod vectigal vobis tutum fuit? quem söcium defendistis ? 
Ez évek alatt melyik tartományt védtétek meg a kalózoktól? 
Melyik ♦adójövedelmetek volt biztos? Melyik szövetsógeseteket oltal- 
maztátok meg?

11. Litotes, két tagadás nyomatékosabb állitás gyanánt. 
Haud ignota loquor. Nem ismeretlen dolgokat beszélek.
12. Pleonasmus, valamely szónak felesleges használata.
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Erant omnino itinera duo, quibus itineribus dőmö exire 
possent. Összesen két útjuk volt, amely utakon hazájukból kiván– 
dorolhattak volna.

13. Hendiadyoin, egy fogalomnak két összekapcsolt szóval 
való kifejezése.

örare atque obsecrare == kérve kérni
ardor et impetus = heves támadás.
14. Zeugma, valamely igének kűlönböző főnevekre való vo– 

natkoztatása, noha csak az egyikbez kapcsölható.
Seu pacem seu bella geram, tibi maxima rerum Verborum

que fides. Akár békét, akár háborút viselek, tetteidben és sza– 
vaidban legjobban fogok bízni.

15. Hypallage, a jelzőnek valamely más főnévre való vonat– 
koztatása.

Externa bella regum = Externorum regum bella. Kűlföldi 
királyok báborúi.

Altae moenia Romae. Róma magas falai.
16. Ellipsis, valamely szónak kihagyása.
Manus manum (lavat). Kéz kezet mos. — Manum de tabula 

(tolle). El a kezet a tábláról. — Quid,postea (factum est)t' Mi 
történt azután ? — Caecilia Metelli (filia). Caecilia Metellus leánya. 
— Aeolus haec contra, (locutus est)\ Aeolus ellenben így szólt.

17. Hysteron proteron, későbbi dolognak előbb való emlitése.
Moriamur et in arma ruamus. Haljunk meg és rohan- 

junk a fegyverek közé.
18. Parallelismus, mondátrészek vagy mondatok párhuzamos 

egymásutánja.
Neque enim potest exercitum is continere imperator, qui 

se ipse non continet, neque severus esse in indicando, qui alicis 
in se severos esse indices non vult. Nem tudja ugyanis meg- 
fékezni a sereget az olyan vezér, aki magát nem fékezi meg, nem 
lehet szigorú az ítélkezésben az, aki nem akarja, hogy mások vele 

orú bírák kelengye.

90. Prosodia.
A szótagok időmértékének szabályai.

1. A szótag vagy hosszú (—), yagy rövid (^), vagy kétes 
(anceps) (“).*

Hosszú természeténél fogva (syllaba natura, longa) az a 
szótag, melyben hosszú magánhangzó vagy kettős hangzó van, vs y 
pedig amelyben a rövid magánhangzóra két mássalhangzó vagy 
x, z következik (syllaba positione longa).

mater, aurum, csedo, cogo (co-ago), iunior (invenior), 
3rma, (contra, axis, gaza, ad templum.

* Ezeket a jéleket a rómaiak a görög zenei hangjegyirásból vették át.
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Néma és folyékony mássalhangzó (muta cum liquida) nem 
alkot mindig positiót: patris, tenebrae;

néha azonban a költők hosszúnak veszik az ilyen szótagot is. 
Hosszú akkor is a magánhangzó, ha utána i, vagy v következik: 

maior, Tröia; divus, vivus.
2. Rövid a magánhangzó, ba utána másik magánhangzó, 

vagy h következik. (Vocalis ante vocalem corripitur).
pius, deus, traho.
Azonban mégis hosszú:
a) az ius végu genitivusokban: illius, unius. De á költők 

néha ezt is rövidnek veszik.
Cum subit illius tristissima noctis imago.
Unius ob noxam et furias Aiacis Oilei.
b) Az ötödik declinatio sing. gen. és dat.-ában, diei, (de fidei).
c) Az aius, eius végű tulajdonnevek vocativusában, Gai, Pompei.
d) flo ige r nélküli alakjaiban, fio, fiebam, fiam, fierem.
3. A tőszótagok időmértéke, amennyiben az eddigi szabályok 

reájuk nem yonatkoznak, a költőknél előforduló példákból állapít- 
ható meg.

A származolt és összetett szók megtartják a tőszó időmér– 
tékót;

aequus, in — íquus;
.kivételek: hömo — humanus, fido, fidus — fides, perfidus. 
Részben a reduplikáló szótag hangzója rövid a következő hét 

perf.-ban: bíbi, dedi, fídi, scídi, steti, stíti, tüli; ésakövetkező nyolc 
supinumban: datum, rátum, satum, statum, citum, itum, litum, situm.

Megjegyzendő: pöno (posino) ponere, posui, p8situm.
4. Az egytagu szók időmértéke.
a) A magánhangzón végződő egytágúak hosszúak: qui, me, ne. 
Rövidek e simuló szók: -que, –vé, –né; paterque.
b) ’A mássalhangzón végződő egytagúak is hosszúak: mas, 

mus, ius, söl.
Rövidek: mél, cor, vír, ös (ossis).
c) A mássalhangzón végződő szavak, melyek nem főnevek, 

rövidek : sed, pér, ín, ad.
Hosszúak: nön, quin, sin, cras, plus, cur, sic, hüc; továbbá 

az igék egyes 2. személye: das, is, fis, vis.
5. A végső szótag időmértéke. Rendszerint rövid véghangzó : 

á, e; hosszú: í, ü, 0. Rendszerint rövid szóvégződés; ís, us, hosszii: 
as, Ss, ös;

mensa, maré, horti, fructü, bonö ; legís, bonus, voluntas, 
parentes, pueros.
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Kivételek:
a hosszú a szó végén :

1. az elsö decl. sing. abl.-ban: mensa;
2. az első coniug. imperat sing. 2. szem.: lauda;
3. többtagú számnevek és prsepositiókban; triginta, antea 

iuxta; kivétel: ita, quiá.
e hosszú a szó végén:

1. az 5. décl, sing. abl.-ban: spe, dié;
2. a 2. coniug. imp. sing. 2. személyben: dele, monö (de : 

vide, cavé); vale;
3. adverbiumokban: docté, pulchre, de: béne, malé.

o hosszú a szó végén:
1. a 2. decl. sing. dat. és abl.-ban; hortö;
2. abverbiumokban: crebrö, ultrö (de: citö, modo, immö). 

as rövid e szóban: anas (anátis).
es « « miles (militis).
os « « compös (compotis).
is hosszú a plur. dat. és abl.-ban: bonis, terris.

« a 4. coniug. sing. 2. szem.-ben: audis, 
és e coniunctivusokban: sís, vélis, nölís, malis.

us hosszú a 3. decl. sing. nom.-ban; virtus (virtutis).
« a 4. decl. sing. gen., plur. nom. és acc. ban; fruc

tus. Kivétel: pecus, pecudis.
Minden más, mássalhangzóval végződő szóban az utolsó szó– 

tag rövid: Caesar, arbör, mövét.

91. A latin verstan elemei.

1. A vers jellemző sajátsága a ritmus (rhythmus), vagyis az 
idöbeli rend.

A magyar versben hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok sza– 
bályos váltakozása a ritmus, a latin versben pedig hosszú és 
rövid szótagok váltakoznak szabályszerűen.

A magyar vers hangsúlyos, a latin pedig időmértékes.
2. Az idömérték egységének azt az időt vesszük, melybe egy 

rövid szótag kiejtése kerül (möra). Két vagy több szótagból áll az 
ütem, melyet versláb-nak is nevezünk. Az ütem nyomatékos részét 
arsis-nak íemelkedés), a nem nyomatékos részt pedig thesis-nek 
(esés) nevezzük. A sor végén álló magánhangzó lehet hosszú vagy 
rövid vagy kétes (anceps) .

3. A leggyakoribb verslábak.
a) Három mórásak:

iambus potens ferax
- V' / trochaeus • gaudet mater
u u u tribrachys dominus legere

\(Ü <-» pyrrhichius bone pater.)
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b) Négy morásak:
----  spondaeus audax virtus

— anapaestus bonitas aberant
— o o dactylus aurea omnia

amphibrachys peritus videre
proceleusmaticus

(evezős ütem) celeriter memoria.
c) Öt morás :

— — amphimácer fecerant cogitans.
d) Több morás:

— v V7 — choriambus curriculo impatien
4. Egy verssorban rendszerint egyenlő morás verslábak for- 

dulnak elő.
A verssor a lábak száma szerint lehet dimeter, trimeter, tetra- 

meter, pentameter, hexameter.
Azonban a kétszótagos lábakból két-két láb alkot egy metru– 

mot; a trimeter iambicus tehát hat iambusból álló verssor, mig a 
hexameter hat dactylusból áll.

A verssor vagy teljes (acatalecticus), vagy csonka (catalecticus); 
ha az utolsó verslábban csak egy szótag van meg, akkor: cata
lecticus in syllabam, ha pedig két szótag van meg, akkor: cata
lecticas in bisyllabum-nak nevezzuk.

A csonka láb hiányzó részét szünet egészíti ki (jele: a), mely a 
ritmust kiegyenlíti.

Minden verssorban kell nyugvópontnak lennie. A nyugvópont 
mindig valamely szó végére esik. Ha a nyugvópont valamely vers– 
lábba (tactusba) esik, akkor lábmetszet-nek (caesura) nevezzük, ha 
pedig a nyugvópont összeesik a versláb végével, akkor ezt sor– 
metszet-nek (diaeresis) nevezzük.

Dönec eris félix, multös numerabis amícos;
Tempora sí fuerint nűbila sölus éris.

Jegyzetek. 1. Némely verssor eló'tt súlytalan ütemrészül egy vagy 
két szótagos lendítés (anacrusis, basis) áll.

2. Nem jó hangzású az olyan vers, melyben minden szó vége össze– 
ésik a versláb végével.

Sparsis hastis totus campus splendet et horret.

5. A Versek ritmikus olvasásánál, a scansio-nál, a következő 
sajátszerűségek fordulnak elő:

Elisio. Ha egy szó magánhangzóval végződik s az utána 
következő magánhangzóval, vagy ft-val kezdödík, akkor a szó végén 
álló magánhangzót nem ejtjük ki.

Tu ne cede malis sed contr(a) audentior ito.
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Ecthlipsis. A szó végén álló m az előtte Jevő magánhangzó- 
val nem hangzik, ha utána ínagánhangzóval vagy fo-val kezdődő 
szó következik.

Mult(um) ill(e) et terris iactatus et alto.
Aphaeresis. Ha a magánhangzóval, vagy m-mel végződő szó 

után est vagy es áll, akkor az est vagy es e-je elesik s a két szó 
összeolvad. •

homo est=homost; multum est = multumst.
Quae postqu(am) evolvit caBcoqu(e) exemit acervo.

Jegyzet. Bizonyos esetekben nem történik elisio s hiatus ke
letkezik.

0 et praösídi(um) et dulce decus meum. 
Posthabiti coluisse Sarno: hic illius arma. 
Ter sunt conati imponere Péliő Ossam.

Syncope, magánhangzó kiesése szó belsejéből.
Periclum = periculum.

Synizesis, két magánhangzó egybeejtése.
Tityre, pascentis a flumine reice capellas.

Synaeresis, í-nek j gyanánt, u-nak v gyanánt való kiejtése. 
Italiam fatö pröfügus Lavíniaque venit Litora., 
Genua labant, vastos quatit aeger anhelitus artus.

Diaeresis, v-nek u gyanánt való kiejtése. 
Aurarum et siluae métü.

Systole, hosszú magánhangzónak rövid kiéjtése. 
Obstipuí stetéruntque comae et vox faucibus haesit

Diastole, rövid magánhangzónak hosszú kiejtése. 
Nusquam amittebat oculosque sub astra tenebat.

92. A leggyakoribb verssorok.

1. A hexqmeter (versus herous).
A hexameter hat dactylusból álló verssor, melyek közül az 

utclsó catalecticus in bisyllabum.
A négy első lábon dactylus helyett állhat spondaeus is.
Az ötödik láb akkor spondaeus, ha ezzel valami lassú moz- 

dulatot akar szemléltetni a költő.

Constitit atque oculis Phrygia agmina circumspexit. 
Lumina versarunt, animam simul exhalarunt.'

A sok dactylus gyors cselekvés jellemzésére alkalmas.
Paene simul visa est dilectaque raptaque Diti. 
Qua data, porta ruunt et terras turbine perflant.
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A sok spondaeus a hosszas, lassú cselekvést jellemzi.
Illi indignantes magno cum murmure montis 
Circum claustra fremunt.

A caesura a hexameterben állhat:
a) a harmadik versláb arsisa után (caesura semiquinaria): 

Arma virumque cano || Troise qui primus ab öris.

b) a negyedik versláb arsisa után (caesura semiseptenaria) 
Inde törö pater Aeneas || sic orsus ab alto.

c) a negyedik versláb után (caesura bucolica): 
Namque erit ille mihi semper deus || illius aram.

d) a harmadik láb első thesise után (caesura trochaica): 
O passi graviora || dabit deus his quoque finem.

2. A.pentameter.
A pentameter diaeresis által elválasztott két dactylusi tripo- 

diából áll; a harmadik és hatodik láb catalecticus in syllabam. 
A szüneteket beszámítva, a pentameter időtartama éppen oly hosszú, 
mint a hexameteré.

A pentameter első felében a dactylusokat spondaeusok is he- 
lyettesíthetik, a második felében azonban mindig csak dactylusok 
vannak.

A pentameter rendesen hexameterrel kapcsolva fordul elő; 
e verspárt distichon-nak nevezzúk.

Cum repeto noctem, qua tot mihi cara reliqui 
Labitur ex oculis nunc quoque gutta meis.

Jegyzet. A régiek a distichont és a distichonokban írott költeménye- 
ket élégia-nak nevezték.

3. A versus saturnius. ,
Ez az egyedüli római versforma ; a többit mind a görögöktől 

vették át a rómaiak. Ennek alakja:

Virum mihi Camena || insece versutum.

Dabunt malum Metelli || Naevio poetae.

4. A versus senarius (trimeter iambicus). 
Hat iambusból álló verssor:

Beatus ille, qui procul negotiis.
v — |v— |vl|-|v — I V - I V —
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A páratlan lábak iambus helyett spondaeusok, sőt dactylusok 
is lehetnek:

Haec propter illos scripta est homines fabula.
__| V- | __ |-VK,| -- |m_

Különben a költők e verssort nagy szabadsággal alkalmazták, 
úgyhogy rendesen csak az utolsó láb tartotta meg iambusát; a iam- 
busok helyett előfordulnak dactylusok, anapaestusok és tribrachysok, 
sőt proceleusmaticus is.

5. Logaoedicus versek.
A logaoedicus versek egyenlő időtartamú dactylusokból és 

trochaeusokból állanak.'

o) Sapphoi vers (versus Sapphicus minor):
- ------------------- || v v - V -

Iam satis terris nivis atque dirae.
b) Adonisi vers (versus Adonius):

Terruit urbem.
c) Alcaeusi vers (versus Alcaicus hendecasyllabus):

AZ — o------------ || — V V» —

Vides ut alta stet nive candidum.
d) Kisebb asclepiadesi vers (versus Asclepiadeus minor):

Maecenas atavis edite regibus.
e) Nagyobb asclepiadesi vers (versus Asclepiadeus maior):

------------| — V VJ — || — V — || — U - U 

Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi quem tibi.
f) Glyconi vers (versus Glyconeus):

------------— AA

Sic te diva potens Cypri.
g) Pherecratesi vers (versus Pherecrateus):

Quamvis pontica pinus.

6. A leggyakoribb versszakok.
A sapphói stropha. Három versus Sapphicus minor-ból és 

egy versus Adonius-ból áll.
— V--------------- || O

— — — — || V o — kJ — AZ

— <7-------------------11 v O — VJ — AZ

_ v V — AA
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Iam satis terris nívis atque dirae
Grandinis misit pater et rubente 
Dextera sacras iaculatus arces

Terruit urbem.

Az alcseusi stropha. Két versus Alcaicus-bol, egy ötödfeles 
iambicus sor-ból és egy logaoedicus tetrapodiá-ból (pindarusi dac
tylus) áll.

o------------ || — o o

SZ _ ------------|| — O

AZ __ __  AZ — __  AZ

— kj — AZ

Vides, ut alta stet nive candidum 
Soracte, nec iam sustineant onus

Silvae laborantes, geluque 
Flumina constiterint acuto.

93. A római naptár, pénz, hosszmérték.

1. A rómaiak minden hónapban három határnapot jelöltek 
meg, úgymint:

Kalendae, a hónap első napja;
Idus a hónap 13. napja;. de március, május, július és októ– 

ber (milmo) hónapban a 15. nap;
Nonae a hónap 9. napja visszafelé számítvaaz Idustól; amely 

hónapban tehát az Idus 13-án volt, abban a Nonae az 5. napra 
esett, ha pedig 15-én volt az Idus, akkor a Nonae a 7. napra 
esett.

Bármely napot úgy határoztak meg, hogy az illetö naphoz 
legközelebb eső határnaptól visszafelé számlálták a napokat, úgy 
a kiindulás napját, mint a meghatározandó napot beleszámítva. 
Március 9-ike március Idus-&tó! visszafelé számítva 7. nap, tebát 
március 9-ike a római naptár szerint:

dies septimus ante Idus Martias.

Azonban ném ebben a* formulában mondták a dátumot, 
hanem:

septimo Idus Martias, vagy: 
ante diem septimum Idus Martias.

Pridie-vel jelölték a közvetlen előző napot; 
március 14-ike tehát:

pridie Idus Martias.

Az ante diem kifejezés hajlíthatatlan főnév gyanánt szerepelt, 
eléje in, ad, ex praepositiót is tehettek.
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Dixi ego idem in senatu caedem te optimatium contulisse in 
ante diem V. Kal. Nov.

A szökő napot febr. 24. és 25-ike közé iktatták, neve volt 
dies bis sextus ante Kalendas Martias.

A mi naptárunk napját a következőképen számítjuk át római 
naptárra: 1. ha a legközelebbi határnap Idus vagy Nonae, akkor 
ehhez hozzáadunk 1-et és az összegből levonjuk az adott dátumot. 
Január 7 = 13 + 1 — 7, tehát dies septimus vagy ante diem VII 
Idus Januarias. — 2. ha a legközelebbi határnap Kalendae, akkor 
2-t adunk a kérdéses hónap napjaihoz és ebből vonjuk le az 
adott dátumot. Július 19 = 31 + 2 —19 = 14, tehát ante diem 
XIV Kalendas Augustas.

Martius Maius 
Talius october 

(3Í nap)

Januarius Augustus 
December 

(31 nap)

Aprilis Iunius 
September Novem

ber (30 nap)

Februarius 
(28 nap, szökö 

évben 29)
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2. A római súly egysége volt a libra (font). vagy as (327 
gramm), melyet 12 uncid-r& osztottak. Az egyes részeket így nevezték:

seniis 
triens 
quadrans 
sextans

= 6 uncia
=4 <(
=3 «
= 2 «

A legrégibb pénzegység az as, ami egy libra (font) érc volt 
(értéke körülbelül 40 fillér).

Ezüstpénzt Rómában Kr. e. 269 körül kezdtek verni, az ezüst 
denarius értéke körülbelül 80 fillér volt.

Az ezüst denarius egyenlő volt négy sestertius-sz&l.
A legrégibb ezüstpénz korában az as trientalis (4 uncia) volt 

az egység, úgyhogy 2| új as felelt meg egy régi as-nak.
Ezüstpénz kétféle volt, ú. m.:

denarius =10 as trientalis.
és sestertius = 2| «

Az as jele = I 
semis « = S
triens « = ....

quadrans jele = ... 
denarius « — X
sestertius « = IIS (HS).

Aranypénzt Augustus idejétől vertek a rómaiak. Egy aureus= 
25 denarius; körülbelül 20 Pengő.

A közönséges váltópénz a sestertius volt; teljes ne ve ses
tertius (harmadfél) nummus; «gyakran nummus néven emlitik; 
értéke körülbelül 20 fillér volt.

Minthogy a sestertiusnak kis értéke volt, nagyobb összegek 
, kifejezésére rövidítéseket használtak.

Mille sestertii = 1000 sestertius, vagy mille sestertium (= 
sestertiorum).

Duo milia sestertium = 2000 sestertius.
A sestertium szót később önálló fönévnek tekintették.
A sestertium, –ii szó többesszámban tőszámnévvel vagy osztó– 

számnévvel kapcsolatban 1000 sestertiust jelentett; e szó sestertium, 
–ii egyesszámban számnévi határozóval kapcsolatban 100,000 ses
tertiust jelentett. E szerint:

decem sestertia = 10,000 sest.
dena sestertia = 10,000 «
decies sestertium = 1.000,000 «

HSX •= decem sestertiis _ s s s s = 10 sest.
HSC = centum sestertii _ s s _ _ = 100 «
HSX = decem sestertia = dena sestertia = 10,000 «
HSC = centum milia sestertium = centum

sestertia = centena sestertia _ s = 100,000 «
HS[X| = decies sestertium s _ s _ = 1.000,000 «

HSlXXI = vicies sestertium ~ ~ ~ ~ _ = 2.000,000 «
Hittrich—Kliment: Latin nyelvtan. 17
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3. Á római hösszmérték;
hüvelyk, digitus = 2 cm
láb, pes = 16 digitus == 31 cm 
lépés, passus = 5 pes = 1*54 m 
mille passus = 5000 pes — 1*48 km.

Jegyzet. A római katonai utakon minden 1000 lépés jelölésére egy 
távolságjelző kő, lapis, miliarium volt felállítva.

Ad quintum lapidem = Rómától 5000 lépésnyire.

94. A legszokottabb röviditések.

A) Előnevek (Személynevek).

A. — Aulus.
App. = Appius.

C. — Caius.
Cn. = Cneius.
D. = Decimus.
K. = Kaeso.
L. = Lucius.
M. = Marcus 
Af = Manius.

Mam. = Mamercus. 
N = Numerius.
P. = Publius.
Q. = Quintus.
S. — Sextus

Ser. = Servius.
Sp. — Spurius.

T. = Titus.
Ti. = Tiberius.

B) Hivatalnevek.
Cos. = consul v. consule. Tr. pl. = tribunus plebis. 

Coss. = consules v. consulibus. S. C. = senatus consultum.
Cos. des. = consul designatus. S. P. Q. R. = senatus populusque 

Imp. = imperator. Romanus.
Pont. Max. = pontifex maximus. PC. = patres conscripti.

FI. D. = flamen Dialis.
II Vir. = duum vir.

III Vir. = triumvir.
X Viri. = decemviri.

C) Egyéb rövidítések.
Levelekben :

S. = salutem dicit.
S. D. P. = salutem dicit plurimam.

S. V. B. E. E. V. == si vales bene est, ego valeo.
VR. == Urbs Roma.
CR. = civis Romanus.

A. U. C. == ab urbe condita (anno urbis conditae). 
a. d. = ante diem
Kal. = Kalendae.

.Non. = Nonae.
Id. — Idus.
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Q. B. F. F. F. Q. S. = quod bonum felix faustum fortunatumque sit.

I. O.M. = Io vi Optumo Maxumo.
D. M. = Dis Manibus.
M. S. = Manibus sacrum.

V. S. L. = Votum solvit lubens.
p. = posuit.

F. = fecit vagy filius
F. F. = fecerunt vagy filii. 

D. = divus.
P. P. — pater patriae.

H. S. E. = hic situs est.
H. O. S. = hic ossa sita.

V. A. = vixit annos.
S. V. F. — sibi vivus fecit.

S. T. T. L. = sit tibi terra levis.
H. M. H. N. S. — hoc monumentum heredem nön sequitur.

D) üjabb rövidítések.

A.
A. C.
A. D. 

D. O. M.

= anno.
= anno Christi vagy currente.
= anno Domini.
= Deo Optimo Maximo (ebből lett a *modern nyelvek 

dóm [nagytemplom-székesegyház] szava).

c. = caput, confer (= hasonlítsd össze).
d. = dux, doctor, dominus.

ex. == exemplum.
e. c. • = exempli causa.
h. e. = hoc est.
i. e. = id. est.

d. i. u. = doctor iuris utriusque.
Z. s. = locus -sigilli.

n. b. = nota bene.
I. c. = loco citatö (idézett hely).

p. = pagina (oldal).
s. c. = scilicet (tudniillik). 
seq. = sequens (következö). 
vid. = vide.

17*



FÜGGELÉK.

1. A latin nyelv viszonya a rokonnyelvekhez.

A latin nyelv az indogermán nyelvcsaládba tartozik. E nyelvcsalád 
tagjai kelettől, Indiától nyugatig: az Atlanti-óceánig és Skandináviától 
a Földközi-tengerig terj edő területen ttíntek fel, tehát egész Európában 
és' ennek folytatásaként Ázsiában az iráni fennsíkig. Ezen a területen 
élŐ népek nyelvében sok hasonlóság mutatkozik, amiből arra lehet kövét– 
keztetni, hogy ezek a különböző nyelvek egy régen egységes ős nyelv 
tájszólásai. Az ős indogermán nyelvcsalád tagjai: L Ária, (indo-irán).
1. Az ó-indus vagy sanskrit; 2. ó-irán, avesta, ó-perzsa. II. az örmény; 
IH. görög. IV. az itáliai: 1. a latin-faliscus, 2. umber-oscus. V. a kelta: 
A) a continenseiv lakók: a kelták (latinul galli), akik Galliától (a mai 
Franciaország és Svájc) egész Európán át, hazánkban is (az Eraviscus- 
és Boius-törzs), Kisázsiáig laktak (ott galata volt a nevük), B) a szigeten 
lakók; a) britannusok, ide tartoznak a kymroi Wales-ben, a bretonok 
a francia Bretagne-ban; b) a gaelek: az irek, a tulajdonképpeni gaelek 
vagy skótok és a manx nyelvjárás, Man szigetén. VI. a germán 1. gótok, 
nyugati gót (bibliafordítás Wulfila kb. 311—383); 2. északi germán: 
izlandi és norvég, svéd és dán; 3. nyugoti germán: angolszászok, 
friezek alnémet; 4. felnémet. VII. balti és szláv. VIII. az albán.

Az itáliai nyelvcsaládnak — így hívják a latinnal rokon itáliai 
nyelvek összeségét — két nagy csoportja van: 1. a latin-faliscus és
2. az oscus-umber család. Ezeknek valószínűleg közös őse az egységes 
Ős4táliai nyelv. Hogy a rokonsági fokukat láthassuk, mindegyik nyelv– 
járásból bemutatunk egy példát a latinnal való összehasonlításban:

Faliscus nyelven: foied uino pipafo, cra carefo 
latinul: hodie vinum bibebo, cras carebo 

ma bort fogqk inni, holnap nélkülözni fogom.
A fafiscus-nép Rómától észa'kra (50 km) a Soracte hegy környé– 

kén, a Tiberis jobb partján lakott. Főhelye Falerii. Camillus Kr. e. 
396-ban hódította meg és 241-ben lázádás miatt elpusztították a rómaiak 
és helyette alapították Falerium novumot, 6 kmnyire a régi várostói. 
Ma újra régi Falerii (most Civita Castellana a neve) virágzik.

Oscus nyelven: nep deikum nep fatium putiad 
latinul: nec dicere nec fari possit

se beszélni se hangot adni ne tudjon.
Az oscus-nép Dél– és Középitália jelentékeny részét lakta, közép– 

pontjuk a 71agyon termékeny Campania felix, itt van Capua és a Vesu
vius kitörésétől Kr. u. 79-ben eltemetett Pompei.
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Umber nyelven: ager emps et terminas 
latinul: ager emptus et terminatus 

szántóföld megvásárolt és körülhatárolt
Az umber-nép a Tiberis felső folyása mentén Középitáliában 

lakott, egészen az Adriai-tengerig. Nevezetesebb városai: Ariminium 
(Rimini), közelóben Sarsina Plautus vígjátékíró hazája. Asisium (Assisi) 
Propertius lirikus költő és Szt. Ferenc szülőföldje.

Az umber-oscus nyelvcsaládhoz több kisebb nép nyelve tartozik, 
ezeket közös néven Sabelli-nak nevezik (az osc. Safinim, a lat. Sabini 
nevek után a latin Sabus istennévből). Ilyen, Sabelli-csoportba tartozó 
nyelv a

paelignus nyelv: ecuf incubat casnar oisa aetate 
latinul: hic incubat canus usa aetate 

itt fekszik az ősz (öreg) leélvén életét.
A paelignus nép Itália közepén, az Apenninus hegység legmagasabb 

hegyei között (Abruzzi) lakott. Itt van Sulmo, Ovidius költő vízesésekkel, 
ligetekkel ékes szülőföldje és Corfinium, a Sabellus-népektől Róma hatal– 
maskodása ellen (Kr. e. 90) alapított szövetséges-köztársaságnak Italica 
néven a középpontja. Itt van közvetlen mellette Samnium-ban Amiter
num, Sallustius történetíró szülőhelye.

2. A latin irodalmi nyelv vázlatos fejlödése.

I. Az ó-latin nyelv.
A púnliáborúktól a polgárháborúkig.

(Kr. e. 250—100-ig).

A latin irodalom legrégibb emlékei feliratos kövek a Kr’. e. VI. 
századtól kezdve. Ilyen a Cippus (négyszögletes kőoszlop) a Forum 
Romanumon, a ’rajta olvasható felirat szavai a legrégibb irott latin szavak 
(Kr. e. VI. sz.): SACROS—sacer, IOVESTOD—iusto, IOVXMENTVM— 
iumentum. Első terjedelmesebb és tartalmasabb irodalmi alkotás a XII. 
táblás törvény (451—450), melynek egyszerű, tömör, eró'vel teljes ki- 
fejezései, rövid, mellérendelt mondatai a szabatos római jogász gondol– 
kodás első megnyilatkozása. M. Porcius Cato (254—149) utánozza és 
parancs formájában tanítja a ó-latin parasztot földművelésre. De a IL 
század elején oly öntudatos római is, mint Cato, már görög példát 
utánoz, ha népszertí akar lenni, Origines (a római nemzet eredete) címü 
munkájában. Livius Andronicus (284—104) az első római költő, aki az 
Ősi saturnius versekben az Odysseiát tanítási célra latinra furdítja. Első sora 
így hangzik: Vírúm, mihi Caména, insecé versútum (A leleményes hőst éne– 
keld meg nékemMúzsa !) Kortársa Cn. Naevius († 200 Kr. e.) nemzeti tár– 
gyat, a II. pún háborút verseli meg szintén saturniusokban. (Fató Metélli 
Római consules fiunt — A rossz végzet tette Róma consulaivá a Metelluso- 
kat.) Qu. Ennius (239—169) a délitáliai görög Rudiae-ból a görög hexame– 
tert alkalmazza és az új versmérték ujítást okozott a nyelvben is : fejlődik 
a szóképzés, régi alakok feleleveDÍtődnek, új hapcsolatok keletkeznek 
(a görög gen. végződést [oio]) használta a latin versben: Metioeo Fufe– 
tioeo = Mettii Fufetii, többesszámot használt [ú. n. költői többes] 
cőrpörá, ha egy testről volt is szó, mert a többes jól illett a versbe).
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Annales című eposával. melyben Róma történetét alapításától saját 
oráig rajzolta, nagy hatást tett s még Vergilius is használja, utánozzat 

Görög hatás alatt áll T. Maecius Plautus (.254—-184 Kr. e.) és P. Teren
tius Afer († 159 Kr. e.) vígjátékírók működése is. öörög „vígjátékokat 
dólgoznak át, alkálmaznak római viszonyokhoz és Plautus az utca és .a 
közöhségés emberek hétköznapi beszédét szólaltaija meg, úgy amint az 
a szájukra jott ;• Terentius finoman, választékosan és gondos ízléssel az 
eló'keló'k társalgási nyelvét mutatja meg nekünk tartalomban is a leg– 
nemesebbre töreltvő darabjaiban. C. Lucilius (18Ó—102 Kr. e.) a saját 
kora viszonyait tárja elénk saturae címü bírálgató-gúnyolódó versei– 
beii. Előkelő körök — a Scipiók — élvezték verseit, amelyeknek nyelve 
a görög műveltségü előkelők görög szavakkal vegyes társalgási nyelve. 
Ezután a görög hatás mind jobban és jobban mutatkozik; szokásba 
jött a rhythmizálás (a mondatok dallamos végződése) a hangosolvasás 
és a szónoki hatás emelése következményeként (az utolsó szavak 5—8 
sőt több szótagja is meghatározott négy versláb szerint végződhetett 
csak); ez és a hasonlatok, metophorák túlzott használata a kisázsiai 
görög rhetorok hatása (Asianismus). Még a régi. egyszerű római stilus- 
nak a híve ez időből M. Terentius Varro (116—27 Kr. e.), aki a tudo- 
mányok minden ágával foglalkozott és muveit a régi mesterkéletlen 
nyelven írta.

II. A latin nyelv a köztársaság utolsó századában.
Sullától—Augustusig.

(Kr. e 100—Kr. u. 14-ig.)

Ebben az időben előkelő római ifjak személyesen keresték fel a 
görög rhetor-iskolákat és a görögök átmentek Itáliába tanítani. Az elő– 
keló' körökben és a praktikus életben a görög az érintkézés nyelve. 
(Már a 1TL százád végén sok görög kifejezést használ Plautus, mert a 
közönsége megértette). Ebben a korban a legjelentősebb* irodalmi mufaj 
a politikai, törvényszéki szónoklás. M. Tullius Cicero (106—43 Kr. e.) 
parens facundiae Latinarumque litteramm (az ékesszólás és–. latin iro- 
dalom megteremtője). A szónoklás nagysikerű gyákorlatán kívül elmé– 
letét is megírta, a filozófia szakkifejezóseit megalkotta, leveleiben pedig z 
korának társiilg^si nyelvét mutatja meg. Cicero fejlesztette a latin nyelvet 
a legtökéletesebbre (classicus latin); de maga is fejlodésen, ment át: a 
dagályos asianismus és a nagyon jdzan* nagyon egyszerü atticismus 
között megtalálta a hplyes középmértéket és világosság, művészi tagolás, 
dallamos (rhythmikus) mondatbefejezések alkalmazásában, a tárgyhoz, 
helyzetheg illő kifejezések feltalálásában nem múlta őt senki felül. Cicero 
alkalmazta a rhythmizálást minden műfajban a legkövetkezetesebben és 
egy író sem tudta kivonni magát hatása alól — csak a jogtudósok és 
késobb olyan egyéniség, mint Tacitus. Ez a merev és egyhangú mondat– 
végződés nagy szakadást okozott az irodalmi és hétköznapi latin nyelv 
között, az egyszerű nép alig értette meg Cicero művészi periodusait. 
C. Julius Caesar (100—44 Kr. e.) nyelvét az elegantia (előkelő) szóval 
jellemezték'; nem használ régi szót, sem a társalgásból vett fordulatot, 
sem görög szó†, kimért, elfogulatlan, ez az atticismusnak (az attikai 
görög rhetorok nemes egyszeröségének) megfelelő urbanitas Romana 
(róniai yárosi. finoínság).



C. Sallustius Crispus művészc a történetírásnak; megragadó rajzai 
az eseményeknék, jellemzése á széréprő személyeknek az ő égyéhi, saját 
maga alkotta nyelvével annyira sikerült, hogy századokonát sok utánzója 
akadt Cicero nyelvével szemben szándékosan régieskedő (archaismus^ 
tömör, rövid és gondolatot ébresztő a stílusa (mestere a gorög Thukydides, 
tanítványa Tacitus). . ( ' ..

T. Livius (59 Kr. e.—17 Kr. u.) történetírót műve első, rész.ében 
befolyásolták forrásai (Ennius, Naevius), ezért költői és régies szinezetű 
(archaicus), de műve többi részében visszatér a szígorú, egyszerű, †er– 
mészetes hangjához a classicus latinnak.

A köítészetben T. Lucretius Carus (98—55 Kr. e.) tanító költe-j 
ményében (De rerum naíura) régies nyelvet h'asznál, C. Valerius Catullus 
(87—54 Kr. e.), a legnagyobb római dalköltő; előgzör az alexandriai 
költői iskola hatása alatt dolgozik megfinomult ízléssel, azután önálló 
nyelvet teremt változatos, gazdag költői egyénisége kiféjezésére.

P. Vergilius Maro (70—19 Kr. e.) Aeneisében, bár Homeros a 
mestere, eredeti nemzeti muvet alkotott. Mint Cicero a prózában, úgy 
Vergilius a költészetben adta a legtökéletesebb nyelvet. Mérsékelten —, 
a tárgya kedvéért — archaisál, körmondatai könnyen simulnak a hexa– 
meter dallamához. A latin nyelv erőteljessége görögöktől tanult művé– 
szettel, ősi egyszerűség új ügyességgel felhasználva, ez Vergilius stílusa. 
Hatása századokon át érvényesült a latin költői nyelvre, azután a renais– 
sance-ban és tovább Dante,; Petrarca, Tasso, Milton, nálunk Zrínyi és 
Vörösmarty költészetében. Ó volt a poéta Romanus, ámi a görögöknél 
Homeros.

( Horatius Flaccus *(65—8 Kr. e.) szintén erős görög hatás alatt 
igazi római nemzeti marad nyelvében; maga mondja Satiráit, Epistoláit 
sermones-nek, közönséges beszélgetésnek hétköznapi nyelven, ezzel szem– 
ben ódái nyelve a legtökéletesebb, a legfinomabb hangú költoi meg– 
nyilatkozás.

P. Ovidius Naso (43 Kr. e.—17 Kr. u.) teremtoképzelete, párat– 
lanul ügyes nyelvkészsége által lett népszerűvé, hallhatatlanná, mint maga 
mondja: ore legar populi perque omnia saecula vivam (olvas majd 
engem a világ és örökkön örökké élek).

III. A császár-kor latin nyelve.
Ennek a kornak a jellemzője, hogy a költői nyelv a prózára nag 

hatással van; eddig szigorúan különbséget tettek a próza és a költészé 
nyelve között, de Vergilius óta a rhetori tanítás hatása alatt a két nyelv 
(stilus) használat egybeolvadt. A szónoklást is irodalmi céllal művelték 
mert politizálni nem volt szabad. Ilyen ötletes, ellentéteket szerető 
mesterkélt nyelven írtak L. Annaeus Senecá, C. Plinius Secundus. 
D. Junius Juvenalis, C. Valerius Martialis, e kornak írói. Phaedrus 
(14—37 Kr. u:) a meseköltő az élet, az utca nyelvet használja^ egyszerft- 
ség, közvetlenség a jellemzője. C. Plinius Caecilius Secundus (62—113 
Kr. u.) Traianus korát rajzolja leveleiben Cicerót utánzó nyelven, ami 
azonban nem sikeriilt neki.

Egészen külön áll e korban P. Cornelius Tacitus (55—116 K.u.) 
történetíró. Cicero, Sallustius hatása után alakűl ki egyéni stílusa, mely– 
ben komolyság, előkelőség, ünnepiesség, kimért, tudatos méltóság, tömör 
gondolatok, sokat mondó rövidség, eleven képzelet, a közönséges, az 
alacsony kerülése azok a vonások, amelyek egyedülállóvá teszik.
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IV. A latin nyelv a harmadik század után.
Ebben a korszakban nincsenek a nyelvnek továbbfejlesztó', egyéni 

nagy mesterei. Utánzás a módszere az íróknak és ebben bizonyos túl– 
zásba esnek, mesterkéltekké lesznek, sőt önkényesen szabálytalanságokat 
kövétnek el. Utolsó történetíró Ammianus Marcellinus, Tacitus művének 
folytatója; maga is katona volt; józan ítélettel, de cikornyás és néha 
homályos nyelven adja elő mondanivalóját. Csak a jogtudósok nyelve 
marad ment a túlzásoktól és most alakul ki a latin jogtudomány termi– 
nológiája. Gaius Institutiones, Papinianus Quaestiones című művei és 
Trebonianus szerkesztésében a Codex Justinianus, a római jog teljes 
rendszere, olyan munkák, melyekről elmondhatjuk, hogy a legönállóbb 
és legbecsesebb alkotásai a római szellemnek.

Amikor Kr. u. 250 táján nyugaton a görög nyelv ismerete meg– 
szűnik, latin fordítáéok terjednek el. Elsősorban a Bibliát fordítják s 
ennek finom érzékkel és nagy nyelvtudással legkiválóbb fordítója Hiero
nymus (Boszniában született 340 Kr. u.). A IV. és V. század fordulóján 
a kereszténység elsőrangú tényező a római állam és társadalom szerke– 
zetében. A latin nyelvnek tudatos újítói és művészei a latin keresztény 
irodalmat öntudatossá teszik. Hieronymos említett fordítása a műveltek 
ízlését és az egyszerübb emberek gondolkodását is kielégítette, ezért lett 
a nyugati egyház általánosan elfogadott Bibliája a Vulgata. Szent 
Ágoston a kereszténységnek a hagyományos régi műveltséggel való össze– 
forrásával megalapítja a doctrina Christiana-t, a kereszténység által 
formált klasszikus műveltséget, mert a keresztény felfogás és hit nem 
állt ellentétben a görög-római műveltséggel.
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alanyi mellékmondatok

205
alárendelt mondatok 199 
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állítmány 136 
álszenvedő igék 92, 119 
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auditö 188 
auditu 186 
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aut 197 
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az a körülmény, hogy 218 
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betűk kiejtése 8 
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cásü 168 
catalecticus 251 
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caveo, ne 222 
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dat 2 9, 222
cenatus 180 
certiorem facere 146 
chiasmus 232
Cicero 8 
circumdo 160 
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climax 247 
Clodius 9 
coarguo gen. 154 

i coepi 128 
cogito a. c. i. 177 
cognosco a. c. i. 177 
colloco abl. 170 
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commoveo, ut 219 
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comperto 188 
compleo abl. 163 
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concedo, ut és a. c. i. 220 
concret főnevek 234 
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coniugatio 65, 71, 72, 73 
coniugatio periphrastica 

98
coniunctiones 62 
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coni, hortativus 191 
coni, obliquus 192, 208, 

210
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consecutio temporum 201 
consequor, ut 219 
constat a. c. i. 176 
constituo 219 
constructio ad intellec
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consuetudo est, ut 223 
consulo dat. és acc. 160 
contingit, ut 223 
convenio acc. 144 
convenit a. c. i. 176 
convinco gen. 154 
coordinatio 195 
cordi est 161 
credo a. c. i. 177 
cum adversativum 215 
cum causale 215 
cum concessivum 215, 

225
cum explicativum 214 
cum inversum 214 
cum iterativum 214 
cum narrativum 214 
cum temporale 214 
cum—tum 199 
cupidus gen. 152 

cupio a. c. i. 177 
curae est 161 
cüro acc. 148 
curo, ut 219 
curru vehi 166 
damno gen. 154 
dat. agentis 158, 184 
dat. commodi 157 
dat. ethicus 158 
dat. finalis 161 
dat. incommodi 157 
dat. possessivus 158 
dat. praepositiós igékkel 

159
deabus 17 
débeo acc. 143 
defectiva 40 
deficit acc. 143 
decet acc. 144 
decet a. c. i. 176 
decerno 219 
declaro a. c. i. 177 
declinatio 15 
decerno inf. és a. c. i*

219
decerto dat. 162 
dedecet acc. 144 
delector, quod 217 
deponentia 92 
desisto abl. 162 
desum dat. 159 
diaeresis 252 
diastole 252 
dicitur a. c. i. 176, n. c.

i. 178
dico a. c. i. 177 
dictu 186 
dignus abl. 167 
dignus, qui 210 
differo abl. 162 
discerno abl. 162 
dissimilis dat. 157 
distichon 258 
doceo acc. 146 
doceo a. c. i. 177 
döleo acc. 144 
döleo a. c. i. 177 
döleo, quod 217 
dömi 171 
dömö 171 
dömum 171 
dönec 215 
dönö 160 
dum 215, 231
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dum modo 231 
duovirum 19 
duumvirum 19 
eapse 54 
ecthlipsis 252 
edo 123 
egeo abl. 163 
egyidejűség 200 
egyszeru mondat 135 
egyszeru mondat fajai 

193
elegia 253 
eligo acc. 145 
elisio 251 
ellipsis 248 
előidejűség 200 
előljárók 59 
eltérések a melléknevek 

declinatiojában 30 
eltérő esetek 26 
emó abl. 135 
enim 198 
eo 126 
equo vehi 166 
ergo 199 
értelmező 141 
esetek alakulása 39 
esetek használata 136 
et-et 199 
etiam 196 
etiamsi 225 
etsi 225 
existimo acc. 145 
expertus 180 
exuo 160 
fabrum 19 
facere non possum, quin 

223
facio acc. 145 
factu 186 
fallit acc. 144 
fama est a. c. i. 176 
familias gen. 17 
fari 128
fas est a. c. i. 176 
fero 123 
félést jelentő igék 221 
feltételes mondat 228 
fido abl. 172 
fido dat. 158 
fidus dat. 157 
fieri potest, ut 223 
figura etymologica 145 
figurák 246 

filiabus 17 
finitimus dat. 157 
fio 127, 138 
fit, ut 223 
fokozás 42 
főidők 200 
főnevek használata 234 
főnevek neme 13 
frétus abl. 172 
fruor abl. 166 
fügio acc. 143 
fugit acc. 144 
függő kérdés 207 
fungor abl. 166 
fut. imperf. 188 
fut. perf. 189 
gaudeo abl. 164 
gaudeo a. c. i. 177 
gaudeo, quod 217 
geminatio 247 
gen. auctoris 148 
gen. criminis 154 
gen. esse mellett 153 
gen. explicativus 150 
gen. materiae 150 
gen. obiectivus 149 
gen. partitivus 150 
gen. possessivus 148 
geri, pretii 155 
gen. qualitatis 150 
gen. quantitatis 150 
gen. subiectivus 149 
gerundium 183 
gerundivumos szerkezet 

184
glorior, quod 178, 217 
Gracchus 7 
gratia gen. 149 
gratias ago a. c. i. 177 
gratias ago, quod 178,217 
gratulor a. c. i. 177 
gratulor, quod 178, 217 
gratus dat. 157 
graviter fero a. c. i. 177 
graviter fero, quod 217 
habeo acc. 143 
hangsuly 12 
hangszínváltozás 9 
hasonlító mondat 226 
határozószók 58 
helyesírás 11 
helyhatározó eset 38 
helyhatározó mellék– 

mondat 212 

hendiadyoin 248 
hexameter 252 
hiányos hajlítású főnevek 

40
hortatus 180 
hortor, ut 219 
humi 171 
hypallage 248 
hyperbaton 232 
hyperbola 246 
hypotaxis 195 
hysteron proteron 248 
időhatározó mellékmon- 

dat 213
időmérték 11, 248 
igeidők a főmondatban 

Í86
igeidők a mellékmonda- 

tokban 200
igehajlítás 65, 72 
igehatározók használata 

244,
ige névszó alakjai mint 

mondatrészek 173
ige szótári alakja 67, 98, 

101
igék 63
igék főalakjai 98 
igék használata 242 
igitur 199 
ille 53
illé, illá 53 
immémor gen. 152 
imparisyllabák 22, 23 
impedio, quominus 221 
imperativus 192 
imperfectum de conatu 

187
imperitus gen. 152 . 
impero, ut es a. c. i. 220 
impleo abl. 163 
indicativus 189 
indigeo gen. 163 
indignor a. c. i. 177 
indignor, quod 178, 217 
indignus abl. 167 
indulatszók 63 
induo 160 
ineo acc. 144*
infero bellum dat. 159 
infero signum dat. 159 
infidus dat. 157 
infinitivus mint mondat- 

rész 173
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inicio metum dat. 159 
inimicus dat. 157 
iniuria 168 
inscribo 171 
instar gen. 150 
intellego a. c. i. 177 
intercludo abl. 162 
interdico 160 
interést ’ gen. 156 
interieptiónes 68 
interrogo acc. 146 
intersum dat. 159 
intransitiva verba 142 / 
inversio 232 
invideo dat. 158 
inquam 128 
io végű igék 80, 91 
irascor dat. 158< 
irönia 246 
irreális eset 229 
írás 7 
írásjelek 8 
iste 58 
itaque 199 
iubeo a. c. i. 177 
iudico a. c. i. 177 
iurátus 180 
iure 168 
iustum'est a. c. i. 176 
iuvat acc. 144 
iuvo, adiuvo acc. 143 
jelzo 140 
jelző mellékmondat 210 
kérdő mondat 193 
kettős acc. 145 
kettős nom. 138, 145 
kezdő igék 116 
kérdő mondat 198 
kétértelműség 178 
kijelentő mondat 193 . 
kívánó mondat 193 
kör mondat 233' 
körülírt igehajlítás 98 
kötőszók 62, 195 
következményes mondat

222 
külső tárgy 142 
laböro ablP 165 
laetor a. c. i. 177 
laetor/ quod 217 
lapidibus pluit 166 
latin származású szavak

0,7 ' . ■ ,
laudi est 161 

laudo a. c. i. 177 
lege 168 
lego a. c. i. 177 
libero abl. 162 
licet 225 
litotes 194, 247 
locativus 38, 170 
longum est 190 
luctor dat. 162 
ludibrio habere 161 
lügeo acc. 144 - 
maereo, quod 217 
magánhangzók 9 
maiuscula 8 
maledico dat. 158 
male facere, quod 217 
malö 125 . ‘ 
málö a. c. i. 177 
mando, ut 219 
maneo acc. 144 
mássalhangzók 10 
medeor dat. 158 
megengedő mondat 225 
megjegyzések a coniuga- 

tiókhoz 91
mellékidők 200 
melléknevek 20, 28 
melléknevek használata

237
mellérendelŐ kötőszókl96 
mellérendelt mondatok 

195
memini a. c. i. 177 
memini gen. 153 
memor gen. 152 
metaphora 246 
metonymia 246 
metuo ne, ut 221 
miror a. c. i. 177 
misceo abl. 170 
misceo dat. 162 
miseret 154 
mód– és időképzés 72 
moderor dat. 161 
moderor dat. és acc. 164 
módok a főmondatban

189 . .
moleste féro a. c. i. 177 
moleste fero, quod 217 
mondatrészek 135 
möneo, ut és a. c. i. 219, 

220 /
mora 250 
mös est a. c. i. 176

mös est, ut 223 
moveo abl. 163 
muvelteto ige* 185 
nam 198 . .
namque 198 
naptár 255 
narro a. c. i. 177 
nátü 168 
navi proficisci 166 
ne 225 
ne-an 207 
necesse est a. c. i. 176 
nedum 231 
nego a. c. i. 177, 178 
nemi szabályok 14, 18,

19, 31, 36, 37 
nescio a. c. i. 177 
neque 197 
néve 220 
névmások 50 
névmások használata 238 
névszók hajlítása 15 
nisi 227, 228, 230 
nölö 125 
nölö a. c. i. 177 
nominativus cum infini

tivo 178
nön dubito, quin 223 
nön est dubium, quin 223 
nön is sum, qui 210 
nonne 207
nön multum abest, quiri 

223
non putaram 190 
nön quö 218 
nön recuso, quöminus 222 
nön sölum– sed étiam 199 
nübo dat. 158 
num 207 
numeralia 46 
nuntiato 183 
nuntiatur a. c. i. 176 
nuntio a. c. i. 177 
obeo acc. 144 
obicio dat. 159 
obiectum 135 
obiectpm praedicativum 
. 145
obliviscor a. c. i. 177 
obliviscor gen. 153 
obsisto, qöuminus 221 
obsto, quominus 221 
obtrecto dat. 158 
ödi 128



271

«ödio esse 161 I
okhatározó mellékmon- 

dat 217
ollus 53 1
omnigenum 17 
opinor a. c. i. 177 
oportet a. c. i. 176 
opportune accidit, quod

217
opto, ut 219 
opus est abl. 163 
oratio obliqua 208 
örö acc. 146 
oxymoron 247 
összetett igék 100 
összetett mondat 195 
paenitet me gen. 154 
par dat. 157

~ parallelismus .248 
para taxis 195 
parco dat. 158 
parisyllabák 22, 26 
páro acc. 143 
paronomasia 247 
pars prö tötö 246 
participium mint mon- 

datrész 179 
participium absolutum 

181
participium coniunctam 

181
passis crinibus 168 
passiva coniugatio 82 
patiens gen. 152 
patior a. c. i. 177 
pendere ex 171

1 pentameter 253 
percurro acc. 144 
perfecta actiotő képzése 

99
perf. historicum 187 
perf. logicum 187 
perficio, ut 219 
periculösö 183 
perinde, ac si 227 
periodus 233 
peritus gen. 152 
persuadeo dat. 158, 159 
persuadeo, ut és a. c. i.220 
piget me gen. 154

. plenus gen. 152 
pleonasmus 247 
Poeni 9 
polliceor a. c. i. 177

polysyndeton 196 
pönö abl. 170 
possum, posse, potui 69 
potens gen. 152 
potentialis eset 229 
potior abl. 166 
potus 180 
praebeo mé acc. 145 
praeditus abl. 163 
praeficio dat. 159 
praepono dat. 159 
praepositiones 59 
praes, imperf. 187 
praesenstő képzése 99 
praesidio esse 161 
praesum dat. 159 
praeterit acc. 144 
praet. imperf. 187 
praet. perfectum 188 
pransus 180 
priusquam 216 
privö abl. 163 
pröbö 158 
prohibeo abl. 162 
prohibeo, quin 221 
promitto a. c. i. 177 
pronomina 50 
propinquus dat. 157 
prosodia 248 
protasis 228 
provideo dat. és acc. 160 
pudet me gen. 154 
puto a. c. i. 177 
quaero 146 
quaeso 128 
quam 226 
quamquam 225 
quamvis 225 
quando 218 
quasi 227 
que 196 
queror acc. 144 
queror a. c. i. 177 
queror, quod 178, 217 
questui habere 161 
qui? 208 
qui, quae, quod 210 
quia 218 
quid quod? 208 
quin 221, 223 
quin? 208 
quis est, qui? 210 
quö 221 
quoad 215

quod 217 
qup — eo 227 
quominus 221 
quoniam 218 
quoque 196 '
ratus 180
reális eset 229 
reductio 10, 100 
receptui canere 161 
recűso, né 222 
refert gen. és abl. 156 
refertus abl. 163 
relinquitur, ut 223 
reliquum est, ut 223 
reperiuntur, qui 210 
reprehendo, quod 178,217 
rerum potiri 166 
restat, ut 223 
rhotacismus 11, 68 
rideo acc. 144 
ritmus 250 
rogo acc. 146 
rogo, ut 219 
római számjegyek 48 
rövidítések 258 
rüri 171 
saluti est 161 
sanguine pluit 166 
scio a. c. i. 177 
secerno abl. 162 
secutus 180 
sed 197
sentio a. c. i. 177 
sé praestare 146 
sequitur, ut 223 
seu 197 
si 228
similis dat. 157 
simul ac 216 
sin 230 
sino a. c. i. 177 
sive 197 
spero a. c. i. 177 
spolio abl. 163 
stare abl. 167 
statuo inf. és a. c. i. 219 
stilisztikai sajátszerusé- 

gek 234
studeo dat. 158 
studiosus gen. 152 
suapte mánű 51 
subiectum 128 
subiectum praedicativum 

128



m
subordinatio 195 
succedo dat. 159 
sum, esse,, fui 67 
sunt, qui 210.
supinum 185 
szamnevek 46 
szamnevek használata 288 
személyjelek 71 
szenvedő.ige 82 
szóképzés 181 
szóösszetétel 181 
szórend 281 
szótagolás 11 
synaeresis 252 
syncope 252 
syncretismus 187, 162 
synecdoche 246 
synizesis 252 
systole 252 .
taedet mé gen. 155 
támen 198 
tametsi 225 
tamquam 227 
tárgyi mellékmondatok

206 
taedet me gen. 154 
tagadó szók használata

245
tametsi 225 
tam-quam 227 
tamquam si 227 , 
tantum abest, ut-ut 224 
temperare sibi, quin 228 

tempero dat. és acc. 161 
terra marique 170 
thesis 250
timeo acc. és dat. 148,160 
timeo ne, ut 221 
traditur a. c. i. 176 
trado a. c. i. 177 
trádüco acc. 144 
traductio 247 
traiectio 282 
transeo acc. 144 
transitiva verba 142, 148 
triumvirum 19 
tropusok és figurák 246 
tutus abl. 168 
ubi, ubi primum 216 
ulciscor acc. 148 
Umlaut 9 
utor 148 
utor abl. 166 
ut concessivum 225 
ut consecutivum 222 
utile est a. c. i. 176 
ut-ita 226, 227 
utóidejűség 200 
utrum-an 207 
ut, ut primum 216 
ut si 227 
vacuus abl. 168 
városnevek mint helyha- 

tározók 171
vé 197 
vel 197

vélut si 227
verba 68
verba affectuum 177,217

218
verba anömala 128 
verba defectiva 128 
verba dicendi sentiendi

et cogitandi 176, 177 
verba forensia 154 
verba homonyma 122 
verisimile est a. c. i. 176 
verő 198 
verslábak 250 
verssorok 252 
versszakok 254 
verstan elemei 250 
versus saturnius 253 
verum 197 
vescor abl. 166 
veto a. c. i. 177 
vi 168 
vicinus dat. 157 
video a. c. i. 177 
videtur a. c. i. és n. c. L

176
visü 186
visum est a. c. i. 176 
vitio vertere 161 
vokalizálódás 39 
völo 125
volo a. c. i. 177 
zeugma 248

t
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