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ELŐSZÓ.

Az új tantervben az első két osztály számára pontosan meg
állapított olvasmányanyagot adjuk az ott megszabott művelődés
történeti szempontok kiemelésével, a római nép életének, gondol
kodásának megismerésére alkalmas összefüggő olvasmány alakjában. 
Igyekeztünk megvalósítani azt á. módszeres követelményt is, hogy 
az olvasmány, megőrizve a latin stílus jellemző vonásait, egyszerű 
természetessége mellett fokozatosan nyújtsa az anyagot a nyelvtani 
ismeretek elsajátítására. A módszert a tanár egyéniségére bízzák 
az Utasítások és a könyvünkben összeállított szöveg, azt gondol
juk, alkalmas a megfelelő egyéni, elmélyülő és tanulságos feldol
gozásra. A proverbiumok és sententiák nyelvtani kategóriák szerint 
való csoportosítása azt célozza, hogy emlékezetből való megtanulá
sukkal a megszerzett nyelvi ismeretek szilárd támaszt nyerjenek. 
A fordítási gyakorlatok a megtanult nyelvtani anyag minden oldalú 
felhasználására és begyakorlására valók, ezért szerkezet és szókincs 
dolgában szorosan a latin szövegben tanultakhoz alkalmazkodnak. 
Az első osztály olvasmányaihoz pontos praeparatiót, a másodikéhoz 
kifejezés- és magyarázatgyüjteményt szerkesztettünk, mert a máso
dik osztály feladata a rendszeres szótár használatának a megtanu
lása is, ezért csatoltunk pontos, a helyes kiejtést megjelölő szó
tárakat is.

Az olvasmányok terjedelmét olyanra szabtuk, hogy kedvező 
viszonyok között is van bőven anyag, és viszont, ha korlátozásra 
szorítanak a viszonyok, a tartalom tagoltsága mellett ez is könnyen 
megoldható a végső cél kockáztatása nélkül.

• Ajánljuk könyvünket kartársaink szíves jóindulatába. 
Budapest, 1928 augusztus hó.

Dr. Hittrich Ödön. 
Dr. Kliment Jenő.
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AZ ELSŐ OSZTÁLY OLVASMÁNYAI.

Olvasási gyakorlat.

Olvasásnál ügyelni kell a szavak helyes kiejtésére. Ezért 
meg kell figyelni a szótagok hosszúságát (jele: vízszintes 
vonás a hangzón: pl. á) és rövidségét (jele kis félkör a 
hangzón, pl. é). azonkívül helyes hangsúlyozással kell ki
ejteni a szavakat. A magyarban minden szónak az első szó
tagja a hangsúlyos. A latinban

1. kéttagú szavakban szintén az első szótag a hang
súlyos. A hangsúlyt ékezet jelöli a következő példákban, 
pl. pater, mater, servus;

2. többtagú szavakban
a) az utolsóelőtti szótag hangsúlyos, ha az hosszú, 

pl. Romanus, fortuna, propugnator, de
b) az utolsó előtti harmadik szótag a hangsúlyos, 

ha az utolsóelőtti szótag rövid, pl. agricola, 
pastoribus, dominus.

A helyes hangsúlyozást csak hosszabb gyakorlással és a szó
tagok időmértékének (-, ) gondos megtanulásával sajátíthatjuk el.
A szótagok időmértékét és a szavak hangsúlyát (') sem írott,
sem nyomtatott szövegben rendesen nem szokták jelölni a latin
ban, de a mi könyvünk a megtanulás megkönnyítésére az idő
mértéket megjelöli.

1. Ianuarius. Febniarius. Martius. Aprilis. Maius. Iunius. 
Iulius. Augustus. September. October. November. December.

2. Roma. Graecia. Hungária. Pannonia. Germania. 
Gallia. Hispania. Aquincum. Transsilvania. Danuvius. Oceanus.

3. Templum. Ecclesia. Cantor. Chorus. Praedicator. 
Praedicatio. Hostia. Ministratio. Confirmatio. Testamentum. 
■Caerimonia. Reformatio. Fundamentum.
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4. Tlieatrum. Amphitheatrum. Circus. Poeta. Museum. 
Historia. Geographia. Grammatica. Bibliotheca. Philosophia. 
Musica.

4. Gymnasium. Schola. Rector. Professor. Magister. 
Tabula. Creta. Spongia. Penna. Linea. Macula. Calculus. 
Examen. Vacatio. Stipendium. Academia. Antiquarius.

6. Familia. Pater. Mater. Frater. Dominus. Servus. Natio.
7. Doctor. Doctor iuris. Medicina. Doctor medicinae. 

Medicus. Pastor. Pictor. Minister. Collega. Victor.
8. Rosa. Lilium. Viola. Malva. Palma. Platanus. Corona. 

Forma. Figura. Bestia.

Lupa Capitolina:
a pupulus Rőmanus (római nemzet) ősi címere. Mars isten másokkal kegyetlen 
állata fülét hegyezi, fogát vicsorítja, védve figyel és lábait szétvetve kegyesen 

táplálja Róma leendő alapítóit.

I. Itália és Róma.
I. Itália földje.

1. Agricola arat. 3. Agricolae arant. 3. Agricola ter
ram arat. 4. Pluvia terras irrigat. 5. Femina agricolae vil
lam curat. 6. Villa agricolarum est parva. 7. Area villae 
est magna. 8. In area villae sunt vaccae. caprae, gallinae 
et columbae. 9. Villa agricolae in Italia est. 10. Italia est 
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terra pulchra et magna. 11. Lingua Latina erat lingua in
colarum Romae. 12. Linguam Latinam diligentia magna 
discimus. 13. Roma imperat Italiae et provinciis. 14. Incolae 
Italiae terram patriae amant. 15. Poetae vitam beatam agri
colarum laudant. 16. Gloriam antiquam et aeternam Italiae 
celebramus.

Sententiae: Non scholae, sed vitae discimus. Aquila 
non captat muscas. Historia est magistra vitae. Extra Hun
gáriám non est vita.

II. A római nép.

1. Latium in Italia est. 2. Incolae Latii erant Latini.
3. Roma in Latio est. 4. Populus Romanus gubernat Ita
liam et provincias. 5. Romani poetas magnos habent.
6. Poetae gloria ornant incolas bonos. 7. Incolae Latii 
initio agricolae erant. 8. Primum agrum colebant, mox bella 
magna gerebant. 9- Gloria belli semper grata erat populo 
Romano. 10. Romani praeda belli Romam ornabant. 11. Tem
pla deorum pulchra erant. 12. Ruinae templorum etiam 
nunc delectant oculos peregrinorum. 13. In hortis incola
rum Romae statuae pulchrae erant. 14. Hortos Romanorum 
rosae pulchrae et violae odoratae ornant. 15. Campum 
Martium incolae valde frequentabant. 16. In campo lato 
incolae pila ludebant. 17. Terram Italiae olivae pulchrae 
et cupressi altae ornant.

Sententiae: Otia dant vitia. Ex lingua stulta incom
moda multa. Iustitia est regnoram fundamentum. Non multa, 
sed multum.

III. Itália lakosai.

1. In Italia sunt fluvii multi, campi lati, oppida parva 
et magna. 2. Roma, Capua, Tarentum oppida nota et clara 
sunt. 3. Romani non solum cum populis Italiae, sed etiam 
cum populis terrarum aliarum bella gerebant, velut cum 
-Graecis, Gallis, Germanis. 4. Romani viros multos egre
gios habebant. 5. Poetae clari erant Ennius, Ovidius, Ver
gilius, Horatius. 7. In oppidis templa magna et pulchra 
deuram et dearum erant. 8- In viis oppidorum arae deo-
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rum et statuae clarorum virorum erant. 9. Dii erant Iup
piter, Neptunus, Apollo, Mercurius, Bacchus. 10. Deae 
erant luno, Minerva, Vesta, Diana. 11. Diis deabusque 
saepe sacrificabant. 12. Templa et aras deorum coronis, 
rosarum ornabant. 13. Filiabus agricolarum coronae rosa
rum violarumque odoratarum placent.

Sententiae: Verba volant, scripta manent. Verba-mo
vent, exempla trahunt. Ora et labora. Inter arma silent Musae..

II. Róma alapítása.
IV. A rómaiak eredete.

1. Aeneas Troia post errores multos in Italiam venit.
2. Pater Aeneae erat Anchises, mater Venus dea. 3. In 
Latio tum Aborigines habitabant. 4. Latinus erat rex Abo
riginum. 5. Aeneas cum rege Latino et Aboriginibus pacem 
faciebat. 6. Latinus Laviniam, filiam Aeneae uxorem dat.
7. Trmani oppidum novum aedificabant et Aeneas a no-
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Pater geminorum Mars 
deus.

mine uxoris Lavinium appellabat. 8. 
Ascanius filius Aeneae et Laviniae erat.
9. Filius post mortem patris urbem
comitibus aedificabat. 10. Nomen urbis 
novae erat Alba Longa. 11. Ibi reges 
multi regnabant. 12. Etiam Proca rex 
Albae Longae erat. /o. Regi duo tilii 
erant: Numitor et Amulius. /4. Pater 
regnum Numitori destinabat. 15. Amulio 
autem aurum et argentum et pecuniam 
legabat. 16. Numitor pius et iustus 
erat.

Sententiae: Si vis pacem, para 
bellum. Fortes fortuna adiuvat. Repe
titio mater studiorum. Hostium munera 
non munera.

V. Romulus és Keinus származása.

1. Populus magis amavit Amulium ferocem. 2. Amu
lius igitur cum populo fratrem regno expcHit. 3. Filios 
fratris in venatione necat. 4. Nu
mitori erat praeterea filia Rea Sil
via. 5. Reae Silviae duo filii erant: 
Romulus et Remus. 6. Pater gemi
norum ipse Mars deus erat. 7. Sed 
nec dii, nec homines matrem aut 
filios a crudelitate Amulii vindi
cant. 8. Ream Silviam, virginem 
Vestalem in carcerem conicdt. 9. Rex 
crudelis puerus panus ministris tra
dit. 10. Servi infantes ad fluvium 
Tiberim portant. 11. Iis locis tum 
solitudines vastae erant. 12. Flumen 
tum imbribus auctum ripas et agros 
inundavit.

Sententiae: Honorus mutant 
morus. Necessitas non habet legem. 
•Omnia praeclara rara. Virgo Vestalis
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VI. Romulus és Remus megmenekül.

1. Servi regii infantes in stagno deponunt. 2. Paulo 
post aqua refluit et pueros in sicco destituit. 3. Tum lupa

Rex crudelis pueros parvos ministris tradit . . . .

Lupa geminos esurientes lactat . . . .

sitiens e montibus vicinis ad pueros flentes descendit,
4. Lupa geminos esurientes lactat. J. Lingua autem cor-. 
pora lambit. 6. Ita invenit pueros Faustulus, pastor gre
gum regiorum. 7. Pastor infantes in casa uxori tradit.

8. Uxor pastoris Acca 
Larentia erat. 9. Acca 
Larentia geminos 
cura singulari edu
cat. 10. Infantibus 
nomina dat. 11. 
Nomina infantium 
erant: Romulus et 
Pe mus. 12. Faustu
lus et Acca Larentia 
infantibus pulchris 
gaudent.

Sententiae: Ex 
virtute nobilitas coe
pit. Similis simili 
gaudet. Navita de
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ventis, de tauris narrat arator; enumerat miles vulnera, 
pastor oves. Occasio facit furem.

VII. Az ifjak nevelkedése.

1. Gemini adulti certaminibus vires augent. 2. Cum 
aequalibus cursu certant. 3. Romulus et Remus omnes so
dales fortitudine superant. 4. Omnes 
aequales tamen amant iuvenes fortes.
5. Usus armorum fratres delectat.
6. Deum pastorum, Lupercum cantu 
celebrant. 7. Ara Luperci sub quercu 
alta erat. 8. Aram Luperci fructibus 
maturis onerant. P. Iuvenes in vena
tionibus saltus vicinos peragrant. 10. 
Venatores arcus et sagittas habent.
11. Gemini a gregibus Faustuli latrones
arcubus semper arcent. 12. Latrones Renium in saltu capiunt, 
sed Romulus vi se defendit. 13. Latrones Remum captum 
regi Amulio tradunt. 14. Latrones iuvenem apud regem sic 
accusant: «Hic in agros Numitoris impetum facit et cum 
manu iuvenum praedas agit». 15. Amulius iuvenem ad 
supplicium Numitori tradit.

Sententiae: Manus manum lavat. Usus magister opti
mus. Parva domus, magna quies.

. . . lingua corpora lambit ; 
ita invenit pueros Faustu
lus. (Capuában vert érem.)

Vili. Numitor felismeri unokáját.

/. Numitor primum Remum captivum in custodia ha
bet, deinde ad se vocat et interrogat. 2. «Quis es adule
scens? Quod nomen habes? Ubi habitas? 3. «Apud Fau
stulum habito cum fratre; pastores siimus et mihi nomen 
est Remus. Praedas non agimus, sed latrones a gregibus 
arcemus. 4. Numitori placet virtus adulescentis et faciem 
considerat, nam Remus lineamentis faciei matri similis erat.
5. Itaque Numitor ex virtute et facie et aetate adulescen
tis nepotem paene agnovit. 6. Aetas enim Remi tempori
bus expositionis congruit. 7. Haec res mentem Numitoris 
angit et nepotem agnoscit.
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Sententiae: Amicus certus in re incerta cernitur. Rem 
tuam custodi. Carpe diem.

IX. Amulius bűiiliődése.

/. Interea etiam Faustulus originem geminorum Ro
mulo aperit. 2. Itaque Amulio improbo perniciem parant 
et cum pastoribus in regiam irruunt. 3. Quos a domo Nu-

. . . . Numitor ex facie et aetate adulescentis nepotem paene agnovit.

mitoris Remus manu alia adiuvat. 4. Amulio crudeli per
niciem afferunt et ius gestas avo nuntiant. 5. Romulus et 
Remus regnum avo, Numitori reddunt. 6. Hic statim con
tionem convocat et in planitie scelera fratris et originem 
admirabilem nepotum multitudini ostendit. 7. Iuvenes avum 
regem salutant et multitudo omnis rebus secundis gaudet. 
8. Pastores diem festum celebrant.

Sententiae: Dies diem docet. Ordo est anima rerum. 
Amicos secundae res parant, adversae probant. Optimum 
cibi condimentum fames.
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X. Madárjóslat az új város alapítására.

/. Romulus rem publicam Albanorum ordinavit. 2. Et 
multitudo Albae in diem crescit. 3. Igitur Romulus et Re
mus Albam Longam Numitori permittunt et urbem novam 
condere constituunt. 4. Ibi condunt urbem, ubi lupa eos 
lactavit. 5. Sed intervenit malum avitum: cupido regni.
6. Uterque regnare et urbi novae nomen dare desiderat.

. . . . sed Rrnnulo in Palatino duplex numerus vulturum se ostendit.

7. Aetas discrimen non facit; itaque auspicium adhibent.
8. Dii volatu avmm voluntatem suam ostendunt. 9. In 
monte Palatino Romulus, in Aventino Remus sedem capi- 
imt. 10. Iuvenes intenti caelum considerant. 11. Priori 
tiemo augurium venit: videt sex vultures et extemplo nun- 
Rat fratri augurium. 12. Sed Romulo duplex numeras vul
turum se ostendit.

Sententiae: Salus rei publicae suprema lex esto. Quod 
licet Iovq non licet bovi. Vulpes pilum mutat, non mores.
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XI. Róma alapítása es Remus halála.

1. Augurium Rémi primum erat, sed numerus adum 
Romuli maior est. 2. Inde iterum altercationem incipiunt 
et in certamine acerrimo Remus occidit. 3. Est etiam 
fama vulgatior de interitu tristissimo Remi. 4. Romulus 
fossa muros urbis novae designat. 5. Aratrum taurus al
bus vaccaque alba trahit et Romulus vomere sulcum 
profundissimum ducit. 6. Cives fundamenta iaciunt et 
moenia firmissima aedificant. 7. Remus superbe irridens 
opus fratris «His moenibus, inquit, populus tutior erit!» et 
muros humillimos transsilit. 8. Romulus iratus his verius «Sic 
deinde pereat, quicunque alius transsiliet moenia mea !» 
fratrem interficit. 13. Itu solus imperium habet urbemque 
a suo nomine Romam appellat. /4. Romulus magis idoneus 
erat ad regnum, quam Remus. 15. Romulus nobilissimos 
et ditissimos cirium patres nominavit. 16. Roma initio 
minima erat, sed postea cives diligentissimi celeberrimam 
et magnificentissimam omnium urinum Italiae fecerunt.
17. Romani felicissimi et optimi erant incolarum Italiae.

Sententiae: Fortior est, qui se, quam qui fortissima 
vincit moenia. Est difficillimum se ipsum rincere. A bove 
maiore discit arare minor. Nullus locus est domestica sede 
iucundior.

III. Róma története királyai alatt.

Romulus, rex Romanorum primus.
Ante Christum natum 753 716.

XII. Romulus rendezi államát.

1. Romulus urbem in monte unico Palatino aedifica
vit ; postea ceteri reges sex colles ad urbem addiderunt: 
Caelium. Aventinum, Quirinalem, Viminalem. Esquilmum, 
Capitolinum. 2. Initio Romae tres tribus erant, mox quat
tuor. 3. Postea erant quinque et triginta; quattuor tribus 
urbanae atque una et triginta rusticae. 4. Romulus deinde 
centum senatores creavit eosque patres appellavit. 5. Habebat
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duodecim lictores, qui manibus fasces cum securibus ge
stabant. 6. Legio Romana temporibus Romuli tria milia 
peditum et trecentos equites habebat, quod tribus singulae 
singula milia peditum et centenos equites dabant. 7. Antiquis 
temporibus annus decem menses habebat. 8. Martius primus, 
September septimus, October octavus. 
November nonus. December decimus 
mensis erat. 9. Romulus urbem Romam 
anno septingentesimo quinquagesimo 
tertio ante Christum natum condidit.
10. Romulus septem et triginta annos, 
igitur usque ad annum septingentesimum 
sextum decimum regnabat. 11. Septeni 
fuerunt reges Romani: primus fuit Ro
mulus, secundus Numa Pompilius, tertius 
Tullus Hostilius, quartus Ancus Martius, 
quintus Tarquinius Priscus, sextus Senius 
Tullius, septimus et ultimus Tarquinius 
Superbus.

Sententiae: Bis dat, qui cito dat. 
Duo si faciunt idem, saepe non est idem. 
Inter duos litigantes tertius gaudet.

XIII. A leánykérés.

/. Res Romana iam validior erat, quam civitates fi
nitimae. sed mulieres deerant. 2. • Perfugae enim, qui ad 
asylum Romuli confugerant, uxores non habebant. 3. Tum 
Romulus ex consilio patrum spe optima legatos ad gentes 
vicinas mittit. 4. Legati a gentibus vicinis societatem co
nubiumque genti suae petunt. 5. Orator legatorum principi 
Crustuminorum haec dicit: «Romulus rex noster me so
ciosque meos ad te mittit et tibi per nos salutem dicit. 
Petimus nobis, o clarissime princeps, societatem affinita
temque populi tui. Date filias vestras in matrimonium iu- 
venibus nostris. Nemo nostrum ingratus vobis erit. Dii 
nos iuvant, nulla nobis tecum inimicitia erit». 6. Princeps 
Crustuminorum Romanis conubium his verbis recusat: «Vos 
Romani convenae estis, ista vestra urbs parva quam habitatis,

Hidrieh—Kliniant : Latin ahuisá- ás tjifakarlól.ön >jc. I—11. a. 2

Lictores fasces cum 
securibus gestantes.
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non est digna his filiabus! Cur non aperitis feminis quoque 
asylum? Id enim par conubium esset». 7. Legati fuerunt 
etiam apud alias civitates: Caeninae et Antemnis, sed nus
quam benigne eos acceperunt. 8. Causa erat praeter odium 
etiam timor; omnes spernunt turbam Romanam, sed simul

timent urbem crescentem. 9. Legati Romanorum maesti 
redeunt et rem Romulo narrant.

Sententiae: Hodie mihi, eras tibi. Suum cuique. Nosce 
te ipsum.

XIV. A sabinus nők elrablása.

1. Romulus ipse suos convocat et dolum contra vici
nos superbos iis aperit. 2. Patres libenter voces audiunt, 
eadem erat sententia omnium, idem omnes cupiebant.
3. Ludos magnificentissimos Neptuno parant et vicinos ip-
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sos ad ludos festos invitant. 4. Finitimi ad spectaculum 
frequentes conveniunt; multitudo Sabinorum omnis cum fi
liis et filiabus et coniugibus aderat. 5. Romani libenter eos 
excipiunt, et iis sua tecta ostendunt. 6. Vicinis placet co
mitas Romanorum quieti que ludos spectant, cum Romulus 
eodem modo, atque praedixit, iuvenibus suis signum dat.
7. Iuvenes armati eodem tempore celerrime discurrant et 
plures, quam sescentas virgines rapiunt. 8. Parentes virgi
num maesti accusant eos. qui hospitium violaverunt et 
indignantes profugiunt. 9. Virgines raptas ipse rex placidis 
verbis mitigat: «Causa facti huius patrum vestrormu super
bia est. Isti vestro maerori blanditia maritorum solacium 
affert. Amate patriam nostram, haec enim patria iam etiam 
vestra est; illam vero antiquam oblivioni date». 10. His 
verbis Romuli raptae in dies inagis magisque acquiescunt.

Sententiae: Quot homines, tot sententiae. Qualis rex. 
talis grex. Suae quisque fortunae faber est. Qui se excusat, 
incusat. In hoc signo vinces. Fide, sed cui vide. Quidquid 
agis, prudenter agas et respice finem. Quod uni iustum, 
alteri aequum.

XV. Háború Caeninával és a fővezért zsákmány fel
ajánlása.

1. At parentes virginum iniuste raptarum bellum ad
versus Romanos acriter parant et veste sordida, lacrimis 
querelisque civitates vicinas concitant. 2. Undique legatos ad 
Titum Tatium, regem Sabinoram mittunt, cuius potestas et 

auctoritas in iis regionibus longe 
maxima erat. 3. Sed Sabini lente 
agunt neque Crustumini Antern-

Titus Tatius rex Sabinorum. .. .. Romulus vietor spolia fert.
2*
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lupit ter. (Otricoli etruscus 
városban talált régi szobor, i

natesque satis dtö pro ardöre iraque 
Caeninensium se movent. 4. Ita Caeni
nenses per se ipsi impetum in agrum 
Romanum faciunt et effuse vastant.
5. Sed vana est ira, quae sine viri
bus est. Romulus enim cum exercitu 
maiore et fortiore celeriter obviam 
iis venit atque eos fundit fugatque.
6. Regem eorum fortiter obtruncat
spoliatque et urbem primo impetu 
facillime atque gloriose capit. 7. Ro
mulus exercitum victorem reducit et 
spolia diicis hostium caesi in Capitolio 
ad quercum pastoribus sacram de
ponit. 8. Hoc dono fines templo loris 

designat cognomenque addit deo: «Iuppiter Feretri» — 
inquit — «haec tibi rictor Romulus 
lex regia arma fero templumque 
dedico, sedem opimis spoliis, quae 
posteri mei semper tibi ferent». 
Haec est origo templi, quod primum 
omnium Romae init.

Sententiae: Nota bene. Sero 
venientibus ossa. Nunquam retror
sum. Nihil est annis velocius. For
titer in re, suaviter in modo. . . . . spolia tluc-is hostium caesi, 

in Capitolium feruntur.

XVI. Antemnae és Crustumerium támadása.

/. Interea parentes raptarum ] lopnia res suos contra 
Romanos excitabant. 2. Itaque primum Antemnates et haud 
multo post Crustumini hostiliter in fines Romanos incursiones 
faciebant. 3. Contra hos Romulus leg ones duxit et facillime 
utrosque vicit plurimosque ex iis cepit. 4. Nunc iam pe
nes Romulum potestas summa erat. 5. Post certamen Ro
mulus milites, qui cum captivis in campo fuerunt convocat, 
eos propter virtutem laudat interrogatque: «Ubi lictores 
sunt?» 6. Milites respondent: «Nonnulli lictorum intra 
moenia sunt, alii autem, qui nobiscum in proelio fuerant, 
captivos extra urbem custodiunt». 7. Romuliis supplicia
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decernit. 8. Equites mandata regis ad lictores deferunt et 
prope collem quendam ab equis desiliunt et sui) quercu opaca 
recubant. 9. Interea Hersilia, coniunx Romuli sub vesperum 
ad maritum accedit cumque cum lacrimis orat: 10. «Ma
rite carissime! I eminae raptae pro parentibus anxiae per 
me veniam a te iis petunt. Si propitius erga eos fueris, et 
ipsi captivi — soceri vestri — et filiae eoruni — uxores 
vestrae -— felices erunt». 11. Romulus non solum salutem 
captivis reddit, sed etiam in civitatem eos accepit. 12. Plu- 
res deinde et Romimi in oppida vicina migrabant et multi 
ex propinquis raptarum feminarum Romam petebant.

Sententiae: Potest ex casa vir magnus exire. Nulla 
dies sine linea. Non procul a proprio stipite poma cadunt.

Ar.r Romana. ubi Tarpeia nocte portas aperuit.

Contra vim mortis non est medicamen in hortis. De mor
tuis nil nisi bene! Nihil est ab omni parte beatum. Ne 
sutor ultra crepidam. Nemo ante mortem beatus. Ab Iove 
principium. Per aspera ad astra. Primus inter pares. Ab 
övei usque ad mala. Ad Kalendas Graecas.

XVII. A sabinusok támadása. Tarpeia árulása-

1. Novissimum bellum fuit eum Sabinis idque maxi
mum. 2. Exercitui Sabinorum praeerat ipse rex Titus Ta
tius, qui bellum callide occultare potuit. 3. Postquam nihil 
iam deerat, quod ad bellum necessarium esse potuit, rex 
dolum in animo versabat. 4. Arci Romanae praefuit Spu
rius Tarpeius; huius filia, cui nomen Tarpeia erat, forte 
tunc aquam sacris extra moenia ex fonte hauriebat. 5. Et 
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Sabini puellam orabant, ut portas arcis aperiret. Puella 
respondet: «Si accipere possim, quod in manibus sinistris 
habetis, in arcem intrare poteritis». 6. Sabini libenter pro
mittunt, quod praeter aureas armillas gemmatosque anulos, 
etiam scuta manibus sinistris gerebant. 7. Tarpeia nocte 
ipsa portas arcis aperuit et Sabini facillime arcem occupare 
potuerunt. 8. Tarpeia praemium proditionis postulavit, sed 
Tatius iratus exclamavit: «Date isti puellae promissa, mi-

. ... si accipere possim, quod in inanibus sinistris habetis, intrare potentis.

lites, scutaque vestra in eam congerite!» 9. Milites Sabini 
proditorem ita necant.
- Sententiae: Donec eris felix, multos numerabis amicos. 
Tempora si fuerint nubila, solus eris. Non possumus. Non 
omnia possumus omnes. Nemo in sua causa iudex esse 
potest. Multa petentibus desunt multa. Mora semper obfuit, 
diligentia profuit.

XVIII. A sabinusok szorongatják a rómaiakat. 
Juppiter Stator segítsége.

1. Sabini iam arcem occupaverunt neque ignorabant 
se mane cum Romanis pugnare. 2. Romulus, postquam 
Sabini in arce erant, milites misit exploratum, quantus 
excercitus Sabinoram esset. 3. Postquam exploratores nun
tiaverant Sabinos arcem totam expugnavisse et iam agros
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finitimos vastare. Romulus animos militum confirmaturus 
orationem ad exercitum habuit; Romani, bellicosi praecep
tis regis obtemperaverunt. 4. Primum utrimque principes 
pugnaverant: ex Sabinis Mettius Curtius, ex Romanis Ho
stius Hostilius. Hic diu acriter pugnabat et Romani virtu
tem eius laudaverunt. 5. Sed ubi in proximo proelio icti
bus Mettii concidit. Sabini Romanos trepidos atque ipsum 
Romulum usque ad veterem portam Palatii fugaverant. 
(i. Sabini iam laeti clamitabant: «Fugavimus perfidos hospi
tes, imbelles hostes! Longe aliud est virgines rapere, aliud 
pugnare cum viris!» 7. Tunc Romulus arma ad caelum tol
lens: «Iuppiter — inquit —. tu mihi, augurium dedisti et 
ego auxilio tuo hic in Palatio fundamenta urbis nostrae 
ieci. Quis nos adiuvabit, nisi tu? At tu pater deorum ho
minumque liberes hanc arcem hostibus fugamque foedam 
retardes, des vim ardoremque nobis. Hic ego tibi, lori Sta
tori. templum voveo, quod posteris monumentum auxilii 
tui erit!» 8. Romani tamquam caelesti voce vocati proe
lium redintegraverant erantque superiores.

Sententiae: Festina lente. Cum bonis ambula. Cui des, 
rideto. Deo supplica. Parentes ama, cognatos cole. Honos 
honestum decorat, inhonestum notat. Errare humanum est. 
Do, ut des.

XIX. Kibékülés a sabinus nők közbelépésére.

1. Iam Romani bellicosi in proelio valde eminebant 
magnamque laudem merebant. 2. Tum Sabinae mulieres, 
quae hucusque latuerant, cladem suorum dolentes crinibus 
passis scissaque veste inter tela volantia se inferant : diri
munt infestas acies, dirinnmt iras. Neutra pars iam diutius 
pugnat. 3. Flentes hinc patres, hinc riros orant: «Ne vos, 
soceri generique, caede nefanda deleatis! Unusquisque ha
bet hic aut filiam aut uxorem liberosque! In nos vertite 
iras! Nos causa belli, nos causa malorum omnium sumus!»
4. Movet res et multitudinem et duces; silentium et re
pentina fit quies. Nisi mulieres viros cohibuissent, viri irati 
plurimas lacrimas movissent. 5. Quaedam ex iis, quae plu
rimum auctoritate valuit: «Viri — oramus vos — ne 
utramque urbem luctu compleatis. Pacem conciliaturae ad
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.. . . Sabinae crinibus passis 
scissaque veste inter tela 
volantia se inferunt: diri

munt acies et iras.

vos venimus; deponite scuta de humeris, componite lites. 
Si precibus nostris parueritis, felices eritis». 6. Parent omnes 
consilio prudenti et duces utriusque partis procedunt et 

non modo pacem, sed etiam civitatem 
unam ex duabus faciunt et imperium 
omne Romam conferunt.

Sententiae: Bene vixit, qui bene 
latuit. Aliam aetatem alia decent. 
Aliena nobis, nostra plus aliis pla
cent. In discrimine apparet, qui vir. 
Artes omnes perdocet paupertas. 
Avarus semper eget. Non, quidquid 
splendet, est aurum. Non liquet. Honos 
habet onus. • Decet verecundum esse 
adulescentem. Cave canem.

XX. Róma a sabinusokkal gyarapodik.

1. Sabini post pacem factam Romam se contulerunt, 
ut cum filiabus nepotibusque in eadem urbe viverent. Ro
mulus et Tatius deinde populum communiter regebant.
2. Cives novi montem Capitolinum et Quirinalem incole
bant et cum Romanis in tranquilla pace vivebant. 3. Ut 
aliquid nominis Sabini reliquum esset, cives Romanos a 
Curibus, urbe Sabinorum, Quirites appellaverunt. 4. Romu
lus. ut cives eadem iura haberent, populum in tres tribus 
et in triginta curias divisit, iisque nomina virginum rapta
rum imposuit. 5. Eodem tempore et centurias tres equitum 
conscripsit, singulas ex singulis tribubus. 6 Romulus cives 
in comitium per lictores convocavit et «Quirites — inquit — 
«communem patriam communi amore colite, deos diligite, 
dii enim mala avertent, si facietis, quae iis promiseritis. 
Estote fortes, populos multos imperio vestro subindetis, si 
virtus et probitas vos rexerint» ! 7. Post mortem Tatii Ro
mulus iterum solus regnabat et multa bella gerebat contra 
gentes vicinas, ut pacem suis tutam redderet. 8. Opes Ro
manae in dies crescebant. Et iam res Romana firmissima 
erat; deinde in quadraginta annos pacem tutam habebat, 
quod omnes hostes devicit, qui postremo oratores Romam 
miserant pacem sibi petituros.
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Sententiae: Homo proponit, Deus disponit. Labor om
nia vincit. Tolle, lege. Ut sementem feceris, ita metes. 
Certa amittimus, dum incerta petimus. Eligas, quem diligas. 
Cito arescit lacrima, praesertim in alienis malis.

XXI. Romulus megdicsőülése.

. ... in deorum numero 
Quirinum appellabant.

1. Haec fere Romulus domi militiaeque gessit. 2. Non 
solum regnum avitum recuperavit et urbem novam condi
dit, sed leges sanciendo et pacem stabiliendo etiam rem 
Romanam munivit. 3. Quod autem Romulus consilium pa
trum non semper audiverat, plebi militibusque gratior fuit, 
quam patribus. 4. Anno septimo et 
trigesimo regni Romulus in campo 
ad Caprae paludem exercitum forte 
recensebat. 5. Subito tempestas cum 
magno fragore tonitribusque venit, 
quae regem densis nubibus operait, ut 
nec patres, nec cives eum viderent. 
Nec deinde in terris Romulus fuit. 
6. Ubi lux serena rediit et pubes 
Romana sedem regiam vacuam vidit, 
luctus ingens erat. 7. Nonnulli patres 
crimine caedis accusabant; patres 
ipsi dolorem leniebant et dixerunt: «Rex patriis equis astra 
petivit», sed multitudo vix patribus credebat. 8. At Alba Longa 
forte veniebat Proculus Iulius, vir nobilis et populo caras 
acceptusque, qui in contione iureiurando affirmans dixit: 
«Romulus mihi prima luce Romam venienti de coelo apparait 
et:.Nuntia, — inquit — Romanis, quae a me aud’és: De
orum voluntas est, ut mea Roma caput orbis terrarum sit. 
Proinde rem militarem colant, tum nullae öpés humanae 
armis Romanis resistent. Et numina nostra adorent.’ Post 
haec verba in caelum rediit». 9. Proculus his verbis luc
tum plebis lenivit et Romani inde Romulum in deoram 
numero habebant et Quirinum appellabant.

Sententiae: Tantum scimus, quantum memoria tene
mus. Nemo potest dominis pariter servire duobus.



Praeparatiók és jegyzetek 
az olvasmányokhoz.

Rövidítések: m. — masculinum, (hímnemű); — feminimum, (nőnemű) ;
n. — neutrum, (semleges).

I.

Első declinatio.

Agricola, ae, ///., földműves, a föld
műves, egy földműves

A latinban nincs névelő, tehát ha 
latinból fordítunk, a szavakhoz hozzá
tehetjük a határozott vagy határo
zatlan nevelőt, ha a helyes magyar 
beszed úgy kívánja. Pl. capra=kecske, 
a kecske, egy kecske.

arat, szánt, szántja

A latinban az alanyi és tárgyas 
igeragozás között nincs különbség.

arant, szántanak, szántják 
terra, ae, föld, a föld, egy föld 
pluvia, ae, f., eső, az eső 
irrigat, nedvesítii) 
femina, ae, f, la) nő, (a) feleség 
villa, ae, f., (a) mezei lak, (a) tanya 
Curat, gondoz, gondozza 
est, van

A latin mondatban mindig van igei 
állítmány, ha a magyarban csak ál
lítmánykiegészítő névszó is az állít
mány. Pl. Villa est parva a tanya 
kicsiny.
parva, kicsiny 
area, ae, f, (az) udvar, la) telek 
sunt, vannak
Vacca, ae, f., M tehén

capra, ae, f., (a) kecske 
gallina, ae, /*., (a) tyák 
et, és. meg
columba, ae, f, galamb 
in és abl. -n. -bán, ben
Italia, ae. f., Itália, a mai Olaszország 
in Ital® (hol?) Itáliában
pulchra, szép 
magna, nagy 
lingua, ae, f.. la) nyelv 
Latina, latin
erat, vala, volt
incőla, ae, ni.. (a) lakos 
Roma. ae. Róma városa 
diligentia, ae, f.. (a) szorgalom 
discimus, tanulunk, tanuljuk 
imperat, parancsol
provincia, ae, (aj tartomány 
patria, ae, f, la) haza 
amant, szeretnek, szeretik 
poéta, ae, ni.. (a) költő 
beata, boldog 
laudant, dicsérik, dicsérnek 
gloria, ae, f., la) dicsőség 
aeterna, örökké való 
antiqua, régi. Ősi 
celebramus, magasztaljuk 
Sententia, ae, f., vélemény, bölcs 

mondás
non, nem
Schola, ae, (az) iskola
aquila, ae, (a) sas
Captat, fogdos. megfog



27

musca, ae, f., (a) légy
historia, ae, f.. (a) történelem 
magistra, ae, f, (a) tanítónő, mester j 
extra Hungariam, Magyarországon ki- !

vül
non est, nincs

II. ■
Második declinatio. i

Latium, ii, /i., Latium, tartomány 
Itáliában, a Tiberis folyó és Cam
pania között j

Latinus, a, Um, latin I
in (ablativusszal), -bán, -ben (hol?) | 
in Latio. Latiumban (hol?) 
populus, i, m., nép, nemzet
Romanus, a, Um, római
gubernat, kormányozza, kormányoz | 
magnus, a, Um, nagy *
habent, bírnak, van nekik. A rnagyar- 

’ bán rendesen így mondjuk: van föl
dem, de a latin inkább így mondja: 
bírok földet, vagyis a latinban aki
nek van, az az alany, és amije van, 
az a tárgy: terram habeo.

bonUS, a, Um, jó
initio, kezdetben 
primum, eleinte 
ager, gri, m., szántóföld 
Colebant, művelik vala, művelték 
moX, majd 
bellum, i, u.,’ háború 
gerebant, viselnek vala, viseltek 
semper, mindig 
gratus, a, Um, kedves 
praeda, ae, /*., zsákmány 
ornabant, díszítik vala, díszítették 
templum, i, n., templom 
pulcher, chra, chrum, szép 
ruina, ae, /*., rom
etiam, űs (az előtt a szó előtt áll, 

amelyet kiemel: etiam poetae, a 
költők is)

etiam nunc, most is

delectant, gyönyörködtetik
Oculus, i, m., szem
peregrinus, i, idegen, utazó 
hortus, i, m., kert 
statua, ae, /*., szobor 
rŐSa, ae, /., rózsa 
viola, ae, /., viola, ibolya 
odoratus, a, Um, illatos 
campus Martius, a Marsmező Ró

mában ; Mars a rómaiak ősatyja, 
védő istene

latUS, a, Um, széles
Valde, nagyon
frequentabant, látogatják vala, láto

gatták
pílá lűdebant, labdával játszottak, 

labdáztak
oliva, ae, f., olajfa
cupressus, i, ciprusfa 
altUS, a, Um, magas
ÖtiUm, ii, n., nyugalom, tétlenség 
dánt, adnak, okoznak 
vitium, ii, n., hiba, bűn 
ex, e (ablativusszal), -ból, -bői 
stultus, a, Um, ostoba 
incommodum, i, n., baj, kellemet

lenség
multus, a, Um, sok
múlta (plur.). n. = sokféle; állít

mánynak ki kell egészíteni: sunt, 
mert ilyen bölcs mondásokban 
sokszor elmarad a könnyen kiegé
szíthető állítmány.

iÜStitia, ae, f., igazságosság 
regnum, i, n„ királyság 
fundamentum, i, n„ alap

ni.
Második (leclinatio.

fluvius, ii, rn., folyó 
parvUS, a, Um, kicsiny, kis 
magnUS, a, Um, nagy 
oppidum, i, n., város
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Capua, ae, f., C. város Campaniaban. 
Tarentum, i, n., T. város 
notus, a, Um, ismeretes 
clarus, a, Um, híres 
non Solum, nemcsak 
cum (ablativusszal), -val, -vel 
sed etiam, hanem ... is 
alius, a, Ud, más 
Vel Ut, mint például
Graecus, a, um, görög
Galli, orum, m., gallusok
Germani, orum, m., germánusok 
vir, i, m., férfiú 
egregius, a, Um, kiváló 
habebant, bírnak vala, bírtak 
deus, i, m., isten 
dea, ae, /*., istennő 
via, ae, f., út 
ara, ae, oltár
Juppiter, IÖVÍS, dl. az ég istene 
Neptunus, i, m., a tenger istene 
Apollo, Apollinis, m., a nap istene 
Mercurius, ii, m., a kereskedők istene 
Bacchus, i, m., a bor istene 
luno, liinonis, f., az ég istennője 
Minerva, ae, a tudomány istennője 
Diana,a e, a hold istennője 
-que, és. meg (kapcsoló kötőszó ; egy

beírjuk avval a szóval, amelyet 
kapcsol; pl. istenek és istennők = 
dií deaegue.) 

saepe, gyakran 
sacrificabant, áldoznak vala, áldoztak 
corona, ae, f., koszorú 
placent, tetszenek
Verbum, i, n., ige. szó 
Volánt, repülnek, elrepülnek 
scriptum, i, n„ írás 
manent, maradnak, megmaradnak 
movent, meghatnak, megindítanak 
exemplum, i, n„ példa 
trahunt, vonzanak 
ora, imádkozzál 
labora, dolgozzál '

inter íaccusativusszal), között 
arma, erűm, n., fegyver, fegyverek 
Silent, hallgatnak, elhallgatnak

IV.

Harmadik declinatio.

Aeneas, ae, m., Aeneas, trójai vezér 
Troia, Trójából (honnan?) 
pest (accusativusszzal), után 
Venit, jön, érkezik 
error, oris, m., bolyongás 
Anchises, ae, m., Anchises 
mater, matris, f., anya
Venus, Veneris, f, Venus istennő 
tum, akkor, azután
Aborigines, um, m., Aborigines-nép, 

a rómaiak ősei
habitabant, laknak vala, laktak 
rex, regis, m., király 
pax, pacis, f.. béke 
faciebat, tett, kötött 
Lavinia, ae, /., Lavinia 
uxor, uxoris, f, feleség 
uxorem dat, feleségül adja
Troianus, a, um, trójai 
novus, a, um, új 
aedificabant, építettek 
nomen, nominis, n., név 
a nomine, nevéről, névről 
appellabat, nevezte 
filius, ii, h/., fiú 
urbs, urbis, város
COmeS, Comitis, m., kísérő, társ 
mors, mortis, f., halál 
aedificabat, épített 
ibi, ott 
regnabant, uralkodtak 
Proca, ae, m., Proca király 
duo, kettő, két
Numitor, Oris, m., Numitor 
Amulius, ii, in., Amulius 
autem, pedig 
destinabat, szánta, rendelte
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aurum, i, n., arany 
argentum, i, n., ezüst 
pecunia, ae, f.. pénz 
legabat, hagyott örökségül 
pius, a, um, kegyes 
iustus, a, um, igazságos 
sl, ha 
viS, akarsz 
para, készíts, készülj . . , -ra, -re 
fortis, e, bátor 
fortuna, ae, f., szerencse 
adiuvat, segíti
repetitio, onis, f., ismétlés
Studium, ii, n., buzgóság. tanulmány 
hostis, is, m.. ellenség
munus, eris, n.. szolgálat, szívesség, 

ajándék

V.

Harmadik declinatio.

magis, inkább 
amavit, szerette 
ferOX, ÖCiS, szilaj 
igitur, tehát 
frater, fratris, ni.. fivér, testvér 
expellit, kiűzi
venatio, onis, f.. vadászat 
necat, megöli 
praeterea, azonkívül 
gemini, orum, m., ikrek 
ipse, maga, ő
Mars, Martis. ?/?., Mars, a hadisten 
sed, de
nec . . . nec, sem ., . sem 
homo, hominis, ni., ember 
aut, vagy
a, ab (ablativusszal). -tol, -tői, által 
Crudelitas, tatis, kegyetlenség 
Vindicant, megmentik 
virgo, virginis, f., hajadon, leány 
virgo Vestalis, Vestaszűz
Carcer, eris, m., börtön 
conicit, veti

crudelis, e, kegyetlen 
puer, pueri, m.. fiú
minister, tri, m.. szolga, segítő 
tradit, átadja
servus, i, in., szolga, rabszolga 
infans, ntiS, ni., csecsemő 
ad (accusativusszal), -hoz, -hez, -höz, 

-ra. -re
Tiberis, iS, ni.. Tiberis folyó 
portant, viszik
IÖCUS, loci, //?., hely, vidék 
iiS locis, azon a vidéken
Vastus, a, Um, nagy, kietlen 
solitudo, dinis, f., pusztaság 
flumen, minis, n.. folyam, folyó 
imber, briS, in., záporeső 
auctum, megáradva 
inundavit, elöntötte 
honor, oris, ni., tisztség, méltóság 
mutant, megváltoztatják 
mos, moris, ni., szokás ; plur. erkölcs, 

jellem
necessitas, tatis, f., szükség 
lex, legis, f.. törvény
omnis, e, minden, valamennyi, ösz- 

szes
praeclarus, a, Um, nagyon híres, jeles 
rarUS, a, Um, ritka
alit, táplálja, növeli 
ars, artis, f., művészet, ügyesség

VI.

Harmadik declinatio.

regiUS, a, Um, királyi
Stagnum, i, n., kiöntés, mocsár 
deponunt, leteszik
paulo post, kevéssel azután
aqua, ae, f., víz
refluit, visszafolyik, leapad
SiCCUS, a, Um, száraz 
in SÍCCo, szárazon 
destituit, hagyja 
lupa, ae, f., nőstényfarkas
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Sitiens, ntiS, szomjas, szomjazó 
e, ex (ablativusszal), -ból, -bői 
mons, montis, />?.. hegy 
vicinus, a, Um, szomszéd, szomszédos 
flens, flentiS, síró 
descendit, lejön, leszáll 
esuriens, ntiS, éhes 
lactat, megszoptatja
corpus, corporis, n„ test 
lambit, nyaldossa
’ta, így
invenit, találja 
pastor, oris, hi., pásztor 
grex, gregis, hi., nyáj, csorda 
casa, ae, f., kunyhó 
singularis, e, páratlan, kiváló 
cüra, ae, f., gond 
educat, neveli 
gaudent, örülnek
Virtus, tutis, f„ férfiasság, jelesség, 

erény
nobilitas, tatis, f., nemesség, kivá

lóság
coepit, kezdődik,
navita, ae, m., hajós
de (ablativusszal), -ról, -ről
Ventus, i, ni., szél
taurus, i, m., bika, ökör 
narrat, elbeszél, mesélget 
arator, ÖriS, ni., szántóvető, földműves 
enumerat, dszámlálja
miles, militis, m., katona 
vulnus, vulneris, n., seb 
Övis, ovis, f., juh 
occasio, ionis, f., alkalom 
facit, teszi, csinálja 
für, furis. Hl., tolvaj

vn.

Negyedik declinatio.

adUltUS, a, Um, felserdült 
certamen, minis, n., verseny 
ViS, vim, vi, erő

augent, gyarapítják 
aequalis, is, ni., kortárs
CUrSUS, US, rn„ futás 
certant, versenyeznek
CUrSÜ certant, versenyt futnak 
SOdaliS, is, ni., társ 
fortitüde, diniS, f., bátorság 
SUperant, felülmúlják 
tamen, mégis 
amant, szeretik 
iuvenis, iS, m., ifjú 
fortis, e, bátor 
iiSUS, US, m., használat, gyakorlat 
arma, erűm, n., fegyverek 
ÜSUS armorum, fegyverforgatás 
delectat, gyönyörködteti
Lupercus, i, ni.. Lupercus, farkastól 

megvédő, a pásztorok istene 
cantus, us, m., ének 
celebrant, dicsőítik
SUb (ablativusszal), alatt (hol ?) 
quercus, us, f., tölgyfa 
frÜctUS, ÜS, ni., gyümölcs 
matürus, a, Um, érett 
Onerant, terhelik, megrakják 
Venator, oris, m., vadász 
arcus, us, m., íj 
sagitta, ae, f., nyílvessző 
SaltUS, ÜS, ///., erdőség, erdős hegy

vidék
peragrant, bejárják, cserkésznek 
Semper, mindig 
arcent, távoltartják 
latro, onis, rabló 
capiunt, elfogják
Sed, de
Se, magát 
defendit, védelmezi 
captus, a, um, az elfogott 
tradunt, átadják 
apud (accusativusszal), -nál, -nel, 

előtt
accusant, vádolják
hic, ez
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impetus, US, m.. támadás, betörés 
fácit, tesz, csinál
impetum facit, betör, behatol, meg

támad
manUS, US. /I, kéz, fegyveres kéz, 

fegyveres csoport, csapat
ágit, űz. hajt 
praedas agit, zsákmányol 
supplicium, ii, n., büntetés 
lavat, mos
magister, tri, n?., mester, tanító, főnök 
optimus, a, um, legjobb 
parvus, a, um, kicsiny, kis 
domus, us, f., ház
quies, etis. /*., nyugalom, pihenés

VIII.
Ötödik declinatio.

primum, először 
captivus, i, rn.. fogoly 
custodia, ae, f., őrizet, börtön 
habet, bír, van neki, tartja 
deinde, azután 
ad se, magához 
vocat, hívja 
interrogat, megkérdez, 
qüis? kicsoda? ki?
es, te vagy ; es ? vagy te ? 
adulescens, ntís, ifjú 
quod ? milyen, micsoda ? 
tibi, neked 
Ubi, hol ? ahol 
habitas, lakok tanyázol 
habito, lakom 
SumUS, vagyunk 
mihi, nekem 
agimUS, űzünk, hajtunk 
praedas agimus, zsákmányolunk 
arcemus, távoltartjuk, elkergetjük 
facies, ei, /*., arc, ábrázat 
considerat, megfigyeli, szemléli 
nam, mert, hiszen 
lineamentum, i, n., vonás

itaque, tehát
aetas, tatis, f.. kor 
nepos, otis, rn., unoka 
paene, majdnem 
agnovit, felismerte 
tempus. Oris, n.. idő 
expositio, önis, f, kitevés 
congruit, megegyezik
res, rei, dolog, ügy, eset 
haec res, ez a dolog 
mens, ntiS, f.. elme, lélek 
angit, aggasztja 
agnoscit, felismeri 
Subit, meglepi, elfogja 
amicus, i. ///., barát 
certus, a, um, biztos, megbízható 
incertus, a, um, bizonytalan 
cernitur, meglátszik, felismerszik 
tuus, a, um, tied
rem tuam, a te vagyonodat. a tiédet 
custodi, őrizd, vigyázz rá 
carpe, ragadd meg. használd fel

IX.

A declinatiók összefoglalása.

interea, ezalatt
origo? giniS, /1, eredet, származás 
aperit, feltárja
improbus, a, um, gonosz 
pernicies, ei, f., veszedelem - 
parant, készítenek, terveznek 
aCÍeS, ei, f., éle valaminek, csatarend, 

sor
irruunt, berohannak 
quÖS, akiket, őket 
adíuvat, segíti 
afferunt, rávisznek, okoznak 
geStuS, a, um, viselt, megtett 
res gestae, a történtek, események 
avuS, i, ///., nagyatya 
nuntiant, jelentik, elmondják 
reddunt, visszaadják 
Statim, tüstént, rögtön
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contiö, önis, f., gyűlés 
convocat, összehív 
planities, ei, /’., síkság
SCelus, eris, /?.,-bűn. gazság 
admirabilis, e, csodálatos 
multitudo, inis, f., sokaság, tömeg 
ostendit, megmutatja, feltárja 
salutant, üdvözlik 
secundus, a, um, második, kedvező.

szerencsés
res secundae, szerencsés fordulat, 

helyzet
festus, a, Um, ünnepi
Celebrant, ünnepelnek 
docet, tanít, oktat
OrdO, dinis, ///., rend
anima, ae, f., lélekzet, lélek 
adversus, a, Um, ellenséges, kedve

zőtlen
res adversae, szerencsétlenség, baj 
probant, megvizsgálják, igazolják 
optimus, a, um, legjobb
Cibus, i, m., étel
condimentum, i, n., fűszer 
fames, is, f., éhség

X.
A declinatiók összefogla

lása.

res publica, rei publicae, f., közügy 
köztársaság, állam

Albanus, i, m., Alba Longa lakosa, 
albalongai

ordinavit, rendezte, rendbehozta 
in diem, napról-napra 
crescit, növekedik
igitur, tehát 
permittunt, átengedik
condere, alapítani, hogy alapítanak
COnStitUUnt, elhatározzák 
ibi, ott
COndUnt, alapítják
eÖS, őket

lactavit, szoptatta
séd, de 
intervenit, közbejön 
avitus, a, um, régi, ősi 
malum, i, n., baj 
regnum, i, ??., uralkodás 
CUpidÖ, dinis, f., vágy 
Cupido regni, uralomvágy 
uterque, mindkettő 
desiderat, óhajt, kíván 
regnare, uralkodni 
dare, adni 
discrimen, minis, n., különbség 
auspicium, ii, n., madárjóslat 
adhibent, alkalmaznak 
volatus, US, m., röpülés 
avis, is, f., madár
Ostendunt, megmutatják 
voluntas, tatis, /., akarat 
SUUS, a, Um, övé 
sedes, is, f., ülés
Capiunt, fognak, kapnak
Sedem CapiUnf, helyet foglalnak, le

telepednek
intentUS, a, Um, figyelő, figyelve 
considerant, vizsgálják, szemlélik 
caelum, i, n.. ég 
prior, prius, első, előbbi 
augurium, ii, n., madárjóslat, madárjel 
venit, jön, feltűnik
videt, lát 
sex, hat 
vultur, uris, nk, saskeselyű 
extemplo, tüstént 
duplex, icis, kétszeres 
numerus, i, ni., szám
Se, magát
OStendit, mutatja
Se OStendit, mutatkozik 
COnSaiÜtat, üdvözli, kikiáltja 
SaiÜS, ütis, /;, jólét, üdv 
SUpremUS, a, Um, legfelső, legfőbb 
este, legyen 
qUOd, ami, amit
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licet, szabad 
luppiter, levis, ni., Juppiter, az ég és 

az istenek királya
bos, bovis, />?., ökör 
vulpes, is, /1, róka 
pilus, i, m., szőr, hajszál 
mutat, változtat, cserél 
mos, moris, ni., szokás, jellem, er

kölcs

XI.

Fokozás.

primus, a, um, első 
inde, innen, ebből 
iterum, ismét, megint 
altercatio, enis, civakodás 
incipiunt, kezdenek
Occidit, elesik, meghal 
acer, acris, acre, éles, heves 
alius, alia, aliud, más 
fama, ae, f., hír 
vulgatus, a, Um, elterjedt 
interitus, Us, 7H., pusztulás, halál 
fossa, ae, árok 
murUs, i, w., fal 
designat, kijelöli 
designo, designare, kijelölök 
aratrum, i, n„ eke 
albus, a, um, fehér 
vacca, ae, f., tehén 
trahit, húzza 
traho, trahere, húzok 
Vomer, eris, m., eke vas 
sulcus, i, m., barázda 
profundus, a, Um, mély 
ducit, vezet, húz, von 
civis, is, m., polgár 
iáciunt, megvetik 
iacio, iacere, dobok, vetek 
moenia, ium, n., városfal 
firmus, a, Um, erős 
aedificant, építik 
aedifico, aedificare, építek

Hittrich—Kliment : Latin olvasó- és gyakorlókönyv. I—II.

sUperbe, gőgösen 
irridens, kinevetve 
opus, eris, n., mű, munka 
tűtus, a, um, biztos 
erit, lesz 
humilis, e, alacsony 
transsilit, átugorja 
transsilio, transilire, átugrok 
iratUS, a, Um, haragos, haragosan 
Sic, így 
deinde, ezután 
pereat, vesszen el 
quicunque, aki csak 
tranSSiliet, át fogja ugrani 
meUS, a, Um, enyém 
interficit, megöli 
interficio, interficere, megölök 
ifa, így 
solus, a, um, egyedül 
imperium, ii, n., uralom 
suus, a, um, öve, magáé 
appellat, nevezi 
appello, appellare, nevezek 
Romam appellat, Rómának nevezi 
idoneus, a, um, alkalmas 
ad regnandum, uralkodásra 
regno, regnare, uralkodom 
quam, mint 
nobilis, e, előkelő 
dives, itis, gazdag 
nominavit, nevezte 
nomino, nominare, nevezek 
initio, kezdetben 
postea, azután 
diligens, ntis, ^szorgalmas 
celeber, bris, bre, híres 
magnificus, a, um, nagyszerű, pompás 
facto, facere, teszek 
fecerunt, tették 
felix, felicis, szerencsés, boldog 
fortis, e, vitéz, bátor 
qui, aki
Vincit, legyőzi 
Vinco, Vincere, győzök, legyőzök

3
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discit, tanul
disco, discere, tanulok 
arare, szántani 
aro, arare, szántok
nullus, a, um, senki, semmi 
domesticus, a, um, házi, otthoni 
iucundus, a, um, kedves, kellemes 
difficilis, e, nehéz
ipsum, magát

xn.
Számnevek.

collis, is, m., domb 
unicus, a, um, egyetlen 
aedificavit, építette 
aedifico, are, avi, atum, építek 
ceteri, ae, a, többi 
addiderunt, hozzácsatoltak
addo, addere, -didi, -ditum, hozzá

teszek, hozzákapcsolok
mons Palatinus, i, m., Róma

« Capitolinus i, m., hét he-
g Esquilmus, i, m., gyének
« Caelius, i, m., és hal-
« Aventinus, i, m., mának

collis Quirinalis, is, m., ne
« Viminalis, is, m., vei

Romae, Rómában (hol?) 
tribus, us, f., néposztály 
mox, nemsokára, majd
Urbanus, a, urn, városi 
atque és még (hozzá), és 
rusticus, a, um, vidéki, falusi 
deinde, azután
Senator, oris, m., szenátor, az öregek 

tanácsának tagja
creavit, választott
creo, are, avi, atum, választok 
patres, appellavit, atyáknak nevezte 
appello, are, avi, atum, nevezek 
lictor, oris, ni , poroszló, testőr 
fascis, is, m., vesszőnyaláb, rőzse- 

csomó
securis, is, báni, fejsze

gestabant, hordozták 
gesto, are, avi, afurn, hordozok 
legio, onis, f.. légió ; a római hadse

reg neve; 3000—6000 ember 
habeo, ere, ui, itum, bírok, van nekem 
temporibus Romuli, Romulus idejében 
pedes, peditis, m., gyalogos 
eques, equitis, in., lovas 
quod, mert, mivel
do, dare, dedi, datum, adok 
numero, are, avi, atum, számlálok 
antiquus, a, um, régi 
antiquis temporibus, a régi időben 
mensis, is, m., hónap 
annus, i, m., év, esztendő 
anno, évben 
igitur, tehát 
USque ad (acc.), -ig 
regno, are, avi, atum, uralkodom 
ante Christum naturn (rövidítve: a.

Chr. n.), Krisztus születése előtt 
condo, ere, didi, ditum, alapítok 
ultimus, a, um, utolsó 
bis, kétszer 
citö, gyorsan 
faciunt, teszik, csinálják 
facio, ere, feci, factum, teszek, csinálok 
idem, ugyanaz, ugyanazt 
Saepe, gyakran 
inter (acc.), között 
litigans, ntis, civakodó 
gaudet, örül 
gaudeo, ere, örülök

xhl
Névmások.

res Remana, a római állam 
validus, a, um, hatalmas 
finitimus, a, um, határos, szomszédos 
mulier, eris, nő, asszony 
deerant, hiányoztak 
desum, deesse, defui, hiányzóm 
Vicinus, a, urn, szomszédos
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perfuga, ae, ni., menekült, szökevény 
enim, ugyanis
asylum, i, n., menedékhely 
confugerant, menekültek 
confugio, -fugere, -fugi, menekülök 
consilium, ii, n., terv, tanács 
legatus, i, m., követ 
Spes, Spei, f., remény 
societas, atis, /’, szövetség 
conubium, i, n., házasság 
petunt, kérnek
peto, petere, petivi, petitum, kérek 
arator, oris, />?., szónok 
princeps, -cipis, m., fejedelem 
Crustumerium, ii, n., sabinus nép vá

rosa
Crustuminus, a, Um, crustunieriumi 
dico, dicere, dixi, dictum, mondok 
salus, utis, /. jólét, üdvözlés 
affinitas, atiS, f.j sógorság 
matrimonium, ii, n., házasság 
ingratus, a, Um, hálátlan 
erit, lesz 
iuvo, -are, iuvi, iutUm, segítek 
nullus, a, Um, senki, egy sem 
inimicitia, ae, f., ellenségeskedés 
recuso, -are, -avi, atum, visszautasít 
convenae, arum, m., gyülevész nép 
dignus, a, Um, méltó 
cur, miért?
aperitis, nyittok 
aperio, -ire, -rui, rtum, nyitok 
par, paris, egyenlő, méltányos 
civitas, atiS, /., állam, község 
Caeninae (loeativus, hol ?), Caeninában 
Antemnis (loeativus, hol ‘?), Antem- 

naeben
nusquam, sehol 
benigne, szívesen 
acceperunt, fogadták 
accipio, cipere, cepi, ceptum, fogadok 
praeter (accusativusszal), kívül 
Odium, i, n., gyűlölet, lenézés 
timor, eris, m., félelem

sperno, -ere, sprevi, spretum megvetek 
turba, ae, /., tömeg, csőcselék
Simul, egyszersmind
timeO, -ere, -Ui, félek, rettegek 
crescens, -ntís növekvő, gyarapodó 
maeStUS, a, Um, szomorú, -an 
Romám, (hová?) Rómába 
redeunt, visszatérnek
hodie, ma
cras, holnap
cuique, mindenkinek 
nOSce, ismerd meg 
te ipSUm, tenmagadat

XIV.

Névmások.

convöcö, -are, -avi, -atum, összehívok 
dolus, i, in., esel
superbus, a, um, gőgös
vox. vocis szó
audio, ire, ivi, itum. hallok, meghall

gatok
sententia, ae, Vélemény
cupio, cupere, cupivi, cupitum, kívánok 
ludus, i, ni., játék
spectaculum, i, n., látványosság 
invito, are, avi, atum, meghívok 
frequens, ntiS, számos, nagyszámmal 
convenio, -ire, -veni, ventum, össze- 

sereglek
adsum, adesse, adfui, jelen vagyok 
excipio, -cipere, -cepi, -ceptum, fogadok 
tectum, i, n., fedél, hajlék
ostendo, -ere, -ndi, -ntum, megmutat
CÖmítaS, atis f., nyájasság
quietus, a, Um, nyugalmas, nyugodt 
specto, -are, avi, -atum, nézek, szem

lélek
eadem mada, ugyanolyan módon 
atque, mint ahogy
praedico, -cere, -dixi, -dictum, előre 

megmondok
signum, i, n., jel

3*
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armatus, -a, -um, fegyveres 
discurro, -currere, -curri, -cursum, 

szetfutok
rapio, rapere, rapui, raptum, megra

gadok, rabolok
accuso, -are, -avi, -atum, vádolok 
hospitium, ii, n., vendéglátás 
Violo, -are, -avi, -atum, megsértek 
indignans, -ntis, méltatlankodó, 

-kodva
profugio, 3 fugi, elmenekülök 
raptus, -a, -um, elrabolt 
placidus, -a, -um, csendes 
mitigo, -are, -avi, -atum, csillapítok 
causa, ae, f., ok 
factum, i, n., tett
superbia, ae, f., gőgösség 
maeror, oris, »?., szomorkodás 
blanditia, ae, f., nyájasság, szeretet 
maritus, i, m., férj
solacium, i, ??., vigasztalás
affero, afferre, attuli, allatum, odavisz, 

nyújt
amo, -are, -avi, -atum, szeretek 
oblivio, onis, f., feledés 
oblivioni date, feledésnek adjátok, azaz 

felejtsetek el
in dies, napról-napra
acquiesco 3-qUieVi, megnyugszom 
faber, fabri, O/., mesterember, ács, 

kovács
excuso, -are, -avi, -atum, mentegetek 
vinco, -ere, vici, victum, győzök 
vinces, győzni fogsz,
fido, fidere, bízom
Video, Videre, Vidi, visum, látok, nézek 
ago, agere, egi, actum, űzök, hajtok, 

cselekszem
prudenter, okosan 
respicio, respicere, respexi, respectum,

visszatekintek, megnézek 
finis, is, ///., határ, vég 
iustus, a, Um, igazságos 
aequus, a, um, méltányos

XV.

Határozószók.

iniustus, a, um, igazságtalan 
adversus, ellen 
acer, acris, acre, éles, heves 
Vestis, is, f., ruha 
sordidus, a, um, szennyes 
vestis sordida, gyászruha * 
lacrima, ae, /., könny 
querela, ae, panasz 
concito, are, avi, atum, felizgatok 
Undique, mindenünnen 
mitto, ere, misi, missum, küldök 
potestas, atis, f., hatalom 
auctoritas, atis, f., tekintély 
regio, onis, vidék 
lentus, a, um, szívós, lassú 
ago, agere, egi, actum, teszek, cselek

szem
satis, elég
pro, (abl.), -ért, képest 
ardor, oris, m., hév 
moveo, -ere, movi, motum, moz

gatok
per (acc.) át, által 
per se, magukban, -tói 
per se ipsi saját maguk 
impetum facio in (acc.), támadást in

tézek valahova v. valaki ellen 
effusus, a, um, elszórt, -va 
vasto, are, avi, atum, pusztítok 
VanUs, a, um, üres, hiábavaló 
sine (abl.), nélkül 
vis, vim, vi, Vires, erő 
Celer, ris, e, gyors, sebes
ObViam, szembe, -közt
Venio, Venire, Veni, ventum, jövök, ér

kezem
fundo, ere, fudi, fusum, öntök, szét 

szórok
fugo, are, avi, atum, megsz alas ztok.

-kergetek



37

fundit fugatque, szétver és megszalaszt 
azaz: teljesen szétver

obtrunco, are, avi, atum, levágok, 
megcsonkítok

spöiio, are, avi, atum, kifosztok 
gloriosus, a, um, dicsőséges
Capio, capere, cepi, captum, fogok, 

kapok, elfoglalok
Victor, eris, m., győző, győztes 
reduco, ere, duxi, ductum, visszave

zetek
spolia, -orum, n., hadizsákmány 
caesus, a, um, megölt 
sacer, sacra, sacrum, szent 
depono, ere, posui, positum, le- 

teszek
donum, i, n., ajándék
designo, are, avi, atum, megjelölök 
cognomen, inis, n., melléknév, el

nevezés
addo, addere, addidi, additum, hozzá

adok
Feretrius, i, zsákmányadó, Juppiter 

hálátadó jelzője
inquit, így szólt, ezt mondta 
fero, ferre, tuli, latum, viszek 
dedico, are, avi, atum, felajánlok, 

szentelek
sedes, is, f-, ülőhely, székhely 
opimus, -u, • um, kövér, gazdag, dicső 
spolia Opima, dicső hadizsákmány, 

melyet a fővezér a személyesen 
megölt ellenséges fővezérről szer
zett

posteri, erum, m., utódok
nota, jegyezd meg
noto, are, avi, atum, megjegyzek 
sere, későn
veniens, -entis, jövő, érkező
os, ossis, n., csont 
nunquam, soha 
retrorsum, hátra, visszafelé 
veiox, -ocis, gyors 
suavis, -e, édes, nyájas

XVL

Elöljárók.

interea, ezalatt 
popularis, e, honfitárs, földi 
excito, are, avi, atum, izgatok, buz

dítok
haud, éppen nem, nem igen 
hostiliter ellenségesen 
incursio, onis, f., betörés 
duco, ducere, duxi, ductum, vezetek 
uterque, utraque, utrumque, mind a 

kettő
vinco, 3 vici, victum, legyőzök 
captivus, i, m., hadifogoly 
interrogo, are, avi, atum, megkérdezek 
respondeo, ere, ndi, nsum, válaszolok, 

felelek
nonnullus, -a, um, néhány, némely 
moenia, ium n., városfal 
custodio, ire, ivi, itum, őrizek 
ii supplicium, i, n., letérdelés, halálos 

büntetés, esedezés
decerno, -ere, crevi, -cretum, eldön

tők, elhatározok
mandatum, i, n., rendelet, parancs 
defero, deferre, detuli, delatum, el

vi szek, megviszek 
equus, i, m., ló 
desilio, -ire, -lui, -sultum, leugrok,

leszállók
Opacus, a, um, árnyékos 
recubo, are, cubui, cubitum, lefek

szem
vesper, i, m., este
accedo, ere, -cessi, -cessum, hozzá

megyek
anxius, a, um, aggódó
venia, ae, kegyelem 
propitius, a, um, kegyes, jóságos 
Socer, i, m., após
salus, utis, f-, jólét, életbenmaradás 
reddo, reddere, reddidi, redditum, 

visszaadok
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migro, -ore, -ávi, -atum, költözöm 
propinqui, erum, m., hozzátartozó, 

rokon
peto, ere, ivi, itum, kérek, igyekszem, 

megyek
Romam peto, Rómába megyek 
exeo, exire, exii, exitum, kimegyek, 

kikerülök
linea, ae, f., lenfonal, vonal, feljegyzés 
procul, messze
proprius, a, um, saját 
stipes, itis, m., karó, fatörzs 
pomum, i, n., gyümölcs, alma 
cado, ere, cecidi, casum, esem 
medicamen, inis, n., gyógyszer 
nil = nihil, semmi 
beatus, a, Um, boldog 
ne, ne 
sator, oris, m., varga 
crepida, ae, f., talpbőr, saru 
asper, -era, -erum, zordon, kemény 
astrum, i, n., csillagzat, csillag 
par, paris, egyenlő, pár 
ovum, i., n., tojás 
malum, i, n.. alma
Kalendae, arum, f., a hónap első napja 

(de csak a római naptárban van ilyen 
néven)

Graecus, a, um, görög

XVTL

Süni és possum.

callidus, a, um, ügyes, ravasz 
Occulto, are, avi, atum, eltitkolok 
necessarius, a, um, szükséges 
verso, are, avi, atum, forgatok 
forte, véletlenül, éppen 
sacra, orum, n., áldozás 
haurio, ire, hausi, haustum, merítek 
fons, ntis, m., forrás 
arx, arcis, vár 
intro, are, avi, atum, belépek vala

hova (acc.)

promitto, ere, misi, missum, megígérek 
aureus, a, um, arany, aranyból való 
armilla, ae, /1, karperec
gemmatus, a, um, drágakővel kirakott 
anulus i, rn., gyűrű 
scutum, i, n., paizs
gero, ere, gessi, gestum, viselek 
nocte ipsa, még az éjszaka 
praemium, i, n., jutalom 
proditio, onis, árulás 
postulo, are, avi, atum, követelek,

sürgetek
exclamo, are, avi, atum, felkiáltok 
promissum, i, n., ígéret 
congero, gerere, gessi, gestum, össze

hordok, rádobálok
proditor, oris, m., hazaáruló 
neco, are, avi, atum, meggyilkolok, 
donec, amíg, ameddig 
nubilus, a, Um, felhős, borús 
Solus, a, um, egyedül, magányos 
iudex, cis, m., bíró
petens, -ntis, kívánó
mora, ae, /*.. késlekedés, habozás 
obsum, obesse, obfui, útban vagyok.

ártok
diligentia, ae, /*., szorgalom 
prosum, prodesse, profui, használok

XVIII.

Az első coniugatio.

Occupo, are, avi, atum, elfoglalok 
neque, és nem
ignoro, are, avi, atum, nem tudok 
neque ignoro, és nem nem tudok, azaz :

és jól tudok
mane, korán reggel
pugno, are, avi, atum, harcolok
Se pugnare hogy ők harcolnak ; ez az 

accusativus cum infinitiro-szerk< - 
zet, a magyarban megfelel neki 
hogy kötőszós alanyi vagy tárgyi 
mellékmondat, melynek alanya a
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latin accusativus, állítmánya pedig 
a megfelelő időben az infinitivus.

misit (lásd XV), küldte
expiöro, -áré, -avi, -atum, kikémlelek 
exploratum, supinum accusativusa: 

célhatározó : kikémlelni
postquam, miután 
explorator, oris, m., kém, felderítő 
nuntio, are, avi, atum, jelentek 
expugno, are, avi, atum, meghódítok.

beveszek
Sabinos expugnavisse (acc. c. inf.j, 

hogy a sabinusok elfoglalták
VaStO, 1, avi, atum, pusztítok 
confirmo, are, avi, atum, megerősítek 
oratio, onis, f., beszéd, szónoklat 
orationem habeO, beszédet tartok, in

tézek
bellicosus, a, Um, harcias, harcvágyó 
flagro, are, avi, atum, ég, lángol, hévül 
praeceptum, i, n., rendelet, parancs 
Obtempero, are, avi, atum, (alicui) 

engedelmeskedem (valakinek) 
primum, először
Utrimque, mindkét részről, -félről 
princeps, is, m., első, vezér,
Ubi, mikor, mihelyt
IctUS, US, m., ütés, vágás 
concido, ere, cidi, összeesem, lerogyok 
trepidus, a, um, rettegő, remegő 
usque ad, egészen — ig 
laetUS, a, Um, víg, örvendező 
clamito, are, avi, atum, kiáltozok 
perfidus, a, Um, álnok, hitszegő 
hqspes, itiS, rn.. vendég, vendéglátó 

gazda
imbellis, e, harciatlan, gyáva 
longe aliud, egészen más 
arma, erűm, n.. fegyver
tollo, ere, sustuli, sublatum, felemelek 
dO, dare, dedi, datum, adok 
auxilium, ii, n, segítség
iacio, iacere, ieci, lactum, dohok, 

vetek

adiuvo, are, lövi, iütum, megsegítek
(lásd XIII) 

nisi ha csak nem 
at ámde, hát 
libero, are, avi, atum, megszabadítok 

valamitől
foedUS, a, Um, rút, szégyenletes 
retardo, are, avi, atum, késleltetek, 

gátolok
ardor, eris, rn., hőség, harcihév 
vim ardoremque, erőt, harcihevet 
Stator, oris, Juppiter dicsérő, hálát- 

adó jelzője: megállító, futásgátló 
hic, itt e helyen ; most ez alkalommal 
voveo, vovere, vovi, votum, megígérek, 

felajánlok
posteri, orum, m.f utódok 
monumentum, i, n., emlék 
tamquam, mintegy, mintha 
Caelestis, e, égi
VOcatUS, a, Um, hívott, szólított 
redintegro, are, avi, atum, megújítok 
superior, US, felsőbb, feljebblevő 
superior SUm, győztes vagyok 
festino, are, avi, atum, sietek 
ambulo, are, avi, atum, sétálok 
videto, meg kell nézned, jól megnézd 
supplico, are, avi, atum, térdet hajtok, 

kónyörgök (kihez? dat. 1. XVI).
cognatus, i, m., rokon 
cölo, colere, colui, cultum, tisztelek 
cole, tiszteld
bonos, honoris, m., tisztség, méltó

ság, hivatal
honestus, a, um, tisztes, derék 
decoro, are, avi, atum, díszítek, éke

sítek
inhonestus, a, um, becstelen 
noto, are, avi, atum, megjegyzek, 

megbélyegezek
erro, are, avi, atum, tévedek, bolyon

gok
hümanus, a, um, emberi
Ut, azért, hogy (célhatározó)
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XIX.

A második coniugatio.

emineo, ere, nui, kiemelkedem, ki
tűnök

mereo, ere, Ui, itum, szerzek, érde
melek

hücllsqlle, eddig
iateo, -ere, Ui, rejtve vagyok, lap

pangok
clades, is, f.9 vereség, kár 
doleo, ere, Ui (aliquid), fájlalok (va

lamit), búsulok (valamin)
crinis, is, haj
passUs, a, Unl, szétszórt, zilált 
scissus, a, um, megtépett, meghaso

gatott
teium, i, n., hajító, támadó fegyver, 

dárda
VOio, áre, avi, atum, repülök, rohanok 
infero, ferre, tuli, illatum, heviszek 
se inferre, benyomulni, berohanni 
dirimo, ere, remi, remptum, elválasztok 
infestus, a, um, ellenséges, támadó 
fleo, flere, flevi, fletum, sírok 
hinc. . . hinc ... egyfelől... másfelől 
nefandus, a, Um, istentelen, gonosz, 

borzasztó
deleo, ere, evi, etum, kiirtok, elpusz

títok
unusquisque mindegyik 
verto, -ere, verti, versum, fordítok 
causa, ae, /*., ok
moveo, -ere, rnevi, metum, mozdítok, 

megindítok, meghatok, okozok 
lacrimas moveo, könnyeket fakasztok 
silentium, i, n., csend 
repentinus, a, um, hirtelen 
quies, quietis, nyugalom, pihenés 
cohibeo, ere, Ui, itum, összetartok, 

gátolok, akadályozok
plurimae lacrimae, nagy könnyhul- 

latás, nagyon sok könny

valec, ere, Ui, erős vagyok, befolyá
som van, érvényesülök

plurimum auctoritate valeo, igen 
nagy befolyásom van tekintélyem 
miatt

luctus, us, n?, gyász
compleo, ere, evi, etum, megtöltök, 

eltöltők
concilio, are, avi, atum, egyesítek, 

szerzek
venio, venire, veni, ventum, jövök, ér

kezem
depono, ere, posui, positum, lete

szek
humerus, i, yr , váll 
compono, ere, posui, positum, össze-

teszek, rendezek, kiengesztelek
iis, litis, f., per, viszály 
preces, precum, f., kérés, könyörgés 
pareo, ere, -Ui, engedelmeskedem 
Procedo, ere, cessi, cessum, előre

vonulok
confero, ferre, fuli, collatum, össze

hordok. odaviszek
Romam, (hova?) Rómába 
vivo, ere, vixi, victum, élek 
decet, decere, decuit (aliquid), illik,

illendő (valamihez)
álla (plur. neutr.), más szokások, más 

életmód
alienus; a, um, idegen, a másé 
placeo, ere, placui, placitum, tetszem, 

jónak tartok
appareo, ere, rui, ritum, megjelenek, 

mutatkozom
perdoceo, ere, cui (aliquid), jól meg

tanítok (valamire) 
paupertas, atis, /*., szegénység 
ars, artis, művészet, ügyesség 
avarus, a, um, kapzsi, fösvény, telhe

tetlen
ige®, ere, egui, szűkölködöm, nélkü

lözök
Splendeo, ere, Ui, fényiek, ragyogok
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liquet, liquere, licuit, világos, érthető 
(N. L. = non liquet, igy jelezte a 
bíró a szavazótáblácskán, hogy a 
bevádoltnak sem bűnösségét, sem 
ártatlanságát nem tudja eldönteni) 

OnUS, oneris, n., teher, súly 
verecundus, a, um, szerény, tartóz

kodó
decet, utána acc. cum. inf.: adule
scentem esse: illik, hogy az ifjú 

legyen
caveo, ere, cavi, cautum (aliquid), 

óvakodom, félek (valamitől )
caniS, is, rn., kutya

XX.

A harmadik coniugatio.

laetUS, a, um, vidám, boldog 
me confero, megyek, költözöm vala

hova
communiter, közösen 
rego, ere, rexi, rectum, irányítok, 

kormányozok
incolo, ere, -colui, -cultum, lakom 
tranquillus, a, um, nyugodt 
aliquid nominis Sabini, valami sabinus 

nevükből, mivoltukból
reliquum esset, megmaradjon 
reliquus, a, Um, megmaradt, meglevő, 

a többi
Cüres, ium, f., Cures, a legtekinté

lyesebb sabinus város
Quirites, Um, vagy ium, m., a római 

polgárok megtisztelő, régies neve: 
curesiak, quirisek

CUria, ae, f.f néposztály, kúria (tanács
ház)

divido, ere, -Visi, -VisUm, el-, szétosztok 
impono, ere, posui, positum (alicui), 

ráteszek, ráhelyezek (valamire)
nomen impono alicui, nevet adok va

laminek

centuria, ae, század 
conscribo, ere, -psi, -ptium, összeírok, 

sorozok
comitium, ii, n., a gyűlés helye 
communis, -e, közös
colo, ere, colui, cultum, művelek, 

tisztelek, szeretek
diligo, ere, lexi, lectum, kiválasztok, 

tisztelek, szeretek
averto, ere, -rti, -rsum (verto), elfordí

tok, elhárítok
facio, facere, feci, factum, teszek, 

csinálok,
Promitto, ere, misi, missum, meg

ígérek
SUbiicio, icere, ieci, iectum, alávetek, 

meghódítok
probitas, tatis, f., derékség, becsüle

tesség
reddo, reddere, reddidi, redditum, visz- 

szaadok (lásd XVI) itt: testek 
valamit (valamivé aliquid)

ops, opis, hatalom, erő 
cresco, ere, .crevi, cretum, növök 
tutus, a, um, biztos
devinco, ere. Vici, VictUm, legyőzök 
postremo, végül
propono, ere, posui, positum, elő- 

helyezek, tervezek
dispono, ere, posui, positum, elosz

tok, rendberakok, szabályozok, vé
gezek

labor, oris, rn., fáradozás, küzdés 
tollö, ere, sustuli, sublatum, fel

veszek
lego, ere, legi, Iectum, olvasok 
Sementis, is, f., vetés
meto, ere, messui, messum, lekaszá

lok, aratok
amitto, ere, misi, missum, elküldök, 

elveszítek
eli|O, -ere, elegi, electum, kiválasztok 
aresco, ere, megszáradok 
praesertim, különösen
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XXI.

J. negyedik coniugatio.

fere, körülbelül, majdnem
domi mTIitíaeque, békében, háborúban 

(loeativus, hol?)
non solum ... sed etiam, nemcsak... 

hanem is
avitus, a, um, ősi
recupero, are, avi, atum, visszaszerzek 
condo, ere. Condidi, ditum, alapítok 
Sancio, ire. Sanxi, sanctum, szentesí

tek, rnegszeghetetlenné teszek
stabilio, ire, ivi, itum, megszilárdítok 
münio, ire, ivi, itum, erősítek, bizto

sítok
audio, ire, ivi, itum, hallok, meghall

gatok
capra, ae, f, kecske
palus. Udis, f.. tó, mocsár
Caprae palus. Kecsketó 
recenseo, ere, sui, SUm, megvizsgálok, 

megszámlálok
SUbito, hirtelen
tempestas, tatis, /., idő, időjárás, vi

har, zivatar
fragor, oris, ni.. ropogás, csattanás 
tonitrus, US, mennydörgés 
denSUS, a, Um, sűrű
nUbeS, ÍS, f.. felhő, köd 
operio, ire, rui, rtum, befödök, elta

karok
lux, lücis, f., fény, világosság 
Serenus, a, Um, derült, tiszta
redeo, ire, redivi vagy redii, reditum, 

visszatérek
pübes, is, f., felnőtt ifjak, fiatalság 
Vacuus, a, Um, üres
iUCtUS, US, m., gyász, szomorúság 
Caedes ,-iS, f., gyilkosság, öldöklés

Caedis (genit.) accÜSo, gyilkosságnak 
a (vádjával), azaz gyilkossággal vá
dolok

lenio, ire, ivi, itum, lágyítok, enyhítek 
leniebant igyekeztek enyhíteni 
astrum, i, n., csillagzat
astra petere, a csillagok közé tőre» 

kedni, az égbe emelkedni
patriis equis, atyja lovain, fogatán: 

Mars hadisten kétkerekű harci-
| szekerén
I ViX, alig, nehezen
i credo, ere, credidi, creditum, hiszek 

forte, szerencsére, véletlenül 
acceptus, a, Um, szívesen fogadott 
carUS acceptusque alicui, valakinek 

kedveltje, kegyeltje
contio, onis, gyűlés 
iüsiürandum, |
iűrisiürandi, n., | es u 
affirmO, are, avi, atum, megerősítek 
prima lÜCe, hajnal pirkadáskor
Alba Longa (honnan ?). Álba Longából 
Romam (hova?), Rómába
OrbiS, iS, ni., kör
orbis terrarum, a föld kereksége 
proinde, ezért
res militaris, hadügy, katonáskodás 
resisto, ere. Stiti, stitum, ellenállok 
nUmen, -inis,n., isteni akarat, hatalom, 

istenség
adoro, are, avi, atum, imádok, hódolok 
in deorum numero babere, az istenek 

közé sorozni, istenszámba venni
Scio, ire, ivi, itum, tudok
memoria, ae, /’.. emlékezet, emlékezés 
teneo, ere, tenui, tentum, tartok 
dominus, i, m., úr, gazda
Servio, ire, ivi, itum, szolgálok



FORDÍTÁSI GYAKORLATOK.

Általános tudnivalók.

Nóta Bené.*

1. A latinban nincs névelő; tehát terra = föld, és 
a föld és egy föld.

2. A latinban minden mondatban kell lenni igei állít
mánynak, ezért, ha a magyar mondatban csak kiegészítő 
névszó az állítmány, pl. A föld termékeny — a latinban 
igei állítmánynak oda kell tenni a segédigét (est = van, 
sunt = vannak): Terra est fecnnda. Az erdők kellemesek == 
Silvae sunt mcnndae.

3. A latinban a jelző megegyezik a maga főnevével 
nemben, számban és esetben. Pl. nagy erdő — silva magna, 
nagy nép — popul?/.? magnws; nagy erdőket = silvas mag
nas, nagy népeknek a... = populorum magnorum, szép 
épületeket = aedificia pulchra.

4. A jelző, a tulajdonság jelző és a birtokos is, ren
desen a jelzett főnév mögött áll. Pl. árnyékos erdő = silva 
umbrosa, római nemzet = populus Romanus, nagy hábo
rúkat = bella magna, Róma (= Rómának a) lakosai = 
incolae Romae, a földművelők erdei = silvae agricolarum, 
a költő dicsősége = gloria poetae.

5. A magyar birtokos személyragot nem mindig for
dítjuk. Pl. A haza földje táplálja a lakosait = Terra patriae 
incolas alit. A költők barátai — amici poetarum.

6. A zárójelbe () tett magyar szót nem kell a latin
ban külön szóval fordítani. Pl. igen nehéz (dolog) = igen 
nehéz: difficillimum; (még) mai napság = mai napság:

Nóta jegyezd meg; benő jól.
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his diebus; ott (ezt) mondják = ibi dicunt; a polgárok 
(egy) részét =' partem civium.

7. Sokszor nem fordíthatjuk szóról-szóra a magyar 
szöveget, ilyenkor leghelyesebb, ha a magvar mondatot vagy 
mondatrészt a latin gondolkozásnak megfelelően átalakít
juk és így fordítjuk le: pl. sok folyó öntözi = folyók sokan 
öntözik: fluvii multi rigant. Procanak két fia volt = Proca 
két fiúkat bírt: Proca filios duos habebat.

1.
1. A földműves szereti1 a földjét. 2. A földművesek gondozzák2 

a hazának a földjét. 3. A földműves parancsol a feleségének. 4. A 
tanyán8 gondozza a földművé» félesége a teheneket és kecskéket.
5. Róma szép. 6. Az örökkévaló Róma a nagy Itáliában van.
7. A szép Itália lakosai dicsérik a régi Rómát. 8. Róma lakosai 
szeretik szép hazájukat. 9. A haza földjét szép erdők4 díszítik.5
10. Az erdőben a földművesek dicsérik a kellemes6 árnyékot.’7
11. A sast az erdőben megfogja a tanya lakója. 12. A latin nyel
vet az iskolában tanuljuk. 13. A nagy Róma történetét tanuljuk. 
14. A latin nyelv tanulása8 gyönyörködtet.9

1 amat, 2 curant, 3 = a tanyában (hol ?), 4 silva, ae f. 5 ornant, G iu- 
cunda, 7 umbra, se f. 8 disciplina, ae f . 9 délectat.

2.

1. A római nép híres. 2. A régi.rómaiak kormányozták 1 Gal
liát, Germániát, Hispániát, (és) Görögországot. 3. A rómaiak tar
tományai virágoznak.2 4. A tartományok lakosai dicsérik Rómát.
5. Rómát szép terek, épületek,3 templomok (és) kertek díszítik.
6. A Marsmező szép volt. 7. A Marsmező szobrai és épületei gyö
nyörködtetik a lakosokat. 8. A lakosok a Marsmezőn barátaikkal4 
labdáznak.5 9. A rómaiak szerették6 a kellemes falusi7 életet.
10. A háborúk után8 a kellemes falusi élet gyönyörködtette9 a 
rómaiakat. 11. A rómaiak szerették a háborút is. 12. A háborúk
ban10 nagy zsákmányt szereztek.11 13. A szerencse mindig kedve
zett 12 a rómaiaknak. 14. A rómaiak kertjeit szép ciprusfák díszítik.

1 gubernabant, 2 flörent, 3 aedificium, ii, n , 4 cum amicis, 5 pila ludunt, 
6 amabant, 7 rusticus, a, um, 8 post bella, 9 delectabat, ,o in bellis, 11 para
bant, 12 favebat.
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3.

1. Itália földjét sok folyó1 öntözi.2 2. Itália lakosai szeretik 
a haza termékeny szántóföldjét. 3. A rómaiak hazájukért3 sok, 
nagy4 háborút viseltek. 4. A rómaiak urai voltak5 Itália lakosai
nak. 5. A nagy háborúkban a győzelem többnyire * a rómaiaké 
volt. 6. Nagy dicsőséget szereztek, mert7 az isteneket tisztelték.8
7. Az istenek gyakran9 a rómaiaknak adták10 a győzelmet. 8. A 
háborúkban sok zsákmányt és rabszolgát11 szereztek. 9. Az istenek
nek és istennőknek szép templomokat építettek.12 10. Juppiter volt 
az istenek királya. 11. A hajósok13 Neptunust tisztelték. 12. A köl
tők istene Apollo volt. 13. Mars a háború istene volt. 14. A föld- 
mívelők Saturnust tisztelték. 15. Júnó az istennők királynéja volt 
16. Minerva a bölcseség,14 Diána a hold 15 istennője volt.

1 többesszám, 2 rigant, 3 pro patria, 4 sok és nagy, 5 dominus, i, m,
6 plerumque, 7 quia, 8 colebant, _ 9 saepe, 10 dabant, i, 11 servus, 12 aedifi
cabant, 13 nauta, ae m, 14 sapientia, ae f. 15 lüna, ae f.

4.
1. A trójaiakat Aeneas vezeti1 Itáliába. 2. Aeneas társaival 

Trójából jött Latiumba. 3. Latium lakossága akkor az aborigines- 
nép volt. 4. Az aboriginesek királya szívesen2 fogadja3 a trójai jöve
vényeket.4 5. A király leányát, Laviniát Aeneas feleségül veszi.5
6. Az istenek fiút adnak6 a szülőknek.7 7. A fiú neve As
canius volt. 8. A királyi szülők szerették fiukat. 9. Ascanius tár
saival elhagyja8 atyja régi városát. 10. A régi városban nagy volt 
a polgárok9 sokasága.10 11. Az új várost hegy hátán11 építették.12
12. Álba Longának Proca, utolsó13 királya volt. 13. Procának két 
fia volt,14 Numitor és Amulius. 14. A király fiait egyformán10 
szereti. 15. A királyságot Numitornak szánta, a pénzét pedig Amu- 
liusnak.

1 ducit, 2 benigne, 3 recipit, 4 advena, ae m, 5 uxörem ducit, 6 dant,
7 parens, ntis, m. f., 8 relinquit, 9 civis, is, m, 19 multitudo, inis, f, 11 in 
dorso, 12 aedificabant, 13 ultimus, 14 Proca két fiúkat bírt, 15 similiter.

5.
1. A népnek inkább tetszik a harcias Amulius, mint1 a ke

gyes Numitor. 2. Amulius pénzzel sok barátot szerez. 3. Ezután 
barátaival testvérét2 elkergeti az uralomból. 4. Fiai is voltak Nu
mitornak. Ezeket3 Amulius vadászai4 az erdőben megölik. 6. De
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Numitor leányát, Rea Silviát nem ölik meg. 7. Rea Silvia ikreket 
szült.5 8. Az ikrek Mars isten fiai voltak. 9. A kegyetlen Amulius 
a szerencsétlen 6 gyermekeket készül7 elpusztítani.8 10.' A szolgák 
nem dobják9 a kis gyermekeket a mély10 vízbe. 11. Leteszik 
tehát a folyó partján. 12. A szerencsétlen csecsemők keservesen11 
sírnak.12

1 quam, 2 fráter, tris m, 3 hős, 4 venátor, is m, 5 pépérit, 6 infelix, 
cis, " parat, 8 perdére, 9 iaciunt, 'J0 pröfundus, a, um, 11 vehementer,
12 flent.

6.
1. A folyó lassankint1 visszafolyik medrébe.2 2. Romulus és 

Remus sírva3 feküsznek4 a Tiberis partján. 3. Az erdőből nős
tényfarkas jön a Tiberishez.5 4. A farkas meghallja6 a síró7 cse
csemőket. 5. Odaszalad8 a gyermekekhez és megnyalja gyenge9 
testüket.10 6. Az éhes csecsemőknek szelíden 11 odatartja 12 tőgyét.13
7. Faustulus, a király pásztora megtalálja a farkast és a gyerme
keket. 8. A farkas gyorsan14 elszalad15 az erdőbe. 9. A pásztor 
a csecsemőket a kunyhójába viszi16 és átadja feleségének. 10. A 
gyermekeket a bátor 17 pásztorok mesékkel18 gyönyörködtetik.19

1 paulátim, 2 alveus, i, m, 3 flentes, 4 iácent, 5 ad acc.-szal., 6 audit, 
7 flentes, 8 accurrit, 9 téner, era, erum, 10 plur., 11 cömiter, 12 praebet,
13 über, is n., 14 celeriter, 15 fugit, 16 portat, 17 fortis, e, 18 fabula, ae, 
19 delectant.

7.

1. Az ikrek felülmúlják futásban1 a pásztorok gyermekeit.
2. A verseny után szép énekeket énekelnek2 Luperöusnak. 3. Lu
percus oltárát édes gyümölcsökkel díszítik. 4. A pásztorok boldog 
élete tetszik az ifjaknak. 5. Romulus és Remus sereget3 szervez
nek 4 a pásztorok gyermekeiből.5 Romulus a sereg vezére6 és kis 
seregét az erdőségbe vezeti. 7. A sereg jobb7 szárnyán 8 áll9 Ro
mulus, a bal11 szárnyon Remus. 8. Az ifjak az erdőségben bátran 
rátámadnak11 a rablókra.12 9. Fegyverzörej13 hangzik14 az erdő
ségben. 10. A rablók rút15 arca16 megijeszti17 Remust. 11. A rab
lók támadásukkal megszalasztják18 az ifjakat. 12. A rablók várat
lan19 támadása volt Remus félelmének29 oka.21 13. Remus ijed
ten22 menekül,23 de a rablók elfogják.

1 abl., 2 cánunt, 3 exercitus, us m, 4 párant, 5 é pueris, 6 dux, dücis m., 
7 dexter, tra, trum, 8 cornu, us n., 9 ténet, 10 sinister, tra, trum, 11 impetum 
facinut,12 in acc., 13 fegyvereknek a zöreje, strepitus, us m., 14 sonat, 15 foe-
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dús, a, um, 16 vultus, us m. plur.,17 terrent, 18 fügant. 19 improvisus, a, um, 
20 tumor, öris m, 21 causa, ae, 22 perterritus, a, um (jelző : az ijedt Remus), 
23 fügit.

8.

1. liemus arca tetszik Numitornak. 2. Az ifjú szép arca any
jához1 hasonló. 3. Az egész dolgot nyugodtan2 szemléli Numitor.
4. Eszébe jut3 az ifjak kitevésének szomorú4 napja. 5. Ezalatt5 
Faustulus elbeszéli Romulusnak származásukat. 6. A kegyetlen 
Amulius ellen6 vészt forral.7 7. A pásztorok hűséget8 tanúsítanak9 
Romulus (iránt).10

1 dat., 2 quiete, 3 vénit in mentem, 4 tristis, e, 5 intereá, 6 dat., " per
niciem parat, 8 fides, ei, 9 praestant, 10 dat.

9.

1, Faustulus és Romulus a pásztorok csatarendjét a királyi 
palotához vezeti.1 2. A pásztorok dühösen2 berohannak a palotába 
és a kegyetlen Amuliust megölik.3 3. Azután mindenki örül4 és 

^dicséri a dolgok szerencsés fordulatát.5 4. Az unokák visszaadják 
nagyatyjuknak egész vagyonát6 és a királyságát. 5. Numitor a 
polgárok*7 gyűlésében elmondja a király bűneit. 6. Az ifjak nagy 
örömmel8 üdvözlik jó nagyatyjukat, az új királyt. 7. Ünnepnapon 9 
a pásztorok a síkságon az oltárokat virágokkal10 koszorúzzák.11

1 diicunt, mert két alany van, 2 = dühösek, furiosus, a, um, 3 nécant, 
4 gaudent, 5 exitus, us, m., 6 rés familiáris, ” cívis, is, m., 8 gaudium, ii, n., 
9 = mikor? kérdésre abl., 10 flos, ris, m., 11 coronant.

10.

1. A polgárok sokasága nagy volt a régi1 városban. 2. Az 
ifjak a polgárok (egy) részét2 új városba át fogják3 telepíteni.3
3. Azon a helyen4 alapítják az új várost, ahol Faustulus megta
lálta 5 őket.6 4. Mindkettő az új város királya akar 7 lenni.8 5. Régi 
baj az államokban az uralomvágy. 6. Nincs köztük9 korkülönb
ség. 7. Ezért10 az istenek akaratát akarják megtudni.11 8. Mind
ketten figyelik12 a madarak röpülését.13 9. Áhítatos lélekkel14 vár
ják 15 az istenek jeleit.

1 antiquus, a, um, 2 pars, partis f., 3 transferent, 4 eö lócö, 5 invenit, 
6 eos, " vult, 8 esse, 9 inter eos, 10 quaré, 11 cognoscere, 12 observant, 
13 volatus, us, m., 14 cum religione, 15 exspectant.
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11.

1. Itáliában Nápoly vidéke a legszebb. 2. Itália nem sokkal1 
szebb, mint a mi hazánk.2 3. Ott igen magas hegyeket látunk.3
4. Róma legrégibb városa Itáliának. 5. A városokat igen magas 
ciprusok és nagyon illatos olajfák veszik körül.4 6. A legrégibb 
időben5 Róma polgárai szabadok voltak. 7. Romulus és Remus 
sokkal6 bátrabbak voltak, mint a pásztorok fiai. 8. Várost alapítani 
nem igen könnyű 7 dolog. 9. Romulus szerencsésebb volt, mint test
vére. 10. Igen nehéz (dolog) a szolgáknak teljesíteni8 a király nagyon 
gonosz parancsát.9 11. A pásztorok kunyhói igen alacsonyak, de kö
rülöttük1® igen magas és karcsú11 fák vannak. 12. Az igen kis 
város igen nagy és igen híres állammá nőtt.12 13. (Még) mai nap- 
ság 13 is igen sok híres rómait emlegetnek.14 14. Dicsérik Cicerót, 
a legnagyobb szónokot15 és Catót, a legjobb hazafit.16

1 non multö, 2 patria nostra, 3 vidémus, 4 circumdant, 5 plur. abl., 
6 multö, 7 felső fok, 8 perficere, 9 iussum, i n., 10 circumeas, 11 felső fok, 
12 civitas, tis f. nominativus, 13 crevit, 14 his diebus, 15 commemorant, 
16 örátor, is m., 17 civis, is m.

12.

1. Az év 12 hónapból vagy 365 napból áll.1 2. A napnak 24 
órája2 van. 3. Januárius hónapban 31, Februáriusban 28 nap 
van, Áprilisban pedig 30. 4. A legrégibb időben3 a hónap első 
napjának neve Kalendae volt. 5. Március hónap 15-ik napjának 
neve Idus Martiae. 6. Az év ötödik hónapjának neve egykor 4 Quin
tilis volt, a hatodiknak pedig Sextilis. 7. Romulus városának, Ró
mának kezdetben négy kapuja5 volt, Augustus idejében harminchét.
8. A három tribus vezérei a tribunusok voltak. 9. Száz katona6 
vezérének centurio volt a neve. 10. Tíz katona vezére a decurio volt.
11. Romulus Krisztus születése előtt7 753-tól 718-ig uralkodott.
12. A többi8 hat király 207 évig9 uralkodott. 13. Az utolsó római 
királyt, Tarquinius Superbust Kr. sz. előtt az 508. évben űzték ki.10

1 habot, 2 höra, ae, 3 puszta abl., 4 quondam, 5 porta, ae, c miles, itis m., 
7 ante Christum natum, 8 reliquus, a, um, 9 acc. plur., 19 expulerunt.

13.

1. «Mi nem vagyunk a ti szüléitek. 2. Ti Mars isten fiai vagy
tok. 3. Én találtalak1 benneteket a Tiberis partján. 4. Azután
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haza2 vittelek3 és átadtalak4 benneteket az én feleségemnek.
5. 0 ápolt5 és nevelt6 titeket. 6. Ez most a ti anyátok.» 7. Eze
ket mondta Faustulus Romulusnak. 8. Romulus, akit megdöbben
tett7 származása, így8 szólt: «Mondd9 meg, Faustulus, anyám 
nevét. 9. Ki a mi anyánk? 10. Kinek a parancsa (folytán)10 tettek 
le bennünket szívtelenül11 a folyó partjára?» 11. «Anyátok Reá 
Silvia, atyátok pedig az istenek (közül)12 valaki.»

1 inveni, 2 dómum, 3 rettuli, 4 tradidi, 5 cürávit, G educavit, 7 pertur
bavit, 8 acc., 9 dic, 19 ÍU8SÜ, 11 animo’ dürö, 12 deorum.

14.
1. Mindkét ifjú igen bátor volt. 2. A rablók (közül)1 egyik 

sem2 volt erősebb, mint ők. 3. A rablók mégis elfogják Remust, 
akit azután3 a királyhoz visznek. 4. Ott (ezt) mondják: «Ez az ifjú 
az, aki Numitor birtokára betör.4» 5. Ezalatt5 Romulus keresi6 
öccsét. 6. Hol van az én tesvérem, hova vitték7 őt a rablók ?
7. A haragos Romulus megkérdezte8 Amuliust: «Mit tettél, 9 hová 
zártad10 anyánkat, miért űzted ki11 örökségéből12 a mi nagy- 
atyánkat ? 8. Ezek a pásztorok mind gyűlölnek 13 téged és a te 
halálodat kívánják.14

1 latrönum, 2 némo, 3 deinde, 4 impétum fácit in acc., 5 interea, 6 quae
rit, 7 rettulerunt, 8 interrogavit, 9 fecisti, 49 clausisti, 11 expulisti,12 patri
monio, 13 oderunt, 14 expetunt.

15.
1. Az ifjak sokáig harcolnak a rablókkal. 2. A rablók hirtelen kö

rülveszik1 Remust. 3. Hamisan2 vádolják az ifjút Amulius előtt.
4. Faustulus titokban3 elmondja Romulusnak származását. 5. Ro
mulus igen gyorsan összecsődíti a pásztorokat. 6. A pásztorok bát
ran berohannak4 a király házába. 7. Amulius gyorsan menekülni 
akar,5 de a pásztorok megölik őt. 8. Romulus igen szépen üdvözli 
nagyatyját. 9. Numitor igen bölcsen uralkodik. 10. A gonosz em
berek igen gyakran vészt forralnak0 az állam (ellen).7 11. Az évek 
nagyon gyorsan elmúlnak.8 12. A szomorú szülők nagyon hevesen 
izgatják a szomszédokat. 13. A sabinus király nagyon lassan cselek
szik és nagyon bölcsen várakozik.9 14. A rómaiak szándékosan10 
pusztítják kegyetlenül az ellenség földjét.

1 circumdant, 2 falsö, 3 secrétö, 4 irruunt, 5 vult, 6 pericula parant, 
7 dat., 8 fugiunt, 9 exspectat, 19 consulto.

Hittrich—-Kliment: Latin olvasó- és yyakwlókünyv. l—ll. o. 4
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16.
1. Romulus a pásztorokkal megölte 1 Amuliust sok gaztette miatt.

2. A pásztorok a szabadságért2 szívesen rohantak3 a veszélybe.
3. Ezután Numitor békében uralkodott sokáig. 4. Unokái és a polgá
rok mindig a legnagyobb tisztelettel viseltettek 4 iránta. 5. Országa 
határán5 innen és túl minden ember6 szerette őt. 6. Unokái ci
vakodtak egymással,7 (hogy) kettőjük közül melyik8 legyen9 az új 
város királya. 7. Ezért10 az istenek akaratát akarják11 megtudni.
8. Az istenek akaratát a madarak röpüléséből tudhatják meg.12
9. Remus az Aventinuson ül13 és várja 14 a madarakat, Romulus 
pedig a Palatínusról figyeli a környéket.15 10. Egyszerre16 hat 
saskeselyű röpül17 a hegyek fölött Remus felé. 11. Gyorsan meg
üzeni Romulusnak e madárjóslatot. 12. De nemsokára Romulustól 
is hírvivő érkezik18 Remushoz. 13. Az istenek a Palatinus felé
12 saskeselyűt küldenek.19 14. Romuluson kívül tehát senki más 
nem lehet20 király. 15. A madárjóslat szerint tehát Romulus a 
saját nevéről nevezi el a várost. 16. Az emberek mindenekfelett21 
engedelmeskedni22 tartoznak23 az istenek akaratának.

1 interfecit, 2 pro libertate, 3 ruébant, 4 erant, 5 plur., 6 plur., 7 inter 
se, 8 uter eörum, 9 sit, 10 quamobrem, 11 völunt, 12 cognoscere possunt,
13 sedet, 14 exspectat, 15 regiönés, 16 repente, 17 volant, 18 venit, 19 mittunt, 
20 esse potest, 21 ante omnia, 22 parere, 23 debent.

17.
1. A sabinusok városa, ahol Titus Tatius lakott, messze volt1 

Rómától. 2. «Titus Tatius! Légy a sereg vezére2 te magad, bát
rabban 3 fogunk harcolni4 te veled együtt!5 3. Az összes polgá
rok megjelentek6 a síkon,7 hogy hasznára lehessenek8 hazájuk
nak. 4. Tatius láthatta katonái vitézségét és mégis inkább cselt 
forgatott elméjében. 5. A katonák el tudták volna9 foglalni a várat 
támadással is, de Tatius megvesztegette 10 Tarpeiát. 6. A leány ki
nyitotta a vár kapuit és a sabinusok bevonulhattak.11 7. Az árulás 
jutalmát tüstént12 megkapta Tarpeia, mert a katonák balkezükről 
paizsukat rádobálták.13 8. A leány árulása (által)14 nem lehetett 
boldog. 9. A háborúban a hazaárulók15 mindig az ellenségnek 
használnak. 10. így szólt a vezér : «Legyetek bátor férfiak, akkor 
az ellenség nem gúnyolhatja 10 hazátokat.»

1 abesse ab aliquo, 2 praesum exercitui, 3 — bátrabbak, 4 ind. fut. impf. 
5 simul, tí adsum, 7 campus, i m. 8 coniunct praet. impf. ; prosum alicui. 
9 possum, coniunct, praet. perf. 10 corrupit, 11 intrare, 12 statim, 13 in eam 
congero, ere, 14 abl., 15 proditor, oris m., 16 irrideo, 'ere.
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18.

1. A sabinusok csellel és nem vitézséggel tudták1 elfoglalni a 
várat. 2. A rómaiak hevesen fognak harcolni mindig hazájukért.
3. A sabinusok kikémlelve 2 a Palatinus környékét,3 a szomszédos föl
deket fogják pusztítani. 4. Majd ha Romulus buzdította4 katonáit, 
tüstént engedelmeskedni fognak parancsának. 5. A sabinusok heves 5 
támadással egészen a vár kapujáig szalasztották volna a rómaiakat, 
de Romulus könyörgésével 6 meg tudta gátolni rút futásukat. 6. Jup
piter megsegítette a rómaiakat és adott nekik erőt, harcihevet. 
7. Ezután Megállítónak 7 nevezték Juppitert a rómaiak. 8. Juppiter 
magát Romulust küldte8 a csatát megújítani.9 9. Lassan sétáljunk, 
mert ha sietnénk, könnyebben eltévedhetnénk.

1 posse, 2 = kikémlelők. 3 régió, iönis f., 4 excíto, are, 5 acer, acris, acre 
G préces, um f., " Megállítót, 8 misit, 9 célhatározó : supinum acc.

19.

1. A rómaiak harci vágytól égtek és az ütközetben kitűnve 1 
igen nagy dicsőséget szereztek. 2. A sabinus nők fájlalni fogják, ha 
férjük atyjuk ellen fog harcolni. 3. Az asszonyok sírtak és kön
nyeikkel meghatva2 a férfiakat, megakadályoztak sok bajt. 4. Az 
asszonyok gyermekeikkel betöltötték a két csatarend3 között a 
teret.4 5. Az unokák sírva5 kérték atyjukat és nagyatyjukat, hogy 
ne6 pusztítsák el7 egymást.8 6. Az asszonyok (közül)9 tekintélye 
(által)10 legnagyobb befolyása volt11 Romulus feleségének. 7. Az 
összes asszonyok engedelmeskedtek Romulus feleségének. 8. Mikor12 
a királyné megjelent, senki sem13 félt már az ütközettől.14 9. Tet
szett a férfiaknak az asszonyoknak a kegyelete, 15 mely eddig16 rejtve 
volt és csak a veszedelemben17 mutatkozott.18

1 = kitűnők, 2 = meghatók. 3 acies ei f., 4 campus, i. m., 5 = sírók, 
6 ne, 7 coniunct. praet, impf., 8 álius álium. 9 gén., 10 abl., 11 maxime váleo, 
ere, 12 cum, 13 nemö, 14 = ütközetet, 15 pietás, átis f., 16 adhuc, 17 discri
men, inis n., 18 appareo, -ere.

20.

1. A sabinusok és rómaiak a nagyon szomorú háború után bol
dog békében éltek együttesen Rómában.1 2. A sabinusok (közül)2 a 
legelőkelőbbek voltak Cures városának a lakosai. 3. Ezek leányaik-

4*
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hoz és unokáikhoz költöztek a Capitoliumra és Quirinalisra. 4. Ezek 
az előkelő új 3 polgárok adták a többi4 polgároknak is a Quirites 
nevet.5 5. Az új polgárok éppen úgy 6 szerették hazájukat, mint 7 a 
régiek8 és tisztelték az ősi 9 isteneket. 6. A rómaiak vitézségükkel 
hódították meg a szomszéd népeket és méltányossággal10 kormá
nyozták őket. 7. Szeressük hazánkat és engedelmeskedjünk a tör
vényeknek. 8. Éljünk nemcsak magunknak, hanem a hazának és 
polgártársainknak11 is. 9. Ha szüléink nem szeretnének bennünket, 
nem nevelnének oly 12 gondosan.13

1 loeativus; hol ? 2 genitivus, 3 előkelő és új, 4 ceteri, ae, a, 
5 = a Quiriteseknek a nevét, 6 pariter, 7 ac, 8 vetus, eris, 9 patrius, a, um,
10 aequitas, atis f., 11 civis, is hl, 12 tam, 13 diligenter.

21.

1. Romulus békében-háborúban sok nagy1 tettet végzett.2
2. Miután az új várost megalapította,3 törvényeket szentesített 
azért,4 hogy a békét a rómaiak számára megszilárdítsa.5 3. A 
nép jobban szerette Romulust, mint az atyák, mert6 nem 
mindig hallgatta meg őket. 4. Romulus a hadseregét meg fogja 
szemlélni a Mars-mezőn, ha majd derült idő lesz.7 5. Ha sűrű 
felhők takarnák el a királyt, a nép nem láthatná kedves fejedel
mét.8 6. Mikor9 a római ifjúság üresen10 látta11 a király székét, 
az atyákat vádolták. 7. Az atyák nem tudták enyhíteni a nép fáj
dalmát, csak Proculus Julius enyhítette gyászukat. 8. Ö hajnal- 
pirkadáskor Rómába ment 12 Alba Longából. 9. A sötét13 erdőben 
megjelent előtte 14 tiszta fényben csillogva15 a király. 10. «Atyám 
fogatán16 az égbe jutottam,12 imádjátok isteni hatalmamat17 és 
ezután tiszteljetek engem Quirinusnak»,18 ezeket a szavakat hal
lotta az előkelő férfiú Romulustól. 11. Amennyit Proculus emlé
kezetében megtartott, a gyűlésen előadta,19 hogy az összesek meg
tudják.20

1 sok és nagy, 2 gero, ere, gessi, gestum, 3 ind. praet. perf., 4 ut, 5 coni. 
praet. impf., 9 quod, “ ind., fut., perf., 8 princeps, ipis m., 9 cum, 19 — üreset,
11 coni., praet. impf., 12 péto, ere, 13 opacus, a, um, 14 dat, 15 splendeo, ere, 
16 patriis equis, 17 numen, inis n.,18 = Quirinust, 19 prödo, ere, didi, ditum, 
20 coni. pr^et. impf.



Tárgyi szócsoportok,

I. Család.

familia, ae, család
pater tris, ni., atya 
mater, tris, anya
filius, ii, m., fiú 
filia, ae, f., leány 
puer, i, ni., fiú 
puella, ae, leány 
liberi, orum, gyermekek 
nepos, otis, ni.. unoka 
gemini, orum, ni., ikrek 
infans, ntis, ni., csecsemő 
virgo, ginis, f., szűz, leány 
frater, tris, m., fivér 
soror, oris f., nővér 
parentes, um, (ium), szülők 
avus, i, m., nagyatya 
avia, ae, f., nagyanya 
avunculus, i, zn., nagybátya (az anya 

fivére)
patruus, i, m., nagybátya (az atya 

fivére)
gener, eri, ni., vő 
socer, eri, m., após 
socrus, us, f., anyós 
nurus, us, f., meny 
Vir, viri, m., férfiú 
maritus, i, ni., férj 
uxor, oris, f., feleség 
ConiunX, iugis, ni. f., hitvestárs, férj, 

feleség
matrona, ae, /., úrnő, nagyasszony 
femina, ae, f., nő, asszony 
mulier, eris, f., asszony, úrnő 
famulus, i, m., cseléd, szolga

Servus, i, ni., szolga, rabszolga 
serva ae f., rabnő 
adulescens, ntis, rn. serdülő ifjú 
iuvenis, is, ni., ifjú 
senex, senis, ni., öreg 
aequalis, is, ni., kortárs

; propinquus, i, rn., rokon

I
II. Emberi foglalkozás,

■ állapot.

í homo, inis, ni., ember 
CiViS, is, m., polgár 
rex, regis, ni., király

í regina, ae, f., királyné 
dominus, i, ni., úr 
domina, ae, f.. úrnő

: agricola, ae, rn., földműves
i poeta, ae, m., költő 

princeps, cipis, fejedelem
i mercator, eris, m., kereskedő 

negotium, ii, n., foglalkozás 
lucrum, i, n., nyereség, haszon 
faber, bri, ni., mesterember, kovács, 

ács
venator, eris, ni., vadász 
nauta, navita, ae, m., hajós 
iudeX, icis, ni., bíró 
nuntius, ii, ni., hírvivő

i, legatus, i, ni., követ 
orator, is, ni., szónok 
incola, ae, m., lakos 
amicus, i, ni., barát 
socius, ii, m., társ 
comes, itis, in., kísérő
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hospes, itis, m., vendég, gazda 
peregrinus, i,m., idegen, külföldi, utazó 
advena, ae, m., vándor 
latro, onis, m., rabló

III. Testrészek és tulajdon
ságaik.

corpus, oris, n. test 
membrum, i, tag 
caput, itis, n., fej 
facies, ei, are
Vultus, us, m., ábrázat 
oculus, i, rn., szem 
nasus, i, m., orr 
os, oris, n., száj 
dens, dentis, m., fog 
lingua, ae, nyelv 
sermo, onis, rn., nyelv, beszédmód 
auris, is, fül 
barba, ae, szakáll 
colium, i, n., nyak 
cervix, icis, /*., nyakszirt 
frons, frontis, homlok 
alvus, i, f., has 
labrum, i, n., ajak 
crinis, is, m., haj 
latuS, eris, n., oldal 
humerus, i, rn., váll 
bracchium, ii, n., kar 
pectus. Oris, n., meli 
venter, tris, m., has, 
manus, us, /., kéz 
palma, ae, /., tenyér, 
pes, pedis, ni., láb 
digitus, i, m., ujj 
genu us, n., térd 
tergum, i, n., hát 
unguis, is, m., köröm 
pollex, icis, m., hüvelykujj
Os, Ossis, n., csont 
nervus, i, m., izom, ideg 
vita, ae, élet 
mors, mortis, /.. halál

somnus, i, m., álom
valetudo, dinis, f. egészségi állapot 
Sanitas, atis, jó egészség 
Sanus, a, um ép, egészséges 
aeger, aegra, aegrum beteg 
morbus, i, m., betegség 
fames, is, /*., éhség 
sitis, is, f., szomjúság 
febris, is, láz 
tussis, is, /.. köhögés 
vulnus, eris, n., seb 
cadaver eris, n., holttest

1 V. Lelki állapotok.

animus, i, m. lélek 
mens, ntis, ész, értelem 
amor, eris, m. szeretet 
memeria, ae, f.. emlékezet 
scientia, ae, /., tudás 
gaudium, ii, n., öröm 
spes, spei, remény 
cupido, dinis, /., vágy 
desiderium, ii, kívánság 
voluntas, tatis, /.. akarat 
cura, ae, gond 
dolor, oris, m.. fájdalom 
ira, ae, harag 
maestitia, ae, /.. szomorúság 
audacia, ae, f.. merészség 
fortitudo dinis, /.. bátorság 
virtus, tutis, erény 
tímor. Oris, »?., félelem 
ignavia, ae, gyávaság 
diligentia, ae, szorgalom 
negiigentia, ae, hanyagság 
error, eris, hl, tévedés 
ingenium, ii, n., tehetség 
indoles, is, /.. hajlam 
admiratio, onis, csodálkozás 
delectatio, onis, /.. gyönyörködés 
Odium, ii, gyűlölet 
ViSUS, US, ni., látás 
auditus, us, hallás
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olfactus, us, m., szaglás 
gustatus, us, m., ízlés 
tactus, us, m., tapintás

V. Vallás.

deus, i, m., isten 
dea, ae, f. istennő 
divinus, a, um, isteni 
templum, i, n., templom
aedes, is, /.. kápolna, templom 
ara, ae, oltár
simulacrum, i, n.. isten-képmás, szobor 
Sacra, Örum, n.. áldozat (a szent cse

lekvés tárgya és eszköze)
victima, ae, f.. áldozati állat 
sacerdos, otis, n?.. /.. pap, papnő 
preces, cum, f.. imádság 
religio, enis f.. vallás
sacrificium, ii, n., áldozás (mint cse

lekvés)
pietas, tatis, f.. kegyesség 
oraculum, i, n.. jóshely 
augurium, ii, n., ) 
auspicium, ii, n.. J madarjoslat 

omen, inis, n.. előjel
numen, minis, n., isteni akarat, hata

lom, istenség
augur, uris, m., madárjós
Vates,is, m.. jós, ihletett személy, költő 
erő, are, avi, atum, könyörgök, 

imádkozom
adoro, are, avi, atum, imádok 
supplico, are, avi, atum, térdet hajtok, 

könyörgök
vöveo. ere, vovi, votum, fogadalmat

teszek
pius, a, um, jámbor
impius, a, um, istentelen

VI. Viliig.

mundus, i, m., világ 
tellus, uris, föld

aer, aeris, levegő 
caelum, i, n., ég 
Sol SoliS, m.. nap 
luna, ae, hold 
siella. ae, csillag
Sidus, eris, csillag-csoport, csil

lagzat
astrum, i, ?/.. csillagzat 
nubes, is, f, felhő 
pluvia, ae, eső 
imber, bris, m., záporeső 
nix, níviS, /*., hó 
ros, roris, in., harmat 
fulmen, minis, n., villám 
tonitrus, us, m. mennydörgés 
ven tus, i, rn.. szél 
tempestas, tatis, f.. vihar 
procella, ae, szélvész 
aqua, ae, f., víz 
maré, is, n., tenger 
fretum, i, n.. tengerszoros 
Sinus, us. Hl. öböl 
portus, uS, ni., kikötő 
fluvius, ii. Hl., folyó 
flumen, minis, ni., folyam 
amnis, is, ni., folyam 
rivus. i, hi., patak 
fons, fontis, m., fonás 
unda, ae, f., hab 
fluctus, uS, rn., hullám, ár 
páluS, udiS, mocsár 
Stagnum, i, n., állóvíz, kiöntés 
alveus, i, m., meder 
lacus US ni., tó 
ripa, ae, f., folyópart 
lituS, litoris, n., tengerpart 
ora, ae, f.. partvidék 
insula, ae, sziget 
paeninsula, ae, f., félsziget 
terra, ae, f., föld, szárazföld, ország 
ager, gri, m., szántóföld 
hortus, i, m., kert
Campus, i, m., mező, tér 
Pratum, i, n,, rét
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planities, ei, f., síkság 
saltus, us, m., erdőség 
silva, ae, f., erdő 
mons, montis, m. hegy 
collis, is, m., domb 
vallis, is, völgy

VII. Idő.

tempus, oris, n., idő 
annus, i, m., év 
mensis, is, m., hónap 
hebdomas, adis, f., hét 
dies, ei, m., nap 
nox, noctis, f., éj 
mane, reggel 
vesper, eri, in., est 
interdio, nappal 
noctu éjjel 
aurora, ae, hajnal 
meridies, ei, f., dél 
ver veris, n., tavasz 
aestas, tatis, f., nyár 
autumnus, i, m., ősz 
hiems, hiemis, f., tél 
hora, ae, /;. óra 
hodie, ma 
hodiernus, a, um, mai 
heri, tegnap 
hesternus, a, um, tegnapi 
craS, holnap 
crastinus, a, um, holnapi 
calidus, a, um, meleg 
frigidus, a, um, hideg 
gelidus, a, um, fagyos 
tepidus, a um langyos

VIII. Aliam.

patria ae, f., haza 
regnum, i, n., királyság 
civitas, tatis,/.,polgárság, község, állam 
res publica, rei publicae, köztársa

ság, állam

urbs, urbis, f, város 
vicus, i, m., utca, falu, 
via, ae, f, út 
magistratus, Us, m., hivatal, hivatal

nok
populus, i, m., nép, nemzet 
plebs, plebis, f., köznép 
gens, gentis, f., törzs, nemzet 
tribus, us, f., néposztály, kerület 
senatus, us, m., tanács 
comitia, orum, n., népgyűlés
contio, onis, f., gyűlés, értekezlet 
civis, is, m., polgár 
peregrinus, i, m., idegen, külföldi

IX. Hadviselés.

bellum, i, n. háború 
pugna, ae, f., csata, harc 
proelium, ii, n., ütközet 
Certamen, minis, n., küzdelem 
impetus, Us, m., támadás 
caedes, is, öldöklés 
victoria, ae, f., győzelem 
clades, is, vereség 
Pax, pacis, béke 
exercitus, Us, />»., hadsereg 
agmen, minis, n., menetelő csapat 
miles, itis, m., katona 
manus, us, csapat 
legio, onis, /'. légió 
acies, ei, csatasor 
castra, erum, n., tábor 
arx, arcis, /1, vár 
dUX, ducis, m., vezér 
eques, itis, m., lovas 
pedes, itis, m., gyalogos 
imperator, eris, m., fővezér 
centurio, onis, m., százados 
decurio, onis, m.. tizedes, lovas 

szakaszparancsnok
arma, orum, n., fegyverek
telum, i, n., támadó fegyver, hajító 

dárda
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gladius, ii, m., kard 
arcus, us, m., ij 
sagitta, ae, nyílvessző 
hasta, ae, dárda 
scutum, i, n., nagy, négyszögletes 

pajzs
clipeus, i, m., kerek pajzs 
galea, ae, /*., bőrsisak 
pugno, are, avi, atum, harcolok 
oppugno, are, avi, atum, ostromolok 
obsideo 2 sedi, sessum, megszállok, 

ostromzár alatt tartok
expugno, are, avi, atum, elfoglalok, 

beveszek
fugo, are, avi, atum rnegszalasztok 
Spőlio, are, avi, atum, kifosztok 
fortis, e, bátor 
ignavus, a, um, gyáva 
audax, acis, vakmerő

X. Állatok.

animai, aiis, n., állat, élőlény 
bestia, ae, vadállat, oktalan állat 
equus, i, rn., ló 
asinus, i, rn., szamár 
mula ae, öszvér 
lupus, i, m., farkas 
lupa, ae, nŐ8tényfarkas 
vulpes, is, róka 
aper, apri, m., vadkan 
cervus, i, m., szarvas 

*UrSu$, i, m.. medve 
lepus, oris, m., nyúl 
ieo, onis, m., oroszlán 
tigris, is, m., tigris 
agnus, i, m., bárány
Övis, is, /., juh 
capra, ae, kecske 
capella, ae, gödölye 
aries, etis, ni., kos 
taurus, i, m., bika 
bos, bovis, m., f., ökör, tehén 
vacca, ae, f., tehén

canis, is, m., kutya 
felis, is, macska 
mus, muris, rn., egér 
sus, suis, disznó
rana, ae, béka
avis, is, f., madár 
aquila, ae, sas 
vultur, uris, m., saskeselyű 
gallus, i, kakas
gallina, ae, tyúk
anser, eris, m., lúd 
ciconia, ae, gólya 
passer, eris, ul, veréb 
corvus, i, holló
culex, icis, m., szúnyog 
musca, ae, légy
Serpens, ntis, m., f., kígyó 
piscis, is, rn., hal 
monstrum, i, n.t szörnyeteg

XI. Növények.

planta, ae, /*., növény 
arbor, oris, f., fa 
semen, minis, n„ mag 
folium, ii, n., levél 
ramus, i, m., ág 
radix, icis, f., gyökér 
truncus, i, rn., törzs, tuskó 
cupressus, i, /*., ciprusfa 
quercus, US, tölgyfa 
ilex, ilicis, örökzöld tölgy 
glans, ndis, f., makk 
populus, i, nyárfa 
tilia, ae, hársfa 
Pinus, Us, f., fenyőfa 
laurea, ae, f., babérfa 
ceraSUs, i, cseresznyefa 
piros.‘i, körtefa
malus, i, almafa
malum, i, n. alma 
fructus, Us, m., gyümölcs 
pomum i, n., gyümölcs, alma 
vitis, is, szőlőtő
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vinetum i, n., szőlőskert 
uva, ae, f., szőlőfürt 
olea, ae f., olajfa, bogyó 
olivetum i, n., olajfás kert 
frumentum, i, n., gabona 
triticum, i, n., búza 
hordeum, i, n., árpa 
avena, ae, zab 
arista, ae, f., kalász 
herba, ae, f. fii 
gramen, inis, n., pázsit 
fles, fleris, m., virág 
rosa ae, rózsa 
viola, ae, /*., viola, ibolya 
baca, ae, f., bogyó

XII. Ház.

aedificium, ii, n., épület 
domicilium, ii, n., lakás 
domus, US, ház
regia, ae, királyi palota
murus, i, m., fal 
paries, etis, m., szobafal 
moenia, ium, n.9 városfal, bástya 
Scalae, arum, f., létra, lépcső 
atrium, ii, n.. udvar, csarnok, 

terem
columna, ae, f., oszlop 
pavimentum, i, n., padló 
statua, ae, f., szobor 
tectum, i, n.. tető 
porta, ae, f., kapu 
ianua, ae, f., ajtó 
limen, minis, n., küszöb 
fenestra, ae, f., ablak 
casa, ae, /*., kunyhó 
mensa, ae, f., asztal 
sella, ae, szék 
lectus, i, m., fekvőhely, ágy 
triclinium, ii, n.( ebédlő 
vestibulum, i, n., előcsarnok

; cubiculum, i, n.. hálószoba
; villa, ae, f. mezei lak, nyaraló, 
i tanya

XIII. Eszközök, tárgy ok *
’ anyagok.

i instrumentum, i, n., eszköz, szerszám 
; arma, Orum, n.. szerszámok, fegyverek 
: aratrum, i, n., eke
1 falX, falcis, f.. sarló
; culter, tri, m., kés

vinculum, i, n.. kötelék 
lorum, i, n., szíj 
naviS, is, hajó 
lignum, i, n., fa, gerenda

\ páluS, i, //?.. karó
■ poculum, i, pohár

curruS, US, m.. kocsi 
iugum, i, n.. iga, járom 
rota, ae, f.9 kerék 
aqua, ae viz 
vinum, i, n., bor 
cibus, i, m., étel

: caro, -nis hús
’ panis, is, m., kenyér
i caseus, i, m., sajt
I tuba, ae, f., trombita
j cornu, us, n.9 szarv, kürt
• aurum, i, n., arany
i argentum, i, n., ezüst 

ferrum, i, n., vas 
pecunia, ae, f., pénz 
lapis, idis, m., kő
SaXum, i, n., szikla
arena, ae, /1, homok
aeS, aeris, n., vörösréz, érc
Sal, SaliS, Hl.. SÓ
metallum, i, n., fém
marmor, oris, n., márvány
Sulfur, uris, n., kén
tegula, ae, cserép, tégla



A MÁSODIK OSZTÁLY OLVASMÁNYAI.

IV. Róma további története királyai 
alatt.

I. Szünet a királyságban.

(A. Chr. 716—715. A. U. C. 37- 38.1

Post excessum Romuli annuum intervallum regni fuit, 
quod interregnum appellabant. Animos enim patrum cupido 
regni versabat, quia nemo in novo populo magnopere emi
nebat. Itaque non singuli, sed ordines de regno certabant. 
Oriundi ab Sabinis regem sui corporis desiderabant; Ro
mani veteres regem peregrinum spernebant. Timor dein< e 
patres incessit, ne civitatem sine imperio, exercitum sine 
duce vis externa invaderet.

Itaque centum patres decem decurias faciunt ; singuli 
in singulis decuriis erant, qui summae rerum praeessent. 
Singulae decuriae per dies quinos imperitabant, sed unus 
insignia imperii et lictores habebat. Ita imperium per omnis 
in orbem procedebat. Sed ita plebs centum pro uno dominos 
habebat; plebs autem non tolerat nisi regem, quem ipsa 
fecit. Tunc interrex contionem convocat et «Quod bonum 
faustum felixque sit, — inquit — Quirites, regem create, 
sic patribus placuit ; patres deinde, si regem Romulo di
gnum creaveritis auctores fient». Adeo haec grata plebi 
fuerunt, ut exclamaret: «Patres, vos ipsi decernite, quis. 
Romae regnet».
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Numa Pompilius, rex Romanorum 
secundus.

(A. Chr. 715—672. A. U. C. 38-81.)

II. N uni át királlyá választják.

Augur capite velato.

Iis temporibus iustitia atque religio Numae Pompilii 
celeberrima erat, qui vir peritissimus Curibus Sabinis habi

tabat. Huic omnes regnum decer
nunt, quamquam ex Sabinis erat. 
Accitus de se deos consuluit, nam 
etiam Romulus augurio regnum 
accepit.

Igitur augur in arcem deduxit 
ibique Numa in lapide duro ad 
meridiem versus consedit. Augur 
ad tevam eius capite velato sedem 
cepit, dextra manu baculum sine 
nodo aduncum tenens, quem lituum 
appellaverunt. Postquam augur pro
spexit urbem agrumque, deos pre
catus regiones ab oriente sole ad 
occasum determinavit et dextras 
partes ad meridiem calidum, laevas 
ad septentriones gelidos esse dixit. 
Tum lituo in laevam manum trans
lato et dextra in caput Numae 
imposita ita oravit: «Juppiter pater, 
si fas est hunc Numam Pompilium, 

cuius ego caput teneo, regem Romae esse, da nobis signum 
certum inter eos fines certos, quos feci». Tum dixit augur 
auspicia, quae optaret. Auspiciis missis Numa rex declaratus 
de templo descendit.

III. Numa intézkedései.

Numa rex factus urbem novam, vi et armis conditam 
iure divino ac humano condere de integro parat. Lege se
vera mores antiquos firmare vult. Quibus ut assuescerentur, 
ferocem populum mitigare volebat. Quamobrem Ianum in-
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dicem pacis bellique fecit, ut apertus bellum, clausus pacem 
significaret. Postquam Numa omnes finitimos societate ac 
foedere sibi conciliavit, Ianum clausit. Tum agros, quos 
Romulus bello ceperat, divisit civibus amoremque eis otii

Ianus biceps.

Ianus Quadrifrons.

pacisque miecit; quibus etiam metum deorum iuicere voluit, 
ne otio luxuriarentur.

Narrabat Egeriae deae monitu se sacra instituisse. Om
nium primum ad cursus lunae in duodecim menses annum 
descripsit et dies fastos nefastosque fecit. Tum sacerdotes 
creavit, quamquam plurima sacra ipse obibat. Sed quia in 
civitate bellicosa plures reges Romulo, quam Numae simi
les fore putabat, ne sacra desererentur, 
Iovi flaminem assiduum creavit. Hunc 
veste regia et sella curuli honoravit. 
Huic duos flammes adiecit, Marti unum, 
alterum Quirino. Tum virgines Vestae 
legit, ut assidue summa cum cura tem
plum Vestae custodirent. His de publico 
stipendium statuit ac sanctas fecit.

Salios item duodecim Marti Oradivo 
legit, ut caelestia arma, quae ancilia
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appellantur, per urbem carmina sollemnia canentes et 
tripudiantes ferrent. Pontificem deinde maximum e patri

bus legit eique sacra omnia exscripta 
attribuit, quibus diebus, ad quae templa, 
quibus hostiis sacra fierent, atque unde 
in eos sumptus pecunia erogaretur.

Ita duo deinceps reges, ille bello, 
bic pace, civitatem auxerant. Numa 
Pompilius tres et quadraginta annos re
gnavit.Salii ancilia ferentes.

Tullus Hostilius, rex Romanorum tertius.
(A. Chr. 672—4540. A, U. C, 81 — 114.)

IV. Háború Alba Longa városával.

Numa mortuo populus Tullum Hostilium regem crea
vit. Hic non solum proximo regi dissimilis, sed etiam fe
rocior quam Romulus fuit. Cum aetas viresque, tum avita 
quoque gloria animum stimulabat. Nam avus eius, qui in 
pugna adversus Sabinos ceciderat, vir fortissimus ac belli
cosissimus erat. Igitur rex civitatem in otio senescere pu
tans undique causam belli quaerebat.

Forte evenit, ut Romani ex Albano agro, Albani e 
Romano praedas in vfc-em agerent. Utrimque legati missi 
sunt, ut res repeterent; sed et Romani et Albani se res 
reddituros esse negabant. Tum bellum utrimque summa ope 
parabatur. Quod bellum civili bello erat simillimum, nam 
Albani quoque de gente Troiana orti sunt.

Albani priores ingenti cum exercitu in agrum Roma
num impetum fecerant. Castra ab urbe haud plus quinque 
milia passuum locant, fossa circumdant. In his castris Clui
lius, Albanus rex. vitam finivit; dictatorem Albani Mettium 
Fufetium creant. Mettius Tullum Hostilium ad colloquium 
vocavit ibique opes Etruscorum terra marique horribiles esse 
monuit: Etrascos post pugnam victorem ac victum aggres
suros esse; itaque inirent aliquam viam, ut sine magna 
clade, sine multo sanguine decerni posset, uter utri impe
raret. Placet res Tullo, quamquam ipse bellum magis 
amabat.
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V. A Horatiusok és Curiatiusok viadala.

Forte in duobus tum exercitibus erant trigemini fratres, 
et aetate, et viribus pares: apud Romanos Horatii, apud 
Albanos Curiatii. Cum trigeminis agunt reges, ut pro sua 
quisque patria dimicent ferro: ibi imperium fore, unde vic
toria fuerit. Iuvenes non recusant; reges tempus et locum 
designant. Foedere icto trigemini arma capiunt. Sui utrosque 
adhortantur dicentes: deos patrios, patriam ac parentes illo
rum arma, illorum manus intueri. Iuvenes feroces in me-

. . . . eum respiciens videt magnis intervallis sequentes . . . .

dium inter duas acies procedunt. Consederant utrimque pro 
castris duo exercitus.

Datur signum, infestis armis terni iuvenes concurrunt. 
Nec hi, nec illi periculum suum, sed patriae fortunam vi
dent. Ut primo concursu increpuerunt arma et fulserunt 
gladu, horrer ingens spectantes perstrinxit. Consertis deinde 
manibus duo Romani exspirantes corruerunt, tres Albani 
vulnerati sunt. Conclamavit gaudio Albanus exercitus. Ro
manas legiones iam spes tota deseruit. Horatium unum 
superstitem tres Curiatii circumsteterunt. Is, ut segregaret 
hostes, capessit fugam. Iam longe aufugerat, cum respiciens 
videt magnis intervallis sequentes, unum haud procul ab 
sese abesse. Eum celeriter aggreditur et dum Albanus exer-
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citus inclamat Curiatiis, ut opem ferant fratri, iam Hora
tius caeso hoste secundum Curiatium petebat, et priusquam 
tertius consequi posset, et secundum Curiatium interficit.

Iam singuli supererant, sed viribus impares. Alter in
tactus erat ferro, alter gravi vulnere et cursu longo vix 
fessum corpus trahebat. Tum Romanus exsultans tertium 
Curiatium interficit et iacentem spoliat. Romani ovantes ac 
gratulantes Horatium accipiunt. Deinde utrique ad sepultu
ram suormn vertuntur. — Sepulcra exstant, quo quisque 
loco cecidit. Denique exercitus inde domos abducti sunt.

Sepulcra exstant, quö quisque löcö cecidit. (A Horatiusok és Curiatiusok sír
emléke mai állapotában Albano mellett. Négy szögletes alapon öt csonkakúp 

alakú oszlop emelkedett.)

VI. A győztes Horatius megöli húgát.

In exercitu Romano princeps Horatius ibat trigemina 
spolia prae se gerens. Cui soror, quae sponsa uni e Curia
tiis fuerat, obviam venit ante portam Capenam. Cognito 
paludamento sponsi, quod ipsa texuerat, super umeros fra
tris, flebiliter nomine sponsum mortuum appellat. Movet 
animum ferocis invenis comploratio sororis in victoria sua 
tantoque gaudio publico. Stricto itaque gladio transfigit 
puellam his verbis: «Abi hinc ad sponsum oblita fratrum, 
oblita patriae. Sic eat, quaecunque Romana lugebit hostem».

Atrox visum id facinus patribus plebique, quamobrem 
Horatius in ius raptus est ad regem. Rex convocato con-
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cilio populi duumviros fecit, ut ii radicarent. Legis severae 
verba erant: «Duumviri perduellionem radicent. Si a duum
viris provocaverit. provocatione certato. Condemnatum in- 
felici arbori reste suspendito, verberato vel intra vel extra 
muriis urbis».

VII. Horatiust fölmenti a nép.

Duumviri Horatium condemnaverunt atque alter ex 
his: «Lictor, inquit, colliga manus». Accesserat lictor, sed 
tum Horatius «Provoco» inquit. Ita Horatius ad populum 
provocavit. In eo indicio moti sunt homines maxime a 
Publio Horatio, patre, qui filiam suam iure caesam esse 
proclamavit. Orabat deinde senex cives, ne filium unicum 
quoque occiderent, cui paulo ante tres filii fuissent. Inter haec 
verba senex iuvenem amplexus: «I. lictor, inquit, colliga manus, 
quae paulo ante imperium populo Romano pepererunt». Non 
tulit populus patris lacrimas absolvitque iuvenem propter 
admirabilem virtutem. Ut tamen caedes manifesta expiare
tur, pater quibusdam sacrificiis factis transmisit per viam 
tigillum et filium capite adoperto velut sub iugum misit.

VIII. Mettius Fufetius árulása és bűuliodése.

Nec diu pax Albana mansit. Mettius enim animos po
pularium reconciliaturas Fidenates et Veientes clam conci
tat contra Romanos et occulte promisit se cum suis ad eos 
transiturum esse inter proelium. Cum Fidenates aperte 
descivissent, Tullus exercitum suum cum Mettio eiusque 
exercitu contra hostes ducit, Veientes in acie dextram cornu 
tenuerunt, in sinistro Fidenates propius montes consistunt. 
Tullus adversus Veientes derigit suos, Albanos contra legio
nem Fidenatium collocat. Mettius nec manere, nec transire 
aperte ausus sensim ad montes succedit. Consilium erat, 
quibus fortuna victoriam daret, iis se adiungere. Inde eques 
Romanus citato equo nuntiat regi abire Albanos. Tullus in 
re trepida duodecim vovit Salios fanaque Pallori ac Pavori. 
Deinde clara voce increpans, ut hostes exaudirent, equitem 
in proelium redire iubet et: «Nolite, inquit, timere, meo 
iussu circumducitur Albanus exercitus, ut Fidenatium terga

Hitli'irh Kllitii tif: Latui uieamj- cs gyakcndóköiiyv. I—II. o. 5
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nuda invadat». Tum terror ad hostes transiit, quod Fide
nates, qui coloni Romani erant, Latine sciebant atque metu 
perterriti terga verterunt.

Post pugnam alio die Tullus Mettium machinatorem 
belli ac ruptorem foederis severissime punivit.

IX. Alba Longa elpusztítása. Tullus halála.

Interea equites Albam praemissi smrt, ut multitudinem 
traducerent Romam. Legiones deinde ductae sunt ad diruen
dam urbem. Ubi milites intravere portas, incolae deficiente 
consilio nunc in liminibus stabant, nunc domos suas ulti
mum visuri pervagabantur. Ut vero fragorem tectorum, in 
quibus quisque natus educatusque esset, audiverunt, raptim 
elatis iis, quae quisque poterat, magno cum fletu gemituque 
relinquentes domos exibant. Voces etiam miserabiles audie
bantur, mulierum praecipue, cum obsessa ab armatis templa 
praeterirent ac velut captos relinquerent deos. Egressis AI-
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banis Romani passim publica privataque omnia tecta adae
quant solo; templis tamen deorum temperatum est.

Roma interim crescit Alliae ruinis; duplicatur civium 
numerus; Caelius mons additur urbi et, quo frequentius ha
bitaretur, Tullus quoque ibi habitavit. Principes Albanorum 
in patres legit cmriamque ordini a se aucto aedificavit; quae 
Hostilia appellata est. — Tullus Iovis fulmine ictus cum domo 
conflagravit, postquam magna gloria belli regnavit annos 
duos et triginta.

Ancus Martius, rex Romanorum quartus.
(A. Chr. 640-616. A.U.C. 114—138.)

X. Ancus intézkedései.

Mortuo Tullo res ad patres redierat ; hique interregem 
nominaverant. Interrex comitia habuit et populus, patribus 
auctoribus, nepotem Numae Pompilii regis, Ancum Martium, 
regem creavit. Qui, ubi regnare coepit, imperavit pontifici, 
ut sacra publica e commentariis Numae regis in album re
lata proponeret in publico, nam Tullo regnante religiones 
neglectae erant.

Tum Latini sustulerant animos et incursionem in agrum 
Romanum fecerunt, putantes Romanum regem inter aras 
acturum esse regnum. Sed Ancus et Numae et Romuli me
mor erat. Itaque, quoniam Niima in pace religiones insti
tuit, ipse bellicas caerimonias prodidit, ut non solum gere
rentur bella, sed etiam indicerentur. Itaque ab antiqua gente 
Aequiculis descripsit ius rerum repetundarum, quod postea 
fetiales habebant.

XI. A liadüzenés szertartása.

Legatus fetialium, cui nomen erat pater patratus, ubi 
ad fines eorum venit, unde res repetuntur, capite ve
lato: «Audi Iuppiter, inquit, audite fines huius gentis! Ego 
sum publicus nuntius populi Romani; iuste pieque legatus 
venio verbisque meis fides sit». Peragit deinde postulata. 
Inde levem testem facit: «Si ego iniuste impieque illos 
homines illasque res repeto, in patriam me redire nunquam

5*
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siveris». Haec, eum fines superscandit, haec, cum primus 
vir obviam venerit, haec portam ingrediens, haec fórum in
gressus paucis verbis mutatis peragit.

Si non deduntur, quos exposcit, diebus tribus et tri
ginta peractis bellum ita indicit: «Audi Iuppiter et tu Iane 
Quirine diique omnes caelestes vosque terrestres vosque in
ferni audite! Ego vos testor hunc populum iniustum esse. 
Sed de istis rebus in patria maiores natu consulemus, quo 
pacto ius nostrum adipiscamur». Tum nuntius Romam ad 
consulendum redit. Deinde rex patres consulebat. Si maior 
pars patrum bellum decreverat, tum fetialis hastam san
guineam ad fines hostium ferebat et non minus tribus pu
beribus praesentibus dicebat: «Ego populusque Romanus 
bellum indico facioque». Id ubi dixisset, hastam in fines 
hostium emittebat.

XII. Róma területének gyarapodása.

Postquam Ancus hoc modo Latinis bellum indixit, 
exercitu novo conscripto profectus Politorium, urbem Lati
norum, vi cepit. Priormn regum mores secutus multitudinem 
omnem Romam traduxit. Palatinus mons erat sedes vete
rum Romanorum; circa eum Sabini Capitolium atque arcem. 
Caelium montem Albani impleverant, itaque novae multitu
dini Aventinus mons datus est. Postea complures urbes 
captae sunt earumque incolae populo Romano additi. Iam- 
culum quoque adiectum, ne quando ea arx hostium esset. 
Id non muro solum, sed etiam oh commoditatem itineris 
ponte sublicio, tum primum in Tiberi facto, coniunxerunt. 
Quod in tanta multitudine hominum facinora increbresce- 
liant, carcer in media urbe aedificatur. Nec urbs tantum 
Anco rege crevit, sed etiam ager finesque; imperium usque 
ad mare prolatum et in ore Tiberis Ostia urbs condita est 
et ibi salinae factae sunt.

XIII. Lucumo Rómába költözik.

Anco regnante Lucumo, vir impiger ac dives, Tarqui
niis, ex Etruscorum urbe Romani cupidine honoris commi
gravit. Demarati Corinthii filius erat, qui ob seditiones
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domo profugus, Tarquiniis consedit ibique uxorem duxit. 
Hic duos filios habuit; nomina bis Lucumo atque Arrans 
fuerant. Lucmno, qui mortuo patre magnas divitias here
ditate accepit, in matrimonium duxit Tanaquilem, summo 
loco natam. Etrusca despiciebant Lucumonem, filium ex
sulis advenae; itaque Tanaquil orabat riram, ut Romam 
commigrarent, ubi in novo populo e virtute nobilitas esset. 
Sublatis itaque reluis emigrant Romam.

Ad Ianiculum forte ventum erat. Ibi a capite Lucu
monis cum uxore in carpento sedentis aquila pileum aufert.

. . . . et non minus tribus puberibus praesentibus .... hastam in fines 
liostium emittebat.

Aquila super carpentum cum magno clangore volitat et 
rursus capiti apte reponit pileum, inde avolat. Laeta acce
pit id auguriam Tanaquil, perita caelestium prodigiorum 
mulier et viro cum gaudio explicat: «Ales loris auxilium 
divinum nobis portendit. Salve coniunx, Iove favente excelsa 
et alta speremus». In urbe domicilio comparato Lucumo 
Lucium Tarquinium se nominarit. Romae brevi multos ami
cos sibi comitate et liberalitate comparavit, mox etiam apud 
regem plurimum potuit. In publica ac privata consilia domi 
bellique adhibetur et postremo tutor liberis regis institutus 
est. Regnavit Ancus annos quattuor et viginti.
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Lucius Tarquinius Priscus, rex Roma
norum quintus.

(A.Chr. 615 578. A. U. C. 138 — 176.1

XIV. Tarquíniust királlyá választják.

Anco mortuo filii iam prope puberem aetatem erant. Eo 
magis Tarquinius instabat, ut quam primum comitia ad 
creandum regem fierent; quibus indictis sub tempus comitio
rum pueros venatum ablegavit. Ipse regnum petens oratio
nem habuit, ut plebis animos conciliaret: «Quirites, non 
rem novam mihi peto; iam duo peregrini erant reges Ro
manorum. Ego maiorem partem aetatis meae vivebam Ro-

Circus Maximus.

mae. Sub magistro optimo, ipso Anco rege, Romana iura. 
Romanos ritus didici; obsequio et observantia in regem cum 
omnibus, benignitate erga alios cum rege ipso certavi». 
Itaque ingenti consensu populus Romanus eum regnare 
iussit. Ut regnum suum confirmaret, centum in patres le
git, qui deinde patres minormn gentium sunt appellati: 
factio haud dubia regis, cuius ol) beneficia in curiam ve
nerant.

XV. Tarquinius háborúi és építkezései.

Bellum primum cum Latinis gessit, et oppidum ibi 
Apiolas vi cepit; praedaque inde magna revecta ludos opu
lentius, quam priores reges, fecit. Tunc primum circo, qui 
nunc Maximus dicitur, designatus locus est. In circo ludi-
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crum fuit; equos pugilesque ex Etruria accitos cives cmn 
gaudio spectabant. Ab eodein rege et circa formn privatis 
aedificanda divisa sunt loca, porticus tabernaeque factae.

Muro quoque lapideo circumdare urbem parabat, cum 
Sabinum bellum intervenit. Adeoque subita res fuit, ut prius 
Anienem transirent hostes, quam obviam ire ac prohibere 
id exercitus Romanus posset. Itaque trepidatum Romae est. 
Romanis maxime equites deerant. Tarquinius igitur nume
rum equitum auxit et iterum cum Sabinis conflixit. Hoc 
proelio praecipua equitum gloria fuit: utrimque in cornibus 
positi, ita incurrerunt hostes a lateribus, ut ii subito fugam

Aedes in Capitolio Iovis,

capesserent. Bello Sabino perfecto Tarquinius triumphans 
Romam rediit.

Inde Latinis bellum fecit. Eorum singula oppida cepit 
et gentem omnem domuit. Pax deinde facta est. Maiore 
inde animo pacis opera incohata sunt. Urbem muro lapideo 
cingere parat; infima urbis loca circa forum cloacis in Ti
berim ductis siccat; aedis in Capitolio Iovis, quam voverat 
bello Sabino, fundamenta iacit.

XVI. Csoda a királyi palotában.

Eo tempore in regia prodigium visum est. Inter ser
vos regis erat puer, e serva natus, cui nomen erat Servio 
Tullio. Huic dormienti caput multorum in conspectu arsisse
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dicunt. Magno clamore orto reges exciti sunt. Quidam fami
liarium aquam ad restinguendum tulit, sed regina, Tanaquil, 
vetuit moveri puerum, donec- sua sponte experrectus esset. 
Mox cum somno et flamma abiit. Tum abducto in secre
tum viro: «Videsne tu pueram hunc» inquit, «quem tam 
humili cultu educamus? Hic quondam praesidium regiae af
flictae erit; proinde omni indulgentia nutriamus.» Inde pu
eram filii loco habebant atque animum eius litteris et arti
bus excolendum curabant. — Evenit facile, quod diis cordi est.

. . . . liuic dormienti caput multorum in conspectu arsisse . . . .

Invenis evasit vere indolis regiae. Cum quaereretur 
gener Tarquinio, nec quisquam Romanae iuventutis cum eo 
conferri potuit, itaque rex tiliam suam ei despondit.

XVII. Tarquinius halála.

Servius Tullius apud patres plebemque longe maximo 
honore erat. Anci filii duo aegre ferebant se patrio regno 
tutoris fraude pulsos esse, et Romae advenam regnare; sed 
etiam crescebat indignatio coram, quod in ea civitate. in qua 
Romulus deo natus, deus ipse regnaverat, regnum Servio, 
cuius mater serva erat, pateret.

Sed dolor iniuriae in Tarquinium ipsum magis, quam 
in Servium eos stimulabat et ipsi regi insidias parant.
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E pastoribus duos ferocissimos deligunt ad facinus. Hi 
in vestibulo regiae specie rixae omnes apparitores regios in 
se converterunt. Iam clamor eorum penitus in regiam per
venit. Vocati ad regem certarim vociferantur. Tum alter 
ex composito securim elatam in caput regis deiecit, relictoque 
in vulnere telo ambo se foras eiciunt.

XVIII. Tanaquil intézkedései.

Tarquinium moribundum servi excipiunt, fugientes lic
tores comprehendunt. Clamor inde fit, concmsusque populi 
ad regiam. Tanaquil inter tumultum claudi regiam iuhet, 
arbitros eicit. Tum Servio propere accito paene exsanguem 
virum ostendens orat, ne inultam mortem soceri sinat: 
«Tuum est» inquit, «Servi, si vir es, regnum, non eorum, 
qui alienis manibus pessimum facanus fecere. Erige te deosque 
duces sequere; nunc te illa caelestis excitet flamma, nunc 
expergiscere vere. Et nos peregrini regnavimus; qui sis, 
non unde natus sis, reputa.» Cum clamor populi cresceret, 
e superiore parte aedium per fenestras populum Tanaquil 
alloquitur. Iubet populum bono animo esse: sopitum fuisse 
regem subito ictu, iam ad se redisse; interim Servio Tul
lio iubere populum oboedire, eum iura redditurum.

Servilis Tullius, rex Romanorum sextus.
(A. Chr. 578—534. A. U. C. 176—220.)

XIX. Servius trónra jut.

Servius eum trabea et lictoribus prodiit et sede regia 
sedens ius dicebat. Per aliquot dies celavit mortem Tar
quinii et suas opes firmavit. Mors regis demum complora
tione in regia orta palam facta est. Servius praesidio firmo 
munitus primus iniussu populi voluntate patrum regnavit. 
Anci filii Suessam Pometiam exsulatum ierant. Ut potesta
tem suam etiam in familia regia firmaret, duas filias iuve- 
nibus regiis Lucio atque Arrunti Tarquiniis iungit. Perop
portune bellum cum Veientibus aliisque Etruscas sumptum. 
In eo bello et virtus et fortuna enituit Tullii; fusoque in
genti hostium exercitu haud dubius rex Romam rediit.
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XX. Servius centuriákba sorozza a polgárokat.

Aggreditur inde Servius Tullius ad pacis maximum 
opus. Censum enim instituit, ut cives pro habitu pecunia- 
nim subirent belli pacisque munia.

Milites primae classis cum galea, clipeo, ocreis, lorica et hasta gladioque.

Ex iis, qui centum milium aeris aut maiorem censum 
haberent, octoginta confecit centurias; quadragenas senio
rum ac iuniormn. Prima classis omnes appellati; seniores 
ad urbis custodiam, iuvenes ut foris bella gererent. Arma

Scutatus. Tubicen. Cornicen.

his imperata sunt galea, clipeus, ocreae, lorica ex aere; haec 
ut tegumenta corporis essent; tola in hostem hasta et gla
dius. Additae sunt huic classi duae fabrum centuriae, quae 
sine armis stipendia faciebant; datum munus, ut machinas 
in bello ferrent. Secundae classis census erat intra centum 
usque ad quinque et septuaginta milium et ex iis, senio-

Funditor.
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ribus iunioribusqne, víginti conscriptae sunt centuriae. Arma 
imperata scutum pro clipeo, et praeter loricam omnia eadem. 
Tertiae classis in quinquaginta milium censum esse voluit. 
Totidem centuriae, eodemque discrimine aetatum factae. In 
quarta classe census erat quinque et viginti milium; toti
dem centuriae factae; arma mutata; nihil praeter hastam et 
verutum datum. Quinta classis aucta, centuriae triginta factae. 
Fundas lapidesque missiles hi secum gerebant. In his ac
censi. cornicines tubicinesque, in tres centurias distributi. 
Huius classis census erat undecim milia aeris. E reliqua 
multitudine una centuria facta est, immunis militia. Itaque 
pedester exercitus distributus est in classes quinque, cen-

Suovetaurilia.

turias centum septuaginta quinque cum una centuria, quae 
erat classis sexta.

Ita pedestri exercitu distributo ex primoribus civitatis 
duodeviginti scripsit centurias equitum.

XXI. Lustrum. A város uagyobbítása.
Róma ^elsőbbsége.

Censu perfecto rex edixit, ut omnes cives Romani, 
equites peditesque, in suis quisque centuriis in campo Mar
tio prima luce adessent. Ibi instructum exercitum omnem 
suovetaurilibus lustravit. Milia octoginta eo lustro civium 
censa esse dicuntur.

Ad tantam multitudinem etiam urbs amplificanda erat.
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Addidit duos colles, Quirinalem Viminalemque; deinde Es
quilias, ibique ipse habitabat. Aggere et fossis et muro cir
cumdedit urbem. Consilio quoque augere imperium, simul 
et aliquod decus addere urbi conatus est. Iam tum erat 
inclitum Dianae Ephesiae fanum, quod caritates Asiae commu
niter fecerunt. Quem consensum deosque consociatos mire 
inter proceres Latinorum rex laudabat et tandem pertulit, ut 
etiam Romae fanum Dianae populi Latini cum populo Ro
mano facerent. Ea erat confessio caput rermn Romam esse, 
de quo totiens armis certatum fuerat.

Murus Servii Tullii.

XXII. Lucius Tarquinius pártütése.

Lucius Tarquinius, Prisca Tarquinii filius, fratrem ha
buerat Arruntem Tarquinium, iuvenem mitem. His duobus 
rex duas filias Tullias in matrimonium dedit; et quidem 
filiam mitem Lucio feroci, filiam ferocem miti Arrunti iun- 
xit. Sed mites forte mortui sunt. Tum Lucius Tarquinius 
et Tullia minor, quorum mores simillimi erant, matrimonio 
iunguntur, ut fere fit: malum malo aptissimum. Tullia inci
tavit virum, ut regnum sibi compararet; itaque Lucius Tar
quinius circumibat patres et gratiam eorum petebat; iuve- 
nes donis alliciebat. Postremo stipatus agmine armatorum 
in forum irrupit et in regia sede pro curia sedens patres 
in curiam per praeconem ad regem Tarquinium citari iussit.



XXIII. Servius Tullius halála.

Patres convenere et Tarquinius orationem habuit contra 
Servium. Tum advenit Servius, qui extemplo a vestibulo 
curiae magna voce: «Quid hoc» inquit. «Tarquinia est? Cur 
me vivo vocare ausus es patres aut in sede considere mea?» 
Ille ferociter ad haec respondit: 
«Ego patris mei teneo sedem. Multo 
potius ego. filius regis, sum heres 
regni, quam servus». Clamor oritur 
et concursus populi fiebat in 
curiam. Tum Tarquinius ultima 
audebat; corripuit Servium et e 
curia per gradus deiecdt. Fugiunt rex et comites eius, sed 
ii. qui a Tarquinio missi sunt, consequuntur eos et inter
ficiunt.

Sedes regia aut sella curulis.

XXIV. A vicus sceleratus.

Creditur id scelus admonitu Tulliae factum esse. Illa 
in forum carpento invecta evocavit virum e curia, regemque 
prima appellavit. Cum inde domum se reciperet, restitit 
pavidus auriga atque inhibuit frena, iacentemque dominae 
Servium trucidatum ostendit. Foedum inhumanumque scelus 
ibi admisit amens filia carpentum per patris corpus agens. 
Ex quo tempore locus iste vicus sceleratus vocabatur.

Servius Tullius regnavit annos quattuor et quadra
ginta.

Lucius Tarquinius Superbus, rex Roma
norum septimus et ultimus.

(A. Chr. 534—510. A. U. C. 220—244.)

XXV. Tarquinius zsaniokoskoclása.

Inde Lucius Tarquinius regnare coepit, qui ob crude
litatem Superbus appellatus est. Socerum sepeliri vetuit, 
Romulum quoque insepultum perisse dictitans; primores 
patrmn, qui fautores Servii erant, interfecit; armatisque, 
ne quid ei timendum esset, corpus suum militibus saepsit.



78

nam neque populi iussu, neque patribus auctoribus regnabat. 
Ut magis timerent cives, indicium solus sine arbitris exer
cebat ; quamobrem multos cives occidit, in exsilium egit; 
bonis privavit non modo suspectos aut invisos, sed unde 
praedam sperare poterat. Praecipue patrum numerum immi
nuit; domesticis consiliis rem publicam administravit, bel
lum, pacem, foedera per se ipse fecit diremitque iniussu 
populi ac senatus.

XXVI. Gabii elfoglalása cselfogással.

Tarquinius ut iniustus rex erat in pace, ita bonus erat 
in bello. Quin bac re superasset superiores reges, nisi 
depravatio in aliis gloriam minuisset.

Exortum est bellum cum Gabinis, quorum urbem ne
quiquam vi adortus postremo minime arte Romana, fraude 
ac dolo, cepit. Nam Sextus, filius eius, qui minimus e 
tribus erat, transfugit e composito Gabios, patris intolera
bilem saevitiam conquerens. Invenis benigne a Oabinis exci
pitur. Inde in consilia publica adbibetur. Postquam sensim 
primores Gabinorum ad rebellandum incitavit, ipse dux 
belli deligitur. Cum in proeliis parvis cum Romanis factis 
Oabini vincerent, tum omnes Sextum Tarquinium a diis 
missum ducem credebant. Denique filius Gabiis potentior 
erat, quam pater Romae.

Tum filius unum e suis sciscitatum Romam ad patrem 
mittit, quidnam faceret. Huic nuntio rex nihil voce respon
dit, sed in horto velut deliberandus ambulans praesente 
nuntio tacitus summa papaverum capita baculo decussit. 
Nuntius, ut re imperfecta, redit; quae dixerit ipse, quaeque 
viderit, refert: seu ira, seu odio, seu superbia regem nul
lam vocem emisisse. Sexto autem patuit, quid pater vellet. 
Itaque multos primorum cavitatis palam, multos clam inter
fecit. Multi in exsilium acti sunt, absentiumque bona inter 
cives dividebantur. Ita dulcedine privati commodi sensus 
publicorum malorum adimitur, donec sine consilio Gabina 
res regi Romano sine ulla dimicatione in manum traditur.
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XXVII. Tarquinius építkezései.

Gabiis captis Tarquinius in pace animum ad negotia 
urbana convertit. Primum erat negotium, ut Iovis templum 
in monte Capitolino, quod pater vovisset, perficeret monu
mentumque regni sui nominisque relinqueret : Tarquinios

Ostium in Tiberi cloacae maximae et templum rotundum dei Portuni 
cupressique in Palatino.’

reges ambos, patrem vovisse, filium perfecisse. Undique ex 
Etruria fabros accivit; non pecunia solum ad id publica 
est usus, sed, operis etiam e plebe. Minus tamen plebs 
gravabatur se templa deorum exaedificare manibus suis, quam 
postea, cum traducebatur ad alia opera, ut fortis in circo 
faceret cloacamque maximam, receptaculum omnium purga
mentorum urbis, sub terram ageret.
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XXVIII. A csodajel. L. Iunius Bmtus színlelése.

Haec agenti portentum terribile vLsum est. Anguis e 
columna lignea elapsus terrorem in regia fecit, quae res 
ipsius regis animum anxiis implevit curis. Igitur Delphos, 
ad maxime inclitum in terris oraculum, mittere statuit. 
Neque responsa ulli alii committere ausus, duos filios in 
Graeciam misit. Titus et Arruns profecti sunt. Comes iis 
additus est Lucius Iunius Brutus filius Tarquiniae, sororis 
regis. Is cum audivisset inter primores civitatis fratrem suum 
quoque ab avunculo interfectum esse, stultitiam simulans 
opperiebatur tempus, cum populum Romanum liberare pos
set. Is tum a Tarquiniis ludibrium magis, quam comes 
Delphos ductus est. Et Brutus aureum baculum inclusum 
corneo baculo cavato tulit donum Apollini, quasi effigiem 
ingenii sui.

Postquam Delphos ventum est, perfectis patris man
datis iuvenes sciscitari volebant, ad quem eorum regnum 
Romanum esset venturum. Ex infimo specu vocem reddi
tam esse dicunt: «Imperium summum Romae habebit, qui 
vestrum primus, o iuvenes. osculum matri tulerit». Tarquinii 
rem taceri iubent. ut Sextus, qui Romae relictus erat, nihil 
comperire posset. Ipsi inter se sorti permittunt, uter prior 
matri osculum daret, cum Romam redissent. Brutus alio 
ratus spectare Pythiae vocem, velut si prolapsus cecidisset, 
terram osculo contigit, scilicet quod ea communis mater 
omnium mortalium esset. Inde Romam redierunt, ubi ad
versus Rutulos liellum summa vi parabatur.

XXIX. Ardea ostroma. Lucretia halála.

Deinde rex Ardeam Rutulorum obsedit, ut exhaustus ma
gnificentia publicorum operum se ipsum locupletaret et praedae 
spe civium animos deleniret. Quondam in longa obsidione 
iuvenes regii convivio tempus terebant. Cum apud Sextum 
Tarquinium cenaret etiam Tarquinius Collatinus, incidit 
mentio de uxoribus. Suam quisque uxorem laudabat. Tum 
Collatinus dixit paucis horis sciri posse, quantum ceteris 
praestet Lucretia sua. Igitur citatis equis avolant Romani: 



ibi regias nurus in convivio inveniebant. Per
gunt inde Collatiam: ibi Lucretiam nocte sera 
inter ancillas in lanificio inveniunt et adveniens 
vir Tarquiimque excepti sunt benigne; rictor 
maritus comiter invitat iuveues.

Paucas interiectis diebus Sextus Tarquinius 
Collatiam edam reversus Lucretiam vehementer 
riolarit. Illa advocatis patre et riro rem narrat 
et tum cultrum, quem sub veste abditum 
habebat, in corde defigit prolapsaque moritur. Conclamat 
vir paterque.
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Lucretia 
in corde cum 
cultro defixo.

XXX. A Tarqumiusok száműzetése.

Briitus illis luctu occupatis cultrum e vulnere Lucre
tiae extractum prae se tenens: «Per hunc» inquit, «castissi
mum sanguinem iuro. me Lucium Tarquinium Superbum 
cum scelerata coniuge et liberis ferro ignique persecutu
rum. Neminem regnare Ronue patiar!» Cultrum deinde 
Collatino tradit, inde ceteris familiaribus stupentibus, unde 
ingenium in Briiti pectore esset, ut praeceperat iurant; 
deinde Brutum sequuutm ducem. Haec res vehementer inci
ta rit animos cirium; ex omnibus locis in forum curritur, 
ubi Brutus orationem habuit de superbia regis, de filio eius 
scelerato, de Lucretiae miserabili caede. Quibus verbis incen
sam multitudinem perpulit, ut imperium a rege eriperet 
exsulesque esse iuberet Lucium Tarquinium cum coniuge 
ac liberis.

XXXI. A királyság vége.
(A. Chr. 510. U. C. 244.)

Tum Brutus cum manu iuvenum Ardeam in castra 
profectus est, ut exercitum adversus regem concitaret. Inter 
hunc tumultum Tullia domo profugit; exsecrabantur, qua 
procedebat, riri mulieresque.

Quae cum rex audivisset, Romam perrexit, ut tumultum 
comprimeret. Eodem tempore Brutus diversis itineribus 
Ardeam venit. Tarquinio clausae sunt portae exsiliumque 
indictum est; liberatorem urbis laeta castra accepere, exac-

Hittrich—Klinie-nl: Latin olvasó- és gyakorlókon t/v. I—IL a. 6
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tique inde liberi regis. Duo patrem secuti sunt, qui Caere 
in Etruscos exsulatum iit.

Lucius Tarquinius Superbus regnavit annos quinque 
et viginti. Regnatum est Romae a condita urbe ad libera
tam annos ducentos quadraginta quattuor. Duo consules 
inde comitiis centuriatis e commentariis Servii Tullii creati 
sunt Lucius Iunius Brutus et LuciusjTarquinius Collatinus.

L. I. Brutus vindex libertatis.



V. Sententiae et Proverbia.

/. Naturam expellas furca, tamen usque recurret.
2. Eligas, quem diligas.
3. Nimia familiaritas contemptum parit.
4. Qui proficit in litteris et deficit in moribus, plus 

deficit, quam proficit.
5. Veni, vidi, vici.
6. Idem velle atque nolle, ca demum firma est amicitia.
7. Noli turbare circulos meos.
8. In magnis et voluisse sat est.
9. Plures adorant solem orientem, quam occidentem.

10. Plus valent boni mores, quam bonae leges.
11. Principibus placuisse viris non ultima laus est.
12. Oderunt peccare boni virtutis amore.
13. Dum spiro, spero.
/4. Qui bene amat, bene castigat.
15. Qui iacet in terra, non habet unde cadat.
16. Relata refero.
17. Ridentem dicere verum quid vetat?
18. Sui cuique mores fingunt fortunam.
19. Summa sedes non capit duos.
20. Taurum tollet, qui vitulum sustulerit.
21. Prudens homo prudenter agit.
22. Vivere est militare.
23. Nihil agendo homines male agere discimt.
24. Medicus curat, natura sanat.
25. Nil volenti difficile est.
26. Quae nocent, docent.

★

27. Auram probatur flamma, fortes homines calami
tatibus.

28. Amari maior laus est, quam timeri.
29. Annosa vulpes haud capitur laqueo.

6*
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30. Arcus nimium intentus rumpitur.
31. Quod differtur, non aufertur.
32. Sic itur ad astra.
<33. Tempora mutantur et nos mutamur in illis.
34. Si vis amari, ama.
35. Quidquid improbis donatur, eripitur bonis.
36. Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris.
37. Fas est et ab hoste doceri.
38. Qui tacet, consentire videtur.
39. Alea iacta esto.
40. Vivis fama negatur.
41. Vultu saepe laeditur pietas.
42. Probitas laudatur et alget.
43. Pro patria est dum ludere ridemur.
44. Dimidium facti, qui bene coepit, habet.
45. Dimidium facti perfectum dicere noli.

*
46. Aut vincere aut mori.
47. Male parta male dilabuntur.
48. Facta loquuntur.
49. Memento mori.
50. Audi multa, loquere pauca.
51. Laus nova nisi oritur, etiam vetus amittitur.
52. Dulce et decorum est pro patria mori.
53. Concordia res parvae crescunt, discordia maximae 

dilabuntur.
54. Lepores qui duos insequitur, is neutrum capit.
55. Quo nos tata trahunt, sequamur amici.
56. Naturam sequere. — Naturam si sequemur diicemr 

nunquam aberrabinms.
57. Novos parans amicos ne obliviscere veterum.
58. Nitimur in vetitum semper cupimusque negata.
59. Et facere et pati fortia Romanum est.
60. Nascuntur poetae, fiunt oratores.
61. Video meliora proboque, deteriora sequor.
62. Omnia orta occident.
63. Male parta, male dilabuntur.
64. Dulce et decorum est pro patria mori.



Kifejezések és magyarázatok 
az olvasmányokhoz.

A. Chr. = ante Christum natum ; A. U. C. = ab urbe condita.

L

interregnum appellare, időközi kor
mánynak nevezni

cupido regni, uralomvágy
de regno Certare, az uralomért ver- ‘ 

senyezni i
rex SUÍ corporis, saját testükből (azaz: !

saját maguk közüli való király
summa rerum, fohatalom
summae (dat.) rerum praeesse, a ; 

főhatalOm elén állni
imperium in orbem procedit, a főhata- ! 

lom sorba megy, váltakozik
quod bonum faustum felixque sit = | 

hogy jó, áldásos, szerencsés le- | 
gyen ! Áldást kérő beköszöntő mon
dás gyűléseken, mint ahogyan mi 
is Isten áldását kérjük és jó sze-. 
rencsét kívánunk munkánkra.

patribus (dat.) placuit, az atyák elhatá
rozták ;

regem Romulo (abl.) dignum creare, 
Romulushoz méltó királyt válasz
tani

patres auctores fiunt, az atyák bele
egyeznek, megerősítik.

A latin ne kötőszónak félelmet je
lentő kifejezések után a jelentése: 
hogy és az állítmány a latinban 
coniunctivus.

II.

ÜS temporibus, (mikor?) az idő táj bán 
Curibus, (hol?) a sabinus Cürés vá

rosában
deŐS consulere, az isteneket megkér

dezni, az istenektől tanácsot kérni 
in lapide considere, (hol?) leülni a 

kőre
Capite velato (abl. abs.), fedett fővel
Sedem Capere, helyét elfoglalni, le

telepedni
SOi oriens, napkelet, napkelte
OccaSUS, US, m., (nap)nyugat
lituo translato (abl. abs.), görbe bot

ját áttéve, átvéve
dextra (manu) imposita (abl., abs,), 

jobbját rátéve, ráhelyezve
fás est Nümam regem esse, jogos, 

istenes, hogy Numa legyen a király
Romáé, (hol?) Rómában
auspiciis missis (abl. abs.) = post

quam auspicia missa sunt, a jelek 
megadása után

Numa rex declaratus, Numa királynak 
kijelentve

ni.
Numa rex factus, Numa királlyá léve, 

miután N. király lett 
de integro, újra, megint
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quibus (dat.) ut assuescerentur, hogy 
ezekhez hozzászokjanak

lanus, i, m., a kezdet, a világosság is
tene ; lanUariUS az evet kezdő hónap, 
ianua a világosságot beeresztő nyi
tás : ajtó. Két fejjel ábrázolták: 
biceps, hogy előre, és hátra lásson, 
lanus jelenti az átjáró kapu-ívet is; 
néha ez kettős, négy irányba nyíló 
átjáró kapu: quadrifrons.

linum indicem fecit, Janust hirdető
jévé tette

lanus apertus, clausus, Janus kinyitva, 
bezárva

amorem otii pacisque inicere alicui, 
a nyugalom és béke szeretetét ol
tani valakibe

metum deorum inicere alicui, isten
félelmet kelteni valakiben

Egeria dea, jóstehetséggel megáldott 
nympha, aki a porta Capena előtt 
szent ligetében adott tanácsot Nu- 
mának

annum in menses describere, az évet 
hónapokra osztani

dies fastos nefastosque focit, köznapo
kat és ünnepnapokat állapított meg 

ad Cursus lunae, a hold járása szerint 
sacra Obire, az áldozatokat végezni 
similis alicui (Romulo, Namae), ha

sonló valakihez
piureS reges fore (= futuros esse, 

acc. c. inf.) putabat, azt hitte, hogy 
több király lesz

huic adiecit, e mellé rendelt (a latin
ban cui?)

de publico, az állampénztárból
Omnia exscripta attribuere, mindent 

leírva átadni
in eos SumptuS, ezekre a költségekre 
bello, háborúban
pace, békében; tulajdonképpen mind 

a kettő mikor ? kérdésre felelő idő
határozó : háború idején, béke idején

IV.

Numa mortue (abl. abs.), Numa ha
lálával

Hostilium regem creavit. Hostiliust 
királlyá választotta

dissimilis regi (cui‘?), nem hasonló a 
királyhoz (kihez*?} (lásd Ut. simi
lis alicui)

rex civitatem in otio senescere (acc. 
c, inf.) putans, a király azt gon
dolva, hogy az állam elvénhedik a 
tétlenségben

in Vicem, kölcsönösen
res repetere, elégtételt kérni, tulaj

donképpen az elhajtott állatokat 
(res) kérni vissza, vagy helyettük 
kárpótlást; lásd a X. végén

se ... reddituros esse (acc. c. inf. ) 
negabant, megtagadták, hogy adnak, 
vagy: azt mondták, hogy nem adnak 

summa ope, teljes erővel, -bői 
quod bellum civili bello (dat ) simil

limum erat, ez a háború a polgár
háborúhoz volt nagyon hasonló 

Albani priores először az albaiak 
impetum facere in agrum, támadást 

intézni területre, — ellen
haud plus quinque milia passum, nem 

többre, mint ötezer lépésnyire, öt
ezer lépésnél nem messzebbre, csak 
ötezer lépésre

Castra locare, tábort ütni 
fossa (castra) Circumdare, árokkal (a 

tábort) körülvenni, megerősíteni
Mettium dictatorem creant, Mettiust 

dictatorrá, -nak választják
res Etrusca, etruscus hatalom, etrúriai 

haderő
terra marique, szárazon és vízen
Etruscos.,. agressuros esse (acc. c. 

inf.), hogy az etruscusok meg fog
ják támadni, a verbum regens-e : 
Mettius monuit
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viam inire, utat, módot találni 
uter utri imperaret, melyik paran

csoljon a másiknak
ut decerni posset, hogy el lehessen 

dönteni

V.

et aetate et viribus pares, egykorúak, 
egyforma erősek

agere cum aliquo, tárgyalni, tanács
kozni valakivel

quisque dimicent, kiki harcoljon; a 
latinban az állítmány: dimicent 
többes, mert a quisque is többséget 
jelent, bár egyes számú az alakja

ibi imperium fore, unde victoria 
fuerit, ezt a tárgyalás alkalmával 
mondták, tehát az agunt-tól függ, 
ezért acc. c. inf.; főmondatban 
így volna: ibi imperium erit

foedere icto (abi. abs.) = postquam 
foedus ictum est

sui adhortantur dicentes, hozzátarto
zóik buzdították, kijelentve, han
goztatva

deos, patriam, parentes ... intueri, a 
dicentes-tői függő acc. c. inf.

datur signum, jeladás hangzik, el
hangzik a vezényszó; a latin pas
sivum a határozatlan, az általános 
alanyt jelenti a magyarban

nfestis armis Concurrere, ádázul fegy
veresen összecsapni

prime concursu, az első összecsapáskor 
manus conserere, kézitusát kezdeni, 

megütközni, harcolni, vívni
consertis manibus (abl. abs.), amint 

vívtak
conclamat gaudio (abl.), felkiált az 
' örömtől, örömében
fugam capessere, futásnak eredni, el

futni
magnis intervallis, egymástól nagy 

távolságban

videt-nek két tárgya van : 1. Sequen
tes, a 2. acc. c. inf. : unum . . . 
abesse

opem ferre, megsegíteni, segítséget 
vinni, nyújtani

Caeso hoste (abl. abs.) = postquam 
hostis caesus est

singuli supererant, egy-egy volt élet
ben

impares Viribus (abl.), nem egyforma 
erősek, nem egyenlők erőben

intactus ferro (abl.), (vas)fegyvertől 
sebzetlen

corpus vulnere et cursü fessum, sebe 
miatt s a futástól fáradt test

ovans ac gratulans aliquem accipere, 
valakit ujjongva, szerencsekivána- 
tokkal fogadni

utrique, mindkét fél
quo loco quisque cecidit, azon a he

lyen, ahol mindegyik elesett, ki 
hol elesett

dőmes, hazájukba; dömum, haza

VI.

princeps ibat, ott ment elől 
prae Se gerens, maga előtt vitetve 
Obviam venire alicui, szembejönni, 

találkozni valakivel
cognite paludamento (abl. abs.) = 

= postquam paludamentum cogni
tum est a sorore

nomine appellare, néven szólítani 
oblita (soror) fratrum, patriae, meg

feledkezve (vagy: mert megfeled
keztél) testvéreidről, hazádról

atrox Visum est facinus, borzasztónak 
látszott ez a gonosztett

in ius rapere, törvény elé hurcolni 
convocato concilio (abl, abs.) = post

quam concilium convocatum est 
duumviros fecit, kéttagú bírói bizott

ságot jelöl ki, szervez
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perduellionem iudicare, gyilkosság 
ügyében ítélkezni

provocatione certare, fellebbezve vé
dekezni, a saját érdekében felleb
bezni

Condemnatum, az elítéltet ha elítélik 
infelix arbor, «szérencsétlen» fa, 

akasztófa
suspendito, verberato, 3-ik személyid 

szigorú parancsoló alakok, melyek
nek alanya a büntetést végrehajtó 
lictor

VII.
moti Sunt homines a patre, meghatotta 

az embereket az apa
filiam caesam esse proclamavit, az 

atya Horatius így mondta: «Filia 
mea iure caesa est». Ez most a 
proclamavit tárgyaként acc. c. inf. 
szerkezet

orbus liberis (abl.). gyermekektől 
megfosztott, gyermektelen

paulo ante, kevéssel ezelőtt
non tulit populus lacrimas patris, nem 

tudta elviselni (nem nézhette) a 
nép az atya könnyeit

admiratione virtutis, vitézsége iránt 
való csodálatból

quibusdam sacrificiis factis (abl. abs.) 
= postquam quaedam sacrificia 
facta sunt

eapite adoperto, letakart fővel

VIII.
animos reconciliaturus (célhatározó), 

hogy a haugulatát kiengesztelje
promisit se transiturum esse, meg

ígérte, hogy ő át fog pártolni
Cum SuiS. az övéivel, saját katonasá

gával
inter proelium, ütközet alatt, közben 
consilium erat, az volt a terve, szán

déka, tőle mint verbum d i- 

cendi-től függ: Se adjungere: 
hogy csatlakozik

Se adiungere alicui, csatlakozni vala
kihez

Citato" equo, vágtató lovon, vágtatva 
in re trepida, válságos, aggasztó 

helyzetben
clara voce increpans, hangosan, fenn

hangon rákiáltva
deinde increpans iubet equitem redire 

(acc. c. inf.), azután rákiáltva meg
parancsolja, hogy a lovasság térjen 
vissza

nolite timere, ne féljetek; nöli tiniére, 
ne félj

meo iuSSu, az én parancsomra
metu perterriti, félelmekben megré

mülve
terga vertére, hátatfordítani. meg

szaladni
aliö die, másnap, postridie

IX.

ad diruendam urbem, a város lerom
bolására

intro portas, belépek a kapun
deficiente consilio (abl. abs ), tanács 

nélkül, tanácstalanul
ultimum visuri (célhatározó). hogy 

még utoljára meglássák
elatis iis (abl. abs.) =. postquam ea 

elata sunt
templa (acc.) praeterire, templomok 

előtt, mellett elmenni
tecta solo (dat.) adaequare, a hajlé

kokat a földdel egyenlővé tenni, 
földig lerombolni

templis (dat.) temperatum est, a tem
plomokat megkímélték. A szenvedő 
alak: temperatum est. általános 
alany kifejezésére szolgál

ereseit ruinis (abl.). növekszik rom
jain, lerombolása által
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mons additur urbi, hegyet csatolnak a 
városhoz

quO frequentius habitaretur, hogy an
nál sűrűbben lakják

in patres legit, az atyák (senatorok) 
közé választja

iOViS fulmine ictus, Juppiter villámá
tól sújtva. találva

glória belli, hadi dicsőség

X.

mortuo Tullo (abl. abs.). Tullus halá
lával, halála után

rés ad patres redit, a hatalom az 
atyákra száll

COmitia habere, (választó(gyűlést tar
tani

Patribus auctoribus (abl. abs.), az 
atyák helybenhagyásával, megerő
sítésével

Sacra publica, nyilvános áldozati szer
tartások

e commentariis in album referre, a 
jegyzőkönyvekből a (fehér) hirdető 
táblára felírni

in publico proponere, közszemlére ki
tenni

animum tollere, nekibátorodni 
regnum agere, tölteni az uralkodást 
memor erat alicuius, emlékezett, gon

dolt valakire
religiones instituere, a vallás ügyeit 

rendezni, a vallásos szertartásokat 
megállapítani

bellicas caerimonias prodere, a had
üzenet szertartásait közzétenni

Aequiculi, orum, m., latiumi nép. az 
Aequusok egy törzse, mely a régi 
szertartásokat gondosan ápolta

ius rerum repetundarum, az elégtétel
kérés szertartása; tulajdonképpen 
res repetere az (elhajtott) vagyont 
(pásztorkodó emberek legelő állat

járól van szó) visszakövetelni vagy 
kárpótlást, elégtételt kérni helyette. 
V. o. IV. olv.

XI.

pater patratus, a fétialés papi testü
letnek a feje, vezetője, szószólója; 
a bensőséges családi viszony jut 
kifejezésre a nevében is: atyai 
atyánk.

capite VelatO, betakart fővel 
pubiiCUS nuntius, hivatalos követ 
verbis (dat.) fides Sit, szavaimnak 

hitele legyen, szavaimat elhigyjétek 
lóvém testem facit, Juppitert hívja 

tanúul, Juppiterre hivatkozik, mint 
tanúra

nunquam siveris, sohase engedj ; SinO 
mellett acc. cum inf. : me redire

portam ingredior, bélépek a kapun 
ingrediens, belépve, mikor belép 
ingressus, miután belépett
paucis Verbis mutatis (abl., abs.), né

hány szó megváltoztatásával
haec peragit, ezeket adja elő, mondja el 
diebus ... peractis, nap múltával (abL 

abs.) — postquam dies ... peracti 
sunt

VOS testor, rátok hivatkozom tanukra, 
tőle (acc. c. inf.) függ: populum 
esse

maior natu (supinum abl.), idősebb, 
öregebb

consulere maiores, az idősebbektől 
tanácsot kérni

quö pactö. mi módon ?
ad consulendum, tanácskérésre, hogy 

tanácsot kérjen
maior pars patrum, az atyák nagyobb 

része, többsége
non minus, nem kevesebb, mint, leg

alább
tribus praesentibus, három jelenlé

tében
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XII.
hoc modo, ilyen módon
exercitu conscripto (abl. abs.) = post

quam exercitus conscriptus est
exercitum conscribere, sereget tobo

rozni, sorozni
vi Capere, bevenni, megvívni
Romam, (hova?) Rómába
populo Romano (dat.) additi sunt in

colae, a rómaiakhoz csatolták a 
lakosokat

laniculum quoque adiectum, t. i. est 
ne quando, hogy sohase; ne, hogy 
ne; quando, valamikor

ob commoditatem itineris, a közleke
dés kényelme miatt, vagy a ké
nyelmes közlekedés miatt

tum Primum in Tiberi facto, az egész 
kifejezés a facto által a ponte 
sublicio jelzője : a Tiberisen csak 
akkor először épült, készült cölöp
híddal stb.

In media urbe, a város közepén
Anco rege (abl. abs. = Anco re

gnante), Ancus uralkodása alatt

XIII.
Tarquiniis (honnan?), Tarquinii-ből 
cupidine honoris, becsvágyból 
döme, hazulról (honnan ?)
Tarquiniis (hol?), T.-ben 
uxorem ducere, megnősülni, feleségül 

venni
hereditate accipere, örökölni
in matrimonium ducere, feleségül venni 
summo loco natus, előkelő szárma

zású
advena ortus, idegentől származó 
persuadere alicui, rábeszélni valakit 
sublatis rebus (abl. abs.) = post

quam res sublatae sunt: miután 
vagyonukat, holmijukat összeszed
ték

forte Ventum erat, történetesen, éppen 
érkeztek; a passivum általános 
alanyt jelent

Lucumoni aquila pileum aufert, Lucu- 
rnónak a sas elviszi, lekapja a ka
lapját, auferre alicui, elvenni vala
kitől ; sedenti, Lucumoni jelzője: 
mi időhatározói mellékmondattal: 
mikor a szekéren ült

reponere capiti, a fejére visszatenni 
laeta accepit Tanaquil, örömmel fo

gadta Tanaquil
peritus caelestium prodigiorum, jártas 

az égi jelenségekben, az égi cso
dák magyarázatához értő

ales Iovis portendit, Juppiter (repü
lésével jelt adó) madara jelent, 
hirdet; az ales, alitis, m., (sas) és 
portendo 3, di, tűm szavak a jó
sok régies nyelvének az ünnepies 
kifejezései

leve favente (abl. abs.), Juppiter ked
vezésével, kegyelmével

excelsa et alta (plur. neutr. acc.) 
sperare, tiszteletet és méltóságot 
remélni

domicilio comparato (abL abs.), lakó 
helyet szerezve

plurimum possum, nagyon nagy be 
folyásom van, nagyon sokat tehetek 

interessé consiliis (dat.), résztvenni 
a tanácskozásokban

domi (hol? loeativus), otthon 
domi beiiique (hol? i-re végződő loca- 

tivusok), békében és háborúban

XIV.
eö magis, annál inkább 
quam primum, minél előbb
Comitia regem ad creandum, király 

választó gyűlés
quibus indictis (abl., abs.) = postquam 

ea (comitia) indicta sunt: miután 
a választó gyűlést kihirdették



91

sub tempus comitiorum, a választó 
gyűlések ideje alatt

Venatum (supinum) ablegavit, elküldte 
vadászni

regnum petens, királyságra törekedve, 
vágyódva

orationem habere, beszédet tartani 
animus plebis, a nép jóindulata, 

kegye
maiorem partem aetatis vivo, életem 

nagyobb felét töltöm
obsequium et observantia in regem, 

engedelmesség és tiszteletadás a 
király iránt

benignitas erga alios, másokkal való 
jóság, szívesség

ingenti consensu, igen nagy helyes
léssel

eum regnare iussit (acc. c. inf.), a 
populus Romanus a gyűlésen meg
parancsolta (iussit) szavazatával 
(azaz megválasztotta), hogy ő ural
kodjék

patres minorum gentium, újabb, fiata
labb patríciusok;

haud dubius, biztos, éppen nem két
séges

XV.

praeda revecta, (abl. abs.) = postquam 
praeda revecta est

ludos facere, ünnepi játékot rendezni 
Circus Maximus, az Aventinus és Pa

latinus közt fekvő völgyben : Nagy 
Versenytér. Nagy Cirkusz.

loca aedificanda, beépítendő helyek, 
azaz helyek építésre ; a latin pass. 
part instansnak a magyarban fő
név : építés felel meg

transire Anienem, átkelni az Anio 
folyón

trepidatum est, féltek; a passivum 
általános alanyt jelent

Romae, (hol? loeativus) 1 cmíban

mihi aliquid deest, valamim hiányzik 
hoc proelio, (mikor?) ebben az ütkö

zetben
in Cornibus positus, a szárnyakon el

helyezve, felállítva
fugam Capesso, megfutamodom
bello perfecto, (abl. abs.) = postquam 

bellum perfectum est
bellum facere alicui, hadat indítani 

valaki ellen
maiore animo, nagyobb buzgósággal 
qua, ahol, amerre
cloacis in Tiberim ductis, a Tiberisbe 

vezetett csatornákkal
bello Sabino, (mikor ?) a sabinus há

borúban

XVI.

eo tempore, (mikor?) abban az idő
ben

prodigium visum est, csodát láttak 
e Serva natUS, rabszolganő gyermeke 
cui nomen erat Servio Tullio, akinek 

(mint) Servius Tulliusnak volt neve, 
azaz: kinek neve Servius Tullius 
volt; de latinul is lehet így mon
dani : cui nomen erat Servius Tul
lius

huic dormienti: ennek alvásközben,- 
a latin jelzőnek (dormienti: alvó
nak) a magyarban állapothatározó 
felel meg

multorum in conspectu, sokak szeme- 
láttára

caput arsisse, acc. c. inf. a dicunt 
mellett : hogy a feje . . . lángolt

magno clamore orto, (abl. abs.) = 
postquam clamor magnus ortus est 

reges = rex et regina: a királyi 
család tagjai

quidam familiarium, egyik cseléd, egy 
a háziak közül

regina vetuit moveri puerum, a ki
rálynő megtiltotta, hogy a gyerek-
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hez nyúljanak; vetuit melleti acc. 
c. inf. puerum moveri: passivum 
inf., mert nincs megmondva a sze
mély, akinek a tilalom szól

Sua sponte, magától, önként
in secretum, titkos helyre, négyszem

közt, félre
abducto Viro, (abl. abs.) = postquam 

virum in secretum abduxit
humili Cultu educare, alacsony sors

ban nevelni
omni indulgentia, legnagyobb előzé

kenységgel
filii loco habebant, fiuk gyanánt tar

tották, fiuknak tekintették
animum excolendum curare, lelkét 

kiművelendőt gondozni, azaz : ki
művelteim

COrdi est alicui, a szívén van, a szíve 
szerint van valakinek, akarja 

iuvenis indolis regiae, királyi jellemű, 
lelkületű ifjú

nec quisquam iuventutis, egy ifjú sem. 
senki az ifjúságból

conferri potuit, volt összehasonlítható 
filiam ei despondit, a leányát vele 

jegyezte el

XVII.

longe maximus, legeslegnagyobb 
aliquis honore est, valaki tiszteletben 

áll, részesül
aegre ferre, zokonvenni, neheztelni
Se pulsos esse: aacc. c. inf., hogy 

ők kiűzettek; az aegre ferebant 
kifejezéstől függ

regno Pellere, királyságából kiűzni 
advenam regnare (acc. c. inf.) is az 

aegre ferebant állítmánytól függ, 
mert ez is az Ancus fiúk gondolata 

deo natus, istentől születve, isten fia
ként

dolor iniuriae. a jogtalanság okozta 
gyűlölet

Specie rixae, veszekedés színe alatt, 
veszekedést színlelve

aliquem in me converto, valakinek a 
figyelmét magamra vonom

securim in caput alicuius deicere, 
bárdjával valakinek a fejére súj
tani

relicto telo, (abl. abs.) — postquam 
telum (itt a : securis) in vulnere 
relictum est

Se foraS eicere, kirohanni, kifelé me
nekülni

XVIII.

fugientes (illos) comprehendunt, (őket) 
futtokban, menekülésük közben el
fogják : a latinban jelző : fugientes 
a magyarban állapothatározó : fut
tokban

concursus populi, t. i. fit, nép- 
csődület támad, a nép odacső- 
dill

I Tanaquil iubet regiam claudi: acc. c. 
í inf. passivum inf.-val. mert nincs 
j megmondva, kinek szól a parancs 
| (lásd XVI vetuit moveri i

Servio accito, (abl. abs.) = postquam 
Servium accivit

aliquem ducem sequi, valakit vezérül, 
vezérként követni

et nos peregrini regnavimus, mi is 
uralkodtunk idegen létünkre

bono animo esse, nyugodtnak lenni 
iubet populum bono animo esse.

megnyugtatja a népet
A iubet-tol függ négy acc. c. inf. : 
populum esse, regem sopitum esse, 
(regem) redisse, (regem) iubere 
és ettől az utolsó iubere-tol iefügur 
még két acc. c. inf. : populum 
oboedire és eum redditurum esse, 
úgyhogy itt hat acc. c. inf. van 
egy csoportban !

iura reddere, igazságot szolgáltatni
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XIX.

cum trabea et lictoribus prodiit, ün
nepi bíbor csíkos köntösben test
őreivel kivonul: (magyarban más 
a szófűzés !) a trabea díszöltöny, 
bíborpiros, széles csíkkal ékes fe
hér palást, később paludamentum 
a neve és a fővezérek viselték. Es 
12 lictor lépett előtte, egyik a má
sik után kimért lépéssel, vessző
csomó a vállukon és benne éles 
bárd

Sede regi a Sedens, a király székén 
ülve

iUS dicere, igazságot szolgáltatott 
per aliquot dies, néhány napon át, 

napig
Comploratione orta (abl. abs.) = post

quam comploratio orta est
praesidio firmo munitus, erős őrség

től védve
iniuSSu populi, a nép beleegyezése, 

hozzájárulása nélkül
voluntate patrum (csak) az atyák aka

ratából
exsulatum ire, száműzetésbe menni . 
filiam alicui iungere, lányát valakihez 

nőül adni
bellum Sumere, háborút kezdeni (a 

támadó háborút elfogadni)
fuse exercitu (abl. abs.) = postquam 

exercitus fusus est
haud dubius rex, kétségbe nem von

ható, elismert király

XX.

aggredior ad aliquid, hozzáfogok va
lamihez

Censum instituere, a vagyonbecslést 
szokásba hozni, szervezni, ren
dezni

pro habitu pecuniarium, vagyoni álla
potuk, viszonyuk szerint 

munia belli pacisque, a háború ter
hei, a béke kötelességei; munia, 
(pl. tantum n..] hivatalos kötelesség 

aliquid Subire, valamit magára vál
lalni

Censum Centum milium aeris, százezer 
aS értékű vagyon

aeS, aeris, rt.. érc. bronz ; belőle ké
szült pénz: as, assis, m., értéke 
körülbelül 30 fillér; először csak 
súly szerint mért idomtalan dara
bok (aes rude), csak később ala
kult «vert» pénzzé (aes signatum), 
melynek súlya szerint rávert ér
téke volt

quadragenas seniorum ac iuniörum, 
(génit. partitivus) negyvenet az 
öregebbek és negyvenet a fiata
labbak közül

omnes appellati t. i. Sunt, alany
állítmány : az értelmét tovább ki
egészíti : prima classis: elsőosz- 
tályuak ; a latinban nőm.-bán álló 
állítmány kiegészítő alany (subiec- 
tum praedicativum), a magyarban 
eredményhatározó

arma imperata Sunt, megparancsolták, 
hogy fegyverük legyen (a fegyvert 
a polgárok maguk készítették vagy 
vásárolták)

additae sunt huic classi duae centu
riae, (csatoltatott) kapcsolódott 
ebhez az osztályhoz két centuria 

stipendia facere, katonai szolgálatot 
teljesíteni, katonáskodni

datum (t. i. esf) munus, feladatuk 
volt

imperata t. i. Sunt és tovább is : 
factae, ademptae, mutata t. i. Sunt 
és datum t. i. est, a latinban is 
sokszor elmarad a segédigének 
könnyen kiegészíthető alakja

völuit alanya Servius Tullius: kívánta 
megállapítani a vagyonát
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eodem discrimine aetatum. Ugyanaz
zal a korkülönbséggel

nec de armis quicquam mutatum, t. i. 
est, a fegyverekre vonatkozólag 
semmi sem változott, a fegyverek 
semmit sem változtak

secum, magukkal
immúnis aliqua re, mentes valamitől 
exercitu distributo, (abl. abs.) post

quam exercitum distribuit

XXI.
censu perfecto, (abi. abs.) postquam 

censum perfecit
in suis quisque centuriis, rendezd: 

quisque in suis centuriis
prima luce, hajnalhasadtakor, pirka

datkor
milia Octoginta censa esse dicuntur, a 

dicuntur mellett nom. eum. inf. : 
hogy nyolcvanezret vettek jegy
zékbe

milia Octoginta civium igen, part.), 
nyolcvanezer polgár, a polgárok 
közül

Urbs amplificanda erat, a coniugatio 
periphrastica passivurna: SUm és 
az ige pass. part, instansa, jelen
tése : szükségesség, hogy valamit 
tenni kell; nagyobbítaudó volt, a 
várost nagyobbítani kellett

ad tantam multitudinem, ekkora tö
meg arányában, tömeghez képest 

consilio quoque, ésszel, ügyes tervvel 
is, v. Ö. Többet ésszel, mint erővel 

deosque consociatos az isteneknek ezt 
az egyesítését, azaz a szövetségesek 
közös istentiszteletét

Dianae Ephesiae fanum, Dianának, a 
vadászat, a hold a tavasz istennő
jének, a plebeiusok védőjének 
messze elterjedt tisztelete volt* 
Ephesusban, Kis-Ázsiában volt a 
legnagyobb jelentőségű, mindenki

től tisztelt temploma, ennek a fé
nyét, a sorsát félti Demetrius öt
vös Pál apostolnak ottani, három 
évig tartó tanítása miatt (Apóst. 
Csel. 19.)

ea erat confessio, ez volt a beisme
rése, elfogadása annak ; ettől függő 
acc. c. inf. : Romam caput rerum 
esse; hogy Róma a főváros, vezér
állam, a világ feje

de quo, ami felett, amiért 
armis certatum fuerat fegyverrel folyt 

a küzdelem

XXII.
iuvenis mitis ingenii, (genit, qualita

tis, milyen ?) szelídlelkű ifjú
et quidem, mégpedig 
duas filias Tullias, két Tullia nevű 

leányát
filiam alicui iungere, leányát valaki

hez hozzáadni
matrimonio iunguntur, összeházasod

nak
Ut fere fit, amint az szokott történni 
malum malo aptissimum, a rossz a 
, rosszhoz legjobban illik, v. ö. zsák 

megleli foltját
circumire patres, sorbajárni az atyá

kat
agmine armatorum stipare, fegyveres 

csapattal környezni, megrakni
patres citari iussit, az atyákat hivatta; 

műveltető igével fordítjuk a iubeo 
mellett a passivum acc. c. inf.-t

XXIII.
Convenere = convenerunt 
me vive, az én életemben 
ultima (plur. ecc.) audere, a legvég

sőre szánni el magát, vetemedni 
multe pÖtius, sokkal inkább 
per gradus deicere, a lépcsőn leta

szítani
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XXIV.

creditur, azt hiszik; a pass. forma 
általános alanyt jelent; mellette 
acc. c. inf.: scelus factum esse

carpento invehi, koesizni
regem appellare aliquem, királynak 

nevezni, szólítani valakit
prima a Tullia szó jelzője, de a ma

gyarban határozóval fordítjuk: elő
ször, elsőnek

Se recipere, valahová vonulni, terni 
pavidus az auriga szó jelzője, de a 

magyarban határozóval fordítjuk: 
félénken, megijedve

iacentem Servium trucidatum osten
dit, a legyilkolt Serviust megmu
tatja, amint ott hevert (= az ott 
heverőt)

Scelus admittere, bűnt elkövetni 
ex quo tempore = ex eo tempore

XXV.

qui Superbus appellatus est, aki Gő
gösnek neveztetett; act. alakban: 
quem Superbum appell venint 

vetuit mellett acc. c. inf.: socerum 
sepeliri (lásd: XVI regina vetuit 
moveri puerum)

dictitans mellett acc. c. inf.: Romu
lum perisse

primores patrum, (gen. part.) az elő
kelő atyákat, az előkelőket az atyák 
közül (lásd XXI milia civium) 

fautores Servii, Servius párthívei 
interfecit, a latin cselekvő igét itt 

műveltetővel fordítjuk: megölette 
ne quid ei timendum esset, hogy ne 

kelljen semmitől se félnie
corpus suum, személyét
neque populi iussü, lásd XIX iniussü 

pöpuli, a nép beleegyezése, hozzá
járulása nélkül

auctoribus patribus (lásd X az atyák 
helybenhagyásával, megerősítésé
vel)

iudicium exercere, a bíráskodást gya
korolni, ítélkezni

in exsilium agere, száműzni, szám 
kivetésbe küldeni

bonis (abl.) privare, javaktól meg
fosztani, jószágvesztéssel büntetni 

rem publicam administrare, az álla
mot kormányozni

iniussü, parancsa nélkül

XXVI.
superasSet — superavisset 
in aliis t. i. rebus, más dolgokban 
Gabii, orum, m.. latin város Latium- 

ban : Gabii; lakosai: Gabini, orum 
m., Gabii lakosai

Vi, nagy erővel, hévvel
arte Romana, rómaiakhoz illő esz

közökkel, módon
e composito, megállapodás, előzetes 

megbeszélés szerint
GabiOS (hova?) Gabii városába 
conqueror aliquid, panaszkodom va

lami miatt, valamiért, valamiről 
benigne excipere, szívesen fogadni 
in consilia publica adhibere, az állami 

tanácskozásokba beavat, meghív 
ipse dUX deligitur, ő maga vezérnek 

választatik, őt magát választják 
vezérnek

credebant mellett az acc. c. inf.: 
Tarquinium ducem missum t. i. esse, 
hogy Tarquinius vezérnek külde
tett, azaz, hogy Tarquini üst az is
tenek küldték vezérüknek

Gabiis, Romae, mind a kettő hol ? kér
désre Gabiis plur. abl., Romae loca- 
tivus

Sciscitatum, sup. acc.: celhatározó a 
mittit állítmányhoz, mely mozgást 
jelent
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nihil voce respondit, feleletül egy szót 
sem szólt

velut deliberandus, mintha fontol
gatva, mély gondolkozásba merülve 

praesente nuntio, abl. abs., a követ 
jelenlétében

Summa papaverum Capita, a kiemel
kedő mákfejeket

ut re imperfecta, mintha semmit sem 
végzett volna

refert-tői függ : előtte két függő kér
dés: 1. quae dixerit ipse, 2. quaeque 
viderit és refert után acc. c. inf.: 
regem emisisse

nullam vocem emittere, egy szót sem 
szólni

multos primorum, igen, part.) sok 
előkelőt, sokat az előkelők közül 

dulcedine Privati commodi, magánér
dek, egyéni haszon édesgetésével 

sensus publicorum malorum adimitur, 
a közös bajok, a köznyomor érzése 
elmúlik

XXVII.

Gabiis Captis, abl. abs.: postquam 
Gabii capti sunt, postquam Gabios 
cepit

páter vovisset, lásd a XV. olv.
Tarquinios vovisse, perfecisse, acc. c. 

inf. : egy elhallgatott mondást (ver
bum dicendi) jelentő igétől függ : 
azt mondhatják az emberek

Captivam pecüniam, a zsákmányból 
befolyt pénzösszeget

pecunia publica est üsus, közpénzt, 
állami vagyont használt, vett igénybe 
(a latin abl.-nak : pecuni i (a pénz
zel élt) a magyarban tárgy felel 
meg: közpénzt)

operis e plebe USUS est, a népet al
kalmazta munkásokul

Operae, arum, /b munkások, napszá 
mosok

Se exaedificare, acc. c. inf., mely a 
minus plebs gravabatur kifejezéstől 
függ : a nép nem igen vette zokon, 
panaszkodott, hogy . . .

XXVIII.
haec agenti .. . visum est, mikor eze

ket (a műveket) végeztette, előtte 
. . . mutatkozott

terrorem facere, rémületet kelteni, 
okozni

quae rés, és ez a jelenség
Delphos, (hova?) Delphibe 
Committere alicui, rábízni valakire 
addere alicui, csatolni valakihez
SOrore natus, nővére fia
stultitiam Simulare, butaságot szín

lelni, butának tettetni magát
a Tarquiniis ludibrium magis, quam 

Comes ductus est, a Tarquiniusok 
inkább gúnyból, csúfságnak, mint 
komoly kísérőnek, útitársnak vit
ték magukkal

inclusum corneo baculo cavato, kivájt, 
üreges somfabotba zárt, rejtett

donum fero, ajándékul viszek
Delphos ventum est. Delphibe érkez

tek : a passivum általános alanyt 
jelent

perfectis mandatis, (abl. abs.) post
quam mandata patris perfecerunt 

ad quem eorum, közülük melyikre 
regnum venturum esse, acc. c. inf. a

volebant-tól függ
ex infimo specu, a barlang mélyéből 
vocem redditam esse, hogy szózat 

hallatszik
Romae, (hol? loeativus) Rómában 
osculum ferre alicui, megcsókolni va

lakit
rem taceri iubent, a dolgot elhallgat

tatják ; műveltető ige a iubeo és 
acc. c. inf. passivumnak felel meg 
(lásd XXII. patres citari iussit)
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Sorti permittere, sorsra bízni
uter prior daret, melyik adjon elő- ; 

szőr, elsőnek; prior a latinban jelző, 
de a magyarban határozóval fór- ' 
dítjuk.

alio, máshova
ratus spectare Vocem, azt gondolva, 

hogy a szózat céloz .
prolapsus, megbotolva

XXIX. '

spe praedae, a zsákmány reményé- ; 
vel i

exhaustus magnificentia publicarum 
operum, mivel a nagyszerű nyilvá
nos építkezések kiürítették pénz- . 
tárát

convivio tempus terere, lakomázva | 
töltötték az időt, mulattak

mentio incidit de aliquo, említés tör- ; 
ténik valakiről, valaki szóba ke- i 
rül '

paucis horis, néhány óra alatt ‘
SCÍri posse, meg lehet tudni 
Collatiam (hova ?) Collatiéba. Tarqui

nius Collatinus otthonába
citatis equis avolare, gyorsan elvág

tatni
nocte Sera, késő éjjel
Lucretia, ae, f., Tarquinius Collatinus 

felesége
paucis interjectis diebus, (abl. abs) | 

postquam pauci dies interiecti sunt, 
néhány nap múlva

advocatis patre et Vire, (abl. abs.) 
postquam patrem et virum advo- i 
cavit, a participium azért van plu- ; 
ralisban, mert két főnév jelzője is ;

in corde, (hol?) mint a defigere i 

állandó határozója, a magyarban : 
szívébe (hova?)

abditum habeo aliquid, elrejtve tartok 
valamit

XXX.
illis Occupatis, (abl. abs.) dum illi 

occupati sunt
luctu Occupari, gyászba merülni 
per aliquid iuro, valamire esküszöm 
me persecuturum esse, acc. c. inf. a 

iuro ige mellett
ferro ignique, tűzzel-vassal
neminem regnare, acc. c. inf. a patiar 

mellett
ceteris stupentibus, (abl. abs.) dum 

ceteri stupebant
unde ingenium in pectore esset, hogy 

hogyan jött meg az esze
aliquem sequor ducem, valakit vezé

rül, vezérként követek
Orationem habere, beszédet tartani 
iuberet mellett acc. c. inf.: Lucium

Tarquinium... exsules esse : hogy 
számkivesse Lucius Tarquiniust.. .

XXXI.
Ardeam, (hova?) Ardeába 
dOmo, (honnan? abl.) hazulról 
qua, amerre
eoiem tempore, ugyanakkor 
diversis itineribus, más utakon 
regnatum est, a passivum általános 

alanyt fejez ki: királyok uralkod
tak, királyság volt

comitiis centuriatis, (mikor ?) centu- 
riánként szavazó népgyűlés idején, 
v. népgyűlésen

e commentariis Servii Tullii, Servius
Tullius alkotmánya szerint

Hittrich—Kliment: Latin olvasó- és gyakorlókönyv. I—II. o. 7



Kifejezések és magyarázatok a jeles 
mondások és közmondások fejezethez.

1. expellas, itt a coni, praes, impf. 
megengedést jelent: űzd ki bár, 
ha kiűzi is az ember

2. eligas, jól válaszd ki, diligas, itt 
a coni, praes, impf. lehetőséget 
fejez ki: akit szerethetsz

4. in litteris, a tudományos isme
retekben, in moribus, erkölcsiség- 
ben, jellemben ’

5. C. Julius Caesar híres, rövid 
jelentése a senatushoz, keleti győ
zelmeiről (Kr. e. 46.).

7. Archimedes, híres görög termé
szettudós e szavakkal fogadta a 
rátörő római katonát Syracusae 
ostrománál.

8. in magnis t. i. rebus, voluisse, 
hogy akart, hogy szeretett volna 
az ember, t. i. sikerhez jutni.

10. pl US Valent, többet érnek
11. principibus ViriS placUiSSe, kiváló 

férfiak tetszését megnyerni
12. oderunt peccare, gyűlölik a vét

ket, nem szívesen hibáznak, azaz : 
nem hibáznak, boni t. i. Viri: a 
jók, a derekak

14. Az okos szeretet nem zárja ki 
a helyénvaló megfenyítést.

17. Rendezd: quid Vetat? acc. c. inf. 
utána: ridentem dicere: hogy 
nevetve, tréfálva mondjak igazat 
(vérum)

18. Sui moreS, a saját jelleme
22. milito 1, katonáskodom: örökös 

harc, küzdelem, mint a katona 
sorsa a háborúban

23. nihil agendo, a semmittevéssel, 
male agere gonoszul cselekedni, 
gonosz viselkedést

24. V. ö. 56.
26. A magunk kárán sokat tanulunk.

*

27. fortes homines, állítmánya pro
bantur flamma, tűz által, a magyar
ban inkább: tűzben

32. ilur, megy az ember, jut az em
ber

35. improbis, bonis, t. i. hominibus
36. ne feceris, coni, praes, perf. til

tás kifejezésére: ne tedd
37. faS est, szabad, helyes, lehet
38. consentio, 4 sensi, sensum, együtt- 

érzek, beleegyezem, Videtur (úgy) 
látszik

39. C. Julius Caesar szállóigéje, 
melylyel elszántságát fejezi ki.

40. ViviS, plur. dat. : élőktől
42. Csak erkölcsi elismerést kap, de 

nélkülöz, sanyarog.
43. Játékunknak is komoly célja van.
44. dimidium facti habet, munkájá

ban tevékenységében félsikert ért 
el az
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47. male parta, (pl. neutr.) az alany : I 
a gonosz szerzemény

52. decerum est, ejtsd: deeörumst
54. Szórend: qui lepöres duös in- > 

sequitur. V. ö. a magyar: Két 
szék között: a pad alatt

55. A magyar: Jöjjön, aminek jönni <
ken. !

56. Természetesen élj. Si naturam J 
sequemur ducern, ha a természetet ’ 
fogjuk követni vezerünkként.V.ö.24. í

58. Cupimus negata, vágyódunk a 
megtagadottra

59. facere, fortia, hősiesen cselekedni, 

piti fortia, a bajban hősiesen vi
selkedni. Remanum est, római vo
nás, jellemre vall.

61. Ovidius költő mondása. V. ö. Pál 
Apostol: Római lev. 7, 19. «Mert 
nem cselekszem a jót, melyet akar
nék, hanem a gonoszt cselekszem, 
amelyet nem akarok»

63. Parta = pario, 3 peperi, par
tum, szülök, okozok, szerzek, dila
bor 3, lapsus, szétesem, széthullok, 
elpusztulok

64. decorus, a um, ékes, dicső, dul
cis, -e, édes, kedves



FORDÍTÁS I GYAKo I! LATOK.

Általános tudnivalók.

Nóta bélié!

1. A zárójelbe ( ) tett szót nem kell a latinban kü
lön szóval fordítani; a (hogy) kötőszó zarójelben azt jelenti, 
hogy a vele kezdődő kijelentő alanyi vagy tárgyi mellék
mondatot acc. cum infinitivo szerkezettel kell fordí
tani. Lefordítás előtt tanácsos először mindig átalakítani a 
magyar mondatot a latin gondolkodás szerint. Pl. ... azt 
jelentette, (hogy) a romaiak háborút viselnek = a romaia
kat háborút viselni: nuntiavit Romanos bellum gerere.

2. A dűlt betűkkel nyomtatott állítmányt a latinban 
szenvedő (passivum) igealakkal kell fordítani; de ilyenkor 
a többi mondatrész is megváltozik, tehát az egész mon
datot át kell alakítani szenvedő szerkezetűvé a lefordítás 
előtt. Pl. A katonák a várost szétrombolták = a katonák
tól a város szétromboltatott: urbs a militibus diruta est. 
És jegyezzük meg, hogy a latin, ellentétben a magvarral, 
nagyon gyakran használja a szenvedő szerkezetei.

3. Az a. a. rövidítés azt jelenti, hogy a különféle 
határozókat vagy határozói mellékmondatokat ablativus 
absolutus szerkezettel kell fordítani. De itt is átalakításra 
van szükség, hogy lefordíthassuk. Pl. Romulus uralkodása 
alatt — R. uralkodván: Romulo regnante (természetesen 
a főnév is, a participium is ablativusba kerül); vagy jel
adásra = jel adatván: signo dato; a háború befejezése után 
= befejeztetvén a háború: bello perfecto.

n. c. i. — nominativus cum infinitivo.
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1.

1. A rómaiaknak Romulus után egy évig1 nem volt 2 kirá
lyuk. 2. Az atyák kormányozták a várost, úgyhogy öt-öt napig1 
bírta3 mindegyik a hatalmat. 3. De a nép egy helyett száz urat 
bírva, nem tudta elviselni ezt az uralmat. 4. Ennélfogva az atyák 
javaslatára4 a nép meghagyta, (hogy) a szenátus válasszon királyt.
5. Az atyák gyűlést tartván,4 Numa Pompiliust választották ki
rállyá.1 6. Azt az időtartamot,6 amíg nem volt király, interreg- 
numnak1 nevezték. 7. Azért nem tudtak királyt választani, mert 
egy polgár sem7 magaslott ki. 8. A római szenátoroknak nem 
tetszett idegen király. 9. A kormányzó a gyűlésen így szólt•: «Pol
gárok, legyen javunkra, áldásunkra! Válasszunk királyt!» 10. A nép 
felkiáltott: «Atyák, ti válasszatok számunkra8 királyt. 11. A kor
mány nélkül (való) államot könnyen megtámadja az ellenség.

1 acc., 2 habeo, 3 coni. praet. imperf., 4 a. a., 6 spatium, i n., 7 senki a 
polgárok közül (nemo civium), 8 nekünk.

2.

1. Numa szívesen engedelmeskedett a római nép kívánságá
nak és megfogadta, (hogy) a régi szokás szerint fog kormányozni.
2. Az augur Numát a várba vezette s ez ott leült. 3. Az augur 
jobbkezében botot tartott, mellyel az égen kijelölte a területet, 
melyben az égi jeleket várta. 4. Ezután jobbkezét Numa feje fölé 
tartva, így fohászkodott Juppiterhez: 5. «Ennek a Numa Pompilius- 
nak fejét tartva, kérlek adj jelet. Tetszik-e1 új királyunk? 6. A 
jelek kedveztek2 az augur óhajtásának és rövid idő múlva3 meg
jelentek. 7. így Numa királyi hatalma alkalmazta 4 az auguriumot, 
amit azután a régi rómaiak minden fontos dologban megtettek. 8. A jós, 
fejét befedve Numa baloldalán5 helyet foglalt. 9. Romulusnak is 
madárjóslat adta az uralmat. 10. Numának kedvező jóslatot kül
dött- az isten. 11. Mielőtt6 királyt választunk, kérjünk az istenektől 
tanácsot.7

1 placet-ne, 2 fáveo, ere, 3 brevi tempore, 4 adhibeo, ere, 5 ad, 6 prius
quam, 7 consulo, ere (aliquem = valakitől).

3.

1. Numa azt vélte, (hogy) a várost, (melyet) fegyverrel alapí
tottak,1 jó szokásokkal kell gyarapítani. 2. Az a város legerősebb,
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melyben a törvények érvényben vannak és a polgárok engedelmes
kednek a szigorú és igazságos törvényeknek. 3. A nyitva levő2 
Janus-templom azt jelentette, (hogy) a rómaiak háborút viselnek.
4. Numa azokat a földeket, melyekkel Romulus gyarapította a 
római területet, a polgároknak kiosztotta. 5. Egyszersmind intette 
a polgárokat, hogy ne csak fegyverrel gyakorolják3 magukat, ha
nem féljék3 az isteneket is. 6. A templomok előtt az oltárokon 
gyakran égett a láng s a templomok ragyogtak a tűz fényétől. 
7. Numa megparancsolta, (hogy) a főpap hirdesse ki az áldozást 
minden napra.4 8. E két király idejében4 Róma hatalma5 nagyon 
virágzott. 9. Tudjuk, (hogy) Numa Pompilius négyvenhárom évig 6 
uralkodott.

1 = alapítottat, 2 — a kinyitott, 3 coni. praet. imperf., 4 abl., 5 rés Ro
mána, 6 acc.

4.

1. Numa Pompilius halála után Tullus Hostiliust választották 
királlyá.1 2. Ennek nagyatyja Romulus uralkodása alatt2 esett el 
a harcban. 3. Az új király okot keresett, hogy háborút viseljen3 
a szomszéd népekkel. 4. A királynak azt mondták, (hogy) az al- 
baiak zsákmányt hajtottak el a római földről. 5. A király, tanácsot 
kérve az atyáktól,1 követeket küldött, hogy elégtételt kérjenek.3
6. De az albaiak azt felelték a követeknek, (hogy) a rómaiak 
igazságtalanok. 7. Ennélfogva mindkét nép elhatározta, (hogy) há
borút visel. 8. Nemsokára azt hallották a rómaiak, (hogy) az al
baiak nagy sereggel közelednek. 9. Az ellenség nem messze a vá
rostól tábort ütött. 10. Miután királyuk Cluilius itt meghalt, Met
tius Fufetiust választották diktátorrá.1 11. Mettius megemlítette4 
Tullusnak az etruscusok növekvő hatalmát. 12. Azt tanácsolta a 
római királynak, hogy sok vérontás nélkül döntsék3 el, (hogy) a 
két nép közül melyik5 parancsoljon. 3

1 acc., 2 a. a., 3 coni. praet. imperf., 4 commemoravit, 5 uter populus.

5.

1. Sem a római, sem az albai ifjak nem utasították vissza a 
király szavait. 2. A két sereg letelepedett, hogy végignézze1 a küz
delmet. 3. Az ikrek örömest fogtak fegyvert hazájuk szabadságáért.
4. A katonák kiabálással tüzelték az ifjakat, hogy bátran fogjanak 
hozzá1 a harchoz. 5. Az ifjak felfegyverkezve mentek ki a síkra
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s az adott jelre2 összecsaptak. 6. Megcsördültek a fegyverek, vil
logtak a kardok és a nézők alig tudták titkolni félelmüket. 7. Két ró
mai csakhamar elesett, a három albai pedig megsebesült. 8. Amint 
ezt látták az albaiak, felkiáltottak örömükben.3 9. A rómaiak már 
elvesztették reményüket, mikor4 látták,1 (hogy) két katonájuk el
esett. 10. A három Curiatius odafutott Horatiushoz s körülállták, 
hogy megöljék.1 11. De Horatius ekkor futásnak eredt, hogy három 
ellensége erejét megossza.1 12. A futó Horatiust a három Curia
tius nagy távolságban3 követte. 13. Ekkor Horatius a legközelebbi 
Curiatiust levágta. 14. Erre a másik Curiatiusra támadt, aki test
vére segítségére sietett.5 15. Horatius ezután a másodikat ölte meg. 
16, A harmadik Curiatius, miután megsebesült^ alig vonszolta 
testét. 17. Ezt is átszúrta kardjával a római ifjú és (amint) a 
földön feküdt,7 megfosztotta fegyvereitől.

1 coni. praet. imperf., 2 a. a., 3 abl., 4 cum, 5 = sietőre, 6 vulnero, 
7 — fekvőt.

6.

1. A római király ezután hazavezette ujjongó seregét. 2. A 
rómaiak nagy örömmel fogadták a győztes ifjút, aki a haza sza
badságát oly vitézül védte meg. 3. Horatius büszkén1 vitte a 
zsákmányt a városba. 4. Nővére a Curiatiusok egyikének volt 
jegyese. 5. Mikor a leány megpillantotta2 jegyese hadiköpe
nyét, felsikoltott és keservesen siratta az ifjút, (kit) fivére meg
ölt.3 Erre a heves ifjú kardját kirántván* átszúrta nővérét, mivel5 
az az ellenséget gyászolta. 7. Ez 6 a kegyetlen tett felingerelte az 
atyákat és a népet. 8. Nagy volt a polgárok haragja, tehát Hora
tiust azonnal törvény elé 7 hurcolták. A bírák elítélték Horatiust, 
de ő a néphez fellebbezett.

1 = a büszke Horatius, 2 coni. praet. peri., 3 pass. part, perf., 4 a. a., 
5 quod, 6 pron. rel., 7 in ius.

7.
1. A tárgyaláson leginkább a vádlott atyja indította meg az 

emberek szívét.1 2. Azt kiabálta az öreg Horatius, (hogy) fia jogosan 
cselekedett. 3. Az apa fiát átölelve kérte a római népet, hogy2 a 
város szabadítóját ne 2 ítéljék el.3 4. Ezután (arra) emlékeztette a 
polgárokat, (hogy) neki kevéssel ezelőtt három fia volt. 5. «Ha ezt 
a fiamat is — így szólt — elragadjátok, akkor nagyon szeren
csétlen leszek, elvesztvén három fiamat.» 6. A nép meghatva* az
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apa könyörgéseitől, felmentette az ifjú Horatiusi. 7. De megparan
csolták^ az atyának, hogy bizonyos áldozatokkal engesztelje ki3 
a gyilkosságot.

1 animus, i, m., 2 hogy ... ne = ne, 3 coni. praet. impf., 4 pass. part, 
praet., 5 impero 1, általános alany.

8.

1. Mettius Fufetius nemsokára megszegte a békét. 2. Ugyanis 
Tullus háborúba hívta Mettiust a fidenaeiek és veibeliek ellen.
3. Tullus azt parancsolta, (hogy) az albaiak a fidenaeieket támadják 
meg. 4. Azonban Mettius Fufetius azt parancsolta1 katonáinak, 
hogy 2 lassanként vonuljanak3 a hegyekre. 5. Mettius a küzdelem 
eredményét4 várta és a harc befejezése után a győzteshez akart 
csatlakozni. 6. Nemsokára (egy) lovas jelentette a királynak, (hogy) 
az albaiak kivonulnak a harcból. 7. A király (azt) kiáltotta a kato
náknak, (hogy) az ő parancsára vonulnak a hegyek felé az albaiak.
8. Ennek hallatára3 az ellenség megijedt és megfutamodott, mert 
(azt) hitte, (hogy) bekerítik. 9. Másnap Mettiust, a hűtlen árulót 
szörnyen megbüntették.

1 impero 1, 2 ut, 3 coni. praet. impf., 4 exitus, us m., 5 a. a., ennek = 
melyek.

9.

1. A háború befejezése (után)1 Tullus lovasokat küldött Álba 
Longába, hogy a várost rombolják le.2 2. A lakosoknak megparan
csolták,3 hogy hagyják el2 házaikat és menjenek2 Rómába. 3. A 
polgárok szomorúan4 nézték utoljára házaikat és templomaikat.
4. A katonák a hosszú éveken át5 épített várost rövid idő alatt 
szétrombolták. 5. Az albaiak mindenüket magukkal vitték és a 
Caelius hegyen telepedtek le.G De ott siratták (azokat) a hajléko
kat, melyekben születtek és nevelkedtek. 7. Róma lakossága meg
kettőződött. 8. így növekedett Róma Álba rombadőltével."

1 a. a., 2 coni. praet. impf., 3 impero 1, * = szomorúak, 5 per, G con
sido 3, -sédi, -sessum, 7 ruina, ae f. ; abl.

10.

1. (Miután) Tullus meghalt,1 a római nép Ancus Martiust, 
Numa Pompilius unokáját választotta királlyá.2 2. Az új király
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tudta, (hogy) az előző3 évek(ben)4 a vallást elhanyagolták. 3. Tehát 
meghagyta 5 a főpapnak, hogy a nyilvános átdozati szertartásokat 
írja le.6 4. A nép újra” megismerte a leírt szertartásokat. 5. Ancus 
Romulus vitézségét és Numa vallásos intézkedéseit utánozta.8 6. Az 
elégtételkérés jogát a fetiales-papok gyakorolták,9 ha a rómaiakat 
idegen nép megsértette.19

1 a. a., 2 = király, nőm., 3 prior, oris, 4 abl., 5 impero 1, 6 coni. praet. 
impf., 7 rursus, 8 imitor 1., 9 habeo 2., 10 violo 1.

11.

1. A fetialis a római nép hivatalos követe(ként) elment azok
hoz, akiktől elégtételt kért. 2. Igaz szavakkal felsorolta1 a vissza
követelt dolgokat. 3. Követelését elmondja mindenkinek, aki szembe
jött vele. 4. Hogy szavainak nagyobb hitele legyen,2 Juppitertis tanuul3 
hívta. 5. A fetialis harminchárom napot4 várt és ha nem kapta 
meg követelését, kijelentette, (hogy) jogtalanul viselkedik5 az a 
nép. 6. De még háborút nem üzent, mert az atyák határozták6 
el a háborút. 7. A háború elhatározása (után),7 a fetialis véres 
lándzsát dobott az ellenség földjére és a háborút szóval4 is meg
üzente.

1 enumero 1, 2 hitelem van — fidem habeo 2, legyen — coni. praet. 
impf., 3 acc., 4 plur., 5 sum, esse, G decerno 3 crévi, cretum. 7 a. a. — a 
háború elhatároztatván.

12.

1. A latinok (azt) hitték, (hogy) a rómaiakban kialudtZ1 a régi 
vitézség. 2. Azt hitték, (hogy) a jámbor2 római király sohasem fog 
háborút viselni. 3. Ancus a fetialisok által3 hadat üzent a lati- 
nusoknak. 4. A latinusok elnémultak, mikor hallották, (hogy) a 
római király elfoglalta Politoriumot. 5. A király az elfoglalt város 
lakosait Rámába vitte át. 6. Az új lakosok számára a Janiculumot 
is a városhoz csatolták. 7. A megnagyobbodott városban a bűnök 
gyakoribbá váltak, tehát a főtéren börtönt építettek. 8. Ugyanebben 
az időben 4 alapították Ostia kikötőt és mellette sótelepeket ren
deztek be.

1 exstinguo, 3 stinxi, stinctum, 2 pius 3, 3 per, 4 abl.
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13.

1. Olvastuk, (hogy) Ancus uralkodása (idejében)1 Lucumo Ró
mába érkezett. 2. (Azt) hallotta, (hogy) az új városban könnyen 
lehet szerezni tiszteletet. 3. Tudta, (hogy) Rómában már uralkod
tak idegen férfiak. 4. Felesége is unszolta,2 hogy menjenek3 Ró
mába. 5. Lucumo helyeselte4 felesége tervét, remélve, (hogy) az 
istenek segíteni fognak. 6. Mikor a Janiculumra megérkeztek,5 
csoda történt. 7. Ugyanis (egy) sas Lucumo kalapját lekapta, s mi
után (egyet) kanyarodott6 vele a levegőben, ismét fejére7 tette.
8. Ez8 a csoda igazolta 9 Tanaquil reményét. 9. Rómában csakhamar 
megtudták, (hogy) (egy) előkelő, gazdag idegen férfiú érkezett a 
a városba. 10. Lucumót ott Lucius Tarquiniusnak hívták.

1 a. a., 2 urgeo 2, 3 coni. praet. impf., 4 comprobo 1, 5 coni. praet. 
perf., 6 in orbem volavit, 7 dat., 8 = amely, pron. rel., 9 probo 1.

14.
1. Ancus serdülő fiai nem tudták megakadályozni gyámjuk 

ravasz szándékát. 2. A gyám az ifjakat elküldte az erdőbe va
dászni.1 3. 0 meg népgyülésen beszédet tartott a néphez2 és ki
rállyá választották. 4. «Nem én lennék az első idegen király — 
mondta a gyűlésen — Numa Pompilius is sabinus volt. Életem 
nagyobb részét nem régi hazámban, hanem itt Rómában töltöt
tem.»3 5. Száz szenátort választott, hogy hatalmát megerősítse?
6. Ezeket újabb patríciusoknak nevezték.

1 supinum acc., 2 dat., 3 vitam ago 3 = életemet töltöm, 4 coni. 
praet. impf.

15.
1. Miután Tarquinius a latinusokat a háborúban legyőzte, a 

a színkörben nagyszerű játékokat rendezett. 2. Falakkal vette kö
rül a színkört, melyet egészen megtöltöttek a nézők.1 3. Mikor a 
várost fallal2 vette körül, a sabinusok megtámadták a várost. 
4. Az ellenség előbb átkelt az Anio folyón,3 mintsemhogy4 a 
rómaiak megakadályozhatták volna őket. 5. Tarquinius lovasságát 
megnagyobbította és az ellenséget legyőzte. 6. A latinusok csodál
ták5 a római király nagy hatalmát. 7. De a rómaiak is tisztel
ték,6 mert a háborúk bevégzése (után)7 a várost megerősítette és 
rendezte.8

1 spectator, oris m., 2 moenia, ium n., 3 transeo, 4* flumen (acc.) — fo
lyót, 4 quam, 5 admiror 1, 6 vereor 2, 7 a. a. pass., 8 ordino 1.
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16.

1. Ebben az időben 1 a királyi palotában (olyan) dolog tör
tént, amelyet mindenki a legnagyobb csodálkozással szemlélt.
2. Servius Tulliusnak, aki (mint) szolga volt a királyi palotában, 
(mikor) aludt,2 a feje égett. 3. A szolgák el akarták oltani a tüzet. 
4. De a királyné azt mondta, (hogy) a tűz elalszik, ha a fiú fel
ébred. 5. A királynő azt vélte, (hogy) ez a csoda jel Servius jövő3 
uralkodását jelenti.4 6. Serviust ezután, (mint) leendő3 királyt, a 
legnagyobb gonddal nevelték. 7. Akit az istenek szeretnek, az köny- 
nyen visz véghez 5 nagy dolgokat is.

1 abl., 2 = alvónak, clat., 3 futurus 3, 4 significo 1, 5 efficio 3.

17.

1. Ancus fiai hiába törekedtek1 uralomra, mert tudták, (hogy) 
gyámjuk halála után Servius lesz király. 2. Hiába panaszkodtak 
gyámjuk jogtalansága miatt.2 3. Ezek két pásztort3 rábeszéltek, 
hogy támadják meg és öljék meg4 a királyt. 4. A pásztorok bele
egyeztek 5 és a király udvarában civakodni kezdtek. 5. (Mivel) nagy 
zaj keletkezett,6 a szolgák a király elé vezették a hangoskodókat. 
6. Ezek követték a szolgákat s a király előtt különféle dolgokat 
hazudtak. 7. Midőn a király előtt ismét civakodtak, az iparkodott 
lecsendesíteni7 őket, de az égjük megtámadta8 Tarquiniust és fej
szével fejbevágta. 8. A két pásztor kifutott a palotából, de mene
külés (közben)9 a lictorok elfogták őket.

1 peto 3 aliquid, 2 de, 8 dat., 4 coni. praet. impf. 5 probo 1, 6 a. a., 
7 paco 1, 8 aggredior 3, 9 = menekülőket.

18.

1. A királyt, aki haldokolva roskadt össze, a szolgák felfogták 
és ágyba fektették.1 2. A király rövid idő múlva meghalt. 3. Ekkor 
a királyné buzdította Serviust, hogy ragadja (kezébe)2 a hatalmat. 
4. «Bosszuld3 meg apósod halálát.» A nép lármája (be)hallatszott * 
a királyi palotába.5 6. Tanaquil a palota magasabb ablakából be
szédet intézett a néphez. 7. A királynő beszédével megnyugtatta6 
a nép hangulatát.7 8. Servius Tanaquil segítségével lett király.

1 lecto (dat.) impono 3, 2 arripio 3, 3 vindico 1, 4 = hallatik vala, 
5 = palotában, 6 placo 1, 7 animus, i m.
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19.

1. Servius Rotorokkal járt a' fórumra és ott igazságot szolgál
tatott. 2. Néhány napig nem tett jelentést a király haláláról. 3. Azt 
hitte, (hogy) a nép nem fogja nyugodt lélekkel tűrni az ő ural
mát. 4. Végre kivitték a királyi palotából a hirt, (hogy) a király 
meghalt. 5. Eleinte a polgárok nem akarták elhinni a dolgot.
6. «Vidd hírül az atyáknak, — így szólt Tanaquil a szolgához — 
hogy Tarquinius (azt) akarta, (hogy) Servius legyen az utódja.»
7. Servius erős őrizettel a fórumra ment és magát királynak3 je
lentette ki. 8. Ennek hírére4 Ancus fiai elveszítették bátorságukat 
és önként5 számkivetésbe mentek.

1 acc., 2 successor, oris m., 3 = királyt, 4 a. a. = amelyek megliallat- 
ván, 5 suá sponte.

20.

I. Ezután a polgárok nem fejenként,1 hanem vagyonuk sze
rint2 viselték a terheket békében s háborúban. 2. Servius Tullius 
a római népet vagyonbecslés alapján2 hat osztályba osztotta.
3. Azokból, akiknek 100,000 ássuk3 volt, 80 centuriát alakított; 
40—40-et az öregebbekből és a fiatalabbakból.3 Ez volt az első 
osztály. 4. A második osztályba 3 azok a polgárok tartoztak,4 akik
nek vagyona 75,000 as volt; ezekből 20 centuriát átköttök.7' 5. A 
harmadik osztályba3 azok tartoztak,4 akiknek 50,000 ássuk volt. 
Ebben az osztályban ugyanannyi centuria volt, mint6 az előbbi
ben. 6. A negyedik osztályban 25,000 as volt a census. Ebben az 
osztályban is 20 centuria volt. 7. Az ötödik osztályban 30 centuria 
volt. Ebben" voltak (azok), akiknek 11,000 ássuk volt. 8. A többi 
polgárokat egy classisba írták, és ez csak egy centuria volt.
9. A második osztályhoz számították a mesteremberek két szá
zadát, az ötödikhez pedig a kürtösök és trombitások három cen- 
turiáját. A lovagokat 18 centuriába írták és az első osztályhoz 
számították. 11. így az egész római nép 194 centuriára oszlott.
12. A vagyonbecslésnek ez a rendje nagyon üdvös8 volt az ál
lamra.9

1 viritim, 2 pro, 3 gén., 4 erant, 5 lacio 3, 6 atque, 7 amelyben, 8 uti
lis e, 9 dat.

21.
J. Servius hatalmát a királyi családban is meg akarta erősí

teni, ezért leányait a fiatal Tarquiniusoknak adta feleségül. 2. De
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mégsem volt képes a végzetet kikerülni emberi tervekkel. 3. A 
vejibeliek és etruriaiak ebben az időben haddal támadták 1 meg a 
rómaiakat. 4. Ez2 a dolog igen alkalmas időben történt, mert le
győzte az ellenséget s megmutatta, (hogy) méltán lett3 király.
5. A vagyonbecslés befejezése után4 a király az egész népet en
gesztelő áldozattal akarta megtisztítani s elrendelte, (hogy) az ösz- 
zes polgárok korán reggel menjenek a Marsmezőre. 6. Az áldozati 
befejezése után 4 Servius a királyi könyvbe beírta a polgárok szá- 
smát. 7. Minthogy5 a város kicsiny volt,6 a várost is nagyobbítan 
akarta. 8. A polgárok így szóltak: «Inkább akarunk nagyobb vá
rosban lakni, mint kicsinyben szorongania 9. A király körüljárva 
két dombot, kijelölte a város új határait. 10. Servius megparan
csolta7 a polgároknak, (hogy) menjenek a Quirinalisra és Vimi- 
nalisra és ott építsenek városfalakat, azután pedig házakat.

1 bellum infero 3 alicui, 2 = amely, 3 fio 3, 4 a. a. pass., 5 cum, 
G coni. praet. impf., "iubeo.

' 22.
1. Emlékszünk (arra), (hogy) Tarquinius Priscusnak két fia 

volt. 2. Tudjuk, (hogy) Arruns szelíd ifjú volt. 3. A vad Tullia 
inkább illett Lucius Tarquiniushoz.1 4. «Te Lucius — mondá Tul
lia — férfiú vagy és királyi vérből származtál. 5. Ha te az vagy, — 
úgymond — akinek1 tartalak, férjemnek és királynak1 nevezlek.»
6. Tarquinius erre körüljárni kezdte az atyákat, sokat Ígért nekik 
és Serviust rágalmazta.2 7. Végre fegyveres ifjakkal a fórumra 
rohant. 8. Ott a tanácsház előtt a királyi széken ülve az atyákat 
magához hivatta. 9. A megjelent atyák (előtt)3 magát királynak4 
nyilvánította.

1 acc., 2 calumnior 1, 3 dat., 4 acc.

23.
1. Tarquinius beszédében 1 Serviust az atyák előtt kisebbítette.

2. Servius megérkezésekor2 így kiáltott3 Tarquiniusra:3 «Vöm, 
Tarquinius ! én még élek és te összehívtad az atyákat, mint4 király ! ? 
Hogy mersz az én székemen ülni?!» 3. «Én atyám székén ülök 
és én vagyok méltó örököse királyságának. Te szolga voltál, távozz0 
innen!» 4. És az öreg Servius királyt kitaszította a tanácsházból.
5. A nép a tanács elé6 csődült. 6. Serviust menekülés (közben)7 
Tarquinius szolgái megölték.

1 abl., 2 a. a., 3 increpo 1 aliquem, 4 ut, 5 abeo, 6 ad, 7 — menekülőt.
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24.
1. Azt hiszik, hogy Servius Tulliust leánya akaratára1 ölték 

meg Tarquinius párthívei.2 2. Tullia kocsiján a fórumra hajtott, 
hogy férjét a tanácsházból kihivatva,3 először 4 üdvözölje 5 őt király
nak.6 3. Onnan hazafelé tartva,7 a kocsis rémülten megrántotta a 
gyeplőt, mikor úrnőjének apját meggyilkolva3 az úton heverni 
látta. 4. De az eszeveszett, embertelen leány maga hajtotta keresz
tül atyja holttestén a kocsiját. 5. Undok gonoszsága következtében 1 
a római nép Bűn utcájának6 nevezte azt a helyet.

1 ex, 2 fautor, oris m.; párthívei által, a praep.-val, 3 act. part, impf.,* 
4 prima, 5 coni. praet. impf., 6 acc., " vehor 3, 8 — meggyilkoltat.

25.

1. Lucius Tarquiniust eleinte sem az atyák, sem a nép (nem) 
gyűlölte. 2. De gyűlöletes tettei miatt nemsokára Superbusnak 
nevezték. 3. A király1 azonban nem bánta tetteit,2 nem könyö
rült sem az atyákon,2 sem a polgárokon.2 4. Rövid idő múlva ki
tűnt, (hogy) ő a nép és szenátus nélkül akar uralkodni. 5. Nem 
kerülte el az atyák figyelmét,1 (hogy) Tarquinius inkább a saját va
gyonát akarja gyarapítani, mint az államot. 6. Tarquinius a gaz
dag polgárokat javaiktól megfosztotta. 7. Egyedül bíráskodott 3 és 
az atyák meg a nép beleegyezése nélkül kormányzott.

1 acc., 2 gon., 3 iura exerceo 2.

26.
1. Mivel Tarquinius emlékezett arra, (hogy) a rómaiak leg

inkább a harcias királyokat dicsőítették, háborúra készült.1 2. Elő
ször a volscusok ellen viselt háborút, melynek befejezése (után)2 el
határozta, (hogy) Juppiternek nagyszerű templomot épít. 3 3. Ezután 
Gabii ellen viselt hadat, melyet csellel vett be. 4. A király fia, 
Sextus, Gabiiba menekült, mintha atyja kegyetlenségét akarná ki
kerülni. 5. Ott az előkelőket elámítottá és ezek őt az istenektől 
felajánlott vezérnek4 tartották. 6. Sextus atyja javaslatára5 az elő
kelő polgárokat megölette. 7. Miután Gabiit szenátusától meg
fosztották, Sextus a várost minden6 akadály nélkül atyjának át
adta.

1 bellum paro, 2 a. a. pass., 3 inf. impf., 4 acc., 5 a. a. — atyja java
solván ; auctor, is m., G ullus 3.
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27.
1. A háborúk befejezése után Tarquinius elhatározta, (hogy) 

a városi ügyekkel fog foglalkozni. 2. Azon volt,1 hogy Juppiter 
templomát minél előbb befejezze.2 3. Etruriába hírvivőket küldött, 
hogy mindenünnen mesterembereket hívjanak.2 4. A polgárok kö
zül is sokat kiválasztott, hogy a mesterembereket munkájukban 
segítsék.2 5. A nép szívesen dolgozott a templomépítésnél.3 6. A 
fórumon át a föld alatt nagy csatornát húztak.

1 id ago, 2 coni. praet. impf., 3 = az építendő templomban.

28.
1. E közben a királyi udvarban szörnyű csodajelet láttak.

2. (Egy) faoszlopból kígyó mászott, elő. 3. A király nagyon meg
ijedt és fiait Görögországba, Delphibe küldte, hogy jóslatot kérje
nek.1 4. A királyfiakat Brutus is elkísérte, aki már régóta szín
lelte, (hogy) gyenge elméjű.2 5. Brutus ajándékot (akart) vinni3 
Apollónak; aranypálcát rejtett somfabotba. 6. Az ifjak tudni akar
ták,3 (hogy) ki fog3 közülük4 uralkodni5 Rómában. 7. Pythia azt 
válaszolta, (hogy) az fog uralkodni, aki legelőször csókolja meg 
anyját.

1 coni. praet. impf., 2 parum animo valere. 3 coniug. periphrastica, 4 gén., 
5 coniug. periphr. coni. praet. impf.

29.

1, Minthogy Tarquinius tudta,1 (hogy) a polgárokat leginkább 
zsákmánnyal lehet megnyerni,2 Ardeát fogta 3 ostrom alá. 2. A ne
mes ifjak (azon) vitatkoztak, (hogy) kinek a felesége legderekabb.3 
Collatinus azt mondta, (hogy) az ő felesége erényeivel felülmúl 
minden római nőt. 4. Collatinus örült, hogy4 feleségét munka
közben0 találta. 5. Mindenki tudta, (hogy) Sextus Tarquinius el
bizakodott, vakmerő ifjú. 6. Tudjuk, hogy Lucretia tőrével átszúrta 
szívét és tüstént meghalt.6

1 coni. praet. impf., 2 concilio 1, 3 coepit, ostromolni, :í optima esset, 
4 quod, 5 in, plur., 6 mortem sibi.

30.

1. Brutus meglátván Lucretia holttestét, megesküdött, (hogy) 
a királyt gonosz családjával együtt ki fogja űzni Rómából. 2. Bru-
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tus fellázította a népet és a sereget, mert Rómát a királytól akarta 
megszabadítani. 3. «Tarquinius bűnös családját tűzzel-vassal ül
dözni fogom1 és nem engedem, (hogy) ők Rómában uralkodja
nak.» 4. Tarquiniusnak méltán2 adták a gőgös nevet, mert csak 
a nép akaratából, de nem az atyák beleegyezésével uralkodott.
5. Ámbár Tarquinius nagyszerű épületekkel díszítette Rómát, az 
előkelő3 polgárok3 nem tűrték gőgös uralmát.

1 coniug. periplir., 2 merito, 3 patricius, ii m.

31.

1. Tarquinius Superbus Rómába sietett, de az őrök bezárták 
a kapukat és nem eresztették be.1 2. Erre Tarquinius Caerebe 
ment, megfosztatván királyi hatalmától. Caere az etruskusok tizen
két városa közül2 az egyik és régen nagyon gazdag volt. 4. Két 
fia is követte apját a számkivetésbe. 5. Rómában mindenki gyű
lölte a királyokat gonosz tetteik miatt és szabadságra3 vágyódtak.
6. Tarquinius elűzése (után) 4 Róma nem királyság, hanem köz
társaság. 7. Evenként két konzult választottak főtisztviselőknek.5
8. A szabadság bátor kivívói6 lettek az első consulok: L. Junius 
Brutus és Lucius Tarquinius Collatinus.

1 in urbem accipio 3 aliquem,2 ex, 3 acc., 4 a. a. 5 magistratus 
summus, 6 vindex, icis m.



Eti mológiai szócsoportok.
Etymologiai szócsoportnak nevezzük a szavak olyan összeállítását, ahol szár
mazásuk (képzésük vagy összetételük) folytán egymással jelentésben és alakban 

összefüggő szavak vannak.

A
acuo, 3 ui, acutum, élesítek 
acutus, a, um, éles, hegyes 
acus, us, tű
acies, ei, f., él, csatarend 
aedes, is, /1. templom ; pl. ház 
aedifiico, 1 avi, atum, építek 
aedificium ii, n., épület 
aedílis, is, rn,., középületek felügye

lője. (tisztviselő)
aeqUUS, a, um, sík, egyenlő 
aequalis, e, egyenlő
aequor, oris, n., síkság, a tenger 

síkja
aequo, 1 avi, atum, egyenlővé teszek 
inaequalis, e, egyenlőtlen
iniquus, u, um, egyenlőtlen, kedve

zőtlen
ager, agri, rn., szántóföld 
agrestis, e, falusi, paraszt 
agrarius, a, um, szántóföldet illető, 

-höz tartozó
agricola, ae, rn., földműves 
agricultura, ae, m., földművelés 
Peragro, 1 avi, atum, bejárok 
peregrinus 3, vándor, idegen 
ago, 3 egi, actum, hajt, űz, cselekszik 
agito, 1 avi, atum, hajt, űz, mozgat 
agitatio, onis, f., mozgatás 
agilis, e, mozgékony, gyors 
agilitas, atis, /'., mozgékonyság

; agmen, mis n., menetelő csapat
; activus, a, um, cselekvő
: actio, Onis, f, cselekvés, tárgyalás
; actus, us, m., mozgás, előadás, je

lenet
acta, Orum, n., tettek, események, 

jegyzőkönyvek
circumago, 3 egi, actum, körülhaj

tok. -vezetek
i perago 3, egi, actum, keresztülviszek, 

kieszközölök
! abigo, 3 egi, actum, elűz, elhajt

Subigo 3, egi, actum meghódítok
: alo, 3 alui, altum, táplálok, növelek 
: altus 3, magas, mély

almus 3, tápláló, kegyes, áldott 
alimentum, i, n., táplálék

I alumnus i, rn., növendék
adolesco, 3 eVi, ultum, felserdülök 
adolescens, centis, m., serdülő, ifjú 
amo i, avi, atum, szeretek

I amor. Oris, rn., szeretet
j amabilis, e, szeretetreméltó
j amicus, i, m., barát
: amicitia, ae, f., barátság
| inimicus, i, m., ellenség
i inimicitia, ae, f., ellenségeskedés 

animus, i, rn., lélek, szellem 
anima, ae, /., lehellet, levegő, lélek 
animosus 3, lelkes, bátor 
animal, alis, n., élőlény, állat 
exanimis, e, élettelen

Hiftrich—Kliment: Latin olvasó- és giiakorlókünye. [—[[. o. 8
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exanimo, 1 avi, atum, megölök 
Semianimis, e, félholt 
animadverto 3 ti, sum, figyelmemet

ráfordítom, észreveszek 
annus, i, év, esztendő 
annalis, is, m., évkönyv, krónika 
annuus 3, egy évnyi 
annona, ae, /*., evi jövedelem, termes, 

élelmezés
arceo 2, arcui, távoltartok, eltiltok 
arx, arcis, f.9 erősség, vár 
coerceo 2, ui, citum, fékentartok 
exerceo 2, ui, citum, gyakorolok 
exercitus, us, rn.. hadsereg 
arma. Orum, n„ fegyver 
armiger 3, fegyverhordó 
inermis, e, fegyvertelen 
avis, is, f., madár 
augur, uris, m., madárjós 
augurium, i, n., jósjel 
auspiciium, ii, n„ madárjóslat

B

bellum, i, //., háború 
bellicosus 3, harcias 
imbellis, e, harciatlan 
bello 1, avi, atum, hadakozom 
debello 1, avi, atum, leverek 
rebello 1, avi, atum, fellázadok 
bonus 3, jó, derék 
bene, jól
benignus 3, jóságos 
benigne, szívesen 
benignitas, atiS, jóság, szívesség 
benevolus 3, jóakaró 
beneficus 3, jótékony 
beneficium, i, n., jótétemény

C

cado 3, cecidi, casum, esem
casus, us, O?.. eset 
cadaver, veris, n., hulla, holttest 

occidens, ntis, m., nyugat, napnyugta, 
occasus, Us, m., nyugat, napnyugta 
occasio, onis, alkalom 
caedo, 3 cecidi, caesum, metszek, 

vágok
caedes, is, f., gyilkosság
Occido, 3 occidi, occisum, megölök 
trucido 1, avi atum, legyilkolok 
capio, 3 cepi, captum, fogok, veszek, 

kapok
capto, I avi, atum, fogdosok 
captivus, i, m., fogoly 
occupo, 1 avi, atum, elfoglalok 
accipio, 3 cepi, ceptum, megkapok, 

hallok
acceptus 3, szívesen fogadott, kedves 
incipio 3, cepi, ceptum, megkezdek 
censeo, 2 ui, sum, becsülök, vélek 
census, us m.9 vagyonbecslé9 
censor, oris, rn.. vagyonbecslő (tiszt

viselő)
censura, ae, a censor hivatala 
civis, is, »»., polgár 
civilis, e, polgári
civitas, atis, /.. polgárjog, község, 

állam
colo 3, colui, cultum, művelek, tisz

telek
cultus, US, m., műveltség, tisztelet 
cultura, ae, művelés 
incultus 3, műveletlen 
colonus, i, m.. gyarmatos, földműves 
agricola, ae, m., földműves 
incolo 3, ui, cultum, lakom 
incola, ae, m., lakos 
colonia, ae, gyarmat, telepítés 
consulo, 3 ui, ultum, tanácsot kérek 
consilium, i, n.. tanács, terv 
consui, is, m.. a köztársaság főtiszt

viselője, tiszt-társ, tanács-társ 
consularis, is, HL, volt COnSUl 
consulatus, US, ///., consuli hivatal 
consulto, tervszerint, megfontoltan 
consultum, i, ??.. tanács, határozat
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cor, dis, n., szív 
concors, dis, egyetértő 
concordia, ae, egyetértés 
discors, dis, széthúzó, viszálykodó 
discordia, ae, f., viszálykodás 
recordor 1, atus Sum, visszaemléke

zem
crimen, inis, n., vád
discrimen, inis, n., döntő pillanat, 

veszély, válság
decerno, 3 crevi, cretum, döntök, el

határozok
decretum, i, n., határozat 
cupio 3, ivi, itum, kívánok 
cupido, inis, f.. vágy 
cupidus 3, vágyódó 
cupiditas, atis, vágyódás

D

decet, 2 uit, illik 
dedecet 2, uit, nem illik 
decus, oris, n., dísz, ékesség, méltó

ság
dedecus, oris, n., szégyen 
decoro, 1 avi, atum, díszítek 
dignus 3, méltó, 
indignus 3, méltatlan 
dignitas, atis, méltóság 
indignor 1, atus sum, méltatlankodom 
deus, i, m., isten 
dea, ae /*., istennő 
divus 3, isteni 
divinus 3, isteni természetű 
divinatio, Onis, jóslás 
dico, 3 dixi, dictum, mondok, beszé

lek
dictum, i, n., mondás, szó
iudeX, dicis n?., bíró 
disco 3, didici, tanulok 
discipulus, i, m., tanuló 
disciplina, ae, f., tanulmány, fegyelem 
doceo, 2 ui, doctum, tanítok 
dOCtor, oris m., tanító

doctrina, ae, tanítás, tudomány 
docilis, e, tanulékony 
documentum, i, n.. tanulság, példa 
domus, Us, ház
domesticus 3, házi 
dominus, i, m., úr, gazda 
domina, ae, /.. úrnő 
dominor 1, atus sum, uralkodom 
duco 3, duxi, ductum, vezetek, vélek 
dux, ducis rn., vezér
abduco 3, duxi, ductum, elvezetek 
adduco 3, duxi, ductum, odavezetek 
induco 3, duxi, ductum, rávezetek,

ráveszek

E

emo, 3 emi, emptum, veszek, vásárlók 
adimo 3, emi, emptum, elveszek 
eximo 3, emi, emptum, kiveszek 
eximius 3, kiváló 
exemplum, i, n.. példa
promo 3 prompsi, promptum, előve

szek
promptus 3, készséges
Sumo 3, SUmsi, sumptum, magaml oz 

veszek
sumptus us, m., költség 
Sumptuosus 3, költséges
eo, ire, ii, ivi, itum, megyek 
iter, itineris n., utazás, út 
abeo, ire, ii, ivi, itum, elmegyek 
adeo, ire, ii, ivi, itum, odarnegyek 
coeo, ire, ii, ivi, itum, összegyülekezem 
coetus, us, m., gyülekezet 
exeo, ire, ii, ivi, itum, kimegyek 
exitus, us, m.. kimenetel, vég 
exitium, ii, n., végveszély 
ineo, ire, ii, ivi, itum, bemegyek 
initium, ii, n., kezdet
intereo, ire, ii, ivi, itum, elpusztulok 
interitus, us, rn., pusztulás
praeeo, ire, ii, ivi, itum, elődmegyek 
praetor, oris m., elülj áró, vezér

(tisztviselő)
8*
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r
facio, facere, feci, factum, teszek, csi

nálok
factum, i, n., tett, cselekedet 
facilis, e, megtehető, könnyű 
difficilis, e, nehéz
facinus, oris, n., tett, gaztett 
interficio, cere, -feci, fectum, meg

ölök
perficio, ere, feci, fectum, bevégezek 
fero, ferre, tuli, latum, viszek, hozok 
fertilis, e, termékeny
affero, afferre, attuli, allatum, oda- 

viszek
aufero, auferre, abstuli, ablatum, el 

viszek
confero, conferre, confuli, collatum.

Összegyűjtők
differo, differre, distuli, dilatum, szét

viszek
infero, inferre, intuli, illatum, beviszek 
refero, referre, rettuli, relatum, vissza

viszek, jelentek
fides, ei, f.. bizalom, hűség
fidus 3, hűséges
fidelis, e, hűséges
fido, ere, fisus Sum, bízom
fiducia, ae, /., bizalom
infidus 3, hűtlen
perfidus 3, álnok, hitszego
perfidia, ae /„ hűtlenség
diffido, ere, diffisus Sum, nem bízom 
finis, is, hi.. vég, határ; pl. terület, 

vidék
finio, 4 ivi, itum, határol, bevégez 
finitimus 3, határos, szomszédos 
infinitus 3, határtalan, határozatlan 
firmus 3, erős
infirmus 3, erőtlen, gyenge
firmo, 1 avi, atum, erősítek 
confirmo 1, avi, atum, megerősítek 
fluo, 3, fluxi, fluctum, folyók 
flumen, inis n.. folyam

fluvius, i, m., folyó
fluctus, us, m., áramlás, hullám 
fama, ae, f, hír
fabuia, ae, f.. mese
fatum, i, n., végzet
for, fari, fatus Sum, beszélek, mon

dok
facundus, 3, ékesszóló
infans, ntis, m.. beszélni nem tudó 

csecsemő
fruor, 3 fructus v. fruitus, usus sum,

élvezek, használok
fructus, US, hi.. gyümölcs 
frumentum, i, n., gabona 
frugifer 3, gyümölcsöző, termékeny 
fugio 3, fugi, fugiturus, futok 
fuga, ae, futás
fugo 1, avi, atum, megfutamítok 
fugitivus 3, szökevény
profugus 3, menekülő
perfuga, ae m.. szökevény 
perfugium ii, n., menedékhely

G
genus, eris, n.. nem, nemzet 
gens, ntis f.. nemzetség
genitor, oris, atya 
genetrix, icis, /„ anya
ingenium, i, /i., veleszületett tulaj 

donság, jellem, tehetség
gigno, -ere, genui, genitum, létrehoz 
generosus 3, nemes
gratia, ae, hála, szívesség 
gratus 3, kedves, hálás
ingratus 3, hálátlan
gratulor, 1 atuS Sum, köszöntök, sze

rencsét kívánok

H
homo, inis, hi.. ember
humanus 3, emberi
inhumanus 3, embertelen 
humanitas, atis, /’„ emberiesség 
nemo (ne H-homo), senki
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honor, oris, n., tisztelet, tisztség 
honestus 3, tiszteletreméltó
Inhonestus 3, tisztességtelen

1
impero, 1 avi, atum, parancsolok 
imperator, oris, m., fővezér 
imperium ii, n., parancs, fővezérség,

főhatalom
ius, iuris, n.. jog
iustus 3, igazságos
injuria, ae, /’., jogtalanság 
iurO 1, ávi, atum, esküszöm
OOniuratiO, Onis, f.. összeesküvés 
iusiurandum, iurisiurandi, n.. eskü
perjurus 3, esküszegő

L
lego 3, legi, lectum, olvasok, gyűjtök 
legio, Onis, f.. katOnasereg
deligo 3, legi, lectum, kiválasztok 
dilectus, US, m., sorozás
diligo 3, lexi, lectum, szeretek 
diligens, ntis, szorgalmas 
diligentia, ae, szorgalom 
intellego 3, -lexi, -lectum, megértek,

átlátok
negligo 3, lexi, lectum, elhanyagolok 
negligentia, ae, hanyagság 
liber, era, um, szabad
libertas, atis f.. szabadság 
liberi, orum, m., gyermekek
libero 1, avi, atum, megszabadítok

M
magis, inkább 
maxime, leginkább
magister, tri, m., mester, elöljáró 
magistratus, us, m., hivatal, hivatal

nok
magnus 3, nagy, jelentékeny 
magnitudo, inis, f., nagyság 
magnificus 3, nagyszerű
minor, minus, kisebb

minimus 3, legkisebb 
mínus, kevésbbé 
minime, legkevésbbé 
minuo 3, ui, utum, kisebbítek 
minister, tri, m.. szolga, segítő, társ 
ministro 1, avi, atum, szolgálok 
miser, era, erum, nyomorult, szeren

csétlen
miseria, ae, f.. nyomorúság, szeren

csétlenség
miseror 1, atus sum, sajnálok 
miseret, 2 uit me, sajnálok 
misericordia, ae, f.. szánalom 
mitto, 3 misi, missum, küldök 
admitto 3, misi, missum, Odabocsátok 
amitto 3, misi, missum, elveszítek 
committo 3, misi, missum, rábízok 
dimitto 3, misi, missum, elbocsátok 
omitto 3, misi, missum, mellőzök 
permitto 3, misi, missum, megengedek 
promitto 3, misi, missum, megígérek 
remitto 3, misi, missum, visszaküldők 
modus, i, m.. mérték
modicus 3, mértékletes 
modestus 3, szerény 
modestia, ae, f., szerénység 
commodum i, n.. előny, haszon 
incommodum, i, n., baj, alkalmatlan

ság
quomodo? hogyan? 
admodum, nagyon 
morior mori, mortuus sum, meghalok 
mors, mortis, halál 
mortalis, e, halandó
immortalis, e, halhatatlan

N
nascor 3, natus sum, születtem 
natus, us, m., születés 
natalis, e, születési 
natio, onis f., nemzet 
natura, ae, f., természet 
nex, necis, f., gyilkosság 
pernicies, ei f., végső veszedelem
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néco 1, avi, atum, meggyilkolok 
nosco 3, növi, natum, ismerek 
natus 3, ismeretes 
ignotus 3, ismeretlen 
nomen, inis, n., név 
nominatim, névszerint 
nomino 1, avi, atum, nevezek 
praenomen, inis, n.. eló'név 
cognomen, inis, n., melléknév 
ignominia, ae, f., gyalázat 
nóta, ae, f., jel, jegy 
nöto 1, avi, atum, megjelölők 
nobilis, e, nemes 
nobilitas, atis, f.. nemesség 
cognosco 3, novi, nitum, megismerek 
ignosco 3, novi, notum, megbocsátok

O
orior, 4 ortus sum, keletkezem 
oriens, ntis, m.. kelet 
ortUS, US m., eredet 
origo, inis f., származás 
adorior 4, ortus sum, megtámadok 
os, oris, n., száj
OSCUlum, i, n.. csók
Stium, i, n.. torkolat 

oro, 1 avi, atum, kérek 
aratio, onis, beszéd 
arator, oris, m.. szónok 
araculum, i, n., jóshely

p
pango 3, pepigi, pactum, megerősítek, 

megállapítok
pax, pacis, /., béke 
pactum, i, n.. egyesség ’ 
paco 1, avi, atum, megbékéltetek 
pater, tris, m.. atya 
paternus 3, atyai 
patrius 3, hazai 
patria, ae, f., (terra), a haza 
patricius 3, nemes 
patronus, i, m., védő, kegyúr 
patrimonium, i, atyai örökség

peS, pedis, m.. láb
pedes, itis, m., gyalogos 
pedester, tris, tre, gyalogos 
expeditus 3, harcra kész 
impedimentum, i, m., akadály 
possum, posse, potui, -hatok, tudok, 

képes vagyok
potens, ntis, hatalmas 
potentia, ae, hatalom 
potestas, atis, hatalom 
potior, 4 potitus sum, hatalmamba 

kerítek
ugnus, i, w.. ököl 
pugil, ilis, //O. ökölvívó 
pugna, ae, csata, harc 
pugno 1, avi, atum, harcolok 
expugno 1, avi, atum, ostromolok 
oppugnatio, onis, ostrom 
propugno 1, avi. atum, védelmezek

R
rego 3, rexi, rectum, irányítok, kor

mányozok
rectus 3, egyenes 
regio, onis, /\ irány, tájék, vidék 
rex, regis, m., király
regina, ae, királynő 
regius 3, királyi
regia, ae, királyi palota 
regnum, i, n.. királyság
regno 1, aví, atum, uralkodom

S
sacer, -cra, -crum, szent, isteneknek 

szánt
Sacra, Orum, n., áldozat
Sacrificium, i, n., áldozás 
Sacrifico 1, avi, atum, áldozok 
Sacerdos, Otis, m.. pap
Sacellum, i, n., kápolna
Salveo 2, egészséges vagyok 
Salve! jó egészséget!
Salvus 3, ép, egészséges
Salus, utis, /*., jólét, üdv
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Saluto 1, avi, atum, üdvözlök 
salutaris, e, üdvös
Salubris, e, egészséges 
Scio, 4 ivi, itum, tudok 
Scientia, ae, f., tudomány 
inscius 3, tudatlan 
conscius 3, beavatott, tudó 
nescio 4, ivi, itum, nem tudok 
nescius 3, tudatlan
Sedeo 2, Sedi, sessum, ülök 
Sedes, is, f., ülés, lakóhely 
Sella ae, f.. szék 
assideo 2, -sedi, -sessum, mellette ülök 
assiduus 3, tartós, állandó 
insidiae, arum, f., lesvetés 
obsideo 2, Sedi, SeSSum, megszállás

sal ostromolok
obsidio, Onis f.. ostromzár 
praesideo 2, sedi, sessum, megvédek 
praesidium, i, n., védelem, ó'rség 
Sentio, 4, Sensi, Sensum, érzek 
sensus, us, m., érzés
Sententia, ae, vélemény 
consensio, onis, f., egyetértés 
dissensio, onis, f., egyenetlenség 
Signum, i, n., jel
Signo 1, avi, atum, megjelölök 
insigne, is, n., jel 
insignis, e, jeles 
similis, e, hasonló 
dissimilis, e, nem hasonló 
Simulo 1, avi, atum, színlelek 
dissimulo 1, evi, atum, eltitkolok 
simulacrum, i, n., képmás 
solum, i, n.. talaj, alap 
solidus 3, erős, szilárd 
exsilium, i, n., száműzetés 
exsul, ulis, m., száműzött 
species, ei, f.. tekintet 
speculator, oris, kém 
speculor, 1 atus sum, kémkedem 
exspecto 1, ovi, etum, várok 
adSpicio 3, Spexi, Spectum, megte

kintek

conspicio 3, Spexi, Spectum, megpil
lantok

despicio 3, Spexi, Spectum, lenézek 
respicio 3, spexi. Spectum, vissza

tekintek
respectus, US, m., tekintet
Suspicio 3, Spexi, Spectum, gyanítok 
Suspicio, onis, /*., gyanú 
suspectus 3, gyanús
Sto 1, Steti, Statum, állok 
status, US, m., állapot 
Stabilis, e, állandó 
Statura, ae, termet
Stativa, orum, n., állandó tábor 
Statio, onis, állomás
constans, ntis, állhatatos 
constantia, ae, /*„ állhatatosság

T

tego 3, Xi, ctum, födök, takarok 
tectum, i, n., tető, hajlék 
tegula, ae, f.. tégla 
toga, ae, /*., tóga, köpönyeg 
protego 3, Xi, ctum, befödök, védek 
terror, oris, m., rémület 
terreo 2, ui, itum, ijesztek 
terribilis, e, ijesztő 
timor, oris, m., felelem 
timidus 3, félénk 
timeo 2, ui, félek
tueor 2, tuitus (tutatus) Sum, nézek, 

védek
tutus 3, biztos
tutor, oris, m., gyám 
tutela, ae, f., gyámság 
intueor 2, tuitus Sum, megszemlélek

U

utor 3 (uti) usus Sum, használok 
utilis, e, hasznos 
utilitas, atiS, hasznosság
USUS, US, m., használat
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V

vého 3, vexi, vectum, húzok, viszek 
véhor 3. vectus sum, utazok (kccdn, 

hajón, lovon)
vehiculum, i, n.. szekér 
vexillum, i, n., zászló 
vectigal, is, n., adó, illeték 
vehemens, ntis, heves, erős 
vehementer, hevesen 
vénio 4, veni, ventum, jövők 
advénio 4, veni, ventum, megérkezem 
adventus, US, m.. eljövetel, advent 
advena, ae, m.. idegen, jövevény 
convenio 4, veni.ventum. összejövök 
conveniens, ntis, megegyező, illő 
conventus, u, /».. gyűlés 
COntlO, Onis f.. népgyűlés 
événio 4, eveni, eventum, kijövök 
eventus, US, m.. eredmény, vég 
verus 3, igaz, való 
veritas, atis, igazság 
verisimilis, e, valószínű 
vere, igazán, helyesen 
véro, valóban, pedig 
vérum, de, ámde
VICUS, i, //(.. házsor, utca, falu 
VICTnus 3, szomszédos 
Vicinus, i, m.. szomszéd

villa, ae, f., falusi ház, tanya 
videó 2, vidi, visum, látok 
VÍSUS, US, m., látás 
invideo 2, vidi, -sum, irigyelek 
invidia, ae, irigység 
provideo 2, vidi, visum, előrelátok,

gondoskodom 
providus 3, előrelátó 
improvidus 3, gondatlan 
prudens (providens) ntis, okos 
prudentia, ae, okosság 
imprudentia, ae; f., oktalanság 
Viso 3, visi, visum, V. visito 1, megláto

gatok
vinco, 3, vici, victum, győzök 
victor, öris, m.. győztes 
victoria, ae, f.. győzelem 
vivo 3 vixi, -ctum, élek 
vivus 3, élő, eleven 
vita, ae, f., élet
Victus. US, m., élelem 
conviva, ae, n.. vendég 
VOX, vocis /.. hang, szó
Vőco 1, avi, atum, hívok, nevezek 
advoco 1, avi, atum, odahívok 
convoco 1, avi, atum, összehívok 
invoco 1, avi, atum, segítségül hívok 
provoco 1, avi, atum, fellebbezek 
provocatio, onis. /„ fellebbezés



SZÓTÁRAK.

I. Latin-magyar.

a

a, ab (abl.), -tói, -tői, -ról, -ró'l 
abeo, -ire, -ii, -itum, elmegyek, el- 

tűnök
aberro, 1, avi, atum, eltévedek 
abdo, 3, -didi, -ditum, elrejtek 
abduco, 3, -duxi, -ductum, elvezetek, 

félrevezetek
abeo, -ire, -ii, -itum, elmegyek, 
ablego, 1, avi, atum, elküldök 
Aborigines, -um, ni., Latium őslakosai 
abrogo, 1, avi, atum, elveszek 
absens, ntis, távollevő 
absolvo, 3, -solvi, -solutum, feloldok, 

felmentek
absum, abeSSe, afui, távol vagyok 
abutor, uti, usus sum, visszaélek

valamivel (abl.)
academia, ae, f., tudományos intézet 
Acca Larentia, ae, f., Faustulus 

felesége
accedo, 3, -cessi, -cessum, odalépek, 

odamegyek
accensus, i, m., tábori szolga, könnyű 

fegyveres
acceptus, a, um, szívesen fogadott 
accio, 4, -civi, -citum hívok, elhívok 
accipio, 3, -cepi, -ceptum, befogadok, 

megkapok, közrefogok
accuso, 1, avi, atum, vádolok 
acer, cris, cre, éles, heves

acies, ei, f., éle valaminek, csatasor, 
csapat

acriter, hevesen, vitézül
ad (acc.), -ra, -re, -hoz, -hez, -höz 
adaequo, 1, avi, atum, egyenlővé 

teszek
addo, 3, -didi, -ditum, hozzáadok, 

hozzácsatolok
adeo, annyira
adhibeo, 2, -hibui, -hibitum, alkalma

zok, odaengedek
adhortor, 1, atus sum, buzdítok 
adicio, 3, ieci, iectum hozzávetek,

i hozzácsatolok
; adimo, 3, -emi, -emptum, elveszek
I adipiscor, -pisci, -adeptus Sum, elérek,
! elnyerek
i adiungo, 3, -iunxi, -iunctum, hozzá

csatolok
adjuvo, 1, -iuvi, -iuturn, segítek 
administro, 1, avi, atum, rendezek, 

kormányzók
admirabilis, e, csodálatos
admiratio, enis, f., csodálat, csodál

kozás
admitto, 3, -misi, -missum, odaküldök
admonitus, us, m.. figyelmeztetés, 

buzdítás
adoperio, 4, -perui, -pertum, leta

karok
adorior, -iri, adortus sum, meg

támadok
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adoro, 1, avi, atum, könyörgök, imá
dok, hódolok

adsum, adesse, adfui v. affui, jelen 
vagyok, megjelenek

adulescens, ntis, ni., serdülő ifjú 
adultus, 3, felserdült
aduncus, 3, görbe 
advenio, 4, -veni, -ventum, odajövök,

megérkezem
adversus (acc.), ellen 
adversus, 3, ellenkező, szerencsétlen 
advoco, 1, avi, atum, odahívok 
aedes, is, f., templom 
aedes, ium, f., ház, épület 
aedificatio, enis, f., építés 
aedifico, 1, avi, atum, építek 
aegre, fájdalmasan, bajosan 
Aeneas, ae, m. trójai hős 
aes, aeris, n., érc, pénz 
aetas, tatis, f.. kor 
aequalis, is, ni., kortárs
Aequiculi, erum, ni., Latium ősi népe, 

az Aequnsok egy törzse
aequus, 3, egyenlő, méltányos 
affero, afferre, attuli, allatum, oda

hozok, szerzek, hírül hozok
affinitas, tatis, szomszédság, rokon

ság, rokoni kapcsolat-
affligo, 3, -flixi, -flictum, lesújtok 
ager, gri rn., szántóföld 
agger, eris, n?.. sánc, töltés 
aggredior, -gredi, -gressus sum, hozzá

lépek, hozzáfogok, megtámadok 
agmen, minis, n„ csapatvonulás, 

vonuló csapat
agnosco, 3, -novi, -nitum, megismerek, 

felismerek
ago, 3, egi, actum, űzök, hajtok, cse

lekszem, töltök, tárgyalok, meg
beszélek

ago praedas, zsákmányolok 
agricola, ae, ni., földműves 
Alba Longa, ae, f., régi latin város 
album, i, n., fehér hirdető tábla 

albus, 3, fehér 
alea, ae, f., kocka 
ales, itis ni., f., szárnyas, madár 
algeo, 2, sí, fázom
alienus, 3, idegen, a másé
aiie, máshová
alius, ia, iud, más, longe aliud, egé

szen más
aliquantus, 3, valamennyi, vala

mekkora, jókora
aliquis, aliquid, valaki, valami 
aliquot, néhány
allicio, 3, -lexi, -lectum, magamhoz

csalogatok, csábítok
alloquor, -loqui, allocutus sum, meg

szólítok
alo, 3, alui, altum, táplálok
alter, era, erum, egyik a kettő közül, 

másik
altercatio, Onis, f.. civakodás, vitat

kozás
altus, 3, magas
ambo, ae, o, mindkettő 
ambulo, 1, avi, atum, sétálok 
amica, ae, barátnő 
amicus, i, ni., barát
amitto, 3, misi, missum, elküldök,

elveszítek
amo, 1, avi, atum, szeretek 
amor, oris, ni., szeretet 
amphitheatrum, i, n.. színkör 
amplector, 3, -plexus sum, átölelek.

átkarolok
amplifico, 1, avi, atum, bővítek, meg

növelek
Amulius, ii, albalongai király
Anchises, ae, Aeneas atyja 
ancile, is, n., szent pajzs 
ancilla, ae, f., cselédleány
Ancus, i, Martius ii, ni., római király

■ anguis, is, ni., kígyó
anima, ae, f., lélekzet, lélek 
animus, i, m., lélek, hangulat 
animum subit, lelkében felmerül
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Anio, eniS, m., a Tiberis mellékfolyója 
annosus, 3, éltes, koros, vén 
annus, i, m.. év, esztendő 
annuus, 3, egy évnyi, egy évig tartó 
anulus, i, m., gyűrű 
ante (acc.), előtt
Antemnae, arum, f., régi sabinus város 
Antemnates, ium, rn., Antemnae régi 

sabinus város lakosai 
antiquarius, ii, m., régiséggyűjtő 
antiquus, 3, régi 
anxius, 3, aggódó, aggasztó 
anxium tenet, aggasztja, aggodalom

ban tartja
aperio, 4, ui, apertum, nyitok, meg

nyitok, feltárok
aperte, nyíltan, nyilvánosan 
Apiolae, arum /*., latin város 
Apollo, Apollinis, in., a nap istene 
appareo, 2, rui, ritum, megjelenek, 

mutatkozom
apparitor, oris, m., szolga 
appello, 1, avi, atum, nevezek, el

nevezek
Április, is, m., a kikelet hónapja 
apte, alkalmasan, ügyesen 
apud (acc.), mellett, előtt, -nál, -nél 
aqua, ae, f., víz 
aquila, ae, /*., sas
Aquincum, i, n., római város Óbuda 

mellett
ara, ae, f., oltár
arator, oris, m., szántóvető 
aratrum, i, n.f eke 
arbiter, tri, m., szemtanú 
arbor, oris, fa
arceo, 2, cui, távoltartok, elhárítok 
arcus, us, ív, íj
Ardea, ae, f., a rutulusok városa 

Latiumban
ardeo, 2, Si, SUm, égek, hevülök, 

lángolok
ardor, oris, m., hőség, harci hév, 

hevesség

aresco, 3, megszáradok 
argentum, i, n., ezüst 
arma, orum, n., fegyverek 
armatus, 3, fegyveres, fegyveresen 
armilla, ae, karperec 
aro, 1, avi, atum, aratok 
ars, artis /., művészet, tudomány, 

mű, ügyesség, mesterség
arx, arcis /. vár
Asia, ae, f.„ Ázsia
asper, era, erum, zordon, kemény 
assidue, állandóan
aSSidUUS, a, Um, mellette ülő, állandó 
assuescor, 3, -suetus SUm, hozzá

szokom
astrum, i, n., csillagzat, csillag 
asylum, i, n., menedékhely
at, de
atrox, eois, kegyetlen, borzasztó 
attribuo, 3, -tribui, -tribütum, neki 

tulajdonítok, átadok
atque, és, és még (hozzá); mint 
auctor, oris, m., szerző, javasló, bele

egyező
auctoritas, tatis f. tekintély 
audacter, merészen
audeo, 2, aUSUS SUm, merek, 

merészelek
audio, 4, ivi, itum, hallok, meghall

gatok
aufero, -ferre, abstuli, ablatum, el- 

viszek, megsemmisítek
aufugio, 3, aufugi, elfutok
augeo, 2, Xi, ctum, gyarapítók, meg

növelek, megárasztok
augur, uris, m., madárjós 
augurium, ii, n., madárjel
AugUStUS, i, Augustus császárról el

nevezett hónap, fenséges
aureus, 3, arany, aranyból való 
auriga, ae, m., kocsis
aurora, ae, hajnal 
aurum, i, n., arany 
auspicium, ii n., madárjóslat
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aut, vagy 
aut-aut, vagy-vagy 
autem, pedig 
auxilium, ii, n., segítség 
avarus, a, um, kapzsi, fösvény, tel

hetetlen
Aventinus, i, m., Róma egyik hegye 
averto, 3, rti, rsum, elfordítok, el

hárítok 
avis, is, f., madár 
avitus, 3, ősi, régi 
avolo, 1, avi, atum, elröpülök, elsietek 
avunculus, i, m., nagybátya 
avus, i, m., nagyatya

b

Bacchus, i, m., a bor istene 
baculus, i, m., bot. pálca 
beatus, 3, boldog 
bellicus, 3, hadi, háborús 
bellum, i, n., háború 
bene, jól 
beneficium ii, n., jótétemény 
benigne, jóságosán 
benignitas, tatis, jóság 
bestia, ae, f., vadállat 
bibliotheca, ae, f., könyvtár 
biceps, -CipltiS kétfejű, -arcú, Ianus

isten az előre-hátra néző 
biS, kétszer 
blanditia, ae, f., hízelgés, kedvesség 
benUS, -a, -um jó, derék ügyes 
bőna, Örum. n., javak, birtok 
bos, bovis O?., f., bika, ökör, tehén 
brutus, 3, nehéz, bárgyú, Oktalan, 
Brutus i, m., Tarquinius unokaöccse

c

Cado, 3, Cecidi, CaSum, esem, elesem 
caedes, is, /'.. öldöklés, gyilkosság 
eaedo, 3, cecidi, caesum, levágok,

megölök

caelestis, e, égi
CaeliUS, ii, ni., Róma egyik hegye 
caelum, i, n., ég, égbolt
Caenina, ae. f., régi kis város Róma 

közelében
Caeninenses, ium, m., Caenina város 

lakosai Róma közelében
Caere, is, n., régi etrúriai város 
caerimonia, ae, f., szertartás 
calamitas, tatis, /*., jégverés, baj 
calculus, i, ni.. kavics, osztályzat 
calidus, 3, meleg 
callide, ügyesen, ravaszul 
calumnior, ari, atus sum, rágalmazok 
Campania ae, f., közép Itália tarto

mánya Latium tói délre
campus, i, m„ mező, campus Martius, 

a Marsmező Rómában
canis, is, m„ kutya
cano, 3, cecini, cantatum, énekelek 
cantor, oris, m., énekes 
cantus, us, in., ének
capesso, 3, sivi, situm, megkapok, 

; fogok valamihez
Capio 3, Cepi, captum, fogok, elfogok, 

kapok, veszek, befogadok, elfog- 
foglalok; capio Sedem, leülök

Capitolinus, i, ni.. Róma egyik hegye, 
a fellegvár

capra, ae, f„ kecske 
captivus, i, ni., fogoly 
capto, 1, avi, atum, fogdosok 
captus, 3, elfogott, fogoly
Capua, ae, f.. délitáliai, campániai 

város
caput, itis, n.. fej 
carcer, eris, börtön
Careo, 2, ui, iturus, vlmi nélkül va

gyok, nélkülözök vlmit (aliqua re) 
carmen, inis n., költemény, ének 
carpentum, i, n., kocsi, szekér 
carpo, 3, carpsi, carptum, leszakítok, 

megragadok, felhasználok
Carus, 3, kedves, drága
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casa, ae, /*., kunyhó
castigo, 1, avi, atum, fékezek, meg 

fenyíték
Castra, orum, n„ tábor, castra loco, 

facio, tábort ütök
castus, 3, tiszta
causa, ae, ok, ügy, ürügy
caveo, 2, cavi, cautum (acc.), óvako

dom
cavo, I, avi, atum, kivájok, kifúrok 
ceno, 1, avi, atum, étkezem, ebédelek, 
censeo, 2, censui, censum, megbecsü

lök. megszemlélek, vélek, gondolok 
Census, us, ni., vagyonbecslés, vagyon 
centum száz
centuria, ae, század
centuriatus, 3, centuria szerint való 
cerno, 3, crevi, látok
certamen, minis, n.. verseny 
certatim versengve
certo, 1, avi, atum, küzdők, verseny- 

zek, versengek, amiért de (abl.)
cursu certo, versenyt futok 
certus, 3, biztos, megbízható, hű 
celeber, bris, e, híres, ismeretes, 

ünnepelt, látogatott
celebro, 1, avi atum, ünnepelek, 

dicsőítek
celeriter, gyorsan
celerrime leggyorsabban, igen gyorsan 
celo, 1, avi, atum, eltitkolok 
ceterus, 3, rendesen pl. ceteri, ae, a, 

a többi, hátralévő
chorus, i, /d.( énekkar
Christus, i, m„ Krisztus
Cibus, i, //?.. étel
cingo, 3, cinxi, cinctum, felövezek, 

körülveszek
circa (acc.), körül
circulus, i, ///., kör, köröcske, mér

tani rajz, társas kör
circumdo, 1,-dedi, -daturn, körülveszek 
circumduco, 3, -duxi, -ductum, körül

vezetek

circumsto, 1, -steti, -statum, körül- 
állok

circus, i, m., gyűrű, kör, versenytér, 
cirkusz

cítö, gyorsan
cito, 1, avi. atum. siettetek, idézek, 

hívok
civilis, e, polgári 
civis, is, ni. polgár
Civitas, atis, polgárság, község, 

város, állam
clades, is, /.. veszteség, vereség, kár 
clam, titkon
clamito, 1, avi, atum, kiabálok 
clamor, ÖriS, ni., kiabálás, lárma 
Clangor, ÖriS, ni., hangzás, csattogás 
darus, 3, világos, hallható, híres 
ClaSSiS, is, osztály, hajóhad 
claude, 3, Si, Sum, bezárok, becsukok 
clipeus, i, m.. kerek paizs 
cloaca, ae, f., csatorna
COepi, COepiSSe, kezdtem 
cognatus, I, ni., rokon 
cognomen, minis, ??.. melléknév 
cognosco, 3, -növi, -nitum, meg

ismerek
COhibeO, 2, ui, itum, összetartok, gá

tolok. akadályozok
Collatia, ae, régi város az Anio 

mellett Latiumban
COllega, ae ni., tiszttárs 
colligo, 1, avi, atum, összekötök 
COlliS, is, ni., domb
colloco, 1, avi, atum, elhelyezek
COllOquium, ii, >/.. beszélgetés, meg

beszélés
CÖlO, 3, COlui, Cultum, művelek, tisz

telek
CÖlÖnuS, i, ni.. paraszt, földműves, 

gyarmatos
columna, ae, /.. oszlop 
CÖmeS, itiS, ni. kísérő, társ
CÖmitaS, tatis, f., nyájasság, szívesség, 

szelídség
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comiter, szívesen
comitia, orum, n., népgyűlés 
comitium, ii, n., a gyűlés helye 
commemoro, 1, -ovi, átum, emlékez

tetek eszébe juttatok, emlékszem rá 
commentarius, ii, rn., jegyzőkönyv 
commentarii, orum, m., jegyzőköny

vek, alkotmány
commigro, 1, avi, atum, költözöm 
committo, 3, -misi, -missum, össze

lő orda tok, átadok, rábízok 
commoditas, tatis, f., kényelem, 

kényelmesség
commodum, i, n., előny, kényelem, 

érdek
communis, e, közös 
communiter, közösen
comparo, f, avi, atum, összeszerzek, 

rnegszerzek, vásárolok
compleo, 2, evi, etum, megtöltök, el

töltők
comploratio, onis f., siránkozás 
compono, 3, posui, positum, össze-

teszek, rendezek, kiengesztelek 
compositus, 3, megállapított 
comprehendo, 3, di, sum, elfogok, 

megfogok
comprimo, 3, -pressi, -pressum, össze

nyomok, elnyomok
concido, 3, concidi, összeesem, le

fogyok
C0ncÍIÍ0,1, avi, atum, egyesítek, szerzek, 

megnyerek
concilium, ii, n., gyűlés
concito, 1, avi, atum, siettetek, hajtok, 

fellázítok, felingerelek,
conclamo, 1, avi, atum, felkiáltok 
concordia, ae, f., egyetértés 
concurro, 3, -curri, -cursum, össze

futok, összecsapok
concursus, US, m., összefutás, össze

csapás, csődület
confero, ferre, contuli, collatum, össze

viszek, hordok, összehasonlítok ;

confero me, megyek, költözöm vala
hova

confessio, onis, vallomás, bevallás, 
vallás

conficio, 3, -feci, -fectum, befejezek, 
alakítok

confirmatio, onis, /*., megerősítés 
confirmo, 1, avi, atum, megerősítek 
conflagro, 1, avi, atum, elégek 
confugio, 3, -fugi, odafutok, összefutok, 

menekülök
congero, 3, -gessi, -gestum, össze

hordok, ráhalmozok
congruo, 3,-grui, egyezem, megegyezem 
condemno, 1, avi, atum, elítélek 
condimentum, i, n. fűszer 
condo, 3, -didi, -ditum, alapítok 
conicio, 3, ieci, iectum, vetek 
coniungo, 3, -iunxi, -iunctum, össze

kapcsolok, összekötök
COniUnX, -iugiS, m., f., házastárs, férj, 

feleség
conor, ari, atUS SUm, törekszem, ipar

kodom
conqueror, -queri, -questus SUm, el

panaszolok
ConSalÜtO, 1, avi, atum, üdvözlök 
conscribo, 3, psi, ptUm, összeírok, 

sorozok
consensus, US, m., egyetértés 
consentio, 4, sensi, sensum, egyetér

tek, beleegyezem
consequor, 3, consecutus SUm, elérek, 

utolérek
consero, 3, -serui, -Sertum, össze

fűzök
considero, 1, avi, atum, szemlélek, meg

fontolok
consido, 3, -sedi, -sessum, leülök, le

telepedem
consilium, ii, n., gyűlés, tanács, hatá

rozat, terv, szándék
consisto, 3, -stiti, megállók helyet- 

foglalok
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consocio, 1, -avi, -atum egyesítek,
szövetkezem

conspectus, US, ni., látás
constituo, 3, -stitui, -stitutum, meg

állapítok, elhatározok
consui, ulis, m., konzul, tiszttárs 
consulo, 3, -sului, -sultum, megkér

dezek, tanácsot kérek vkitől (acc.) 
contemptus, US, m., megvetés, le

nézés
contingo, 3, -tigi, -tactum, megérintek 
contio, onis, összejövetel, gyűlés, 
contra, (acc.), ellen
conubium, ii, n., házasság, házasságjog 
convena, ae, m., jövevény, idegen 
convenio, 4, veni, ventum, összejövök, 

gyülekezem
converto, 3, ti, Sum, megfordítok, oda

fordítok, irányítok
convivium, ii, n., lakoma 
convoco, 1, avi, atum, összehívok 
cor, cordis, n., szív
Corinthius, 3, korinthusi 
corneus, 3, somfából való 
cornicen, cinis, m., kürtös 
corona, ae, f., koszorú, korona 
corpus, oris, n., test, testület 
corripio, 3, -ripui, -reptum, meg

ragadok
corruo, 3, -rui, -rutum, összerogyok 
cras, holnap
credo, 3, credidi, creditum, hiszek 
creo, 1, avi, atum, választok
Crepida, ae, f., talpbőr, saru 
cresco, 3, crevi, cretum, növekedem,

növök
creta, ae, /*., kréta 
crinis, is, m., haj 
crudelis, e, kegyetlen 
crudelitas, tatis f., kegyetlenség
Crustumerium, ii, n/, régi sabinus 

város
Crustumini, orum, m., Crustumerium 

lakosai

culter, tri, m., kés, tőr
cultus, us, ni., művelés, nevelés 
cum (abl.), -val, -vel
cum, midőn, midőn egyszerre, mivel, 

minthogy
cum — tum, egyrészt — másrészt
cupiditas, tatis, /.. vágy; cupiditas 

pugnandi, harcvágy
cupido, dinis, vágy ; cupido regni, 

uralom vágy
cupio, 3, ivi, kívánok, óhajtok 
cupressus, i, ciprusfa
cur, miért?
cura, ae, gond
Cures, ium, a legtekintélyesebb 

sabinus város
curia, ae, c., néposztály, gyűlés, 

tanácsház, kúria
curo, 1, avi, atum, gondozok, gondom 

van valamire, gyógyítok
curro, 3, cucurri, cursum, futok, 

szaladok
curSUS, US, m., futás 
custodia, ae, f., őrizet 
custodio, 4, ivi, itum, őrzök, meg

őrzők

d

Danuvius, ii, m., Duna
de (abl.), -ról, -ről 
dea, ae, f., istennő
debeo, 2, debui, debitum, tartozom, 

kötelességem
decet, 2, decuit illik
December, bris m., a régi naptár 

tizedik hónapja
decerno, 3, -crevi, -cretum, elhatáro

zok, eldöntők
declaro, 1, avi, atum, kijelentek 
decoro, 1, avi, atum, díszítek, ékesítek, 
decorus, 3, díszes, dicső 
decuria, ae, f. tized, tízes csoport 
decuS, OriS n., dísz, csinosság 
decutio, 3, -cussi, -cussum, leütök
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dedico, 1, avi, atum, felajánlok 
dedo, 3, dedidi, deditum, odaadok.

átadok, kiadok
deduco, 3, -duxi, -ductum, levezetek, 

elvezetek
defendo, 3, di, sum, védelmezek 
defero, -ferre, detuli, delatum, leviszek,

feljelentek, hírül viszek
deficio, 3, -feci, -fectum elszakadok, 

elpártolok, ellankadok, hanyatlóm, 
hiányzóm ; elfogy, hiányzik

defígO, 3, -fixi, fixum, leszúrok, be
szúrok

deiciO, 3, -ieci, -iectum, ledobok,
belevágok 

deinceps, egymásután 
deinde, ezután 
delenio, 4, ivi, itum, enyhítek, lecsil

lapítok
delecto, 1, avi atum, gyönyörködtetek 
deleo, 2, evi, etum, kiirtok, elpusztítok 
delibero, 1, avi, atum, fontolgatok 
deligO, 3, -legi, -Iectum, kiválasztok.

elkülönítek
Delphi, Orum, m., híres jóshely Görög

országban
demum, végre, végre is
denique, végre 
denSUS, 3, sűrű 
depöno, 3, -posui, -positum, leteszek 
depravatio, önis /;, romlottság 
derigO, 3, -rexi, -rectum, irányítok 
desero, 3, -serui, -sectum, elhagyok,

elhanyagolok
descendo, 3, -Scendi, -scensum, le

szállók, lejövök
descisco, 3, -scivi. -Scitum, elpártolok 
describo, 3, -scripsi, -scriptum, leírok, 

felosztok
desidero, 1, avi, atum. óhajtok, kí

vánok
designo, 1, avi, atum, kijelölök 
desilio, 4, silui, sultum leugrom, le

szállók

despicio, 3, -spexi, -spectum, lenézek 
despondeo, 2, -ndi, -nsum, odaígérek, 

eljegyzek
destino, 1, avi, atum, redelek, neki

szánok
destituo, 3, destitui, destitutum, ott

hagyok
desum, deeSSe, defui, hiányzóm 
deterior, iUS, rosszabb, silányabb 
determino, 1, avi, atum, kijelölök 
deus, i, m., isten
devinco, 3, -vici, -victum, legyőzök 
dextra, ae, f.. jobbkéz
Diana, ae, a hold istennője 
dico, 3, dixi, dictum, mondok, emle

getek
dicO salutem, üdvözlök, üdvözöltetek, 
dictator, ÖriS, m., diktátor, korlátlan 

hatalmú fővezér
dies, diei, m., f.. nap, in diem, napról- 

napra
dies fastus, köznap a törvénykezés 

napja, dies nefastus, tiltott nap. 
ünnepnap

differo, -ferre, distuli, dilatum, szét
hordok, elhalasztók

difficilis, e, nehéz
| dignus, 3, méltó vkihez (abl.)
I dilabor, -labi, -lapsus sum, szétesem, 

elszéledek, megsemmisülök 
dilacero, 1, avi, atum, széttépek, szét

szaggatok
diligens, -ntis, szorgalmas, iparkodó 
diligenter, szorgalmasan
diligentia, ae, f, gondosság, szor

galom
diligo, 3, lexi, lectum, kiválasztok, 

tisztelek, szeretek
dimicatio, onis, küzdelem, ellent- 

állás
dimico, 1, avi, atum, küzdők, harcolok 
dimidium, i, n„ fele valaminek 
dirimo, 3, -remi, -remptum, szétválasz

tok, megszüntetek
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diruo, 3, -rui, -rutum, szétrombolok, 
lerombolok

discedo,3, -cessi, -cessurn,szétmegyek, 
eltávozom

disco, 3, didici, tanulok
discordia, ae, egyenetlenség, vi

szálykodás
discrimen, minis, n., különbség, 

veszély
discurro, 3, -curri, -cursum, szétfutok 
dispono, 3, -posui, -positum, elosztok, 

rendbehozok, szabályozok, végezek 
dissimilis, e, nem hasonló 
distribuo, 3, ui, utum, szétosztok, el

osztok
ditissimus, a, um, leggazdagabb 
diu, sokáig
diversus, 3, eltérő, ellenkező
dives, itis, gazdag
divido, 3, SÍ, Sum, szétosztok 
divinus, 3, isteni
divitiae, arum, gazdagság
do, 1, dedi, datum adok ; oblivioni do, 

elfelejtek
doceo, 2, docui, doctum, tanítok 
doctor, eris, hi., tanító
deleo, 2, ui, fájlalok, búsulok
dolor, eris, m., fájdalom
deluS, i, m., csel
domesticus, 3, házi, magán, otthoni, 
domestica sedes, otthon
domicilium, ii, n. lakás
dominus, i, m., úr, gazda 
demo, 1, ui, itum, megfékezek, le 

igázok
demus, us, f., ház, az otthon; demi 

otthon, domum haza
deme, hazulról
demi bellique, békében és háborúban 
denec míg, amíg, ameddig 
deno, 1, avi, atum, ajándékozok 
denum, i, n., ajándék
dormio, 4, ivi, itum alszom
dubius, 3, kétes, kétséges

duCO, 3, duxi, ductum, vezetek, húzok, 
vonok

dulcedo, dinis, édesség
dulcis, e, édes,
dum, míg
duó, duae, duó, kettő, két
duplex, plicis, kétszeres 
duplico, 1, avi, atum, megkettőzök 
durus, 3, kemény
duumviri, erum, m., kéttagú bíróság 
dux, ducis, hi., vezér

e
e, ex (abl.), ból, -bői, -ról, -ről 
ecclesia, ae, f., gyülekezet
edico, 3, edixi, edictum, kimondok, 

elrendelek
educo, 1, avi, atum, nevelek
effero, -ferre, extuli, elatum, kiviszek, 

felemelek
effigies, ei, f., kép, képmás
effuse, széliében
egeo, 2, egui, szűkölködöm, nélkü

lözök •
Egeria, ae, f., forrás-nympha 
égőmet, én magam, önmagam 
egredior, 3, egressus sum, kilépek, 

kivonulok
egregius, a, um, kiváló
eicio, 3, -ieci, -iectum, kidobok 
elabor, -labi, -lapsus sum, kiesem, 

kimászom
eligo, 3, -legi, -lectum, kiválasztok 
emigro, 1, avi atum, kiköltözöm, ki

vándorlók
emineo, 2, nui, kiemelkedem, kitűnöm 
emitto, 3, emisi, emissum, kiküldők, 

röpítek, kibocsátók
enim, ugyanis, mert, hiszen
Ennius, ii, m., híres költő
enitesco, 3, enitui, kitűnöm 
enumero, 1, avi, atum, elszámlálok 
eö, annál
eö mágis annál inkább

Hittrich—Kliment: Latin olvasó- és gyakorlókönyv. I—II. o. <J
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eo, ire, ii, ivi, itum, megyek
Ephesius, 3, ephesusi, Kis-Ázsiában 
eques, itis, m., lovas, lovag 
equus, i, m., ló
erga (acc.), iránt
erigo, 3, -rexi, -rectum, felegyenesítek, 

bátorítok
eripio, 3, -ripui, -reptum, kiragadok, 

elveszek
erogo, 1, ávi, átum, előteremtek 
erro, 1, avi, atum, tévedek, bolyongok 
error, oris, m.. tévedés, bolyongás 
Esquilmus, i, m., Róma egyik hegye 
est van
este, legyen
esurio, 4, ivi, éhezem
et, és, is
etiam, is
Etruria, ae, tartomány, a mai Tos

cana
Etruscus, a, um, etruscus, etrúriai 
evado, 3, si, sum, kimegyek, válók 

valamivé
evenit, 4, evenit, megtörténik, betel

jesedik
evoco, 1, avi, atum, kihívok 
exaedifico, 1, avi, atum, felépítek 
examen, minis, n.. csapat, vizsgálat 
exaudio, 4, ivi, itum, meghallok 
excelsus, 3, kiemelkedő, magasztos 
eXCeSSUS, US, in., kimenés, eltávozás, 

megdicsőülés
excio, 4, -civi, -citum, kihívok 
excipio, 3, -cepi, -ceptum, kiveszek, 

fogadok, vendégül látok
excito, 1, avi, atum, felébresztek, bá

torítok, felingerlek
exclamo, 1, avi, atum, felkiáltok 
excolo, 3, -colui, -cultum, kiművelek 
excuso, 1, avi, atum, mentegetek 
exemplum, i, n. példa
exeo, 4, ii, itum, kimegyek, kikerülök 
exerceo, 2, cui, Citum, gyakorolok 
eXerCitUS, US, ni., hadsereg

exhaurio, 4, -hausi, -haustum, kimé 
rítek, elköltők

exigo, 3, -egi, -actum, kiűzök, elűzök 
exorior, -iri, -ortus sum, keletkezem 
expello, 3, -puli, -pulsum, kiűzök 
expergiscor, -gisci, -perrectus sum, 

felébredek
expers, -pertis, nem részes (gen.) 
expio, 1, avi, atum, kiengesztelek 
explico, 1, avi, aturn, kibonyolítok.

megmagyarázok
• explorator, eris, ni., kém, felderítő 

exploro, 1, avi, atum, kikémlelek 
exposco, 3, -poposci, kikövetelek 
expositio, onis, f., kitevés 
expugno, 1, avi, atum, meghódítok, 

beveszek
exsanguis, e, vértelen, sápadt, félholt 
exscribo, 3, -scripsi, -scriptum, kiírok, 

összeírok
exsecror, ari, atus sum, magátkozok 
exsilium, ii, n., száműzetés
exspiro, 1, avi, atum, kilehelek, hal

doklóm
eXSto, 1, kiállók, létezem, megvagyok 
eXSul, ulis, ni., f., száműzött
exsulo, 1, avi, atum, száműzött vagyok 
exsulto, 1, avi, atum, ujjongok 
extemplo, tüstént, azonnal
externus, 3, külső
extra (acc.), kívül
extraho, 3, -traxi, -tractum, kihúzok

f
faber, bri, m., kovács, ács, mester

ember
facies, ei, f., arc 
facile, könnyen 
facillime, legkönnyebben, igen köny- 

nyen
facinus, oris, n., tett, gonosztett, 

bűn
facio, 3, feci, factum, teszek, csiná

lok, intézek, képezek, alkotok, vá-
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lasztok, facio pacem, békét kötök, 
facio impetum, betörök

factio, onis, párt
factum, i, n., tett, cselekedet, munka 
fama, ae, /5 hír, dicsőség 
fames, is, /., éhség
familia, ae, /.. család 
familiaris, is, m.t szolga, meghitt 

barát
familiaritas, tatis, meghitt barát

ság, bizalmasság
fanum, i, n., szentély
fas, jogos, üdvös, istenes dolog, sza

bad, lehet
fascis, is, m.. vesszőcsomó
fatum, i, n., kijelentés, isteni szózat, 

végzet
Faustulus, i, m., pásztor 
faustus, a, um, kedvező, szerencsés 
faveo, 2, favi, fautum, kedvezek 
Februarius, ii, m , a tisztulás hónapja 
felix, felicis, szerencsés 
femina, ae, f., nő, asszony 
fenestra, ae, ablak 
fere, körülbelül, majdnem 
fero, ferre, tuli, latum, viszek, hozok,

elviselek, elnézek
ferociter, dühösen, vadul 
feroX, ociS, vad, durva, harcias 
ferrum, i, n., vas, fegyver 
feSSUS, 3, fáradt
festino, 1, avi, atum, sietek 
festus, 3, ünnepi
fetiaiis, is, rn., békekötő, hadüzenő

P_aP_ _
Fidenates, ium, m., Fidenae sabinus 

város lakosai
fídeS, ei, f., hűség, hitel, bizalom 
fido, 3, fiSUS SUm, bízom (dat.) 
figura, ae, alak 
fiiia, ae, leány 
filiUS, ii, m., fiú
fingo, 3, finxi, fictum, alakítok, ké

pezek

finis, is, m., határ
finitimus, 3, határos, szomszédos 
fio, fieri, factus SUm, leszek, válók 

valamivé ; történik, előfordul
firmo, 1, avi, atum, erősítek 
firmus, 3, erős
flagro, 1, avi, atum, égek
flamen, minis, m., pap, áldozópap 
flamma, ae, /., láng
flebiliter, siralmasan, siránkozva 
fleo, 2, flevi, fletum, sirok
fletUS, US, m., sírás
flümen, minis, n.,. folyam 
fluviUS, ii, m.t folyó
foeditas, tatis, /1, rútság, szörnyűség 
foedUS, a, um, rút, szégyenletes 
foedUS, eris, n., szövetség, egy esség 
fonS, ntis, ni., forrás
foraS, kifelé
foriS, kint, külföldön.
forte, véletlenül, történetesen
fortis, e, bátoL
fortiter, erősen, bátran, vitézül 
fortuna, ae, f., szerencse 
forum, i, n., tér, főtér, piac 
forUS, i, m., ülőhelyek a cirkuszban 
fossa, ae, f., árok
fragor, oris, m., eltörés, recsegés, 

ropogás
frater, triS. m., fivér
fraUS, TraUdiS, f., csalás
frenum, i, n., zabla, gyeplő 
frequens, ntis, gyakori, számos, sűrű 
frequento, 1, avi, atum, látogatok 
frUCtUS, US, m., gyümölcs
fruor, frui, fructus, fruitus V. ÜSUS

SUm, élvezek, felhasználok (vlmit 
abl.)

fuga, ae, f., futás, menekülés 
fúgio, 3, fügi, futok, menekülök 
fugo, 1, avi, atum, megszalasztok 
fulgeo, 2, Si, sum, csillogok, megvil

lanok
fulmen, minis, n., villám

9*
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funda, ae, /., parittya
fundamentum, i, n, alap
fundo, 3, fudi, fusum, öntök, meg- 

szalasztok fundo fugoque, teljesen 
megszalasztok

furca, ae, villa, vas villa

9
galea, ae,, f., bőrsisak 
Gallia, ae, f., Franciaország 
gaudeo, 2, gavisus sum, örülök 
gaudium, ii, n., öröm 
gelidus, 3, hideg 
gemini, örum, m., ikrek 
gemitus, us, m.. sóhajtás 
gemmatus, a, um, drágakővel kira

kott
gener, eri, m., vő, vőlegény 
gens, gentis, f., törzs, nemzetség, 

nemzet
geographia, ae, /., földrajz
Germania, ae, /., Németország
gero, 3, gessi, gestum, viselek; res 

gestae, a megtörtént események 
gesto, 1, avi, atum, viselek, hordok 
gladius, ii, m., kard
gloria, ae, /*., dicsőség 
glöriöse, dicsőségesen 
gradus, US, rn., lépcső, fok 
Gradivus, i. Mars dicsőítő mellékneve: 

támadó, hatalmas
Graecia, ae, f., Görögország 
grammatica, ae, nyelvtan 
gratulor, 1, atus surn, üdvözlök, sze

rencsét kívánok
gratus, 3, kedves
gravis, e, nehéz, súlyos
gravor, ari, atus sum, neheztelek, 

bosszankodom
grex, gregis, m., nyáj
guberno, 1, avi, atum, kormányozok 
gymnasium, ii, n., gyakorlóhely, is

kola

b
habeo, 2, ui, itum, bírok, van nekem 
habeo orationem, beszédet tartok, 

habeo in deőrum numero, az istenek 
közé számítom

habito, 1, avi, atum, lakom
habitus, us, m., állapot, helyzet 
haereo, 2, haesi, haesum, megakadok, 

odatapadok
hasta, ae, dárda
haud, alig, nem
haurio, 4, hausi, haustum, merítek 
hereditas, tatis, f., örökség 
Hersilia, ae, Romulus felesége 
hic, itt
hic, haec, hoc, ez
Hispania, ae, f., Spanyolország 
historia, ae, f., történelem 
hedio, ma
hemo, minis, m., ember
honestus, 3, tisztes, derék
hőnor, oris, m., tisztelet, becsület, 

hivatal
honoro, 1, avi, atum, megtisztelek, 

kitüntetek
honos, oris, rn.. tisztelet, megbecsülés, 

méltóság
hora, ae, f., óra
Horatius, ii, ?>?., híres költő
horror, orís, m., borzalom
hortus, i, m., kert
hospes, itis, m., vendég, vendéglátó 

gazda
hospitium, ii, n., vendégbarátság, 

vendéglátás
hostia, ae, /'., áldozati állat, áldozat, 

ostya
hostiliter, ellenségesen
hostis, is, ni., ellenség
Hostus, i, Hostilius, ii, római vezér 
hucusque, eddig
humanus, a, um, emberi
humerus, i, m., váll



133

humilis, e, alacsony
Hungária, ae, f., Magyarország

i

iaceo, 2, iacui, fekszem 
iacio, 3, ieci, iactum, dobok, vetek 
lanuariuS, ii, m., Janus isten hónapja 
Ianus, i, m., Janus, a kezdet istene,

Janus temploma, átjáró kapuja 
ibi, ott
ibique, és ott
ICO, 3, ÍCi, ictum, ütök, sújtok, meg

erősítek, megkötök
iCtuS, us, m., ütés, vágás, csapás 
idem, eadem, idem, ugyanaz 
idoneus, 3, alkalmas
igitur, tehát
ignarus, 3, nem ismerő, nem ismerve 

(amit: gen.)
ignoro, 1, avi, atum, nem ismerek, 

nem tudok
ignotus, 3, ismeretlen
Iliacus, 3, ilioni, trójai 
ille, ilia, illud, amaz, az 
imbellis, e, harciatlan, gyáva 
imber, bris, m., záporeső 
imminuo, 3, ui, utum, kisebbítek 
immunis, e, felmentett, vlmitől mentes 
impar, -paris, nem egyenlő, egyen

lőtlen
imperfectus, 3, bevégzetlen, nem sike

rült
imperito, 1, avi, atum, parancsolok, 

kormányozok
imperium, ii, n., uralom, uralkodás 
impero, 1, avi, atum, parancsolok, 

uralkodom
impetus, US, m., támadás, betörés 
impetum facio, betörök
impiger, gra, grum, serény, tevékeny 
impie, istentelenül, gonoszul
impleo, 2, -plevi, -pletum, megtöltök

ellepek, betöltők

impono, 3, -posui, -positum, ráteszek, 
ráhelyezek valamire

impono nomen alicui, nevet adok va
laminek

improbus, 3, gonosz
in (acc.), -ba. -be, -ra, -re
in (abl.), -bán, -ben, -n, -on, -en, -ön 
incedo, 3, -Cessi, -cessum, bemegyek 
incedit me timor, félelem fog el 
incertus, 3. bizonytalan, veszélyes 
incido, 3, -Cidi, beleesem 
incito, 1, avi, atum, buzdítok, tüzelek 
inclamo, 1, avi, atum, rákiáltok, oda

kiáltok
inCiítuS, 3, híres, dicső
incoho, 1, avi, atum, megkezdek, bele

kezdek
incola, ae, m., lakos
incolo, 3, colui, cultum, lakom
incommodum, i, n., kényelmetlenség, 

baj
incredibilis, e, hihetetlen 
incredibile memoratu, szinte hihetet

len, ha mondja az ember
increpo, 1, ui, itum, megcsördülök, 

rákiáltok
incurro, 3, -curri, -cursum, befutok, 

megtámadok
incursio, onis, f., befutás, berohanás, 

támadás
incuso, 1, avi, atum, vádolok
inde, innen, ezután, ettől kezdve, 

ebből
index, dicis, m., bejelentő, hirdető 
indignor, ari, atus Sum, méltatlanko

dom
indico, 3, -dixi, -dictum, bemondok, 

bejelentek, megüzenek
indignatio, onis, f., méltatlankodás 
indoles, is, f., belső tulajonság, jellem 
indulgentia, ae, f., kedvezés, figyelem 
ineo, íre, -ii, -ivi, -ítum, bemegyek 
infans, ntis, m., f., csecsemő 
infelix, iCÍS, szerencsétlen,
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infernus, 3, földalatti, alvilági 
infero, -ferre, -tuli, illatum, beviszek 
se inferre, benyomulni, berohanni 
infestus, 3, ellenséges, támadó, ádáz 
infimus, 3, legalsó 
infortunatus, 3, szerencsétlen 
ingenium, ii, lelkűiét, jellem, tehetség 
ingens, ntis, igen nagy, óriási 
ingratus, 3, hálátlan
ingredior, -gredí, -gressus sum, be

lépek
inhibeo, 2, -hibui, -hibitum, vissza

tartok, visszarántok
inhonestus, 3, becstelen 
inhumanus, 3, embertelen 
iniciO, 3, -ieci, -iectum, bedobok, be

oltok
inimicitia, ae, ellenségeskedés 
initio, kezdetben
initium, ii, kezdet
iniííria, ae, jogtalanság
iniussü, parancsa nélkül, akarata elle

nére
iniuste, jogtalanul
iniustus, 3, jogtalan, igazságtalan 
inquam, inquit, mondok, így szólt 
insania, ae, /*., esztelenség, okta

lanság
insequor, -sequi, -secütus sum, üldö

zök. kergetek
insigne, is, n., jel, jelvény
instituo, 3, Ui, Ütum, beállítok, kine

vezek, megteszek, intézek, ren- 
edzek

insto, 1, stiti, nekiállok, iparkodom 
instruo, 3, -struxi, -structum, alkotok, 

készítek, rendbeállítok
intactus, 3, érintetlen 
integer, gra, grum, érintetlen, ép, új, 

de integro, újból
intentus, 3, kifeszített, figyelmes, 

foglalkozó
inter (acc.), között, közé 
interea, e közben

interficio, 3, feci, fectum, megölök 
intenció, 3, -ieci, -iectum, közbevetek 
interim, e közben
interitus, US, m.. pusztulás, halál 
interregnum, i, n., szünet a király

ságban
interrex, -regis, m.. királyhelyettes, 

kormányzó
interrogo, 1, avi, atum, kérdezek 

megkérdezek
intersum, -esse, -fui, közben vagyok, 

résztveszek
intervallum, i, n., köz, szünet, távolság
intervenio, 4, -veni, -ventum, közbe

jövök
intolerabilis, e, tűrhetetlen, elviselhe

tetlen
intra (acc.), belül
intro, 1, avi, atum, belépek, beme

gyek
intromitto, 3, -misi, -missum bekül

dők, beeresztek
intueor, 2, intuitus sum, nézek, szem

lélek
inultus, 3, bosszulatlan
inundo, 1, avi, atum, elöntők, elá

rasztok
invado, 3, -Vasi, -Vasúm, bemegyek, 

behatolok, megtámadok
inveho 3, vexi, Vectum, beviszek, -szál

lítok ;
invehor, 3, -vectus sum, bemegyek, 

-hatolok
invenio, 4, Veni, Ventum, rájövök, 

megtalálok
invisus, 3, gyűlölt, gyűlöletes
invito, 1, avi, atum, meghívok, ven

dégül hívok
ira, ae, /*., harag
irascor, 3, iratus sum, haragszom 
iratus, a, um, haragos, megharagudva 
irrideo, 2, si, sum, kinevetek, kigú

nyolok
irrumpo, 3, -riipi, -ruptum, berohanok
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irruo, 3, irrui, irrutum, berohanok 
ipse, a, um, Ő. maga 
is, ea, id, ő, az 
iste, a, ud, az. amaz 
ita, így, iigy
Itália, ae, /*., Olaszország 
itaque, és így, tehát, ennélfogva 
iter, itineris, n., utazás, út, irány 
iterum, ismét, újra 
iubeo, 2, jussi, iussum, parancsolok,

megparancsolok 
iucundus, 3, kellemes 
iudeX, iudiciS, ///.. bíró 
iudicium, ii, n., bíróság, törvényszéki

tárgyalás
iudico, 1, avi, atum, ítélek, ítélkezem 
iugum; i, n., iga, járom 
luliuS, ii, m., Julius Caesarról elne

vezett hónap
lünius, ii, nemzetségnév
lünius, ii, m., Junius Brutusról el

nevezett hónap
iungo, 3, iunxi, iunctum, összekötök.

összekapcsolok 
junior, oris, fiatalabb 
luno, iÜnoniS, az ég királynője 
luppiter, ioviS, az istenek királya 
luppiter Feretrius, ii, zsákmányt adó

Juppiter 
iure, joggal, jogosan 
iuS, iuriS, n.. jog, jogtudomány, tör

vény
iÜStitia, ae, igazságosság 
iUStuS, 3, igazságos 
iuvenis, is, m., ifjú 
iuventus, tütis, /., ifjúság 
iuro, 1, avi, atum, esküszöm 
iuste, jogosan
iuvo, 1, iuvi, iiitum, segítek, meg

segítek

k
Kalendae, arum, f., a hónap első 

napja a római naptárban

1

labor, oris, m., fáradozás, munka 
laboro, 1, avi, atum, dolgozom, fára

dozom
lacrima, ae, f., könny
lacrimas moveo könnyeket fakasztok 
lacto, 1, avi, atum, megszoptatok 
laedo, 3, SÍ, Sum, sértek, megsértek 
laetus, 3, vidám
laevus, 3, bal, baloldal 
lambo, 3, iambi, megnyalok 
lanificium, ii, n., gyapjúfonás 
lapideus, 3, kőből való 
lápis, idis, m., kő 
laqueus, i, m., hurok 
lateo, 2, latui, lappangok, rejtve va

gyok
Latinus, 3, latin
Latinus, i, m.f a latinok királya 
Latium, ii, n., tartomány Közép-Itá- 

liában
latro, onis, rn., rabló, lator 
latus, eris, n.f oldal 
latus, 3, széles
laudo, 1, avi, atum, dicsérek 
laus, laudis, f., dicséret, dicsőség 
Lavinia, ae, f., Latinus leánya 
Lavinium, ii, n., régi latin város 
lavo, 1, lavi, lautum, mosok 
legatus, i, m., követ, hírnök 
legio, onis, f., légió, hadsereg 
lego, 3, legi, Iectum, szedek, olvasok, 

besorozok
lego, 1, avi, atum, meghagyok, örök

ségül hagyok
lenio, 4, ivi, itum, lágyítok, enyhítek 
lente, lassan
lepus, oris, m., nyúl 
lex, legis, törvény 
libenter, szívesen, örömest 
iiberalitas, tatis, f., bőkezűség 
liberi, erum, m.f gyermekek 
libero, 1, avi, atum, megszabadítok
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licet, 2, licuit, szabad
lictor, oris, m., poroszló, testőr 
ligneus, 3, fából való
lilium, ii, n., liliom 
limen, minis, n., küszöb
linea, ae, f., lenfonal, vonal, feljegyzés 
lineamentum, i, n., vonás
lingua, ae, nyelv
liquet, 2, licuit, világos, érthető, 
lis, litis, per
litigo, 1, avi, atum, perlekedem, civa

kodom
littera, ae, f., betű
litterae, árum, f., betűk, levél, tudo

mány
lituus, i, m., a madárjós görbe botja, 

trombita
locus, i, m., hely 
longus, 3, hosszú 
longe, hosszan, 
longe aliud, egészen más 
longe maximus, legeslegnagyobb 
loquor, loqui, locutus sum, beszélek 
lorica, ae, f., vért, mellvért
Lucius, ii, személynév
Lucretia, ae, f., Collatinus felesége 
luctus, US, m. gyász, szomorúság 
Lucumo, onis, m., (etruscus) előkelő 
ludibrium, ii, n., játékszer, gúny, a 

gúny tárgya
ludicrum, i, n., mulattató játék, szín

játék
ludo, 3, si, sum, játszom
ludus, i, m., játék
lugeo, 2, luxi, luctum, gyászolok 
lupa, ae, nőstény farkas
Lupercus, i, m., farkastólvédő, a pász

torok istene
lustro, 1, ávi, átum, engesztelő áldo

zattal megtisztítok, megszemlélek
lustrum, i, n., engesztelő áldozat, 

ötévi időköz
lux, lucis, fény, világosság; 

prima luce, hajnalpirkadáskor

luxurior, 1, atus Sum, kicsapongok, 
féktelenkedem

rn

máchina, ae, f., gép, szerszám 
machinátor, öris, m., tervező 
macula, ae, folt, szeplő 
maestus, 3, szomorú, szomorúan 
magis, inkább 
magister, tri, m., mester, tanító 
magistra, ae, f., tanítónő 
magnificentia, ae, f., nagyszerűség 
magnificus, 3, nagyszerű 
magnus, 3, nagy 
máior, maius, nagyobb, öregebb 
MáiuSi, m., Maia istennő hónapja 
male, rosszul 
malum, i, n., baj 
malus, 3, rossz, hitvány, gonosz 
malva, ae, mályva 
mandátum, i, n., megbízás, parancs 
mane, korán, reggel 
maneo, 2, si, sum, maradok, várok 
manifestus, 3, kézzelfogható, nyilván

való
manubiae, arum, zsákmány, jöve

delem
manus, us, f.,kéz, fegyveres kéz, csapat

i maré, maris, n., tenger 
maritus, i, m., férj 
Mars, Martis, m., a háború istene 
mater, tris, /., anya 
matrimonium, ii, n., házasság 
maturus, 3, érett 
maxime, leginkább 
maximus, a, um, legnagyobb 
medicamen, minis, n., gyógyszer, or

vosság
medicina, ae, /*., orvosság, orvosi tu

domány
medicus, i, m.. orvos 
medius, a, um, középső 
melior, melius, jobb
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memini, meminisse, emlékezem 
memor, oris, emlékező amire (gén.) 
memoria, ae, emlékezet, emlékezés, 

emlék
mensis, is, m., hónap 
mentio, onis, említés
Mercurius, ii, m., a kereskedés istene 
mereo, 2, ui, itum, szerzek, érdemelek 
meridies, ei, m., dél
meto, 3, messui, messum, lekaszálok, 

aratok
Mettius, ii, Fufetius, i, m„ albai dié

tát or
Mettius, ii, Curtius, ii,m., sabinus vezér 
metus, us, m., félelem 
meus, 3, enyém
migro, 1, avi, atum, költözöm, ván

dorlók
mihi, nekem, magamnak 
miles, litis, m., katona 
militia, ae, f., katonaság, katonás

kodás
milito, 1, avi, atum, katonáskodom, 

harcolok
mille, milia, ezer
Minerva, ae, f., a tudományok isten-

nője
minime, legkevésbbé
minimus, a, um, legkisebb, legcseké

lyebb
minister, tri, m., szolga, segítő 
ministratio, onis, f., szolgálat 
minor, minus, kisebb 
miserabilis, e, siralmas, szánalmas 
missilis, e, dobnivaló, hajítható 
mitigo, 1, Övi, átum, szelídítek, le

csillapítok
mitis, e, szelíd 
mitto, 3, misi, missum, küldök 
modo, csak 
modus, i, m., mód 
moenia, ium, n., városfalak 
moneo, 2, ui, itum, intek, figyelmez

tetek

monitus, us, m., intés
mons, montis, n?., hegy
monumentum, i., n., emlék, emlékmű 
mora, ae, f., késedelem
moribundus, 3, haldokló 
morior, mori, mortuus sum, meghalok 
mors, mortis, halál
mortalis, e, halandó, ember 
mortuus, 3, holt, halott
mos, moris, m., szokás, erkölcs, jellem 
moveo, 2, movi, motum, mozdítok, 

megindítok, meghatok, okozok ; 
lacrimas, m., könnyekre fakasztok

mox, majd, nemsokára, később 
mulier, eris, f., asszony, nő 
multitudo, dinis, f., sokaság, nép 
multus, 3, sok
munia, ium, n., kötelességek
munio, 4, ivi, itum, erősítek, biztosítok 
munus, eris, n., kötelesség, ajándék 
murus, i, m„ fal, kőfal
Musa, ae, f., múzsa, a tudomány és 

művészet istennője
musca, ae, légy
museum, i. n., múzeum 
musica, ae, f., zene, muzsika 
muto, 1, ávi, átum, megváltoztatok

n

nam, ugyanis, mert, hiszen 
narro, 1, ávi, atum, beszélek, beszél

getek, elmondok
nascor, 3, nátus sum, születtem 
nátiO, onis, f., nemzet
nátura, ae, természet
nátus, us, m., születés; máior nátu, 

öregebb, idősebb; minor nátu. 
fiatalabb

nátus, 3, született
návis, is, f., hajó 
návita, ae, m., hajós
ne, ne, hogy ne, hogy
necessarius, 3, szükséges
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necessitas, tátis, f., szükség
nec-néc, sem-sem
nec-tantum, és nemcsak
neco, 1, avi, átum, megölök 
nefandus, 3, istentelen, gonosz, bor

zasztó
negligo, 3, -iexi, -Iectum, elhanyagolok
nego, 1, avi, átum, tagadok, megtaga

dok ; azt mondom, hogy nem
negotium, ii, n., foglalkozás, munka, 
»Ügy

nemo, nullius, senki, senki sem 
nepOS, petiS, ni., unoka
Neptunus, i, ni., a tenger istene 
neqUe, és nem
nequiquam, hiába 
neuter, tra, trum, egyik sem 
nihil, semmi
nimium, nagyon 
nimiUS, 3, szerfeletti, túlságos 
nisi, hacsaknem, csak
nitor, niti, nisus sum, törekszem 
nobilis, e, ismert, nemes, előkelő 
nobilitas, tátis, f., nemesség, előkelőség 
nobiS, nekünk
noceo, 2, cui, citum, ártok
nodus, i, ni., csomó
nolo, nolle, nolui, nem akarok
nomen, minis, n., név, híresség, törzs, 
nomen Romanum a római dicső név, 

nemzet
nomen impono alicui, nevet adok va

laminek
non, nem
nondum, még nem
nonnulli, ae, a néhány, néhányan 
nosco, 3, novi, notum, ismerek, meg

ismerek
noster, tra, trum, mienk
noto, 1, ávi, atum, megjegyzek, meg

bélyegezek
notUS, 3, ismeretes
November, bris, ni., a régi naptár 

kilencedik hónapja

novissimus, 3, legújabb 
novus, 3, új 
nox, noctis, f., éj ; nocte ipsa, még

az éjszaka 
niibeS, is, f., felhő, köd 
nubilus, 3, felhős, borús 
nudUS, 3, meztelen, védtelen 
nullus, 3, egy sem, senki, semmi 
Numa, ae, Pompilius, ii, ni.. római

király
mimen, minis, n., isteni akarat, hata

lom, istenség
numerus, i, ni., szám 
numero, 1, ovi, atum, számolok, szám

lálok
Numitor, oris, ni., albalongai király 
nunc, most, mostan 
nUnCnUnC, most-most, majd-majd 
nuntio, 1, ávi, átum, hírül adok, el

mondok, jelentek 
nuntius, ii, m.. hírnök, követ, hír 
nunquam, soha, sohasem 
nürus, US, meny, menyecske, fia

tal asszony 
nusquam, sehol sem 
nutrio, 4, ivi, itum, táplálok, nevelek

o .
0, ó, oh
obeo, -ire, ii -ivi, -iturn, elébe-, oda

megyek, teljesítek
Oblivio, onis, /.. feledés, oblivioni do 

elfelejtek
obliviscor, 3, -litus Sum, megfeled

kezem, akiről (gén. )
oboedio, 4, ivi, itum, engedelmeske

dem
obsequium, ii, n., engedelmesség, oda

adás
observantia, ae, f., tiszteletadás, meg

figyelés
obsideo, 2, -Sedi, -sessum, körülülök, 

körülveszek, megszállok 
obsum, -esse, -fűi, ártok
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obtempero, 1, ávi, átum, engedelmes
kedem

obtrunco, 1, avi, atum, levágok, meg
ölök, -csonkítok

obversor, 1, -atus Sum, előtte forgók 
Obviam, szemközt
Oceanus i, m., Óceán
Occasus, us, m., lenyugvás, nyugat 
Occido, 3, -cídi, -casum, leesem, el

pusztulok, lenyugszom
Occido, 3, -cidi, -cisum, megölök, ki

végezek
occulto, 1, avi, atum, eltitkolok 
öccupo, 1, avi, atum, elfoglalok 
Ocreae, arum, f., lábvért, lábszárvédő 
October, bris, m., a régi naptár nyol

cadik hónapja
oculus, i, m., szem 
odi, odiSSe, gyűlölök 
Ódium, ii, n., gyűlölet 
odoratus, a, um, illatos 
officio, 3, -feci, -fectum, ártok 
oliva, ae, olajfa 
omnis, e, minden egész; ab omni 

parte, minden tekintetben; omnes 
mindnyájan

onero, 1, avi, atum, megterhelek, 
megrakok

onus, eriS, n., teher, súly 
opaous, 3, árnyékos 
opera, ae, fáradozás, szolgálat, 

pl.-bán operae, arum, /*., munkások, • 
napszámosok

OpeS, um, f., kincs, hatalom
operio, rui, rtum, befödök, eltakarok 
Opimus, 3, kövér, gazdag; spolia 

opima vezéri zsákmány
opperior, -iri, oppertus sum, várok 
oppidum, i, n., város 
ops, opis, f, erő, hatalom, gazdag

ság, kincs, segítség
Optimus, 3, legjobb
Opulenter, gazdagon, fényűzően
Opus, eriS, n., mű, munka

oraculum, i, n., jóshely 
oratio, onis, f., beszéd, szónoklat 
orationem habeo, beszédet tartok 
orator, oris, m., szószóló, szónok 
OrbiS, is, m., kör 
orbis terrarum, a föld kereksége 
Orbus, 3, megfosztott, árva 
ordino, 1, avi, atum, rendezek 
Ordo, dinis, m., rend, társadalmi rend, 

osztály
ÖrienS, ntis, m., kelő, kelet
Origo, giniS, f, eredet, származás 
orior, 4, ortus Sum, keletkezem, szár

mazom, felkelek
oriundus, 3, származó, származott 
orno, 1, avi, atum, díszítek 
oro, 1, avi, atum, kérek, imádkozom 
oS, oris, n., száj, torkolat 
OS, OSSiS, n., csont 
osculum, i, n., szájacska, csók 
ostendo, 3, di, tum, mutatok, rámuta

tok, elmondok
Ostia, ae, Róma tengeri kikötője 
otium, ii, n., szabadidő, nyugalom 
Ovidius, ii, m., híres költő 
ővis, iS, f., juh 
ovo, 1, ujjongok, vigadok 
ovum, i, n., tojás

P
pactum, i, n., egyesség, mód ’ 
paene, majdnem 
palam, nyilvánosan, nyilvánvaló 
Palatinus, i, m., Róma egyik hegye 
Palatium, ii, n., a Palatinus hegy 
Pallor, oris, m., sápadtság 
palma, ae, tenyér, pálma 
paludamentum, i, n., hadi köpönyeg 
palÜS, ÜdiS, f., tó, mocsár 
Pannónia, ae, f.> Pannónia 
papaver, eris, n., mák 
par, paris, egyenlő, megfelelő 
parens, ntis, m., /*., szülő 
pareo, 2, ui, engedelmeskedem
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pario, 3, peperi, partum, szülök, szerzek 
pariter, egyformán
paro, 1, ávi, átum, szerzek, készítek, 

rendezek
parant perniciem, vesztére törnek 
pars, partis, rész, tekintet ; ab 

omni parte, minden tekintetben
parvus, 3, kicsiny, kis
passim, szerteszét, széltében-hosszában 
passus, 3, szétszórt, zilált
passus, US, m., lépés ; 1000 passus 

= 1*5 kilométer
pastor, ÖriS, m., pásztor, 
pateo, 2, patui, nyitva van, hozzá

férhető
pater, tris, m., atya
patior. Pati, passus sum, szenvedek, 

tűrök
pátria, ae, a haza
pauci, ae, a kevés, néhány 
paulo pOSt, kevéssel azután 
paupertas, tátis, szegénység 
pavidus, 3, félénk, megijedt
PaVOr, ÖriS, m., rémület
pax, pácis, f., béke pácem facio, bé

két kötök
pecco, 1, ávi, átum, vétkezem 
pectus, ÖriS, n., mell, kebel, szív 
pecunia, ae, /*., pénz
pedes, ditis, m., gyalogos 
pedester, tris, tre, gyalogos
pello 3, pepuli, pulsurn Űzök, hajtok, 

kiűzök
pendeo, 2, penendi, pensum, függök 
penes (acc.), -nál, -nél, hatalmában 
penitus, egészen be
penna, ae, f, toll
pcr (acc.), át, által, -ra, -re
perago, 3, -egi, -actum, áthajtok, vég- 

hezviszek, elmondok
peragro, 1, ávi, átum, bejárok, cser

készek
perdoceo, 2, decui, doctum, jól meg

tanítok

perduellio, onis, ellenséges tett, 
gyilkosság

peregrinus, i, m., idegen, utas 
pereo, ire, ii, -ivi, -itum elpusztulok 
perfectus, 3, befejezett, tökéletes, 

teljes
perfero, -ferre, pertuli, perlátum,

keresztülviszek, elérek
perficio, 3, -feci, -fecturn, elvégezek, 

véghezviszek, bevégezek
perfidus, 3, álnok,. hitszegő 
perfuga, ae, m., menekült, szökevény 
pergő, 3, perrexi, perrectum, folyta

tok, elmegyek, elsietek
periculum, i, n, veszély, veszedelem 
peritus, 3, jártas (amiben: gén.) 
permitto, 3, -misi, -missum, rábízok, 

átengedek
pernicies, ei, veszéiv, 
perniciem Parant, vesztére törnek 
perniciem afferunt, végveszélybe döntik 
peropportune, igen alkalmasan, éppen 

jókor
perpello, 3, -puli, -pulsum, áthajtok, 

ráveszek
persequor, -sequi, -secutus sum, ül

dözök
perstringo, 3, -strinxi, -strictum, érin

tek, meghatok
perterreo, 2, ui, itum, megijesztek 
pervagor, 1, átus sum, bejárok 
pervenio, 4, veni, -ventum, odaérkezem 
peto, 3, ivi, itum, megyek, kérek, 

törekszem, megtámadok 
philosophia, ae, f., filozófia, bölcsészet 
Pictor, ÖriS, m.f festő 
pie, kegyesen, jámborul 
pietas, tátis, /., kegyelet 
píla, ae, labda 
pileus, i, m., kalap 
piluS, i, rn., szőr 
pius, pia, pium, kegyes istenfélő 
placeo, 2, placui, placitum, tetszem 
piacidus, 3, szelíd, kedves
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planities, ei, síkság 
platanus, i, platánfa
plebs, plebis, J., nép, köznép 
plurimus, 3, legtöbb 
plus, pluris, több 
poeta, ae, m., költő
Politorium, ii, n., kis latin város 
pömum, i, n., gyümölcs, alma 
pons, pontis, m., híd 
pontifex, ficis, ni., hídépítő, pap 
pontifex maximus, főpap 
populáris, e, népies, hazai, földi, honfi

társ
populus, i, ni.. nép, nemzet
porta, ae, kapu
portendo, 3, -tendi, -tentum, mutatok, 

hirdetek, jósolok
portentum, i, n., csoda, csodajel 
porticus, US, csarnok, Oszlopcsarnok 
porto, 1, ávi, átum, viszek 
pOrtUS, -US m., kikötő
Portunus, i, m., a kikötő védő istene 
pOSt. (acc,), után, később ; haud multö 

pOSt, nem sokkal később
pOSteá, azután, később 
possum, posse, potui, -hatok, -hetek, 

képes vagyok
posteri, erum, ni.. utódok 
pOStreme, legutoljára, végre 
postulátum, i, n., követelés 
postulo, 1, ávi, átum, követelek 
postquam, miután 
potestas, tátis, f., hatalom 
právUS, 3, ferde, helytelen 
prae (abl.), előttt, miatt 
praeceptum, i, n., rendelet, parancs 
praecipio, 3, -cepi, -ceptum, előre

veszek, rendelek, megparancsolok 
praecipue, főként, különösen 
praecipuus, 3, kiváló 
praeclárus, 3, kiváló 
praeCO, enis, kikiáltó
praeda, ae, f., zsákmány praedas ago, 

zsákmányolok

praediCátiO, enis, /*., szentbeszéd 
praedicátor, oris, 7/?., igehirdető, 

prédikátor
praedico, 3, dixi, dictum, előre meg

mondok
praemitto, 3, -misi, -missum, előre- 

küldök
praemium, ii, n., jutalom 
praesens, ntis, jelenlévő 
praesertim, különösen 
praesidium, ii, n., védelem, oltalom 
praesto, 1, -stiti, -stitum, előlállok, 

kitűnöm, felülmúlok
praesum, -esse, -fui, élén állok vala

minek
praeter (acc.), mellett, felett, kívül 
praetereá, azonkívül
praetereo, -ire, ii, itum, elmegyek 

valami • mellett
praetor, eris, m., elöljáró, főbíró 
preces, precum, /., kérés, könyörgés 
preCOr, 1, átus sum, könyörgök, imád

kozom
primeres, um, ni., előkelők 
primus, 3, első
primum, először, eleinte
Princeps, CipiS, »?., első, fejedelem 
princípium, ii, /?., kezdet 
prior, priUS, előbbi, előbb 
prius — quam, előbb — mint 
priusquam, melőtt 
privátus, 3, magános, magán 
privo, 1, ávi, átum, megfosztok 
pre (abl.), előtt, -ért, miatt, helyett, 

képest
pröbitas, tátis, /*., derékség, becsüle

tesség, jámborság
probo, 1, ávi, átum, helyeselek, iga

zolok, megvizsgálok
Proca, ae, m., albai király
precedo, 3, -cessi, -Cessum, előre

megyek, vonulok
prőceres, -rum m., előkelők, főnemesek 
preclámo, 1, ávi, átum, kikiáltok
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procul, messze, távol
Proculus, i, iülius, ii, nemes római 

polgár
Prodeo, -ire, -ii, -itum, előremegyek, 

kijövök, kivonulok
prodigium, ii, m., előjel, csoda 
proditio, onis, f., árulás 
proditor, oris, m., áruló 
prodo, 3, -didi, -ditum, előreadok,

elárulok, közzéteszek
proelium, ii, n., ütközet, harc 
profero, -ferre, -tuli, -latum, előre

viszek, kiterjesztek
professor, oris, m., tanár 
proficio, 3, -feci, -fectum, előre jutok, 

haladok
proficiscor, -ficisci, -fectus sum, el

indulok, elutazom
profugio, 3, fűgi elfutok, elmenekülök 
profugus, menekülő
Profundus, 3, mély
prohibeo, 2, ui, itum, megakadályozok 
proinde, azért, ennélfogva
prolabor, -labi, -lapsus sum, előre

esem, összerogyok, megbotlom 
promissum, i, n., ígéret
promitto, 3, misi, missum, megígérek 
prope (acc.), közel
propere, gyorsan
propinqui, orum, m., közeliek, rokonok 
propitius, 3, kegyelmes 
propius (acc.), közelebb
propono, 3, posui, positum, előhelye

zek, kiteszek, tervezek
proprius, 3, saját, sajátságos 
propter (acc.), -ért, miatt 
prora, ae, f., hajó eleje, orra 
prospicio, 3, -spexi, -spectum, előre

nézek, végignézek
prosum, prodesse, profui, használok 
proverbium, ii, n., közmondás 
provincia, ae, f., tartomány, hivata

los tisztség
provocatio, onis, f., fellebbezés

provoco, 1, avi, atum, fellebbezek 
proximus, 3, legközelebbi 
prodens, ntis, előrelátó, okos 
prudenter, előrelátóan, okosan 
pubes, is, felnőtt ifjak, fiatalság 
pubes, eris, felnőtt

*publicUS, 3, nyilvános
puella, ae, f., leány
puer, pueri, m., fiú, gyermek 
pugil, ilis, m., ökölvívó 
pugno, 1, avi, atum, harcolok 
pulcher, chra, chrurn, szép 
punio, 4, ivi, itum, megbüntetek 
puppis, is, a hajó vége, tatja 
purgamentum, i, n., szenny, söpredék 
puto, 1, avi, atum, megnyesek, tisz- .

tázok, gondolok
Pythia, ae, Apollónak jósló pap

nője Delphiben

q
qua, amerre
Quadrifrons, ntis m. négy homlok

zatú, kettős átjáró kapuja Janusnak 
quadriga, ae, négyesfogat 
qualis, e, amilyen
qualis-talis, amilyen, olyan 
quam, mint
quaero, 3, quaesivi, quaesitum, kere

sek, kérdezek
quamobrem, amiért, ezért
quamquam, ámbár
quando, valamikor 
quantopere, mily nagyon, mennyire 
quantus, 3, mekkora, mily nagy 
quartus, 3, negyedik
quasi, mintegy, mintha
-que, és
quercus, US, f., tölgyfa 
querela, ae, f. panasz 
qui, honnan, miből, hogyan, miért? 
qui, quae, quod, aki, amely, ami 
quicunque, quaecunque, quodcunque,

k mindaz, aki, ami, aki csak
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quidam, quaedam, quoddam, valaki,
valami

quidquid, mindaz, ami 
quies. quietis f., pihenés, nyugalom 
quieté, nyugodtan 
quiétus, 3, nyugodt, csendes 
quin, sőt
quintus, 3, ötödik
Quirinalis, IS, ni., Roma egyik dombja,
Quiris, itis, Quirites, um, v. ium m.,

a római polgárok megtisztelő, régies 
neve 

quis, quid, kicsoda? micsoda? 
quisnarn,quidnam, ugyan ki, Ugyan mi? 
quisquam, quaequam, quidquam, vala

ki, valami, bárki, bármi
quisque, quaeque, quidque, kiki, mind

egyik ( külön-külön; omniS minden 
kivétel nélkül)

quisquis, quaequae, quidquid, bárki,
bármi, mindenki, minden 

qUÖ, hová? ahová 
qUOd, mert, mivel, minthogy 
quöniam, minthogy, mivel 
qUÖmÖdÖ, hogyan 
quondam, egykor, valamikor 
quot-tot, ahány-annyi 
quoque, is

r

rapio, 3, rapui, raptum, megragadok, 
elhurcolok

raptim, összekapkodva 
rarus, 3, ritka
Rea Silvia, ae, f., Numitor leánya 
rebello, 1, ávi, átum, ellentállok, fel

lázadok
recens, ntis, friss, új 
recenseo, 2, sui, sum, megvizsgálok, 

megszámlálok
receptáculum, i, n., befogadó hely, 

gyűjtő csatorna
recipio, 3, -cepi, -ceptum, vissza

veszek

reconcilio, 1, ávi, átum, megnyerek,
kiengesztelek

rector, ÖriS, ni., igazgató
recubo, 1, cubui, cubitum, visszafek

szem, lefekszem
recupero, 1, ávi, átum, visszaszerzek 
recurro, 3, -curri, -cursum, vissza

futok, visszatérek
recuso, 1, ávi, átum, vonakodom, meg

tagadok
redeo, -ire, -ii, -itum, visszamegyek, 

visszaszállok, hazatérek
reddo, 3, reddidi, redditum, vissza

adok, teszek valamivé
redintégro, 1, ávi, átum, megújítok 
reduco, 3, duxi, duxturn, visszavezetek,

hazavezetek
refero, -ferre, rettuli, relátum, vissza

hozok, jelentek, elmondok, felírok 
refluo, 3, -fluxi, -fluctum, visszafolyik 
reformatio, ÖniS, /., újítás, hitújítás 
regia, ae, /.. királyi palota 
regiO, ÖniS, f., vidék 
regius, 3, királyi
regno, 1, ávi, átum, uralkodom, király 

vagyok
regnum, i, n. királyság, ország, ural

kodás, regni cupido, uralomvágy 
regO, 3, rexi, rectum, irányozok, kor

mányozok
religio, ÖniS f., vallás, vallásosság 
religiones, um, /., vallási ügyek 
religo, 1, ávi, átum, odakötök 
relinquo, 3, -liqui, -lictum, vissza

hagyok, hátrahagyok
reliquus, 3, megmaradt, meglevő, 

hátralevő, a többi
Remus, i, ni., Romulus fivére 
reor, reri, ratus SUm, számítok, vélek,

gondolok
repentinus, 3, hirtelen 
repetitio, ÖniS, f., ismétlés 
repeto, 3, -petivi, -Petitum, vissza

kérek, ismételek
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reporto, 1, ávi, átum, visszaviszek
reporto victoriam ab aliquo, győzelmet 

aratok valaki felett
reputo, 1, ávi, átum, kiszámítok, meg

fontolok
rés, rei, f., dolog, ügy, hatalom, or

szág, vagyon
res gestae, a megtörtént események 
reS militaris, hadügy, katonáskodás 
res publica, rei publicae, köztársa

ság, állam
res Romána, rei Römánae, f., a római 

állam
resisto, 3, restiti, restitum, ellentál- 

lok, megállók
respicio, 3, -spexi, -Spectum, hátra

nézek, figyelembe veszek
respondeo, 2, di, sum, felelek
responsum, i, n., felelet, jóslat
restinguo, 3, -stinxi, -stinctum, kioltok, 

eloltok
reStiS, iS, kötél
retardo, 1, ávi, átum, késleltetek, gá

tolok
retrorsum, hatra, visszafelé
reveho, 3, -vexi, -vectum, visszahozok, 

hazahozok
revertor, -verti, -versus sum, vissza

térek
rex, regis, rn., király
rideo, 2, si, sum nevetek
ripa, ae, part
rítus, US, ni., vallásos szokás, szer

tartás
rixa, ae, f., civakodás, perlekedés
Ráma, ae, f., Itália fővárosa
Römánus, 3, római
Römulus, i, m., Róma alapítója 
rösa, ae, rózsa
rotundus, 3, kerek
ruina, ae, f., rom, romlás
rumpo, 3, rupi, ruptum, eltörök, el

szakítok
ruptor, eris, m,. megszakító

rursus, vissza, ismét
rusticus, 3, vidéki
Rutuli, erum, ni., latiumi nép

s
Sabini, orum, m., sabinusok, közép 

Itália őslakói
sacer, cra, erűm, szent
sacerdes, detis, m., pap, áldozó pap 
sacra, erűm, n., áldozat, szertartások 
sacrificium ii, n., áldozás
sacrifico, 1, ávi, átum, áldozok
Saepe, gyakran
Saepio, 4, saepsi saeptum, körül

veszek
Saevitia, ae, f., vadság, durvaság 
Sagitta, ae, f., nyíl, nyílvessző
Sál, Salis m., só, Salina, ae, só

telep
Salii, erum, m., Mars táncoló papjai 
salto, 1, ávi, átum, táncolok
SaltUS, US, rn., erdős hegy, erdőség
SalUS, ÜtiS, f., üdv, üdvözlet, jólét, 

élet
Salütem diCO, üdvözlök, üdvözöltetek 
saluto, 1, ávi, átum, üdvözlök
Sálve, üdvözlégy
sancio, 4, Sanxi, sanctum, szentesítek, 

megszeghetetlenné teszek
SanCtUS, 3, szent, tiszteletreméltó
Sanguineus, 3, véres
SangUiS, inis, rn.. vér, vérontás
SánO, 1, ávi, átum, gyógyítok, egész

ségessé teszek
sapiens, ntis, in., bölcs
Sat, elég
SatiS, elég, eléggé
sceleratus, 3, bűnös »
SCeluS, eris, n., bűn, vétek 
schola, ae, szabad idő, iskola 
SCilicet, tudniilik
scio, 4, scivi, scitum, tudok, meg

tudok
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sciscitor, -ari, -atus sum, tudakozó
dom

scissus, 3, megtépett, meghasogatott
Scribo, 3, psi, ptum, írok, összeírok, 

alakítok
Scriptum, i, n., írás
Scutum, i, n., négyszögletes, bőrrel 

bevont pajzs
Se, magát, magától; SeSe, önmagát, 

magától, önmagától
SecUndUS, 3, követő, második, kedvező
Secüris, is, f., bárd, fejsze
Secretum, i, n., magánosság, magános 

hely
Sed, de. hanem, azonban
sedeo, 2, sedi, sessum ülök
SedeS, is, f., ülőhely, lakóhely, lakás, 

telep ; sedem cápio, leülök
sedes domestica, otthon
Seditio, onis, lázadás
Segrego, 1, avi, etum, elkülönítek, el

választok
sella, ae, f., szék
Sella curülis, hivatalos szék, trón 
sementis, is, f., vetés 
semper, mindig
Senátor, oris, ín., tanácsnok, tanácsos
Senecta, ae, /., öregség
Senior, oris, öregebb
SeneSco, 3, Senui, megöregszem, el- 

vénhedem
SenSim, lassanként
SenSUS, US, m., érzés, érzék
Sententia, ae, f., vélemény, bölcs 

mondás
Sepelio, 4, sepelivi, sepultum, elte

metek
Sepono, 3, -posui, -positum, félre

teszek
septem hét
September, bris, m., a régi naptár 

hetedik hónapja
septentriones, um, m., hét csillag, 

göncöl szekere, észak

septimus, 3, hetedik
Sepulcrum, i, n., sír, síremlék
Sepultura, ae, f., temetés, eltemetés 
sequor, sequi, secutus sum, követek, 

üldözök
serenus, 3, derült, tiszta
Sere, későn
serus, 3, késő
Serva, ae, f., rabnő, rabszolganő 
servio, 4, ivi, itum, szolgálok 
Servius, ii, Tullius, ii, m. római király 
ServUS, i, m., szolga
SeScenti, ae, a hatszáz
Severe szigorúan
SeverUS, 3, szigorú
Sex, hat
SeXtUS, 3, hatodik
Sextus, i, S. személynév, hatodik
Si, ha
sic, így
sicco, 1, avi, atum, kiszárítok 
siccus, 3, száraz
significo, 1, avi, atum, jelzek, jelentek 
signum, i, n., jel
silentium, ii, n., csend
SileO, 2, ui, hallgatok 
silva, ae, /., erdő
Similis, e hasonló
Simul, együtt, egyszersmind
simulo, 1, avi, atum, színlelek
Sine (abl.), nélkül
Singularis, e, egyes, páratlan 
sinister, tra, trum, bal
SinO, 3, Sivi, situm, odaállítok, oda

fektetek, megengedek
SitiO, 4, ivi, szomjazom
Socer, eri, m., após
Societas, tatis f., társaság, szövetség
Secius, ii, m., társ, szövetséges 
sodalis, IS, m., társ
Sol, Solis, m., nap
Solacium, ii, n., vigasztalás
Solitudo, dinis, magánosság, pusz

taság
Hittrich—Eliment: Latin olvasó- és gyakorlókonyv. L—ll. o. 10
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SÖlum, i, n., talaj, föld
sőlum, csak; nőn sölum — sed etiam, 

nemcsak, hanem is
sollemnis, e, ünnepi
SÖluS, 3, egyedül, egyedüli, magányos 
somnus, i, m., álom, alvás
SOpiO, 4, ivi, itum, elaltatok, elkábítok 
sordidus, 3, szennyes; Vestis sordida 

gyászruha
sőror, ÖriS, /., nővér
SOrS, SOrtiS, f.9 sors, sorsolás 
spatium, ii, n., terület, távolság 
species, ei, f., látszat, külszín, ürügy 
spectaculum, i, n., látványosság 
specto, 1, ávi, átum, nézek, szemlélek 
specus, Us, ???., barlang, üreg, mélység 
sperno, 3, sprevi, spretum, megvetek, 

lenézek
spero, 1, ávi, átum, remélek 
speS, spei, remény 
splendeo, 2, ui, fényiek, ragyogok 
spiro, 1, ávi, átum, lehelek, lélekzem 
spölia, Örum, n., zsákmány 
spölia Opima, n., vezéri zsákmány 
spolio, 1, ávi, átum, megfosztok, ki

zsákmányolok
spongia, ae, /*., spongya, szivacs 
sponsa, ae, menyasszony 
sponsus, i, n?., vőlegény, 
spOnte, önként
Spnrius, ii, Tarpeius, ii, a római vár 

parancsnoka
stabilio, 4, ivi, itum, erősítek, biztosítok 
Stagnum, i, n., állóvíz, mocsár 
státim, tüstént
StatOr, ÖriS, megállító, futásgátló 
statua, ae, f.9 szobor
statuo, 3, ui, statútum, megállapítok, 

elhatározok
stimulo, 1, ávi, átum, ösztökélek, ösz

tönzők
stipendium, ii, n., zsold, katonai szol

gálat, szolgálati év
Stipes, itis, m., karó, fatörzs

stipo, 1, ávi, átum, körülveszek 
sto, 1, steti, statum, állok 
studium, ii, n., törekvés, tanulmány 
stultitia, ae, /*., ostobaság 
stultus, 3, ostoba 
stupeo, 2, ui, bámulok 
suáviter, kellemesen, enyhén 
sub (abl.), alatt
subeo, 4, -ii, -itum, alája megyek, 

elvállalok ; subit animum, lelkében 
felmerül

subicio, 3, -ieci, -iectum, alávetek, 
meghódítok

subite, rögtön .
subitus, 3, hirtelen, rögtön 
sublica, ae, f., cölöp 
sublicius, 3, cölöpre épült 
succedo, 3, -cessi, -cessum, alávonu

lok, közedelem
Suessa, ae, Pömetia, ae f., volseus 

város Latiumban
sulcus, i, m., barázda 
sum, esse, fűi, vagyok 
summus, 3, legfelső, legelőkelőbb 
sümo, 3, sumpsi, sumptum, veszek,

kezdek
sumptus, us, ?>?., költség, kiadás 
suovetaurilia, ium, n., disznó-, juh- 

és bikából álló engesztelő áldozat 
super (acc.), felett
superbe, büszkén, dölyfösen 
superbia, ae, büszkeség, gőgös

ség
superbus, 3, büszke, gőgös 
superior, ius, felsőbb, feljebbvaló 
superior sum, győztes vagyok 
supero, 1, ávi, átum, felülmúlok 
superscando, 3, -scandi, -scansum, 

átlépek
superstes, stitis, fennmaradó, túlélő 
supersum, -esse, -fui, hátra vagyok, 

életben vagyok
supplicium, ii n., le tér de lés, bün

tetés, esedezés
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supplico, 1, avi, atum, esdve kérek, 
könyörgök

suppedito, 3, avi, aturn, elégséges 
vagyok

supremus, 3, lgfelső, legfőbb 
suspectus, 3, gyanús
suspendo, 3, -pendi, -pensum, fel

függesztek, felakasztok
sutor, eris, varga, suszter 
suus, sua, suum, övé, magáé

t

taberna, ae, sátor, műhely, üzlet, 
bolt

tabula, ae, /.. tábla
taceo, 2, tacui, tacitum, hallgatok, 

elhallgatok
tacitus, 3, hallgatag, hallgatagon 
talis, e, olyan
tamen, mégis
tamquam, mintegy, mintha
Tanaquil, ilis, f., Lucumo felesége 
tandem, végre
tantus, 3, ily nagy, ekkora, akkora 
tantum, csak
Tarentum, i, n., délitáliai görög város 
Tarpeia, ae, egy római leány 
Tarquinii, erum, ni., etruscus város 
Tarquinius, ii. Priscus, i, m., római 

király
Tarquinius, ii, Superbus, i, m., római 

király
taurus, i, m., bika
te, téged
tectum, i, n., tető, ház, hajlék 
tegumentum, i, n., takaró, védőfegyver 
telum, i, n., hajító, támadó fegyver, 

dárda
temperatus, 3, mérsékelt, higgadt 
tempero, 1, avi, atum, mérsékelek, 

megkímélek
tempestas, tatis, f.. idő, időjárás, vi

har, zivatar
templum, i, templom, szent terület

tempus. Oris, n., idő
teneo, 2, tenui, tentum, tartok, bírok 
tenet anxium, aggasztja, aggodalom

ban tartja
tergum, i, n., hát 
terni, ae, a, három-három 
tero, 3, trivi, tritum, dörzsölök, elkop

tatok
terra, ae, f., föld 
terrestris, e, földi 
terribilis, e, ijesztő 
terror, eris, m., rémület, 
tertius, 3, harmadik 
testis, is, m., tanxi 
testamentum, i, n., végrendelet 
testor, ari, atus sum, tanúul hivok.

mint tanúra hivatkozom valakire 
theatrum, i, n., színház 
Tiberis, is, m., folyó Róma mel

lett
tigillum, i, n.. léc, gerenda 
timeo, 2, ui, félek (acc.) 
timor, eris, m., félelem 
Titus, i, Tatius, ii, sabinus király 
tolero, 1, avi, atum, elviselek, tűrök 
tollo, 3, sustuli, sublatum, felemelek, 

elviszek
tonitrus, US, rn.t mennydörgés 
tőt, annyi
totidem, ugyanannyi 
totiens, annyiszor 
tetus, 3, egész 
trabea, a e, /*.. bíborszegélyű tóga 
trado, 3, -didi, -ditum, átadok 
traduco, 3, -duxi, -ductum, átvezetek 
tranquillus, 3, nyugodt
traho, 3, traxi, tractum, húzok, von

szolok
transeo, -ire, -ii, -itum, átmegyek, át

kelek, átpártolok
transfero, -ferre, -tuli, -latum, át

viszek, átteszek
transfigo, 3, fixi, fixum, átszúrok 
transfugio, 3, -fugi, átfutok, átszököm 

10*
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transmitto, 3, -misi, -missum, átkül
dők, keresztbe fektetek

transsiiio, 4, silui, átugrom 
Transsilvania, ae, Erdély 
trepido, 1, avi, atum, reszketek, félek 
trepidus, 3, válságos, aggasztó, rettegő 
tribus, US, f., városi néposztály, ke

rület
trigemini, erum, m., hármas ikrek 
triginta, harminc
tripudium, ii, n., hármaslépésű tánc, 

fegyvertánc
tristis, e, szomorú
triumpho, 1, avi, atum, diadalmenetet 

tartok
Troia, ae, kisázsiai város 
TroianUS, 3, trójai
trucido, 1, avi, atum, kegyetlenül le

gyilkolok. megölök
tubicen, CiniS, in., trombitás
Tullus, i, Hostilius, ii, m., római király 
tűm, ekkor, akkor
tumultus, US, in., zavargás 
tunc, ekkor, erre, ezután 
túrba, ae, f.. zavar, zavaros tömeg, 

gyülevész nép
turbo, 1, avi, atum, zavarok, meg

zavarok
tutor, oris, rn., gyám 
tütus, 3, biztos

u
ubi, hol ?, ahol, mihelyt, amint 
ultimus, 3, utolsó
umbrÖSUS, 3, árnyékos 
ullus, 3, valaki, egy valaki, bárki 
ultimus, 3, utolsó, végső, 
Unde, ahonnan, amely oldalon 
Undique, mindenünnen 
Ünicus, 3, egyetlen, egy 
unus, 3, egy, egyik 
unusquisque, mindegyik, minden egyes 
UrbanUS, 3, városi 
urbs, UrbiS, f., város

USque(acc.), egészen -ig, egyre, min
dig

usque ad (acc.) -ig
ÜSUS, US, m., használat, gyakorlat 
Ut, mint, mintha, hogy, azért hogy, 

ámbár
uterque, utraque, utrumque, mindkettő 
ut — ita, amint — úgy
ÜtOr, Üti, ÜSUS sum, használok, fel

használok (vlmit: abl.) 
utrimque, mindkét részről, mindkét

felöl
UXOr, oris, f., feleség

v
vacatio, onis, f., szünidő 
vacca, ae, f., tehén 
váCUUS, 3, üres 
valde, nagyon
váleo, 2, Ui, erős vagyok, egészséges 

vagyok, befolyásom van, érvénye
sülök

plurimum valeo igen nagy befolyá
som van

Validus, 3, erős, hatalmas 
Vanus, 3, hiábavaló 
vasto, 1, avi, atum, pusztítok 
vastus, 3, kietlen, nagy 
vehementer, nagyon
Veientes, ium, m., Vei etruriai város 

lakosai
vel-vel, vagy-vagy, akár-akár 
velo, 1, avi, atum, letakarok 
velox, ÖCis, gyors 
velut. mintegy, mintha, mint például 
venatio, onis, vadászat 
venator, oris, />?., vadász 
venia, ae, f., bocsánat, kegyelem 
venio, 4, veni, ventum, jövök 
venor, ari, atus sum, vadászom 
venturus, 3, jönni akaró, jövendő 
ventus, i, m., szél
Venus, Veneris, f., a szépség istennője 
verbum, i, n., ige. szó
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verbero, 1, avi, átum, megverek 
verecundus, 3, szerény, tartózkodó 
Vergilius, ii, m., híres költő 
vere, igazán, valóban 
verő, azonban
verSO, 1, ávi, átum, forgatok, nyugta

lanítok
versus, 3, fordított, fordult, fordulva 
verto, 3, verti, versum, fordítok 
vertor, 3, versus Sum, fordulok, hozzá

fogok
verus, 3, igaz, valódi
verutum, i, n., nyársalakú hajítódárda 
VeSta, ae, f., a házitűzhely istennője 
vester, tra, trum, tietek 
vestibulum, i, n., előcsarnok 
vestis, is, f.. ruha,
VeStiS SOrdida, gyászruha 
veto, 1, vetui, vetitum, tiltok, meg

tiltok
vetus, veteris, régi, öreg
via, ae, f.9 út, utca 
vicinus, 3, szomszédos 
victor, ÖriS, m., győző, győztes 
vicis, vicem, vice, f., változás, szol

gálat ; in vicem, kölcsönösen 
victöria, ae, /*., győzelem, diadal vic

toriam reporto ab aliquö, győzel
met aratok valaki felett 

vicus, i, m., házsor, utca, falu 
videó, 2, vidi, visum, látok 
VimináliS, is, ni., Róma egyik dombja 
vinco, 3, vici, victum, győzök 
vindex, -icis m., védelmező, szabadító,

megbosszuló

vindico, 1, ávi, átum, megszabadítok,
-mentek, -bosszulok 

viola, ae, f., viola, ibolya 
violo, 1, ávi, átum, megsértek
vir, viri, ni., férfiú, férj 
virgO, ginis, f., leány, szűz 
virgo Vestális, f., Vestaszűz
virtus, tütis, f., férfiasság, vitézség,

erény
vis, vim, vi, f., erő, hatalmasság 
vita, ae, f., élet
vitium, ii, n., bűn 
vitulus, i, ni., borjú 
vivő, 3, vixi, victum, élek 
vivuS, 3, élő, életében 
viX, alig
vociferor, ári, átus sum, perlekedem.

kiabálok
vöco, ávi, átum, hívok, odahívok 
VÖlátuS, us, hi.9 repülés 
volito, 1, ávi, átum, röpködök 
VÖlO, 1, ávi, átum, repülök, rohanok 
volo, velle, völui, akarok 
voluntas, tátis, akarat
voluptas, tátis, f., öröm, gyönyörűség 
vomer, eris, ekevas
vöveo, 2, vövi, vötum, fogadalmat

teszek, megfogadok, megígérek 
VOX, VÖciS, f., hang, szó, szózat 
vulgátus, 3, elterjedt, közönséges 
vulnero, 1, ávi, átum, megsebesítek 
vulnus, neris, n., seb 
vulpes, is, róka 
vultur, uris, m., saskeselyű 
vultus, uS, m., are, arckifejezés
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II. Magyar-latin.

a
ablak, fenestra, ae, f. 
aborigines-nép, Aborigines, num, m. 
adok, do, 1, dédi, dátum 
Aeneas, Aeneas, ae, m.
ahol, ubi
ajándék, dönum, i, n. 
akarat, VOluntáS, tátis, f.
akarok, VÖlo, velle, VÖlui
aki, amely, ami, qui, quae, quod 
akkor, tűm
alacsony, humilis, e
alapítok, condo, 3, condidi, conditum 
alakítok, conficio, 3, -féci, -fectum 
Alba Longa, Alba, ae. Longa, ae, f. 
albaiak, Albani, Örum, m.
alig, VÍX
alkalmas, idöneus, 3 
alkalmazok, 'adhibeo, 2, ui, itum 
amennyi, quantus, a, um 
amint, ubi, Cum
amíg, dum
Amulius, Amülius, ii, m.
Anio folyó, Aniö, enis, m. 
anya, mater, tris, f.
annyira, adeo
Apollo, Apollo, Apollinis, m. 
aranypálca, baculus, i, aureus, i 
arc, vultus, us, m., facies, ei, f. 
arcéi, csatarend, acies, ei, f.
as, római pénz, font, ás, assis m. 
Ascanius, Ascanius, ii, m.
atya, páter, tris, m. 
augur, augur, uris, in.
az, ille, illa, illud; iste, ista, istud 
azért, ideö, eam ob rem, quam ob rém 
azonnal, státim
azután, deinde, postea

á
ágy, lectus, i, ni. 
áhitatos lélek, religio önis, /.

i áldás, felicitas, tátis, f.
\ áldozat, -ás sacrificium, ii, n.
j áldozati szertartások, sacra, Örum, n.
| áldozok, sacrifico, 1, avi, átum
í állam, civitas, tátis, f., res, rei pu- 
i blica, ae, f.
i állok, consisto, 3, -stiti, -stitum 

ámbár, quamquam
. ápolok, cüro, 1. ávi, átum 

április, Április, is, ni. 
árnyékos, umbrösus, 3

i árulás, pröditiö, önis, f
i átadok, trádo, 3, -didi, -ditum
i átkarolok, amplector, -plecti, -plexus 
[ sum

átkelek, transeo, -ire, -ii, -itum 
átölelek, amplector, -plecti, -plexus 

sum
i átszúrok, transfigo, 3, -fixi, -fixum
j áttelepítek, transfero, -ferre, -túli, 

-látum
átviszek, transfero, -ferre, -túli, -látum 

b

: -ba, -be, in, (acc.)
' baj, málum, i, n.

bal, sinister, tra, trum 
balkéz, mánus sinistra

: -bán, -ben, in (abl.)
: barát, amicus, i, in.
i bánok vimit, poenitet, 2, poenituit
' me alicuius rei
‘ bátor, fortis, e
I bátran, fortiter

bátya, fráter, tris, maior, is
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befedek, operio, 4, ui, opertum 
befejezek, finio, 4, ivi, itum: perficio,

3, -feci, -fectum
befolyásom van, valeo, 2, válui 
beleegyezem, assentior, assentiri, 

assensus sum
beírok, inscribo, 3, -scripsi, -scriptum 
benneteket, vos
bekerítek, circumdo, 1, -dedi, datum, 

saepio, 4, saepsi, saeptum: cingo, 
3, cinxi, cinctum

berohanok, irruo, 3, -rui; irrumpo, 
3, rüpi, ruptum

beszéd oratio, -nis /: sermo, nis m., 
vox, vocis f.

beszélek, loquor, loqui locutus Sum 
betöltők, compleo, 2, -plevi, -pletum 
betörök, perfringo, 3, -fregi, -fractum, 

impetum facio
bevallók, confiteor, eri, fessus sum 
beveszek, expugno, 1, avi, atum 
bevonulok, intro, 1, avi, atum 
bezárok, includo 3, Si, Sum (ahová : 

dat.)
békében-háborúban, domi belliqe 
bíró, iudex, dicis, m.
birtok, ager, gri, m.
bizonyos, quidam, quaedam, quoddam; 

certus, a, um
-ból, -bői, e, ex, (abl.)
boldog, beatus, 3
bosszú, ultio, onis, f., bosszút forra

lok, ultionem paro
bosszútállok, ulciscor, ulcisci, ultus 

sum
bot, baculus, i, m.
bölcsen, sapienter
bölcseség, sapientia, ae, f.
börtön, carcer eris, m.
buzdítok, hortor, hortari, hortatus 

sum; excito, 1, avi, atum
bun, scelus, eris, n.
bűnös, SceferatuS, 3
büszkén, Superbe

C
Cato, Cato, onis, m.
Caere város, Caere, n. (indecl.) 
centuria : század, centuria, ae, 

centurio, százados, centurio,onis, n/.
Cicero, Cicero, onis. hi, 
ciprusfa. CupreSSuS i, f.
civakodom, certo, 1, avi, atum; rixor, 

rixari, rixatus sum
consul, főhivatalnok, COnSul, uliS, m. 
csak, modo
csakhamar, brevi 
csatarend acies, ei, f. 
csatlakozom, me adiungo
csatolok, adiungo, 3, -iunxi, -iunctum 
csecsemő, infans, ntis, hi. f.
csel, dolus, i, ///.
cselekszem, facio, 3. feci, factum ; ago, 

3, egi, actum
csillogok, splendeo, 2, ui 
csoda, prodigium, ii, n. 
csodajel, prodigium, ii, u. 
csodálatos, mirabilis, e 
csodálkozás, admiratio onis, f. 
csodálok, csodálkozom, admiror, ari, 

atus sum
Cures, sabinus város, Cures, ium, f.

(1
de, sed
decurio, tizedes, decurio, Onis, m. 
Delphi, Delphi, erum, m.
derék, benus, 3,
derült idő, caelum serenum
Diána, Diana, ae, f.
dicsérek, laudo, 1, avi, atum 
dicsőség, gloria, ae, f.
dicsőítek, celebro, 1, avi, atum 
diktátor, dictator, oris, m.
díszítek, orno, 1, avi, atum 
dobok, iacio, 3, ieci, iactum; emitto,

3, -misi, -missum
dolgozom, laboro, 1, avi, atum
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dolog, res, rei, /. 
domb, collis, is, m. 
dühösen, furiÖSe

e

e, ez, hic, haec, hoc
eddig, adhuc
egész, tötus 3; omnis, -e
egészen tötum
egészen -ig, usque ad (acc.) 
egybeolvadok, coalesco, 3, -alui 
egyetértek, consentio, 4, -sensi, -Sen

sum
egyformán, Similiter, 
egyik unus, 3
egykor, quondam
egymással, inter Se
egymást, alius alium
egyszerre, repente 
egyszersmind, simul
együtt, simul, una 
együttesen, simul 
e közben interea
elalszom, obdormisco, 3, ivi 
elájulok, sopior, sopiri, sopitus sum 
elámítok, decipio, 3, -cepi, ceptum 
elbeszélek, narro, 1, avi, atum 
elbizakodott, arrogans, ntis; insolens, 

ntis
eldöntők, decerno, 3, -crevi, -cretum 
elesem, cado, 3, cecidi, casum 
eleinte, initiö
elégek, conflagro, 1, avi, atum 
elégtétel, res, -ei, elégtételt kérek, 

res repeto
elfogok, capio, 3, cepi, captum; per

stringo, 3, -strinxi, -strictum 
elfoglalok, occupo, l,,avi, atum; potior, 

potiri, potitus sum
elhagyok, relinquo, 3, liqui, lictum 
elhajtok, ago, 3, egi, actum 
elhanyagolok, negligo, 3, -lexi, -lec

tum 

elhatározok, decerno, 3, -crevi, -cre
tum ; statuo, 3, statui, statutum 

elhiszek, credo, 3, credidi, creditum 
elítélek, condemno, 1, avi, atum 
elkergetek, expello, 3, expuli, expul

sum
elkerüli figyelmemet, fallit, 3, fefel

lit me
elküldök, dimitto, 3, -misi, -missum 
ellen, contra (acc.) 
ellenség, hostis, is, m.
elme, mens, mentis, animus, i, m. 
elmegyek, abeo, -ire, -ii, -itum 
elmondok, narro, 1, avi, atum ; perago,

3, -egi, -actum 
elmúlok, dilabor, 3, -lapsus sum 
elnevezek, nömino, 1, avi, atum 
elnémulok, Obstupesco, 3, -Stupui 
elnyerek, adipiscor, adipisci, adep

tus Sum
eloltok, exstinguo, 3, -stinxi, -stinctum 
előadok, prödo, 3, -didi, -ditum 
előkelő, nebitis, e 
előkelők, primores, um
előmászom, prolabor, -labi, -lapsus 

sum
előtt, ante (aee.) 
előző, superior, ius 
elpusztítok, perdo, 3, didi, ditum.
elragadok, abripio, 3, -ripui, -reptum 
elrendelek, edíco, 3, -dixi, -dictum 
elszaladok, fugiO, 3, fugi 
eltévedek, aberro, 1, avi, atum, 
elterül, situs, -a, -um est 
eltűnöm, evanesco, 3, evanui 
elveszek, adímo, 3, -emi, -emptum 
elvesztek, amitto, 3, -misi, -missum 
elviselek, tolero, 1, avi, atum; fero, 

ferre, tuli, latum 
ember, homo, hőminis m. 
emberi, humanus, 3
embertelen, inhumanus, 3, 
emlegetek, commemoro, 1, avi, atum 
emlékezet, memória, ae /.
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emlékeztetek, commonefacio, 3, -feci, 
-factum

emlékszem, memini, meminisse 
engedek, cedo 3, cessi, cessum, sino

3, sivi, situm, patior, páti, passus 
sum

engedelmeskedem, páreo, 2, rui, ritum 
engesztelő áldozat, suovetaurilia, 

ium n.
ennélfogva, itaque, quá de causá 
enyhítek, lenio, 4, ivi, itum 
erdő, silva, ae f.
erdőség, saltus, us m. 
eredmény, exitus, US, m. 
erkölcs, más, moris, m. plur. 
erő, vis, vim, vi, f.
erős, firmus, 3, fortis, e 
erősítek, firmo, 1, ávi, átum 
erre, tum, deinde 
eszembe jut, venit in mentem 
eszeveszett, ámens, ntis 
etruscusok, Etrusci, örum, m.
ez, hic, haec, hoc 
ezalatt, intereá 
ezért, quamobrem, quáre 
ezentúl, posthac 
ezután, posteá, posthac. deinde 
édes, dulcis, e 
ég, caelum, i, n.
égek, ardeo, 2, si, sum 
égi, caelestis, e 
éhes, esuriens, ntis 
élet, vita, ae f. 
ének, cantus, us m.
énekelek, cáno, 3, cecini, cantátum 
építek, aedifico, 1, ávi, átum 
éppen úgy, páriter 
épület, aedificium, ii n.
érdemet szerzek, méreor, eri, meritus 

sum
érkezem, vénio, 4, veni, ventum; ad

venio, 4, -veni, -ven'um
ért, prö (abl.) 
értek, calleo, 2, ui

érvényben vagyok, váleo, 2, ui
és, et
év, annus, i m. 
évenkint, quotannis

f
fa, fából való, ligneus, 3
fal, murus, i, m., paries, étis, m. 

város fala: moenia, ium n.
falusi, rusticus, 3, 
farkas, lupus, i, m.. lupa, ae 
Faustulus, Faustulus, i, m. 
fájdalom, dőlor, öris, m. 
fájlalok, döleo, 2, ui 
Februárius, Februarius, ii, m. 
iegywr, arma, örum, n.
fegyveres, armátus, 3 
fegyverzörej, strepitus armörum 
fej, cáput, itis, n.
fejbevágok, in cáput deicio 
fejedelem, princeps, cipis, m. 
fejenként, viritim 
fejsze, secüris, is, /: 
fekszem, iáceo, 2, iacui 
felelek, respondeo, 2, di, sum 
feleség, uxor, öris, f. 
felhő, nübes, is, f.
felajánlok, offero,-ferre, obtuli, oblátum 
felett, suprá (acc.)
felé, ad, adversus, versus (acc.) 
felébredek, expergiscor, -gisci. exper

rectus sum
felfegyverkezve, armátus, 3, 
felingerelek, excito, 1, ávi, átum 
felkiáltok, exclámo, 1. ávi, átum 
fellángolok, exardesco, 3, si, sum 
fellázítok, incito, 1, ávi, átum 
fellebbezek, appello, 1, ávi, átum 
felmentek, absolvo, 3, -solvi, -solutum 
felsikoltok, exclámo, 1, ávi, átum 
felsorolok, enumero, 1, ávi, átum 
feltárok, aperio, 4, aperui, apertum 
felülmúlok, supero, 1, ávi, átum 
fetialis, fetiális, is, m.
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félek, timeo, 2, ui 
félelem, timor, aris, m. matus.

US, m.- 
fény, lux, lücis, /. 
férj, marítus, i, m. 
fiatalabb, iünior, oris 
fidenaebeliek, Fidenates, ium, m. 
figyelek, observo, 1, avi, atum 
figyelmeztetek, maneo, 2, ui, itum 
fiú, filius, ii; puer, pueri, m. 
fogadok, recipio 3, cepi, ceptum; ac

cipio, 3, -cepi, ceptum 
fogat (lovak), equi, arum, m. 
fogok, cápio, 3, cepi, captum 
foglalkozom, CÜro, 1, avi, atum, (ami

vel : acc.) 
foglalkozás, negötium ii, n. 
fohászkodom, öro, 1, avi, atum; pre

cor, ári, atus sum 
folyó, fluvius, ii, m. 
fontos, gravis, e 
forgatok, verso, 1, avi, atum 
forgolódom, versor, ári, átus sum 
fordulat, exitus, US, m. 
föld, terra, ae, f. ■, ager, gri, m. 
földművelő, agricöla, ae, m. 
földön, hűmi 
fölé, super (acc.) 
fölött, supra (acc.) 
főpap, pontifex, ficis maximus, i, »?. 
főtér, fórum, i, n.
futás, fuga, ae, /.; cursus, us, m. 
futásnak eredek, fugam capesso 
futok, fügio, 3, fügi

fl
Gabii város, Gabii, örum, m. 
Gallia, Gallia, ae, f. 
gallus, Gallus, i, m. 
gazdag, dives, itis 
gaztett, fácinus, őris, n. 
germán, Germanus, i, »». 
Germánia, Germania, ae, 
gond, cüra, ae, f.

gondolok, pűto, 1, avi, atum; memor
Sum gen.

gondosan, diligenter 
gonoszság, improbitas, tatis f. 
gonosz, maleficus, 3, malevolus, 3 
gőgös, superbus, 3
görög, Graecus, 3
Görögország, Graecia, ae, f. 
gúnyolok, irrideo, 2,-risi, -risum (dat.) 
gyakorolok, exerceo, 2, cui, citum 
gyakorivá válom, percrebresco, 3,

-crebrui
gyakran, saepe
gyarapítók, augeo, 2, auxi, auctum 
gyám, tütor, aris, m.
gyász, luctus, US, m. 
gyászolok, lugeo, 2, luxi, luctum 
gyenge, taner, era, erum 
gyengeelméjű, parum animo valere 
gyeplő, frenum, i, n.
gyermek, puer, pueri, m. 
gyermekek, liberi, arum, m. 
gyilkosság, caedes, is, f.
gyorsan, celeriter 
gyógyítok, madeor, maderi, sanavi

(vlakit dat.)
gyógyszer, medicina, ae, /. 
gyönyörködtetek, delecto, 1, avi, atum 
győzelem, victaria, ae, f.
győztes, victor, aris, m.
gyűlés, consilium, ii, n., concilium, ii,n. 
gyűlést tartok, consilium habeo 
gyűlöletes, adiaSUS, 3 
gyűlölök, adi, adisse
gyümölcs, fructus, US, >n.

h
ha, Si
had, bellum, i, n.
hadiköpeny, paludamentum, i, n. 
hadsereg, exercitus, us, m. 
hadüzenés. belli denuntiatio, anis, f., 

bellum indicere
hajnal, aurara, ae, f.
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hajnalpirkadáskor, príma lüce 
hajós, nauta, ae, navita, ae, ni. 
hajtatok, vehor. vehi, vectus sum 
hajtok, ágo, 3, égi, actum 
halál, mors, mortis, f.
haldoklóm, mőrior, móri, mortuus sum 
hallgatok, táceo, 2, cui, citum 
hallok, audio, 4, ívi, itum 
hamisan, falsö 
hanem, séd
hangoskodom, vociferor, 1, -atus sum 
hangzóm, söno, 1, sönui, sönitum 
haragos, irátus, 3
harc, pugna, ae, f; proelium, ii, n. 
harcias, bellicÖSUS, 3
harci hév, ardor, öris, m.
harci vágy, cupiditas, tátis, f.; pu

gnandi
harcolok, pugno, 1, ávi, átum 
hasonló, similis, e
hasznára vagyok, prosum, prödesse, 

profui
hatalom, potestas, tátis, f. 
határ, finis, is, m.
-hatok, -hetek, possum, posse, pőtui 
haza, dömum (hova?)
haza, patria, ae, f. 
hazafi, Cívis, i$, m.
hazudom, mentior, mentiri, mentitus 

sum
háború, bellum, I, n. 
hát, tergum, i, n.; dorsum, i, n. 
hátulról, á tergö
hátrahagyok, relinquo, 3, -liqui, -lic

tum
ház, dőmus, us, f.
hegy, mons, montis, m.
hely, locus, i, m., helyet foglalok, 

sedem capio
helyett, pro (abl.) 
helyettes vagyok, in lőcum succedo 
heves, ácer, acris, acre; ferox, öcis 
hevesen, acriter, vehementer 
heverek, iáceo, 2, iacui, iacitum 

hiába, frustra 
hír, fáma, ae, /.
híres, darus, 3,
hirtelen, extemplö
hírül viszek, nuntio, 1, ávi, atum 
hírvivő, nuntius, ii, m.
Hispánia, Hispánia, ae, /. 
hitel, fides, ei, /■ 
hivatalos, publicus, 3
hívok, vöco, 1, ávi, átum; nömino,

1, ávi átum
hogy, ut
hogy ne, ne 
hold, lüna, ae, /.
holttest, cadaver, eris, n. 
hosszú longus, 3 
hová, quö?
-hoz, -hez, -höz, ad (acc.) 
hozzáfogok, incipio, 3, -cepi, -ceptum 
hozok affero, afferre, attuli, allátum 
hurcolok, rapio, 3, rapui, raptum 
hűség, fides, ei, f.
hűséget tanúsítok, fidem praesto

i
ide, hÜC
idegen, peregrinus, 3 
idő, tempus, öris, n. 
időtartam, spatium, ii, n.
ifjú, iűvenis, is, m.
ifjúság, pübes, is, f.; iűventüs, tütis, /. 
-ig, usque ad (acc.)
igazságot szolgáltatok, iüs reddo 
igazságtalan, iniustus, 3
igaz, verus, 3; iustus, 3 
igen, ita, sáne
ígérek, polliceor, polliceri, pollicitus 

sum
így, sic, ita
ijedten, métü perterritus 
ikrek, gemini, örum, m.
illatos, ődörátus, 3
illik, dicet, 2, décuit (acc.) 
ilyen, tális, e
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imádok, adoro, 1, avi, atum 
ingerültség, invidia, ae, f. 
inkább, magis 
innen, cis, citra (acc ) 
intek, moneo, 2, ui, itum 
intézek, facio, 3, feci, factum 
intézkedem, instituo, 3, -Stitui, -Sti-

tutum
iparkodom, Studeo, 2, ui; nitor, niti, 

nisus Sum
iránt, erga (acc.)
is, etiam, quoque
ismerek, novi, novisse, nosco, 3, novi, 

notum
ismét, rursus 
isten, deus, i, /n.
istennő, dea, deae, f.
isteni, divinus, 3
isteni hatalom, numen, minis, n. 
itt, hic
Itália, Italia, ae, f.
ítélek, damno, 1, avi, atum 
izgatok, incito, 1, avi, atum

j

Januarius, lanuariuS, ii, rn. 
Janus-ternplorn, -kapu, Ianus, i, rn. 
javak, bona, orum, n.
javasló, auctor, oris, m. 
játék, ludus, i, rn.
játszom, ludo, 3, lusi, lusum 
járok, eo, iri, ii, itum
jegyes, SponSuS, i, m., SponSa, ae, f. 
jel, Signum, i, n.
jelentek, significo, 1, avi, atum ; nuntio, 

1, avi, atum
jelentést teszek, nuntio, 1, avi, atum 
jelen vagyok, praesum, praeeSSe, 

praefui; adsum, adesse, adfui
jobb, dexter, tra, trum 
jog, iuS, iuriS, n.
jogosan, i ure, i uste 
jogtalan, iniustus, 3 
jogtalanság, injuria, ae, /.

jó, bonus, 3
jól, bene
jós, augur, uris, m.
jóslat, augurium, ii, n.; Oraculum, i, n. 

auspicium ii n.
jövevény, advena, ae, m.
jövő, futurus, 3
jövök, venio, 4, veni, ventum 
Júnó, luno, lunonis, f.
Juppiter, luppiter, levis, m. 
jut (eszembe), venit in mentem 
jutalom, merces, cedis, f.; praemium, 

ii, n.
jutok, "peto, 3, ivi, itum, ahova (ace.)

k

kalap, pileus, i, hl 
kapu, porta, ae, f.
Kalendae, Kalendae, arum, f. 
karcsú, gracilis, e 
kard. gladius, ii, m.
katona, miles, itis, rn.
kedves, carus, 3, gratus 3 
kedvezek, faveo, 2, favi, fautum 
kedvező, secundus, 3,
kedvében járok, faveo, 2, favi, fautum 
kegyelet, pietas, tatis, f.
kegyes, pius, 3
kegyetlen, crudelis, e 
kegyetlenség, crudelitas, tatis, f. 
kegyetlenül, crudeliter 
kell, neceSSe est
kellemes, jucundus, 3
keletkezem, orior, oriri, ortus sum 
keresek, quaero, 3, quaesivi, quae

situm
keresztül, per (acc.) 
kert, hortus, i, m.
keservesen, vehementer, acerbe 
kettő, két, duo, duae, duo 
kettő-kettő, bini, ae, a 
kevéssel ezelőtt, paulo ante 
kevéssel ezután, paulo post 
kezdetben, initio
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kezdtem, coepi, coepisse 
kényszerítek, cogo, 3, coegi, coactum 
képes vagyok, possum, posse, potui 
kérdezek, interrogo, 1, avi, atum 
kérek, oro, 1, avi, atum; peto, 3, ivi, 

itum
készítek paro 1, avi, atum
készülök, paro, 1, avi, atum vlrnire : 

aliquid
kéz, manus, Us, /.
ki, mi, quis, quid? 
kiabálás, clamor, oris, in.
kiabálok, clamo, 1, avi, atum 
kiengesztelek, expio, 1, avi, atum 
kígyó, serpens, ntis, m.
kihívok, evoco, 1, avi, atum 
kijelentek, declaro, 1, avi, atum 
kijelölök, designo, 1 avi, atum 
kikerülök, vito, 1, avi, atum; effugio,

3, effugi
kikémlelek, exploro, 1, avi, atum 
kimagaslóm, emineo, 2, ui; excello,

3, cellui, celsum
kimegyek, exeo, -ire, -ii, -itum; pro

cedo, 3, -cessi, -cessum
kímélek, parco, 3, peperci, parsum 

(vlkit dat.)
kinyitok, aperio, 4, aperui, apertum 
kioltok, extinguo, 3, -stinxi, -stinctum 
kiosztok, divido, 3, si, sum
kiöntés, stagnum, i, n. 
király, rex, regis, m.
királyfi, filius regis 
királyi, regius, 3 
királyi palota, regia, ae, /. 
királyné, regina, ae, f. 
királyság, regnum, i, n.
kirántok, stringo, 3, strinxi, strictum 
kiteszek, expono
kitevés, expositio, onis, f. 
kitörök, orior, 4, ortus Sum 
kitűnöm, emineo, 2, ui; appareo, 2, 

ui, itum
kiűzök, expello, 3, -puli, -pulsum 

kiválasztok, eligo, 3, elegi, electum 
kívánok, expeto, 3, -petivi, -petitum 
kívánság, voluntas, tatis, f. 
kivívó, vindex, dicis, m.
kivonulok, excedo, 3, -cessi, -cessum 
kívül, extra (ace.) 
kocsi, Carpentum, i, n.
kocsis, auriga, ae, m. 
korán reggel, prima luce 
korkülönbség, discrimen aetatis 
kormány, gubernaculum, i, n.; re

gnum, i, n.
kormányozok, guberno, 1, avi, atum ; 

rego, 3, rexi, rectum
kormányzó, gubernator, oris, m. in

terrex-, regis ni.
koszorúzok, corono, 1, avi, atum 
kósza hír, rumor, oris, m. 
költözöm, migro, 1, avi, atum 
költő, poeta, ae, m. 
könny, lacrima, ae, f.
könnyen, facile 
könnyű, facilis, e
könyörgés, prex, precis preces, pre

cum, f.
könyörülök, miseret, 2, miseruit me 

alicuius
könyv, liber, bri, rn. 
környék, regio, onis, /. 
körül, circum (acc.) 
körülállok, Circumsto, 1, -stiti, -statum 
körüljárok, circumeo, -ire, ii, itum 
körülveszek, circumdo, 1, -dedi, -da

tum ; cingo, 3, cinxi, cinctum 
kötök, ligo, 1, avi, atum 
követ, nuntius, ii, m.; legatus, i, m. 
követek, sequor, sequi, secutus sum 
követelés, postulatum, i, n. 
közeledem, appropinquo, 1, avi, atum 
között, inter (acc.) 
közt, között, inter (acc.) 
köztársaság, res rei, publica, -ae /. 
Kr. sz. e.. Krisztus születése előtt,

ante Christum natum
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kunyhó, cása, ae, /. 
küldök, mitto, 3, misi, missum 
különféle, várius, 3, 
kürtös, cornicen, cinis, m. 
küzdelem, certamen, minis, n.

1

labda, pila, ae, /'■ 
labdázom, pílá lüdo 
lakás, domicilium, ii, n., dömus, us, f. 
lakom, habito, 1, ávi, atum, incolo,

3, -ui, -ultum 
lakos, incőla, ae, -m. 
lassan, lente 
lassankint, paulátim, sensim 
Latium, Látium, ii, n. 
Lavinia, Lávinia, ae, f. 
láb, pes, pédis m. 
lándzsa, hasta, ae, /'. 
láng, flamma, ae, f. 
látok, video, 2, vidi, visum 
látszom, videor, -eri, visus sum,

appareo, 2, -ui, -itum 
leány, filia, ae; puella, ae, f. 
lecsendesítek. SÖdO, 1, ávi, átum 
ledöntök, éverto, 3, ti, sum 
leendő, futürus. 3 
legaljasabb, infimus, 3 
leginkább, maxime 
legközelebbi, proximus, 3 
legyőzök, vinco. 3, vici, victum 
lehet, esse potest 
lehetek, esse possum 
lélek, animus, i, m, mens, -fis, /::

lelkét meghatja: animum tangit 
leírok, describo, 3, -scripsi, -scriptum 
lekapok, aufero, -ferre, abstuli, ab-

látum
lerombolok, rescindo, 3, scidi, -scis

sum ; diruo, 3, -rui, -rutum 
lesújtok, affligo, 3, -flixi, -flictum 
leszek, fio, fieri, factus sum; sum 

esse, fui
letaszítok, deicio, 3, -ieci, -iectum 

letelepedem, consido, 3, -sedi, -sessum 
leteszek, depöno, 3, -posui, -positum 
levágok, occido, 3, -eidi, -cisum 
levegő, aér, aeris, m. 
lépcső, gradus, us, >«.
lépek valahová, ingredior, -grédi, 

-gressus sum
leülök, consido, 3, -sedi, -sessum 
lovas, eques, itis, »>.
Lucumo, Lucumo, onis, m. 
Lupercus, Lupercus, i, m.

in

madár, ávis, ávis, f. 
madárjóslat, augurium, ii, n.
magas, altus, 3
magával, magukkal, secum 
majd ha, SÍ
Mars, Mars, Martis, »«.
Marsmező, Campus, i, Martius, ii, m. 
már. iam
Március, Martius, ii, m. 
más, alius, ália, áliud 
másik, altér, éra, erűm 
másnap, áliö die 
második, secundus, 3 
meder, alveus, i, .... 
megakadályozok, impédio, 4, ívi, itum 
megalapítok, condo, 3, condidi, con

ditum
Megállító, Státor, öris (Juppiter mel

lékneve)
megcsókolok, osculor, ári, átus sum 
megcsördülök, increpo, 3, ui, itum 
megerősítek, confirmo, 1, ávi, átum 
megesküszöm, iüro, 1, ávi, átum 
megfogadok, vőveo, 2, vövi. vötum;

promitto, 3, si, ssum 
megfordulok, revertor, -verti, -versus 

sum
megfosztok, privo, 1, ávi, átum; spölio 

1, ávi, átum
megfutamodom, fugam capesso 
meggátolok, impedio, 4, ivi, itum
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meggyilkolok, trucido, 1, avi, atum 
meghagyok, relinquo 3, liqui, -lictum;

(parancsolok) impero, 1, avi, atum; 
iubeo, 2, iussi, iussum;

meghallgatok, audio, 4, ivi, itum 
meghallok, audio, 4, -ivi, -itum 
meghalok morior, mori, mortuus sum 
meghatok, moveo, 2, mevi, motum, 

tango 3, tetigi tactum, animum 
tango

meghódítok, Subigo, 3, egi, actum 
megígérek, polliceor, eri, pollicitus sum 
megijedek, exterreor, eri, -territus sum 
megijesztek, terreo, 2, ui, itum 
megindítok, commoveo, 2, -mevi, 

-metum
megismerek, cognosco, 3, -nevi, -ni- 

tum
megjelenek, appareo, 2, ui, itum; 

adsum, -esse, affui
megkapok, accipio, 3, -cepi, -ceptum 
megkímélek, parco, 3, peperci, parsum 
megkívánok, appeto, 3, -petivi, -pe

titum
meglakolok, poenas do, pendo, 3, 

pependi, pensum
megmondok, dico, 3, dixi, dictum 
megmutatok, demonstro, 1, avi, atum 
megnyalok, lambo, 3, lambi 
megnyerek, delenio, 4, ivi, itum 
megosztok, segrego, 1, avi, atum 
megölök, neco, 1, avi, atum; interficio,

3, feci, fectum
megparancsolok, iubeo, 2, iussi, ius

sum; impero, 1, avi, atum 
megpillantok, conspicio, 3, spexi, 

-spectum
megrántok, inhibeo, 2, -hibui, -hibitum 
megsebesítek, vulnero, 1, avi, atum 
megsegítek, adiuvo, 1, -iuvi, -iutum 
megsértek, violo, 1, avi, atum 
megszabadítok, libero, 1, avi, atum 
rnegszalasztok, fugo, 1, avi, atum 
megszegek, rumpo, 3, rupi, ruptum 

megszemlélek, recenseo, 2, censui,
censum, 

megszilárdítok, stabilio, 4, ivi, itum 
megtalálok, invenio, -veni, -ventum 
megtartok, teneo, 2, tenui, tentum 
megtámadok, aggredior, -gredi, -gres

sus sum ; adorior, oriri, adortus sum 
megtisztítok, lustro, 1, avi, atum 
megtöltök, compleo, 2, plevi, pletum 
megtudok, comperio, 4, -peri,-pertum;

cognosco, 3, -nevi, -nitum; scio, 4, 
scivi, scitum

megújítok, renovo, I, avi, atum 
megunok, taedet, 2, taeduit me 

alicuius rei
megüzenek, nuntio, 1, avi, atum 
megvárok, exspecto, 1, avi, atum 
megverek, devinco, 3, -vici, -victum 
megvesztegetek, corrumpo, 3, -rupi, 

-ruptum
megvédek, defendo, 3, di. Sum, 
megyek, eo, iri, ivi-ii, itum, peto, 3, 

ivi, itum
mellett, apud (acc.) 
mely, qui, quae, quod 
melyik, mely, quis, quid ? uter, utra, 

utrum ?
melyik a kettő közül, uter, utra, 

utrum ?
menekülés, fuga, ae, /. 
menekülök, fugio, 3, fugi, fugiturus 
mennyire, quantopere, quo mode 
merek, audeo, 2, ausus sum 
mert, quod, quia, nam 
mese, fabula, ae, f.
mesterember, faber, bri, m. 
messze, procul 
mező, campus, i, m.
még, adhuc 
mégis, tamen 
méltán, iure 
méltányosság, aequitas, tatis, f. 
mély, profundus, 3 
mi, noS
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miatt, Ob (acc.) 
mielőtt, priusquam 
miért, cur?
míg, dum 
mindazonáltal, tamen 
mindenki, omnis, e; quisque, quaeque, 

quidque
mindegyik, quisque, quaeque, quidque 
mindenünnen, undique
mindkettő, mindkét, uterque, utraque, 

utrumque
Minerva, Minerva, ae, f. 
mint, quam, ut 
mintha, quasi 
mikor, Cum 
miután, postquam 
mivel, quod, quia. Cum*, nad 
mondok, diCO, 3, dixi, dictum 
most, nunc 
mód, modus, i, m.
munka, opus, eris, n ; labor, oris, n. 
mutatkozom, appareo, 2, -parui, -pari

tum
művelek, CoiO, 3, Colui, Cultum

n
-n, -on, -en, -ön, in (abl.) 
nagy, magnus, 3 
nagyatya, avus, i, m.
nagyobbitok, augeo, 2, auxi, auctum 
nagyon, valde
nagyszerű, magnificus, 3 
nap. dios, oi, m., f. (idő) : Sol, SoliS m.

. (égitest)
Nápoly, Neapolis, is, /. 
nem, non, haud 
nem akarok, nolo, nolle, nolui 
nemcsak hanem is, non Solum

- sed etiam 
nemsokára, mox, paulo post 
nem tudok, nescio, 4, -scivi, -scitum ;

non possum ; ignoro
Neptunus, Neptunus, i, m. 
nevelek, educo, 1, avi, atum 

nevezek, nomino, 1, avi, atum ; appello, 
1, avi, atum; voco, 1, avi, atum 

néhány, aliquot
nélkül, Sine (ablj
nélkülözök, Careo, 2, ui (abl.) 
nép, populus, i, m.
név, nomen, minis, n. 
nézek, specto, 1, avi, atum 
néző, spectator, oris, m. 
nincs, non est 
nőstényfarkas, lupa, ae, f. 
növekszem, növök, creSCO, 3, crevi.

cretum
nővér, soror, oris, f.
Numitor, Numitor, oris, m. 
nyilvános, publicus, 3 
nyitvalevő, apertus, 3 
nyugodt lélekkel, aequo animo

o
odafutok, odaszaladok, accurro, 3,

-curri, -cursum
odatartok, praeboo, 2, ui, itum
ok, causa, ae, f. 
olajfa, oliva, ae, /.
oldal, latus, eris, n.
oltár, ara, ae, f.
olvasok, lego, 3, logi, lectum 
oly, tantus, 3, talis, e, tam
oly nagy, tantus, 3 
onnan, inde
Ostia, Ostia, ae, f. Róma kikötő

városa
ostromlók, Oppugno, 1, avi, atum 
oszlop, columna, ae, f.
osztály, ClaSSiS, is, f.
osztok, divido, 3, si, sum
óra, hora, ae, f.
öcs, frater, tris, m. minor, oris 
önként, Sponte, Sua Sponte 
öntözök, rigo, 1, avi, atum 
öreg, SeneX, SeniS, m.
öregebb, senior, oris 
örökség, patrimonium, ii, n.
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örök időre, in aeternum
öröm, gaudium, ii, n.-ében, örömmel, 

gaudio
örömest, libenter 
örülök, gaudeo, 2, gavisus sum 
összeállítok, conscribo, 3, psi, ptum 
összecsapok, confligo, 3, -flixi, -flictum 
OsszecsOdítek, concito, 1, avi, atum 
összehívok, convoco, 1, avi, atum 
Összeroskadok. collabor, -labi, -lapsus 

sum
Összes, omnis, e; cunctus 3, totus 3 
öt-öt, quini, ae, a 
ő is, ea, id 
őr, custos, Ödis, /H.
őrizet, praesidium, ii, h. 
ősi, patrius, 3

P
pajzs, scutum, i, n. 
palota, regia, ae, /.; domus us, f. 
panaszkodom, queror, queri, questus 

sum
pap, sacerdos, dotis, m. vates is m. /. 
parancs, iussum, i, n.
part, ripa, ae, f. ; tengerpart litus, 

oris n.
párthív, fautor, oris, hi. 
pásztor, pastor, oris, m. 
pénz, pecunia, ae, /. 
polgár, civis, is, ni.
Proca, Proca, ae, rn. 
pusztítok, deleo, 2, evi, etum 
Pythia, jósnő, Pythia, ae, f.

q
Quintilis (Junius hónap), Quintilis, 

is, HI.
r

-ra, -re, ad (acc.); in (acc.) 
rabló, latro, onis, m. 
rabszolga, servus, i, rn. 
ragyogok, renideo, 2, ui 
ravasz, astutus, 3 

Hittrich—Kliment: Latin olvasó- gyakorlókön yt>

rábeszélek, persuadeo, 2, si, sum 
rábízok, Credo, 3, didi, ditum (vlkire 

dat.)
rádobálok, congero, 3, -gessi, -gestum 

in (acc.)
rágalmazok, Vitupero, 1, avi, atum 
rátámadok, peto, 3, ivi, itum; impetum 

facio in aliquem
ráteszek, impono, 3, -posui, -positum 
Rea Silvia, Rea, ae, Silvia, ae, f. 
remélek, spero, 1, avi, atum 
rejtek, includo, 3, si, sum, (ahová 

dat.)
rejtve vagyok, lateo, 2, latui 
remény, spes, spei, f. 
reményre bátorítok, spem affero 
Remus, Remus, i, hi.
rend, ordo, dinis, m. 
rendezek, ordino, 1, avi, atum 
régen, elim
régi, vetus, veteris: antiquus, 3; pri

stinus, 3
régóta, pridem 
rémület, horror, eris, m.; terror, 

oris, HI.
rémülten, exterritus, 3 
rész, pars, partis, f. 
rohanok, ruo, 3, rui, rutum
-ról, -ről, de, e, eX (abl.) 
rom, ruina, ae, /.
Romulus, Romulus, i, hi. 
Róma, Roma, ae, /.
római, Romanus, 3
TOSSZ, malus, 3 
röpülés, volatus, us, m. 
röpülök, volo, 1, avi, atum 
rövid, brevis, e
rövid idő múlva, brevi tempore 
rút, foedus, 3

s

sabinus, Sabinus, 3 
saját, Suus, sua, suum 
sas, aquila, ae, /.

. I-II. 11
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saskeselyű, vultur, uris, m. 
Saturnus, Saturnus, i, m. 
seb, vulnus, eris, n.
segítek, iuvo, 1, iuvi, iutum 
segítség, auxilium, ii, n.
sem-sem, neque-neque, nec-nec 
senator, Senator, oris, m.
senki, senki sem, nemo, nullius 
serdülő, adulescens. Centis 
sereg, exercitus, us, m.
Sextilis (Augusztus), Sextilis, is, rn. 
sétálok, ambulo, 1, ávi, átum 
sietek, propero, 1, ávi, átum; festino.

1, ávi, átum
sík, campus, i, rn. aequus 3, planus 3 
síkság, planities, ei, f.
siratok, defleo, 2, -flevi, -fletum 
sírok, fleo, 2, flevi, fletum
sohasem, nunquam
sok, multus, 3 
sokaság, multitudo, dinis, f.
sokáig, diu, 
somfabot, baculus, i. Corneus, i 
sors, sors, sortis, f.: fortuna, ae. /: 
sótelep, salina, ae, /'.
sötét, opacus, 3 
sőt, imme 
sújtok, ico, 3, ici, ictum 
sűrű, densus, 3

sz 
szabad, licet, 2, licuit 
szabad, liber, era, erum 
szabadság, libertas, tátis, /. 
szabadító, liberator, oris, m. 
szalasztók, fugo, 1, ávi, átum 
számkivetés, exsilium, ii, n. 
számomra, mihi 
számunkra, nobis 
száműzetés, exsilium, ii, n. 
szándék, voluntas, tátis f.; Consilium, 

ii, n.
szándékosan, consulto 
szánok, destino, 1, ávi, átum 
szántóföld, ager, gri, m. 

származás, Origo, ginis, f. 
származom, nascor, nasci, nátuS Sum 
szárny (sereg szárnya), cornu, US, n. 
szelíd, mitis, e 
szelíden, comiter
szemlélek, Specto, 1, ávi, átum 
szentesítek, sancio, 4, sanxi, sanctum 
szerencse, fortuna, ae, f. 
szerencsétlen, infelix, CÍS 
szeretek, ámo, 1, ávi, átum 
szerezek, paro, 1, ávi, átum 
szerint, Secundum (acc.) 
szertartás, caerimonia, ae f.
szervezek, paro, 1, ávi, átum ; con

scribo, 3, -scripsi, -scriptum 
szerzek, paro 1, ávi, átum 
szék, sella, ae, f.
szép, pulcher, chra, chrum 
szépen, pulchre
szétrombolok, diruo, 3, -ui, -utum 
széttépek, dilacero, 1, ávi. átum 
szigorú, Severus 3
színlelek, simulo, 1, ávi, átum 
színkör, circus, i, rn.
SZÍV, cor, cordis, u. ; animus, i, ni. 
szívesen, libenter 
szívtelenül, animo duro 
szobor, statua, ae, f.
szolga, servus, i,’m.; minister, tri, m. 
szokás, mos, meris, ni.
szomorú, tristis, e; maestus, 3 
szomorúság, maestitia, ae. /: 
szomszéd, vicinus, i. m. ; finitimus, 

i, ni.
szomszédos, vicinus, a, um; finitimus 

a, um
szorongatok, urgeo 2, -si, -Sum 
szorongok, premor, premi, pressus 

Sum
szó, verbum, i, n.; VOX, vociS, f. 
szólok, diCO, 3, dixi, dictum 
szónok, Orátor, Öris, ni.
szörnyen, crudeliter 
szörnyű, horribilis, e.
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szülök, pario, 3, pépéri, partum 
szülők, parentes, ium, hi., f. 
szűkölködöm, egeo, 2, ui (abl.)

t

találkozom, Obviam vénio (vlkivel 
dat.)

találok, invenio, 4, -veni, -ventum 
tanácsház, curia, ae, /. 
tanácsolok, Suadeo, 1, Si, Sum 
tanácsot kérek, COnSulO, 3, ui, -Sul- 

tum (akitód acc.)
tanítok, doceo, 2, docui, doctum 
tanú, testis, ÍS, hi.; tanúul hívok.

testem facio 
tanúsítok, praesto, 1, -stiti, -stítum 
Tarpeia, Tarpeia, ae, /.
tartok, téneo, 2, ui, tum; vhova uta

zom vehor, vehi, vectus sum 
tartomány, provincia, ae, f. 
tartozom, débeo, 2, ui, itum (vlmivel 

aliquid); pertineo, 2, -tinui, -tentum 
(vlmihez ad acc.)

Tarquinius Superbus, Tarquinius, ii,
Superbus, i, m. 

tábor, castra, orum, n. 
tábort ütök, Castra facio 
támadás, impetus, us, m. 
támadok, (keletkezem) orior, 4, -ortus

Sum; megtámadok, adorior 4 
táplálok, nutrio, 4, ivi, itum 
tárgyalás, iudicium, ii, n. 
társ, SoCiuS, ii, m. 
távolság, intervallum, i, n. 
teendő, munus, éris, n. 
tehát, igitur 
tekintély, auctoritas, tatis, f. 
teljesítek, perficio, 3, -feci, -fectum 
templom, templum, i, n. aedes is f. 
terhek, kötelességek, munia, ium, h. 
termékeny, fecundus, 3 
terül el, sítus, a, um est 
terület, ager, gri,m.; (szent-) tem

plum, i, n.

terv, COnSÍIium, ii, n.
test, corpus, oris, n.
testvér, frater, tris, m.
teszek, facio, 3, feci, factum
teszek, helyezek, pöno, 3, posui, 

positum
tető, tectum, i, n.
tetszem, placeo, 2, cui, citum 
tett, factum, i, h.

| tettetem magam, simulo, 1, avi, atum 
tér, Campus, i. Hl. ; fórum, i, n. 
tétlenség, Ötium, ii, n.
Tiberis, Tiberis, is, m.

i tietek, vester, tra, trum
| tiszta, clarus, 3

tisztelek, cölo, 3, colui, cultum; vene
ror, ari, atus sum

tisztelet, hönor, oris. Hl. 
titokban, secreto
titkolok, célo, 1, avi, atum
-tói, -tői, a, ab (abl.)
továbbmegyek, pergő, 3, perrexi, per

rectum; procedo, 3, cessi, -cessum 
többi, reliquus, 3; ceteri, ae, a 
többnyire, plerumque 
tőgy, uber, éris, h.
töltök, ago, 3, egi, actum 
törekszem, nitor, niti, nisus Sum 
történik, aCCIdit, 3, accidit 
törvény, lex, legis, /'.
tribunus, tribunus, i, m. 
tribus, tribus, us, /.
Troja, Troia, ae, f.
trójai, Troianus, a, um 
trombitás, tubicen, cinis, m.
tudok, scio, 4, scivi, scitum; possum, 

posse, potui
túl, trans, ultra (acc.)
tüstént, statim
tüzelek, incito, 1, avi, atum; incendo,

3, -di, -sum
tűrök, patior, pati, passus sum 
tűz, ignis, is, m.
tűzzel-vassal, ferro ignique

n*
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u
udvar, aula, ae, /.
ugyan, quidem 
ugyanannyi, totidem 
ugyanaz, idem, eadem, idem 
ugyanis, nam
ujjongok, ovo, 1, avi, atum 
undok, foedus, 3 
i noka, nepos, otis, ni.
unszolok, fatigo, 1, avi, atum 
uralkodás, dominatio, onis, /*. 
uralkodom, regno, 1, avi, atum 
uralom, regnum, i, n.
után, post (acc.)
utód, successor, öris, ni. 
utoljára, ultimum 
utolsó, ultimus, 3 
úgymond, inquit 
úr, dominus, i, ni.
úrnő, domina, ae, f. 
üdvös, saluber, bris, bre 
üdvözlök, saluto, 1, avi, atum 
üldözök, persequor, -sequi, -secutus 

sum
ülök, sedeo, 2, sedi, sessum 
ünnepnap, dies, ei festus, i, m. 
üres, vacuus, 3 
ütközet, proelium, ii, n.; pugna, ae, f. 
üzenek, indico, 3, -dixi, -dictum

v
vad, ferox, ocis 
vadállat, fera, ae, f. 
vadász, venator, oris, ni.
vadászom, Venor, ari, atus sum 
vagyok, sum, esse, fui 
vagyon, res familiaris, /.; census,

us, m, 
vagyonbeQslés, census, us, hi. 
vagyoni viszony, habitus pecuniarum 
vájjon, utrum 
vakmerő, audax, acis 
-val, -vel, cum (abl.) 

vala, erat; valának, erant 
valaki, valami, aliquis, aliquid 
vallásosság, religio, onis, /’. 
van, est 
vannak, sunt 
vádlott, reus, i, HI.
vádolok, accuso, 1, avi, atum, amivel

(gen) 
vágyódom, cupio, 3, ivi, itum, amire

(acc.) 
válaszolok, respondeo, 2, di, sum 
választok, Creo, 1, avi, atum; eligo,

3, -legi, -lectum 
vár, arx, arcis, /. 
várakozom, exspecto, 1, avi, atum 
váratlan, improvisus, 3 
várok, exspecto, 1, avi, atum 
város, urbs, urbis, oppidum, i, n. 
városi, urbanus, 3 
vejibeliek, Veientes, ium, m. 
verseny, certamen, minis, n. 
veszedelem, discrimen, minis, n. 
veszek, accipio, 3, cepi, ceptum 
veszek feleségül, uxorem duCO 
veszély, periculum, i, n. 
vezetek, duco, 3, duxi, ductum 
vezér, dux, ducis, ni. 
védek, defendo, 3, di, sum 
végezek, fungor, fungi, functus sum 
véghezviszek, perficio, 3, -feci, 

-fectum
végignézek, specto, 1, avi, atum 
végre, tandem 
végzek, gero, gessi, gestum 
végzet, fatum, i, n.
vélek, puto, 1, avi, atum; censeo, 2, 

censui, censum
véres, sanguineus, 3 
vérontás, sanguis, guinis, hi. 
vész, veszedelem, pernicies, ei, f.; 
vészt forralok, perniciem paro, peri

cula paro
vidék, regio, onis, f. 
villám, fulmen, minis, n.
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villogok, fulgeo, 2, si, sum 
virág, flÖS, flöris, m.
virágzóm, flöreo, 2, ui
viselek, géro, 3, gessi, gestum; subeo, 

-ire, -ii, -itum; fero, ferre, tuli, la
tum

viselkedem, sum, esse, fui 
viseltetem, sum, esse, fui 
viszály, certamen, minis, n.
viszek, porto, 1, avi, atum; fero,ferre, 

tüli, latum
visszaadok, reddo, 3, reddidi, redditum 
visszafolyik, refluo, 3, -fluxi, -fluctum 
visszakövetelek, repeto, 3, -petivi, 

-petitum
visszatartok, retineo, 2, -tinui, -tentum 

visszautasítok, repudio, 1, avi, atum 
visszavonulok, redeo, -ire, -ii, -itum 
vitatkozom, disputo, 1, avi, atum 
víz, aqua, ae, f.
volt, fuit, erat
voltak, fuerunt, erant
vonszolok, traho, 3, traxi, tractum 
vonulok, succedo, 3, -cessi, -cessum; 

me recipio
vő, gener, eri, m.

z
zárok, claudo, 3, clausi, clausum 
zörej, strepitus, US, m. 
zsarnok, tyrannus, i, m.
zsákmány, praeda, ae, f'.
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