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!Kedves 5iam!
Szinte magam előtt lótom elkeseredett arcodat:

Nem megy ez a latin! Hidd el, hogy megy az, csak
akarni kell. Houuoza el komolyan, hogy végigdolgo
zod ezt a könyvet, s meglótod: lóradsógod meghozza
gyümölcsét.

Hogy csinóld? Hót úgy, hogy keresd ki először
a tórgymutatóban, melyik lapot: van az az anyag,
melyet éppen tanultok az iskolóban. Aztón takard el
a latin szöveget és - szükség esetén szótór segitsé
gével - fordítsd le a magyar részt. Mikor kész vagy,
hasonlítsd össze a kettőt s javítsd ki lorditósodat.
Az apró kis szórnok a hó tul taJólhat6 magyarózatokra
utalnak.

Ha ezt igy végigcsinólod, az eredmény nem me
rad el. A latin nyelvtan ugyanis nem puszta szabóly
gyüjtemény lesz szómodra, hanem megtanulsz latinul
gondolkodni. Ezt akarjók előmozdítani a zórójelbe tett
rossz magyar lorditósok is. Különben a magyar szö
vegben is vétettem néha édes anyanyelvünk ellen,
csakhogy közelebb hozzam a két nyelvet egymóshoz
s ezzel megkönnyitsem a lorditóst.

Ha pedig úgy érzed, hogy Te móskép is le tudod
lorditani a mondatokat latinra, mutasd meg forditóso
dat a Tanár úrnak, lj majd megmondja, helyesen
gondolkodtól-e. O fog legjobban örülni, ha ló tja,
hogy Te mm túlvagy a nyelvtani nehézségeken és
mm azon töröd a fejedet, hogyan mondhaUók ezt
szépen a r6maiak.

Most pedig munkáral Ne múljék el nap a nélkül,
hogy egy-két mondatot le ne fordítottól volna. Gya
korlat teszi a meetett. Te is az leszel.

Kitartóst és latinb61 egyest kfvón
Budapest, 1943 augusztus 21-én

a SZERZO.



JELMAGYARAzAT:

+ pont után: az egész mondat szenvedő.

+ írásjel előtt: csak az a mondatrész szenvedő.

J. Jámbor-Kemenes: Latin nyelvtan.
E: Esztergomy-Gaál-Nagy: Latin nyelvtan.

HASONLO SZELLEMŰ KONYVEK:

Nagy József: Gyakorlati latin alaktan. (I-IL oszt.)

Révész László: Latin nyelv- és stílusgyakorlatok.



I. MONDATR~SZEK

l. Allftmányklegészító

a) Kettős Nom. esse, tieri stb. u/ón

l. Pet&U Sándor köllOnek
szil.1etett.
2. A király nemsokára ke
gyetlenné vált.
3. Az lsten Fia embené lett.
4. Ez a tanuló jónak látszik.

5. Városaink rövid idő alatt
naggyá lettek.
6. Kinizsi Pál a harcban bá
tor férfiúnak mutatkozott.
7. A szónok rövid Idő alall
híressé vált.
8. Hazánk a világháború
után kicsiny lett.

9. Egy gyermek lett akkor a
magyarok királya.
ID. Barátom, te mindig bol
dognak látszol.
ll. Senki sem lesz gyáva
sággal' halhatatlanná.
12. Szorgalommal' kitOnö
tanulókká lehettek.

Alexander Petőfi poeta na
tus est.
Rex mox crudelis evaslt.

Fllius Dei homo factus est.
Hic discipulus videtur bo
nus.
Urbes nostrae brevi ma
gnae factae sunt.
Paulus Kinizsi in proeli o vir
íortís apparult.
Orator brevi clarus factus
est.
Palria nostra post beUum
omnium gentium parva eva
sit.
Puer tunc rex Hungarorum
exstitit.
Amice, tu semper felix vi
deris.
Nemo fit ignavia immortalis.

Diligentia discipuli eminen
les.. lIeri poteslis.
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bJ Kettős Nominativus appel1arl stb. után

l. Mátyást Magyarország
legigazságosabb királyá
nak nevezik. + (Mátyás ne
veztetik.)
2. Valamikor mindent újnak
tartottak. + (Minden tar
tatott.)
3. Barátomat szorgalmasnak
tartják. + (Barátom tarta
tik.)
4. Ezt a várost egykor Sa
bariának nevezték. + (Ez
a város neveztetett.)
S. A szokást második ter
mészetnek hivják. + (A szo
kás hivatik.)
6. Horthy Mikl6st Magyar
ország kormányzójának
nyilvánitották. + (H. M.
nyilvánlttatott.)
7. Ezt a folyót Dunának
hivják. + (Ez a foly6 bí
vatik.)
8. Rómát Itália fejének ne
vezik. + (R. neveztetik.)
9. Fábiust diktátomak ne
vez~ék ki. + (Fablus ki
neveztetett.)
10. Cicer6t a haza atyjának
tartották. + (C. tartatott.)
ll. Az ilyen könyveket mín
dig szépnek tartják. + (Az
ilyen könyvek tartatnak.)
12. Barátom atyját válasz
tották meg abban az isko
lában tanit6nak. + (Atyja
választatott.)

Matthias rex Hungariae tu
stlssimus appellatur.

Omnia olim nova' habe
bantur.

Amicus meus diligens ha
betur.

Haec urbs olim Sabaria
appellabatur.

Mos natura altera nomina
tur.

Nicolaus Horthy gubernator
Hungariae declaratus est.

Hoc Oumen Danubius vo
catur.

Roma caput ltaliae noml
natur.
Fablus dictator dictus est.

Cicero pater patriae habe
batur.
Tales Iibrl semper pulchrl
ducuntur.

Pater amid mei in ea
sch ola magister electus est.



13. Sokakat tartanak tudós
nak. akik nem (azok). +
(Sokan tartatnak.)
14. Kiket választottak akkor
konzullá? + (Kik válasz
tattak?)
15. A rég! magyarokat Isten
nyilainak nevezték. + (A
magyarok neveztettek.)
16. Mátyást Magyarország
királyává választották. +
(M. választatott.)
17. Magyarország legmaga
sabb hegyeit Kárpátoknak
hivják. + (Hegyei hivatnak.)
18. Széchenyt Istvánt a leg
nagyobb magyarnak neve
zik. + (Sz. I. minden ma
gyarok legnagyobbikának
neveztetik.)
19. Deák Ferencet a haza
balcsének hivják. + (D. F.
hivatik.)
20. Itália legnagyobb váro
sát Rómának hfvJák. +
(Városa hivatik.)
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Multi putantur docU. qui
non sunt.

Qui tuno consuJes declarau
sunt?

Veteres Hungart sag!ttae
Dei nommabantur.

Matthias rez ·Hungariae
creatus est.

Montes altissimi Hungariae
Carpati vocantur.

Stephanus Széchenyt maxi
mus omnium Hungarorum
nominatur.

Franciscus Deák sapiens
patriae vocatur.

Urbs Italiae mazlma Roma
appellatur.

2. Az állítmánykiegészítő egyezése

aj Substantivum mobile

l. A Nap az ég királya.
2. A Hold a csillagok ki
rálynéJa.
3. A falusi élet a szorgalom
tcmftómestere.

Sol est rez coeli.
Luna est regina steUarum.

Vita rusUca magistra dili
qentiae. est.
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4. A 8a8t a madarak kiróly
néJónalt nevezik. + (A sas
neveztetik.)
5. Az oroszlón az óllatok
kirólya.
6. Az id6 az élet tanJtója.
7. A virág'a tavasz hírnöke.
8. A gólya a tavasz hfmöke.
9. Atyám az én segítöm.
10. Anyám az én segftéSm.
ll. A kór a balgák tanítója.

12. Az igazság az erények
úrnője és kirólynéSje.

Aquila regina avium nomi
natur.

Leo est rez animalium.

Tempus est magister' vitae.
Flos est DUntius veris.
Ciconia est nuntia veris.
Pater adiutor meus esi.
Mater adiutriz mea est.
Damnum est magister stul
torum.
lustitla est domina et re
gina virtutum.

b) Több alany után

l. Az atya és a fiú elutazolt.
2. Az anya és a leány el
utazott.
3. Az atya és a leány el
utazott.
4. Az anya és a fiú eluta
zott.
5. Testvérem és nővérem

ebben a városban szüleitek.
6. Az anya és a gyermekek
megölelték az atyát.
7. A haragot és az elfogult
ságot kerülni kell. + (Ke
rülendéSk.)
8. A halál és az álom igen
hasonlók.
9. Jótétemény és jogtalan
ság egymással ellentétesek.
10. Mindenkinek az arca és
15zeme felém fordult.

Pater et filius profecti sunt.
Moter et filia profectae sunt.

Pater et filia profecti sunt.

Moter et filius profecti sunt.

Frater meus et soror mea
in hac urbe nati sunt.
Mater et liberi patrem am
plezi sunt.
Ira et studium fugienda
sunt.

Mors et somnus similllma
sunt.
Beneficium et iniuria inter
se contraria sunt.
Omnium ora et oculi in me
conversi (conversa) sunt.
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e) Személy- és dolognevek vegyesen

I. A kalonák és a hadijelek MUltes et signa militaria
már nem látszottak. iam non SUDt visI.

3. Jelz6

l. A győztes légió megérke
zett a városba.
2. A királyban harcos lélek
volt.
3. Ez a hegy a rablók rej
tek (elrejtö) helye.
4. A rómaiak elött nyitva
állott minden tenger és
(száraz) föld. (A r.-nak.)
5. Az ellenség minden szán
tóföldet és minden várost
elpuszUtott.
6. Minden lakóház és épü
let kigyulladt.
7. Ez a diák a legnagyobb
buzgósággal és gonddal'
tanul.
8. Az igazságos MátyáS"
ebben a városban is volt.
9. A hires Róma most is a
vUág csodája.

10. A hlSs Zrinyi Szigetvár
várát .védelmezte.
ll. Ez a bölcs Deák Ferenc
szobra.
12. Itáliai utazásunk (Itá
liába) kellemes lesz.
13. Irántam való jóakaratod
dicséretreméltó.

Legio victrix in urbem ad·
venit.
In rege bellator animus
erat.
Hic mons est locus occul
talor latronum.
Romanis omnia maria ter
raeque (omnesque terrae)
patebant. .
Hostes omnes agros et (om
nia) oppida devastaverunt.

Omnes domus et (omnia)
aedlficia incendebantur.
Hic discipulus summo stu
dio summaque cura discit.

Matthias, rex iustissimus,
etiam in hac urbe erat.

. Boma, urbs clarissima,
etiam nunc miraculum mun
di est.
Zrinyi, viI fortis simus, arcem
Szigetvár defendebat.
Haec esi statua Francisci
Deák, viIi prudentlssimi.
Iter nostrum in Italiam iu
cundum elit.
Tua in me benevolentia
laudabIlis est.
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14. Vér nélkQl (való) áldoza- Sacra sine sanguine deis
tokat mutattak be az iste- facta sunt.
neknek. + (Aldozatok csí-
náltattak.)
IS. A városból (való) mene.' Fuga ex urbe terribilis erat.
külés szömyii volt.
16. A katonák visszatérése Reditus militum in castra
a táborba már igen nehéz iam difficillimus erat.
volt.
17. A szülök iránt(i) kegye- Pietas erga parentes pul-
let a legszebb erény. cherrima virtus est.

4. Allitmányi jelz6

l. Haragosan beszélsz.
(Mint haragos.)
2. Te mondtad ezl nekem
először. (Mint elsö.)
3. Ez a város pusztult el
utolsónak. (Mint utolsó.)
4. A költ6 irás közben halt
meg. (Mint bő, Irva.)
5. Ezt a beszédet én olvas
tam el először. (Mint első.)

6. A madár a (a tetején
énekel. (A legmagasabb
fán.)
7. Katonáink az ellenség
vezérét élve fogták el.
(Mint éll5t.)
8. Sok diák nem sz(vesen
jár iskolába. (Mint nem
akaró.)
9. Először ezt a levelet kdld
tem el neked. (Mint elsőt.)

Iratus loquerls.

Tu mihI hoc primus dixistl.

Haec urbs ultima deleta est.

Poela seribens mortuus est.

Hane orationem ego prlmus
legI.
Avis in summa arbore can
tat.

MiUtes nostri ducem ho
stium vivum eeperunt.

Multi discipuli inviU seho
Iam bequentant.

Ad te hanc epistolam prl
mam misi.



10. Neked hiszek egyedül.
(Mint egyedülinek.)

ll. Ha vétkeztem, tudatlanul
tettem. (Mint nem tudó.)

12. A legrosszabb emberek
(azok), akik tudva hamisat
mondanak. (Mint tudók.)

13. Remus látott előbb ma
darakat. (Mint elsöbb.)

14. A hajók egészen fából
készültek. (Mint egészek
csináltattak.)

15. Senki sem élhet egye
dül. (Mint egyedüll.)

16. A vadász élve fogta el
a szarvast. (Mint élöt.)
17. Vidáman teszem minden
kötelességemet. (Mint vi
dám.)
18. Ki érkezett meg elsönek
az iskolába? (Mint elsl5.)
19. (Ne) beszélj semmit ba
rátomról távollétébenI
(Mint távollevörö!.)
20. Távollétemben is sokat
hallottam rólad. (Mint tá
vollevő.)

21. A tanár (úr) nekem adta
elöbb a könyvel. (Nekem
elsöbbnek.)
22. A szülőket életÜkben és
halálukban egyaránt tisz
teln! kell. (Mint élök és
megholtak tisztelendök.)
23. Ez a csapat állott ellen
egyedül az ellenségnek.
(Mint egyedüli.)

11

Tibi solf credo.

Si peccavi, inscius v. ía
sciens feci.

Pessimi sunt homines, qui
scientes falsa dicunt.

Remus prior aves vidit.

Naves totae ex ligno factae
sunt.

Nemo solus vivere pote~t.

Venator cervam vivam
cepit.
Laetus facio omnia oUicia
mea.

Quis primus in scholam ad
venit?
Nihil loquaris de amico meo
absenti.

Etiam absens multa de te
audivi.

MagisteI mihi priori librum
dedit.

Parentes et vivi et morIui
colendi sunt.

Haec manus sola hostibus
restitit.
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24. A szenátus nem szivesen Senalus invitua legalos ad
küldött követeket az ellen- hosles mieit.
séghez. (Mint nem akaró.)
25. A menekültek szomo- Prolugi in urbe tristes in-
rúan járkálnak a városban. cedunt.
(Mint szomorúak.)

5. Állítmányi értelmező

l. Egyesek iljúkorukban
halnak meg. (Mint ifjak.)

2. Atyám ezt a könyvet
gyermekkoromban adta ne
kem. (Nekem, mint gyermek
nek.)

3. Öregkoromban nem fo
gom ugyanazokat csinálni,
amiket most gyermekkorom
ban csinálok. (Mint öreg,
mint gyermek.)

4. Titus katonaként ment el,
lövezérként tért vissza.
(MinI katona, mint fővezér.)

5. Cicero konzul korában
Call1Inát a városból kiüzte.
(Mint konzul.)

6. Az ifjú az ellenség köve
teként jött a táborunkba.
(Mint követ.)

7. Atyám ifjúkorában szor
galmasan tanulta a latin
nyelvet. (Mint ífjú.]

8. Az ellenség nemes em
bereket küldött követként a
vezérhez. (Mint követeket)

Nonnulli adolescentes mo
nuntur.

Pater hUJ1c llbrum mihi
puero dedit.

Senex non eadem laciam,
quae nunc puer lacio.

Titus miles abiit, imperator
redUt.

Cicero consul Calillnam ex
urbe expulit.

luvenis legatus hostium in
castro nostra venit.

Pater meus adolescens Iín
guam Latinam diligenter
discebat.

Hostes viros íi;;blles ad
ducem legatos miserunt.
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6. Accusativus igék mellett a magyarlói
eltér61eg

l. Miért félsz atyádtól?
2. Anyám segft a szegé
nyeken.
3. Ezzel a könyvvel tarto
zom neked szolgálatodért.
4. Ebben az ügyben atyád
tól kérj tanácson
5. Futásban' nem versenyez
hetsz testvéremmel.
6. Kifogy tam az időbőL (Az
idő elhagyott engem.)
7. 'Orlzkedjél a hamis em
berektőll

8. Ki elől ~utsz?

9. A rómaiak bosszút áll
tak" a szomszédokon a jog
talanságokért.
10. A fiú bosszút állt" aly
jáérl.
ll. A beteg tanácsot kéri
az orvostól.
12. Mindig ismeretlen baj
lól félek.
13. Mikor fogyott el a pén
zed? (Mikor hagyott el té
ged a pénz?)
14. A rablók halállal fenye
gették meg a kereskedőI.

IS. Hasznos (dolog) a hoz
záértőktől tanácsot kémi.
16. Tisztelettel tartozol ta
náraidnak.
17. Az ellenség kegyetlenül
bánt ,a foglyokkal.

Quare patrem times?
Mater mea pauperes ad
iuvat.
Hunc l1brum Ubi pro officio
tuo debeo.
De hac re patrem consule1

Cursu fratrem meum (ad)
aequare non potes.
Tempus me defeci!.

Cave homlnes falsos I

Quem fugis?
Romani viclnos pro iniuriis
ulti sunt.

Filius patrem ultus esI.

AegrotuB medicum consu
luít.
Semper malum ignotum
metuo.
Quando pecunia te defecit?

Latrones mercatorl mortem
minabantur.
Ullle est peritos consulere.

Hono rem debes magistris
luis.
Hostes captivos crudeliler
traclabant.
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18. A vezér bosszlit akart
állni az ellenségen a király
haláláért.
19. A kutya a tolvajnak is
hfzeleg.
20. Katonáink nem féltek a
veszedelmekt61.
21. Atyám szlvesen segItett
szüleidnek.
22. Ki fog bosszút állni
ezekért a Jogtalanságokért?
23. A diákban bennszorult
a sz6. (A diákot elhagyta a
hang.)
24. A szorgalmas diák soha
sem menekiU a munka el6L
(KerüU a munkát.)
25. Miért hizelegsz ennek az
embernek?
26. Rád is vár a halál.
27. Büntetés vár rám, ha ezt
megcsinálom.
28. A köznép félt az atyák
er6szakosságát61.

Dux hostes pro morte regis
ulcfsci volult.

Canis furem quoque adula
tur.
MUltes nostri pericula non
timuerunt. .
Pater meus parentes tuos
libenter adiuvit.
Quis has iniurfas ulcisce
tur?
Discipulum vox defecU.

Discipulus dtligens nun
quam fugit laborem.

Quare hunc hominem adu
laris?
Mors etiam te manet.
Poena manet me, si hoc
facio.
Plebs violentiam patrum
timebat.

7. AccusaUvus a személytelen Igék mellett

aj Decet stb. me1lett

l. A tanul6khoz szorgalom
illik.
2. A dolog nem kerülte el
atyád figyeImét. (Atyádat.)
3. Minden polgárhoz illik a
hazát szeretni.

Discipulos dlligentia decet.

Res non praeterlit patrem
tuum.
Omnes cives decet patriam
amare.



4. Talán sohasem fogsz csa
16dni ebben a reményed
ben. (Ez a remény sohasem
csap be téged.)

5. Ami illik a férfihoz, gyak
ran nem illik a gyermekhez.

6. Minden gyermek örömét
leli a játékban. (Minden
gyermeket gyönyörködtet a
játék.)

7. A király halála nem ma
radt sokáig rejtve a nép
el6tt.
8. J61esik nekünk téged
lámi. (Gyönyörködtet ben
n11Dket.)

9. Okos (emberek)hez nem
illik igy beszélni.

10. Csal6dtam ebben a vé
leményemben. (Ez a véle
ményem megcsalt engem.)

ll. Szerénység illik az Ujú
hoz.

12. A tanul6 restsége nem
kerillte el a tanár figyelmét.
(A tanárt.)

13. Mindenki örömét leU a
szép muzsikában. (Minden
kit gyönyörködtet a zene.)

14. Ez a tett nem illett hoz
zád.

15. SzomolÚságod nem ke
rilU el figyelmemet. (Enge
met.)
16. Ezek a szavak hozzád
legkevésbbé illenek.

15

Fortasse nunquam haec
spes te fallel

Quod virum decet, puerum
saepe dedecet.

Omnes pueros ludus iuvat.

Mors regis populum non diu
latuit.

luvat nos te videre.

Doctos dedecet sic loquL

Haec opinio me fefellit.

Modestia decet adolescen
tem.
Pigritia discipuli magistrum
non fugit.

Musica pulchra omnes
iuvat.

Hoc factum te dedecuit.

Tristitia tua me non prae
tertt.

Haec verba te minime de
cent.
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17. Az ellenség tervei nem
keIÜlték el a vezér figyel
mét. (A vezért.)
18. Ki nem leli örömét a
mesékben? (Kit nem gyö
nyörkOdtetnek a mesék?)
19. Ez nem fogja elkerülni
szüleid figyelmét. (Szülei
det.)
20. Hogyan kerillhe"ék el
llgyelmedet ezek a köny
vek? (Tégedel.)

Consilla hostium ducem non
praeterlerunt.

Quem fabulae non iuvant?

Hoc parentes tuos non prae
terlblt.

Quomodo hi librl te prae
terire potuerunt?

b) Miseret stb. mellett

l. Szánjuk ezeket a szegé
nyeket. rEltölt bennünket e
szegényeknek a (szánása).)
2. A gonosztev6 megbánta
gaztettét. [A gonosztevőt el
töltöIle gaztettének a (meg
bánása).)
3. Ez a tanuló restelli a
munkál. (Ezt a tanulót el
tölti a munkának a (restel
lése).)
4. Valamikor bánni fogod
lustaságodat. [Majd eltOlt
téged lustaságodnak a
(megbánása).)
5. Nem un od az ilyen köny
veket? [Nem tölt el téged az
ilyen könyvek (megunása)?)
6. Restellem hanyagságo
mat. [Eltölt engem hanyag
ságomnak a (restellése).)
7. Szántak téged, fiúi (Eltölt
engem az irántad való szá
nalom.)

Miseret nos horum pau
perum.

Latronem paenltuit sceleris.

Hunc discipulum piget la
boris.

Allquando paeniteblt te
pigrltiae tuae.

Non taedet te talium libro
rum?

Piget me negUgentiae meae.

Miseret me tui, pueri



8. Sohasem bóntam meg
ezt a tettemet. [Sohasem
taltött el engem -ennek a
tettnek a (bónata);]
9. Miért nem szónJótok meg
ezeket a nyomorultakat?
(Miért nem tölt el bennete
ket ezeknek a nyomorultak
nak a (megszánósa)?]
10. Unjuk mIncUg ugyanazo
kat a dolgokat hallani.
[Untat bennünket.]
ll. Sohasem szégyeltem ezt
megvallani. [Sohasem töl
tatt el engem a szégyen.]
12. Az Isten is megkönyö
rül az a1ózatos bllnasököo.
(Az Istent is eltöm a bbö·
söknek a (megszónósa).]
13. Sokan restellik szegény
séqllket. [Sokakat eltölt a
szegénységük (szégyene).]
14. Meg fogjótok bánni ezt
a terveteket. [El fog talteni
benneteket e terv (meg
bánósa).)
15. A rómaiak sohasem un
tók meg a jótékokat. lA ró
maiakat sohasem töltötte el
a J6tékoknak a (meg
unósa).]
16. Ki nem unja a fecsegöt?
(Kit nem tölt el a fecseg6
(megunása)?)
17: Tisztességes (ember)
8zégyenlene Ilyen (dolgo
kat) cslnólnl. lA tisztességes
embert eltöltené a szégyen.]

17

Nunquam me huiU8 factl
paenituU.

Quare non mlseret vos ho
rum miserorum?

Taedet nos semper eadem
audire.

Nunquam puduU me hoc
confiterl.

Etiam Deum mlseret pecca
torum homiUum.

Multos plget paupertatis.

PaenltebU vos huiu8 con
sWi.

Romanos ludorum nunquam
pertaesum est.

Quem non taedet loquacls?

Honestum puderet talla fa·
cere.

2
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18. Rövidesen megbánta
minden fgéretét. [Eltöltötte
6t fgéreteinek a (megbá
nása).]
19. A fiúk nem unták meg
a falusi életet. [A fiúkat nem
tClltötte el a falusi életnek a
(megunása).)
20. SoJlase szégyeld egy
szer1l szüleidet! ISose tölt
sön el tégedet egyszeril
szüleidnek a (szégyen
lése).]
21. Az emberek gyakran
megbánják előbbi szándé
kukat. [Az embereket eltölti
előbbi szándékuknak a
(megbánása).]
22. Sohasem restellték ök a
vállalkozásukat? [Nem töl
tötte el iSket sohasem a
vállalkozásuknak a (szé
gyene)?]
23. A király nagyon meg
szánta iSket. [A királyt el
töltötte azoknak a (megszá
nása).]

Brev! omnium promissorum
paenituit eum.

Pueros vitae rusticae non
est pertaesum.

Nunquam pudeat te humi
lium parentum tuorum!

Homines saepe paenitet
prioris consilil.

Nunquam eos incepti sui
pigu1t?

Regem valde mlseruit
eorum.

8. Accusativus loci

1. Szfl1eim Rómába utaztak.

2. Akarsz-e velem jönni
Athénbe?
3. A kereskedők tegnap De
lusba hajóztak.
4. A hajóhad Kartbágóba
utazott.

Parentes mel Romam pro
fecti sunt.
Vis-ne mecum Athenas
venire?
Mercatores heri Delum navi
gaverunt.
Classis Carthaginem pro
fecta eit.



5. Anyóm holnap Aquincum
ba akar menni.

6. A követek Korinthusba
mentek.
7. Holnap hazamegyek (v.
hazamegyünk).
8. Igen sz(vesen megyek
falura.
9. A katonák a táborból
hazatértek.
10. Miért utazol el Corioliba?

ll. Klt küldtek követnek
Velibe? + (Ki küldetetl mint
követ?)
12. A beteg tanulót haza
vezették. + (A tanuló ve
zettetett.)
13. Mikor akarsz visszatérni
Budapestre?
14. A te gyermekeid vezet
tek bennünket haza.
15. Sok hajót küldtek Cip
rusba. + (Sok hajók kül·
dettek.)
16. Atyám Róma városába
(v. Rómába, az örök város
ba) utazott.
17. A vezér TarquinJibe, Et
fÚria legvirágzóbb városá
ba ment.
18. A költő Antiochia váro·
sába (v. Antiochiába, az
igen hires városba) érke
zett.
19. Miért nem Jössz Buda
pestre, a legszebb városba?
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Mater mea cras Aquincum
se conferre vult.

Legati Corinthum se con
tulerunt.

Cras domum redibo (v. do
mos redibimus).
Libentissime me rus eon
fero.
Milites ex castris do~os
redierunt.
Quare Coriolos profici
ecerie?
Quis Velos legatus missus
est?

Discipulus aegrotus domum
reductus est.

Quando vis Budapestinum
reverti?
Liberi tul nos domos de
duxerunt.
Multae naves Cyprum mis
sae sunt.

Pater meus in urbem Ro·
mam (v. Romam, tn urbem
aeternam) profectus est.
Dux Tarqulnios, in urbem
Etrurlae t10rentisslmam se
contulit.
Poeta in urbem Antiochlam
(v. Antiochiam, ln urbem
celeberrimam) pervenit.

Quare non venls BudapestI
num, ln oppidum pulcherrl
murp?
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20. A szép Szombathelyre Sabariam, ln urbem pul-
utazom. cherrimam proficiscor.

9. Accusativus temporis

l. A kényúr Hz évig nyomta
el a várost.
2. Ez az öreg nyolcvan
éves.
3. A király már három éve
uralkodik (vagy: harmadik
éve).
4. Nyolc évig Járunk ebbe
az iskolába. (Látogatjuk ezt
az iskolát.)
5. Már Hz napJa olvasom
ezt a könyvet.
6. Tizenhárom éves vagyok.
7. Az ellenség sok hónapon
keresztül a városban tar
tózkodott.
8. Néhány napig itt akarok
maradni.
9. Egy egyh6napos gyer
mek halt meg tegnap.
10. Két egyhónapos gyer
mek halt meg tegnap.
ll. Egyes állatok egy napig
élnek.
12. A király hl1széves korá
ban foglalta el a trónt (az
uralmat).
13. A katonák sok napig
harcoltak.
14. Az 6 atyja negyvenéves
korában halt meg.

Tyrannus decem annos ur
bem opprimebat.
Hic senex octoginta annos
natus est. .
Rex tres iam" annos (annum
iam tertium) regnat.

Octo annos hanc scholam
frequentamus.

Decem iam dies hunc li
brum lego.
Tredecim annos natus sum.
Hostes multos menses in
urbe commorabantur.

Aliquot dies hic manere
volo.
Puer unum mensem natus
heri mortuus est.
Duo pueri unum mensem
nati heri mortui sunt.
Quaedam animalia unum
diem vivunt.
Rex viginti annos natus do
minatum occupavit.

Milltes multos dies dimica
bant.
Pater eius quadraginta an
nos natus mortuus esI.



15. Tizenkétéves leányok
szfvesen olvasnak ilyesmi
ket.
16. Ez a férfi sok éven ke
reszldl vak volt.
17. A gyermekek hatéves
korukban kezdenek Iskolá
ba járni. (Kezdik látogatni
az Iskolát.)
18. Atyám már két (v. má
sodik) hónapja távol van.

19. Ma csak öt órát alud
tam.
20. A hadsereg egy élen át
a város előtt volt.
21. A beteg már negyedik
napja semmit sem eszik.
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PueUae duodeclm annos
natae libenter talla lequnt.

Hic vir multos annos caecus
erat.
Pueri sex annos nati scho
Iam úequentare íneípíunt,

Pater meus duos iam men
ses (v. mensem Iam secun
dum) abest.
Hodie quinque horas tantum
dormlebam.
ExercItus unam noctem ante
urbem erat.
Aegrotus quartum Iam diem
nihil edit.

10. Accusativus mensurae

l. Ez a torony hetven láb'·
magas.
2. Ez az llt húsz láb széles.

3. A város a tengertől ezer
lépésnyire volt.
4. A katonák harminc láb
széles árkot húztak.
5. A házak nyolcvan lépés
nyire álltak egymástól.
6. Ezek az árkok kétszáz
lépés hosszúak.
7. A katonák negyven láb
magas sáncot" hánytak.

Haec turris septuaginta pe
des alta est.
Haec via vlglnll pedes lata
est.
Urbs a mari mille passus
aberat.
Milites fossam triginta pe
des latam duxerunt.
Domus octoginta pedes in
ter se distabant.
Hae fossae ducentos pedes
longae sunl.
Mililes aggerem quadra
ginIa pedes altum exstruxe
runt.

"
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8. A folyó a várostól hét
száz lépésnyire van.
9. A rómaiak az ellenségtől
kilencszáz lépésnyire tábort
vertek.

10. A templomunk hatvan
láb hosszú.

ll. Az ellenséges hadsereg
a mi táborunktól hatszáz
lépésnyire megtelepedett.

Flumen ab urbe septlngen
tos passus abest.

Romani nongentos passus
ab hostibus castra posu
erunt.

Templum nostrum sexaginta
pedes longum est.

Exercitus lnimicus sescen
tos passus a castris nostris
consedit.

11. Kett6s Accusativus

aj Appellare stb. mellett

l. A magyar nép Mátyást
királlyá választotta.
2. Miért tartasz engemet jó
nak?
S. Az egész nép Cicerót
konzulnak nyilvánította.
4. A katonák a csatában
bátraknak mutatkoztak.
5. A történelmet az élet
mesterének mondjuk.
6. P. magyarok Mátyást
igazságosnak nevezik.
7. Barátainknak tartunk ben
neteket.
8. Sokan semmit sem tar
tanak helyesnek.
9. A vezér kegyesnek mu
tatkozott.
10. A gazdagság már soka
kat bdnössé tett.

Populus Hungaricus
Matthiam regem creavit.
Quare me bonum putas?

Omnis populus Ciceronem
consulem declaravit.
Milites in pugna se fortes
praestiterunt.
Historiam magistram vitae
dicimus.
Hungari MaUhiam iustum
nomlnant.
Vos amicos nostros habe
mus.
Multi nihll rectum ducunt.

Dux se clementem praebuit.

Divitiae Iam multos scele
ratos reddiderunt.



ll. Ezeket a hegyeket Kár
pátoknak hivjuk.
12. A barátság az életet
kellemessé teszi.
13. A vezér minden katonát
hilségesnek tartott.
14. Az igazságot mindig a
legföbb jónak tartsd!
15. Az ész teszi az embert
a föld urává.
16. A katonák a legbátrabb
férfiút vezérill választották
maguknak.
17. A szülők életünket köny
nyilvé teszik.
18. A költök a Holdat az ég
királynőjének nevezik.
19. Mindig okosnak mutat
kozzált
20. A kapzsi a szegénysé
get szömyil nagy véteknek
tartja.
21. Szent István igen bölcs
királynak mutatkozott.

22. Az eső a szántóföldet
termékennyé teszi.
23. A púnok Hannibált re
vezérré tették.
24. A bűn az embereket.
nyomorultakká teszi.
25. A szerencse néha az
alázatosakat is elbizako
dottá teszi.
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Hos montes Carpatos voca
mus.
Amicitia vitam iucundam
reddit.
Dux omnes milites fideles
existimabat.
Iustitiam semper summum
bonum habe!
Mens facit hominem domi
Dum terrae.
Milites virum fortissimum
sibi ducem creaverunt.

Parentes vitam nostram fa
cilem efficiunt.
Poetae IUDam reginam coeli
appellant.
Semper prudentem te prae
sta!
Avarus paupertatem ingens'
vitium ducit.

Sanctus Stephanus se re
gem sapientissimum prae
sUtit.
Piuvia agrum ferlilem
efficit.
Poenl Hannibalem impera
torem fecerunt.
Scelus homines miseros
facit.
Forluna Donnunquam etiam
humiles superbos reddit.
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Necessitas homines multa
docet.
Tu me hunc cantum deeu
isti.
Nemo peccata sua Deum
celare potest.

b) Docere é6 celare mellett

téged a latlD Quis te liDguam LaUnam
docet?
Vitla mea te celare non
possum.
Parentes nos semper pul
chra docent.
Non celo vos consUtum
meum.
Pater fratrem ,meum hanc
artem docuit.
Legatus finem itineris om
nes celat.
Quis sororem tuam muslcam
docebit?
Quare me hoc celavistl?

l. Ki tanlt
nyelvre?
2. Hibáimat nem tudom el
reJteni elOled.
3. SzGlelnk mindig (csak)
szépre tanitanak bellDdnket.
4. Nem titkolom el elOttetek
a tervemet.
5. Atyám tanltotta testvére
met erre a mtivészetre.
6. A kOvet mindenki elOl
eltltkolja utazásának célját.
7. Ki fogja tanltanl n6vére
det zenére?
8. Miért titkoltad el ezt elO-
lem? .
9. A szilkség sokra meg
tanftja az embereket.
10. Te tanftottál engemet
erre az énekre.
ll. Senki sem rejtheti el
büneít az Isten elOl.

12. Genitivus proprletaUs

l. A tanuló kOteless~ge
szorgalmasan tanulni.
2. Könnyelmtiség Jele Uye
neket mondani.
3. A biró hivatala a gono
szokat megbüntetni.
4. Az én feladatom tanftani,
a tieteké tanulni.
5. Az lS feladata a városi
m.gvédenl az ellenségtOl.

DiscipuU est dWgenter dl
scere.
Levltatis est taUa dicere.

Iudicls est improbos punire.

Meum est docere, vestrum
discere.
Eius est urbem ab hostibus
defendere.



6. Az 15 feladatuk volt a
király útját ell5kész1teni.

7. Emberiesség jele a nyo
morultakon segitenL

8. A gyermekek kötelessége
engedelmeskedni a szülök
nek.

9. Kötelességünk hálát adni
Istennek a Jótéteményekért.
10. Az esztelennek szokása
bolondokat beszélni.
ll. Mindenegyes ember szo
kott (szokása) tévedni.
12. Kötelességtek szeretni a
hazát.
IS. A katonák feladata bát
ran harcolni.
14. Nem szokásom hazudni.
IS. A bátor férfiak szokása
a fájdalmat türelmesen el
szenvedni.
16. Nagy tehetség Jele új
dolgokat feltalálni.
17. A vezér feladata lesz
minden szükséges dolgot
el6készfteni.
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Eorum erat iter regfs prae
parare.

HumanllaUs est miseros
iuvare.

Llberorum est parenUbus
oboedtre.

Nostrum est Deo pro bene
ficits graUas agere.
Dement1s est stulta loqul.

Cuiusvis hominis est errare.

Vestrum est patrlam amare.

Militum est fortIter pugnare.

NOD est meum menUrl.
Vhorum forUum est dolorem
toleranter pati.

MagDi IngeDfi est nova In
venire.
Ducls erit omnia necessarIa
praeparare.

13. GeniUvus az interesl mellett

l. A polgároknak érdekében
áll, hogya hivatalnokok
igazságosak legyenek.
2. Atyádnak nagyon érde
kében áll, hogy te szorgal
mas légy.

Civium interest magisiratus
lustos esse.

Patris tul multum Interesi te
dilJgentem esse.
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S. A r6malaknak 'rdek'ben
állott, hogy Karthág6 el
pusztulJon.
4. A tanul6nak 'rdek'ben
áll, hogy szorgalmasan ta
nullon.
5. Nekilnk nagyon érde
künkben áll ezt tudni.
6. A hazánk 'rdekében
áll, hogy a polgárok meg
elégedettek legyenek.
7. Az államnak nagyon 'r
dekében áll, hogy a mbé
szetek virulJanak.
8. Nekilnk is, nektek is ér
dekünkben áll, hogy a haza
'p (boldog) legyen.
9. Nekik legkevésbM áll
'rdekükben, hogy ezt meg
csináld.
10. Nekem nagyon 'rde
kemben áll, hogy t'ged lás
salak.
ll. Neki 'rdekében áll, hogy
velünk löJj.

12. trdeketekben áll, hogy
ne késlekedjetek.

13. trdekedben áll, hogy ne
lássa ezt a tanár (úr).

Romanorum intererat Car
thaginem deleri.

DiscipuU interest diUgenter
discere.

Nostra magnopere interest
hoc sel re.
Patriae interest elves con
tentos ellse.

Civitatis magnopere interest
artes florere.

Et nostra et vestra interest,
ut patria salva sit.

Eorum minime interest, ut
hoc facias (intererat'. .. fa
ceres).
Mea maqnopere interest, ut
te videam (intererat . .. vi
derem).
miU8 interest, ut nobiscum
venias (intererat . .. veni
res).
Vestra interest, ne moram
faciatis (intererat . .. face
retis).
Tua interest, ne magister
hoc videat (intererat . .. vi·
deret).

14. Genitivus obtectivus főnevek mellett

1. Az egész várost eltöltötte
az ellenségItU val6 félelem.

Timor hostium totam urbem
implevit.



2. Minden ifiúhoz mik a
dicsöségvágy.

3. Az eröldben való bizako
dás könnyen tönkretehet
téged.
4. Az embergydlölet a lélek
betegsége.
5. Kellemes az elmult ba
lokra való emlékezés.

6. A hazaszeretet a leg
szebb erény.

7. A vezér meg akarta bosz
szuini a római népen esett
sérelmeket.

8. A beteg halálfélelmet
érez.

9. Sohase adjátok fel agyl5
zelembe vetett reménytI

10. A szilll5k iránti kegyelet
legyen számodra a legf6bb
törvényi

ll. A munkakerülés már
sokakat tönkretett.
12. A veszélyektöl való féle
lem nem tartotta vissza a
halósokat.
13. Szüleink tanítottak ben
nünket elaször istenszere
tetre. (Mint elsők.)

14. A szerencsétlenekr61
való gondoskodás keresz
tény erény.

15. A Jobb id6be vetett re
mény a szomorúakat ls iel
vldllJa.
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Cupiditas glorlae omnes lu
venes decet.
Fiduc:1a virium te iac:ile per
dere potest.

Odium hominum morbus
animi est.

lucunda est memoria malo
rum praeteritorum.

Amor patriae virtus pulcher
rima est.

Dux iniurlas populi Romani
uleíseí voluit.

Aegrotus tlmorem mortis
sentit.

Nunquam spem victoriae dí
mittitel

Pietas parentum tibi supre
ma lex estoI

Fuga laboris iam multos
perdidit.

Timor perIculorum nautas
non rellnuit.

Parentes primi nos amorem
Dei docebant.

Cura miserorum virtus
Christiana est.

Spes aetatis melioris etiam
tristes emilarat.
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lS. Gen. obtectívus melléknevek mellett

1. Városaink tele voltak ka
tonákkal.
2. Navérem igen jártas a
zenében.
3. Az emberek természete
úldonságra vágyó.

4. Mindenkl gyd1aU a jóté
teményekral megfeledkez6t.

S. Nem vagyok járatlan a
történelemben.

6. Egyedill az ember eszes
lény. (Részes az észben.)

7. O is részes volt az össze
esküvésben.

8. A tengerek tele vannak
nagy állatokkal.

9. A biróknak járatosaknak
kell lenniök a törvényekben.
(A birók tartoznak lenni.)
10. A rómaiak nem mindig
törekedtek békére. (Nem
voltak törekvök.)
ll. Barátom tanácstalanul
jött hozzám. (Mint nem ré
szes a tanácsban.)
12. A katonák részesedtek a
zsákmányban. (Részesekké
tétettek.)
13. Már most gondoljatok a
jövőrel (Legyetek emléke
zak.)
14. A vezérnek járatosnak
kell lennie a hadügyben.
(A vezér tartozik lenni.)

Urbes nostrae militum ple
nae erant.

Soror mea musicae periUs
sima est.

Natura hominum rerum no
varum est avlda.

Omnes lmmemorem benefl
ciorum oderunl."

Non sum Ignarus historiae.

Homo solus est rallonis par
tlceps.

Etiam me coniuratlonls con
scíus erat.

Maria plena sunt animalium
magnorum.

Iudices legum pertU esse
debent.

Romani non semper pacis
studios! erant.

Amicus consilit ezpers ad
me venit.

MIlites praedae participes
sunt facti.

Iam nunc estote memores
futuril

Dux rei mllltaris peritus
esse debet.



15. Sokan pénzéhesek.
(Pénz után vágyódók.)
16. Ez a tanuló semmit sem
tud. (Minden dologban Já
ratlan.)
17. Minden emberi (dolog)
tévedésekkel van tele.
18. Sose vágyódjál gazdag
ság utánI (Légy vágyódó.)
19. Mindig emlékezni fogok
erre a Jóléteményedre. (Em
lékező leszek.)
20. A vitézség veszély után
vágyik. (Vágyódó.)
21. Nem sokan voltak be
avatva a tervekbe.
22. Járatlan vagyok a latin
nyelvben.
23. A rómaiak nagyon Jára
tosak voltak a haJ6zásban.
24. A matr6nák szomoIÚan
Corlolanushoz mentek.
(Mint szomorúsággal teltek.)
25. A J6v6re gondolva szor
galmasan tanulok. (MiDt
megemlékez6 a J6v6r61.)
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Multi sunt pecuniae avidl.

Hic discipulus omnium re
rum iDscius est.

Omnia humana errorum sunt
plena.
Nunquam sis divitiarum eu
pidusl
Semper hulus beneticil tui
memor ero.

Avida est pericuU virtus.

Non multi consiliorum par
tlcipes erant.
Imperitus sum linguae La
tinae.
Romani navigattonis peritis
simi erant.
Matronae maeroris plenae
ad Coriolanum ibant.

Memor futuri dillgenter
disco.

16. Gen. oblecUvus partlclplumok mellett

1. A békeszeret6 nem civa
kodik.
2. Ez az asszony istenJél6.

3. A katonáknak birniok kell
a szomjúságot. (A katonák
tartoznak tilr6k lenní.)

Pacis amans non altereatur.

Haec muller Dei metuens
est.
MUltes slUs patientes eSle
debent.
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4. A munkakerill6 tanulók
nem haladnak elö a tudo
mányokban.
5. Az északi népek edset
tek a hideg ellen.
6. Széchenyi István igen
hazaszeret5 férfiú volt.

Disclpuli labolts fugientes
non proficiunt in litteris.

Populi septentrionales frigo
ris paUentes sunt.
Stephanus Széchenyi vir
patriae amantissimus erat.

17. GeniUvus qualitaUs

l. Ez a tanuló kiváló tehet
ség11 fiú.
2. Barátom atyja nagy befo
lyású férfiú volt.
3. Családunknak nagy ér
ték11 könyvei vannak.
4. Tanáraink kiváló kép
zettség11ek.
5. Anyám der11s kedélyd
asszony.
6. Az én ruhám zöld sziD11
lesz.
7. Az én barátom közepes
tehetségd tanuló.
8. A vezér föleg az alsóbb
rend11 katonákat dicsérte
meg.
9. Az erény nagyobb értékil,
mint a gazdagság.
10. A nagy tehetség11 köM
háborúban halt meg.
ll. Könnyd fegyverzet11 ka
tonák Jöttek tegnap a vá
rosba.
12. Szokatlan nagyságú ál
latok élnek a tengerekben.

Hic discipulus puer ingenii
excellentis est.
Pater amici mei vir magnae
potentiae erat.
Familia nostra libros magnl
pretii habet.
Magistri nostri eximlae eru
ditionis sunt.
Mater mea mulier serenl in
genU est.
Vestis mea viridis coloris
erit.
Amicus meus est discipulus
mediocris ingenii.
Dux imprimis miUtes infe
ltoris ordinis laudavit.

Virtus est maioris pretU,
quam divitiae.
Poeta magni ingenii in bello
mortuus est.
Milites levis annaturae heri
in urbem venerunt.

Animalia insolltae magnUu
dinls vivunt ln maribus.



13. Atyám ls Ilyen korú fér
fiú. (Ezen korú.)
14. Nagyatyám igen nagy
tekintélya férfiú volt.
15.Nagyanyám kiváló szép
ségd asszony volt.
16. Egy nagy b81cseség6
férfiú tanitott engem erre.
17. Ez az ifjú heves termé
szetü (lelkű).

18. Nagyatyám már éleme
dett korú férfiú. (Súlyosabb
korú.)
19. Testvéreim szépremény1i
ifjak. (A legjobb remé
nyüek.)
20. A katonák egy kiváló
vitézség6 férfiút választot
tak vezérré.
21. Ez (a dolog) nagy jelen
t6ségd.
22. Ez a tanuló nehéz fel
fogású. (Kemény felfogású.)
23. Nővérem egy kis súlyú
gy6r6t kapott atyámtól.
24. A költő atyja nem volt
szenátor-rendü ember.
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EUam pater meus vlr hulus
aetatis est.
Avus meus vir summae auc
toritatls erat.
Avla mea muller excellenUs
pulchritudinis erat.
Vir magnae sapientiae me
hoc docutt.
Hic iuvenls fervidi animi
est.
Avus meus iam vir graviorlB
aetatls est.

Fratres mei adolescentes
optimae spei sunt.

Mllites virum eximiae virtu
tIs ducem creaverunt.

Hoc magDi momenU est.

Hlc disclpulus durl ingenIl
est.
Soror mea apafre anulum
parvi ponderls accepit.
Pater poetae non erat homo
ordinis senatorll.

18. Genitivus quantitatts

l. A rómaiak ötszáz hajóból
álló hajóhadat állltottak
össze.
2. Egy negyvenéves férfiú
lett a vezér.
3. A mi utunk háromnapos
lesz.

Romani classem qulngenta
rum navium comparaverunt.

Vir quadraginta annorum
dux factus est.
Iter nostrum trium dierum
erit.
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4. A büntetés Uzévi szám
kivetés volt.

5. A katonáknak néhány
(kevés) napi pihenöt adtak
a csata után. +
6. Katonáink két hónapi
eledelt vittek magukkal.

7. Ez az út csak ezer lé
pés(nyi).
8. Testvérem kilencéves.

9. A fal magassága tizenhat
láb(nyi) volt.
10. Egy hároméves gyermek
tegnap elveszett.
ll. A hajó négynapos út
után elmerült.
12. A város körül tizenöt
lábnyi árkot vontak. +
13. Egy egyhónapos csecse·
mOt temetnek ma. +

Poena erat elIs1l1um decem
annorum.

Militibus post pugnam quies
paueorum dierum data est.

MUltes nostri cibaria duo
rum mensium secum tule
runt.
Haec via est tantum mlUe
passuum.
Frater meus est novem
annorum.
Altitudo muri erat sedeeim
pedum.
Puer trium annorum heri
amissus est.
Navis post iter quattuor die
rum submersa est.
Clrca urbem fossa quin
deeim pedum ducta est.
Infans unius mensle hodle
sepelltur.

19. Genitivus parUtivus

1. Afrikában nagy mennyi
ségd aranyat találnak. +
(Az arany nagy mennyisége
találtatik.)
2. Kinek adott meg az lsten
a halandók közül mindent?
3. A katonák közül kevesen
tértek élve haza. (Mint élök.)
4. A tanulók közül senki
sem olvasta el ezt a köny
vet.

Magna vis auri in Africa in
venitur.

Cui mortaUum Deus omnia
dedlt?
Pauci mflitum vivi domos
redierunt.
Nemo dlscipulorum hunc
l1brum pedegit.



S. A vezér a katonák kflzül
az 6regebbeket hazájukba
visszaküldte.
6. Kl a legszorgalmasabb az
összes tanulók közül?
7. Mindenki közül elsőnek
én láttalak téged. (Mint
elsl5.)
8. Mi újságot hallottál? (Mi
szomorút hallok?)
9. A légi6k közül kettő meg
támadta az ellenséget.
10. Abban az ifjúban van
elég bátorság (lélek).
ll. A rómaiak az ellenség
közül sokat fogságba eJtet
tek.
12. Néhányan a barátaim
közül talán meg fognak
érteni engem.
13. Azok közül a fák közül
sokat én ültettem.
14. Atyám sok pénzt kapott
a házáért.
15. Valami jót (Jobbat) kí
vánok hallani testvéremről.

16. Semmi okosat sem hal
lottunk tőle. (Okosságot.)
17. A halandók közül senki
sem tudja előre halála órá
ját.
18. A magyar királyok kflzül
a legkiválóbb Szent István
volt.
19. KI üdvözll majd közü
lünk a tanár urakat?
20. Közületek senkit sem
láttam tegnap a színházban.
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Dux senlores militum in pa
triam remisit.

Quis est omnium dlscipulo
rum dlligentlsslmus?
Primus omnium ego te vidi.

Quid novi audisti? (Quid
triste' audio?)
Legionum du ae hostes
adortae sunt.
In Isto iuvene satis animi
est.
Romani multos hostium ce
perunt.

Nonnu11i amicorum meorum
me fortasse Intelligent.

Multas istarum arborum ego
sevi.
Pater meus multum pecu
niae" pro domo accepit.
Allquid bonI (mellust) de
fratre meo audire cuplo.
Nihil prudenttae ab eo
audivimus.
Nemo mortalIum horam
mortis praenoscit.

Excellentissimus regum
Hungariae Sanctus Stepha
nus erat.
Quis nostrum salutablt ma
gistros?
Her! nemlnem vestrum ln
theqtro vidl.

3
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21. Az emberek nagy soka
sága kísérte a költőt a sír
hoz.
22. Semmi stépet (örvende
teset) sem mondhatok erről
az ügyről.

23. A katonák közül- a leg
bátrabbak elestek a csatá
ban.
24. Ma a polgárok közül
keveset láthatsz az utcákon.
25. Három barátomnak a
tanár (úr) ma szép könyve
ket adott.
26. KöziUetek valaki talán
meg tudja mondani ezt
nekem.

27. Ebben a férfiúban több
erő, mint tehetség van.
28. Ne mondj semmi hami
sati
29. Valami rosszat (kiváló
dolgot) hallottam róla.
30. Már elég példát láttál.
(A példákból eleget.)
31. Több tiszteletet a szü
lők iránti
32. Minden ember közül az
első Adám volt.
33. Tégy mindennap vala
melyes jótl
34. Minden nép közül a leg
gazdagabbak az angolok.
35. Testvéreim közül a na
gyobbiknak adom e köny
veket.
36. Volt-e tegnap elég időd?
(Birtál-e?)

Magna multitudo homInum
poetam ad sepulcrum comi
tati sunt,"
Nihil pulchri (laetabile") de
hac re dicere possum.

Fortissimi militum in pugna
ceciderunt.

Hodie paucos civium in viis
videre potes.
Tribus amicorum meorum
magister hodie pulchros
libros dedit.
Aliquis vestrum fortasse
hoc mihi dicere potest.

In hoc viro plus inest
viri um, quam ingenll.
Nihil falsi dicasI

Aliquid maIi (eminens") de
eo audivi.
Iam saUs exemplorum
vidisti.
Plus honoris erga parentesI

Primus omnium hominum
eral Adam.
Fac cotidie allquantum
bonil
Omnium populorum dl(vi)
tissiml sunt Britanni.
Maiori fratrum meorum hos
libros dabo.

Habuisti-ne heri satis tem
poris?



97. Miért kivánsz kevesebb
munkál. és több pénzt?
98. A tanulók közül egyik
sem szorgalmasabb, mint ez.

99. Ma is csak kevés hasz
nom volt. (Hasznot csillál
tam.)
40. A katonák közül az
(egyik) rész átkelt a folyón.
41. A szerencsében igen kis
ho.ség van. (A szerencse
igea keveset bir a ho.ség
ből.)

42. Akkor nagy mennyiségo.
gabonát adtak a népnek.
+ (A gabona nagy bősége
adatott.)
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Quare postulas minus labo
lis et plus pecuDiae?
Nullus (v. nemo) discipu
lorum diltgentior est, quam
hic.
Hodie quoque paulum lucri
feci.

Pars militum liumen trans
gressi sunt."
Minimum fidei habet for
tuna.

Magna copia frumenti tunc
plebi data est.

20. Genitivus parUUvus számnevek mellett

l. 3000 (1000) katona esett
el ebben a csatában.

2. A királynak 13,000 (13,800)
gyalogosa volt.

9. A vezér 2000 (1000, 1200)
lovast küldött az ellenség
ellen.

Tria mtlia militum (mille
milites) in hac pugna eeet
derunt.
Rex tredecim mma peditum
(tredecim mtlia oetingentos
pedites) habuit.
Dux duo milia equitum
(mille equiles, mille ducen
tos equiles) contra hostes
mis it.

21. Genitivus preUl

1. A bölcs férfil1 kevésre
becsilU a vagyont.

Vir sapiens divittas parvi
ducit.

3·
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2. A király nagyra értékelte
a vezér szolgálatát.

3. Többre értékelünk tége
det, mint mindenki mást.

4. A te tudományod keve
sel ér.
S. Annyiér l adom el ezt a
házat, amennyiért akarod.
6. A magyarok a vitézséget
mindig igen sokra tartották.
7. Annyiért vettem a köny
veket, amennyit érnek.
8. Mennyire becsülöd ezt a
villát?
9. A pazarló a saját (dol
gait) mindig igen kevésre
becsüli.'
10. Barátom, téged igen
sokra tartalak.
ll. Nem adtam el többért a
lovaimat, mint te.
12. Sokan az erényt keve
sebbre becsülik, mint a
pénzt.
13. A test egészségét sokra
értékeljük.
14. A vezér a követek sza
vait kevésbe vette.
IS. Ez a férfiú többet ér,
mint ötven más.
16. A kereskedök a pénzt
mindig sokra becsüllk.
17. Többet ér a szorqctcm,
mint a lustaság.
18. Többre tartom a testvé
redet, mint a barátját.
19. Annyiért adom el ezeket

Rex operam ducls magnl
aestimavit.

Plurls te habemus, quam
omnes alios.

Scientia tua parvl est.

Tanti vendo hanc domum,
quanU vis.
Hungari virtutem semper
plurImi habebant.
Libros tanti eml, quanti
sunt.
Quanti aesUmas hanc vU
Iam?
Prodigus sua semper mini
mi pendit.

Amice, te plurlml faclo.

Non pluris equos meo.s ven
didi, quam tu.
Multi virtutem mlnoris pu
tant, quam pecuniam.

Sanitatem corporis magnl
faclmus.
Dux verba legatorum parvl
fecit.
Hic vir plurls est, quam
quinquaginta alll.
Mercatores pecuDiam sem
per magDi aestlmant.
Dlligentla plurls est, quam
plgritla.
Fratrem tuum plurís habeo,
quam amicum eius.
Tanti hos llbros tibi vendo,



a könyveket neked, ameny
nyiért vettem öket.
20. Aki a saját (dolgait) ke
vésre becsüli, a másokéit
még kevesebbre fogja be
csülni.
21. Hogyan tudtad a vtllá
dat többért bérbeadni, mint
én?
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quantl eos emi.

Qui sua parvi pendit, aUena
etiam minoris pendet.

Quomodo . potuisti villam
tuam pluris locare, quam
ego?

22. Genitivus memoriae

1. Miért feledkeztél meg kö
telességedröl?
2. Emlékezzetek meg a hol
takr611
3. Hogyan tudtál elfeled
kezni hazádr61?
4. Uram, emlékezzél meg
rólamI
S. Nem könnyü (dolog) el
feledni a Jogtalanságokat.
6. Atyám figyelmeztetett en
gemet Igéretemre.
7. Az Igazi barát sohasem
feledkezik meg barátJár61.
8. Egykor j61esik majd vlsz
szaemlékezni ezekre a na
pokra.
9. Anyám jutott mindjárt
eszembe.
10. Emlékeztetlek régi barát
ságunkra.
ll. Emlékezzünk a magya
rok 6si vitézségéröll
12. Feledd el az én heves
szavaimatI

Quare oblitus es ofUcii tul?

Mementote mortuorumI

Quomodo potuisti oblivlsci
patriae tuae?
Domine, memento meil

Non est facile obUvlscl in
iuriarum.
Pater me commonuit pro
mlssi mei.
Verus amicus amlcl nun
quam obliviscltur.
Horum dierum meminisse
allquando iuvabit.

Matrls meae venit mihi sta
tim in mentem.
Commoneo te veteris amici
tlae nostrae.
Remlniscamur virtutis pristi
nae HungarorumI
Oblivlscere vehementium
verborum meorumI
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13. Kellemes (dolog) visz
szaemlékezni a fáradal
makra.
14. Erre a napra sohasem
tudok majd kellemesen
visszagondolnl.
IS. A büszkék könnyen meg
feledkeznek az emberi gyar
lóságró1.
16. Semmi sem emlékeztet
bennünket itt az ösi dIcső
ségre.
17. A hálás gyermekek
sohasem felejtik (feledkez
nek) el a szülök Jótétemé
nyeit.

lucundum est meminisse la
borom.

Huius diei nunquam íueua
de reminisci potero.

Superbi facile obllviscuntur
debilitatls humanae.

Nihil admonet nos hic glo
riae prisUnae.

Liberi graU nunquam obli
viscuntur beneficiorum pa
rentum.

23. Genitivus crim.lnls .

l. A tanár ezt a tanulót lus
tasággal vádolja.
2. Három katonát elltéltek
árulásért. +
3. A bíró a rablóra ráblzo
nyitotta a gyilkosság vád
Ját.
4. Miért vádolnak bennete
ket htltlenséggel? +
S. Senki sem mentheti fel öt
a kegyetlenség vádja alól.
6. Sok földmiivest gyuJto
gatás miatt törvény elé
idéznek. +.
7. Minden árulól fejvesztés
re ítélnek." +
8. Meghalt férfiakat is vá
dolnak ezzel a gonosztet
tel. +

Magister hunc discipulum
plgrltiae accusat.
Tres milites proditionis
damnaU sunt.
ludex latronem caedis con
vicit.

Quare infidelltatis accusa
mini?
Nemo eum crudelltaUs ab
solvere potest.
Multi agrlcolae incendii ar
cessuntur.

Omnes prodilores capltis
damnantur.
Etiam viri mortuJ huius see
leris arguuntur.



9. A bir6 nem fogja őt fel
menteni az atyagyilkosság
vádja al61.
10. Ezt a leányt méUán vá
dolják hiúsággal. +
ll. A kereskedő feleségét
felmentették a rágalmazás
vádja al61. +
12. Ki merészel téged meg
vádolni ezzel a gonoszság
gal?
13. M'éltán vádolnak tége
det kapzsisággal. +
14. Senki sem vádolhatja
katonáinkat gyávasággal.
IS. Ezt a férfit lopás miatt
idézték törvény elé. +
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ludex eum parricidii non
liberabit.

Haec puelIa merito vanitatis
accusatur.
Uxor mercatoris calumniae
absoluta est.

Quis te huius flagitii accu
sare audet?

Merito avaritiae argueris.

Nemo milltes nostros igna
viae accusare potesL
Hic vir furU postulatus est.

24. Dattvus auctorís

l. Minden embemek meg
kell halnia.
2. Katonáinknak ott majd
bátran kell harcolniok.
3. Nekem ma írnom kellett.
4. Neked kerülnöd kell ezt
a fiút. (A fiú kerülendő.)

S. Szeretnünk kell a hazát.
(A haza szeretendő.)

6. Nektek szeretnetek kell
szüleiteket. (A szülők sze
retendők.)
7. Minden polgámak dol
goznia kell a hazáért.
8. Ezeket nekem meg kellelt
mondanom. (Ezek megmon
dand6k voltak.)

Omnibus hominibus morien
dum est.
Militibus nostris ibi forti ter
pugnandum erit.
Hodie mihi scribendum erat.
Hic puer tibi vitandus est.

Patria uobis amanda est.

Parentes vobis amandi sunt.

Omnibus civibus pro patria
laborandum est.
Haec mihi dicenda erant.
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9. Ezt a tettemet neklek is
helyeselnetek kell. (Ez a
tettem helyeselend6.)
10. Miért kellett nektek el
hagynotok hazátokat? (Mi
ért volt elhagyandó a
haza?)
ll. Igy majd semmil61 sem
kell neklek félDetek. (Sem
mi sem lesz félend6.)
12. Neked is meg kell di
csérned ennek a tanulónak
a szorgalmát. (A szorgalma
megdfcsérend6.)
13. Talán (még) nekdnk is
el kell majd hagynunk vá
rosainkat. (A városok el
hagyandók lesznek.)

Hoc factum meum etiam vo
bis probandum est.

Quare vobis patria relln
quenda erat?

Sic vobis nihil timendum
erit.

Et tibi dillgentia huius
discipuli laudanda est.

Fortasse etiam nobis urbes
rellnquendae erunt.

25. Dativus commodl Igék mellett

l. Az anya félti beteg fiát.
2. Nem tudtál gondoskodni
magadról?
3. Ezután jobban gondos
kodjál a testvéredr611
4. Isten az egyes emberek
r61 fs gondoskodik.
S. Most már neked kell gon
doskodnod magadról. (Te
tartozol gondoskodni.)
6. Miért féltitek a baráto
mat?
7. Anyám mindig gondos
kodik néhány szegényr61.
8. Az állam gondoskodni
tartozik a polgárok jólé
tér61.

Mater filio aegroto metuit.
Non potuisti tibi cavere?

Posthac meUus tratri tuo ca
veasl
Deus etiam singulls homini
bus prospicit.
Nunc iam tu tibi providere
debes.

Quare tImelis amico meo?

Mater mea semper consulit
nonnullis pauperibus.
Civitas saluti civium consu
lere debet.



9. Mi mindannyian féltjük a
haza szabadságát.
10. Atyám engem sohasem
féltett.
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Nos omnes Itbertati patdae
timemus.
Pater mihi nunquam metuU.

26. Caveo stb. Acc.-sza!

1. Orizkedjél mindig a hl
zelg6kt611
2. Miért nem kértél tanácsot
atyádt61?
3. A bátor férfiú semilyen
veszélyt61 sem fél.
4. Isten előre látja ajaven·
d6 (dolgokat).
5. Tőlem is kérhetsz taná
csot.
6. Senki sem láthatta elöre
ezl a szerencséUenséget.
7. A beteg az orvost61 kér
len tanácsot. (Tartozik kér
ní.)

Adulatores semper cave1

Quare patrem non consulu
isti?
Vir fortis nullum periculum
timet.
Deus futura prospíelt>

Etiam me consulere potes.

Nemo hanc calamitatem
providere potuil.
Aegrotus medicum eoasu
lere debet,

27. Dat. commoéli melléknevek mellett

1. Senki sem kedvesebb
előttem. mint te.
2. Atyám velük szemben is
barátságos lesz.
3. Kinek nem esik j61anyu·
galom? (Kinek nem ked
ves?)
4. Ez az állam szempontjá
b61 nem lehel hasznos.
5. Senki sem eszik egész
ségére veszedelmes éte
leket.

Nemo mihi carior est, quam
tu.
Pater meus etiam eis ami·
eus erit.
Cui quies non est grata?

Hoc civitati utile esse non
potest.
Nemo cibos sanitatl perni
ciosos edit.



42

6. A haza földje mindenki
nek kedves.
7. Ami neked hasznos, ne
kem kellemes.
8. A harag ellensége a meg
fontolásnak.
9. Nagyatyám eladta az is
kola melletti házát. (Az
iskolával határosat.)
10. Sok ember előll az
őszinte szavak nem ked
vesek.
ll. Ezt a tettet biinnel hatá
rosnak tartom.
12. Katonáink elfoglalták a
határmelléki városokat.
13. A dicsőség nem mindig
hasznos az embereknek.
14. A büntetés a biinnek
megfelelő legyen. (Egyenlő.)
IS. Tegnap az utcán (egy)
testvéredhez hasonló diákot
láttam.
16. Magyarország Német
országgal szomszédos.
17. Atyád szüleim iránt mín
dig jóakaró volt.

Solum patriae omnibus ca
rum est.
Quod tibi utile est, mihi íu
cundum est.
Iracundia consillo inimica
est.
Avus meus domum scholae
propinquam vendidit.

Multis hominibus verba sin
cera non sunt grata.

Hoc factum culpae proxi
mum habeo.
MiUtes nostri urbes finibus
proximas ceperunt.
Gloria hominibus non est
semper utilis.
Poena culpae par esto.

Heri in via discipulum hatri
tuo similem vidi.

Hungaria Germaniae vicina
est.
Pater tuus parentlbus meis
semper benevolus erat.

28. UtiIis stb. mellett ad praep.

l. Ez a könyv olvasásra al
kalmas.
2. Ezek a lovak nem alkal
masak futásra.
3. Ez a hajó már nem alkal
mas háborúra.

Hic liber ad legendum
aptus est.
Hi equi ad currendum non
sunt idonei.
Haec navis ad bellum iam
non est utilis.
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4. Az Igen magas hegyek Montes altissimi ad pu-
nem alkalmasak harcra. gnandum non sunt apti.

29. A magyart61 eItéröen DaUvus

l. Az orvosok betegségeket
gyógyítanak.
2. A n5vérem kereskedőhöz
ment férjhez.
3. A szegények gyakran
irigykednek a gazdagokra.
4. (Nem) szoktam" senkire
(sem) haragudnI.
5. Kiméld mindig a fákat!
6. Ne bizzál a hfzelgőkbenl
(Ne akarj biznil)
7. Aki a rosszakat kiméli,
a jóknak árt.
8. A jótev5kr51 rosszat mon
dani nem tisztességes do
log.
9. Az ellenség már a várost
fenyegette.
10. Minden ember boldog
ságra törekszik.
ll. Hogyan tudtad rábe
szélni atyádat?
12. Ezt a beteget már senki
sem tudja meggyógyítanI.
13. Miért Irfgykedel a bará
todra?
14. Az ellenség még a temp
lomokat sem kimélte.
IS. Miért haragszol rám?
16. Ki beszélt rá téged?

Medici morbis medenlur.

Soror mea mercatori nupslt.

Pauperes saepe divitlbus
invidenl.
Nemini Irasci soleo.

Arboribus semper parcel
Noll adulatoribus confiderel

Qui maUs perelt, bonls no
cet.
Benefactoribus maledicere
non est honestum.

Hostes Iam urbi mJnabantur.

Omnes homines bealltudlnl
student.
Quomodo potuistl patri tuo
persuadere?
Hule aegroto iam nemo me
derl potest.
Quare invides amico tuo?

Hostes ne tempUs quidem
pepercerunt.
Quare irasceris mihi?
Qui~ tibi persuasit?



44

11. Sosem Irigykedtem má
sok szerencséjére.
18. Nem illik hozzád máso
kat rágalmazni.
19. Törekedjél bölcseségre
és erényre: s boldog leszel.
20. A katonák nem biztak a
vezérben.
21. Aki a j6kat rágalmazza,
magát rágalmazza.
22. A hálásak mindig áld
ják j6tev6iket.
23. Gyakran könnyebb meg
gy6gyftani egy betegséget,
mint egy hibát.
24. A mi népünk mindig
szabadságra törekedett.
25. Sokan irigykednek a
hatalmasabbakra.
26. Minekünk mindannyiunk
nak igazságra kell töre
kednilnk. (Ml tartozunk tö
rekedni.)

Nunquam invldi fortunae
aUorum.
Dedecet te al11s maledicere.

Stude sapientiae et virtuti:
et beatull eds.
Mllites dUllsi sunt duci.

Qui bonis maledicll, sibi
maledicit.
Grati benefactodbus sem
per benedicunt.
Saepe fac1lius est morbo
mederf, quam vitio.

Populus noster semper U·
bertati studebat.
Multi invident potenttoribus.

Nos omnes iustitiae studere
debemus.

30. Dativus összetett Igék mellett

l. Isten, légy segftségére a
könyörg6knekl
2. Ki áll ennek a hadsereg
nek az élén?
3. Atyám is jelen volt abban
a csatában.
4. A r6maiak gyakran indi
tottak háborút a szomszé
dok ellen.
5. Barátom atyját helyezték
a város élére. +.

Deus, adesto suppUcanti
busl
Quis huíe exercitu! praeest?

Etiam pater meus illi pu
gnae inter!uit.
Romani saepe bellum in
ferebant finitimis.

Pater amid mei urbi prae
fectus est.



6. Testvérem feUllmlilJa 8sz
szes osztálytársát.
7. Senki sem Jött segitsé
gére a mJ katonálnkDak.
8. Csak néhány katona ma
radt életben a vezér utáD.
(tUe tlil a vezért.)
9. A pénzt többre becsülni
a barátságnál, ocsmány
(dolog).
10. A tisztességes halál
t8bbet ér az ocsmány élet
nél. (Felülmúlja.)
ll. Anyám sokszor segitsé
gére sietett ennek a csa
ládnak.
12. Sohse becsüld keve
sebbre az erényt a gazdag
ságnáll (Sohse helyezd mö
géJel)
13. Veszélyben is segitsé
gére leszek barátaimnak.
14. Mindig többre becsülte
lek más osztálytársaimnál.
(Elébük helyeztelek.)
15. Tegnap az utcán talál
koztam a tanóroddal.
16. Ezt a fiút nem kell ke
vesebbre becsülni mások
nál. (Nem helyezendő má
sok m8gé.)
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Frater meus omnibus con
disclpulis praesta!.
Nemo milltlbus nostris sub
venít.
Nonnulli tantum mIlites duci
supererant.

Pecuniam amicitiae prae
ponere turpe est.

Mors honesta praestat vitae
turpl.

Mater mea hulc familiae
saepe succurrlt.

Virtutem dlvitiis nunquam
postponel

Etlam in periculo amicis
meis adero.
Semper te aliis condiscipu
lis meis anteponebam.

Heri in via occurri magistro
tuo.
Hic puer non est aliis post
ponendus.

31. Dativus ftnalls

l. Ez a telt neked díesére- Hoc factum tibi laudi est.
tedre válik.
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2. A gazdagság nem mIn
dig válik hasznára az em
bereknek.

3. Ne ródd fel a szegénysé
get senkinek se hibáull

4. A vezér ötszáz katonát
hagyolI hátra a városnak
őrségül.

S. JöHetek nekünk segítsé
günkrel

6. A gyávaság senkinek
sem válik becsületére.
7. Ez a fiú mintaképe osz
tálytársainak.
8. A szövetségesek a ró
maiaknak nagy csapatokat
küldlek segilségül.
9. Valamikor a latin nyelv
neked ls hasznodra lesz.
10. Miért róttad fel ezt neki
hibául?
ll. Flúk, legyetek mindig
dicsőségére a II Iskolátok
nakI
12. A segilség neki nem ja
vára, hanem kárára volt.
13. A haza üdvé(re) legyen
minden polgárnak gondjaI
14. Valamikor talán én is
dicsőségére leszek hazám
nak.
15. A lustaságot méltán ró
ják fel neked hibául. +
16. Az erények az emberek
nek dicsőségére válnak.
17. Tudtok-e nekünk sok
katonát segltségül küldeni?

Divltlae hominibus non sem
per us ui sunt.

Paupertatem nemini vltlo
verte!

Dux quingentos milites urbi
praesidio reliquit.

Venite nobis auxiliol

Ignavla nemini decori est.

Hic puer condlsclpulis suis
exemplo est.
Socll Romanis magnas co
plas auxilio miserunt.

Allquando lingua Latina
etiam tibi usul erit.
Quare hoc el vitio vertIstI
(dedistl, tribuistI)?
Pueri, sebolae vestrae sem
per glorlae estotel

Auxilium el non bonc, sed
damno erat.
Salus patriae omnibus elvl
bus curae esto1
Allquando fortasse et ego
patriae meae glorlae ero.

Plgrltla merUo tibi vltlo ver
titur (datur, tribultur).
Virtutes hominibus gloriae
sunt.
Potestls-ne nobis multos
mIlItes subsldlo mittere?



18. Legyen mindíg gondo
tok a szegényekre! (A sze
gények szolgáljanak gon
dul!)
19. Miért nem jöttél segít
ségemre a veszedelemben?
20. Senki sem fog ezért té
ged megdícséml. (Ezt ne
ked dícséretül betudnl.)
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Pauperes vobis semper eu
rae sinl1

Quare mihi in peJiculo auxi
110 non venistl?
Nemo hoc tibi laud! vertet
(dabIt, tJibuet).

32. Ablativus loci hol kérdésre

l. Szent Agoston Carthagó
ban élt.
2. Athénben minden milvé
szelet ápoltak. +
3. Az egész városban az én
atyám a leggazdagabb
polgár.
4. Caesar az egész tarto
mányban sorozást tartott.
s. Alkalmas helyen a kato
nák tábort vertek.
6. A költő a Via Aurelián
utazott el.
7. Az egész tengeren egy
haló sem látszik.
8. Mindíg a helyes úton járj!
9. Katonáink mind ugyan
azon az úton utaznak el.
10. Jobb lel/5l két igen ma
gas ház látszik.
ll. Ennek a népnek az
egész földkerekségen van
nak gyaJmatai.
12. Tarquinliben elJuszkok
éltek.

Sanctus Augustinus Cartha
gine vivebat.
Athenis omnes artes cole
bantur.
Tota urbe pater meus civis
di(vi)tissimus est.

Caesar tota provincia di
lectum habult.
Opportuno loco milites ca
stra posuerunt,
Poeta Via Aurelia profec
tus est.
Toto mari nulla navis vide
tur.
Semper recta via perge!
Milites nostrí omnes eadem
via proíícíscuntur.
Dextra parte duae domus
altissimae videntur.
Hic populus tolo orbe terra
rum colonias habet.

Tarquiniis Etrusci vivebanl.
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IS. Vergilius Andesben szil
lete«.
14. Petőfi Sándor egész
úton anyjáról gondolkodott.
15. A városnak e részén
hevesen harcoltak,','
16. A követek a Porta ColU
nán léptek be" a vchosba.
17. Sok helyen még vizet
sem fogtok találni.
18. Hatalmas hadsereg szál
lott tegnap hajóra Syracu
sában."'
19. Katonáink szárazon és
vizen gyóztek.
20. A sziget minden részén
lehet találni igen ritka vi
rágokat. + (Virágok talál
tatnak.)
21. Tegnap egész Magyar
országon havazott.
22. A lovasok alkalmatlan
helyen harcoltak.

Verglllus Andibus natus est.

Alexander Petöfi tota'" via
de matre sua cogltabat.
Hac parte oppldi acrlter
pugnalum est.
Nuntii Porta Collina urbem
Intraverunt.
Multls locis ne aquam qui
dem inveniet!s.
Exercitus ingens beri Syra
cusis navem conscendlt.

Mllltes nostri tena marique
vicerunt.
Omnibus partibus insulae
flores rarlsslmi inveDiuntur.

Heri Iota Hungaria nlnxit.

Equltes iniquo loco pugna
bant.

33. Ablativus loci honnan kérdésre

1. Hazulról jössz?
2. Ki jött VeUböl?
3. Ez a hajóhad Cartbagó
ból jött.
4. Atyám tegnap Korinthus
ból elutazott.
5. Követeket küldtek Athén·
böl Rómába. +
6. Anyám holnap elutazik
Budapeströl.

Domo venls?
Quis venit Veiis?
Haec classis Carthagine
venit.
Pater meus heri Corintho
profectus est.
Legat! Athenis Romam missi
sunt.
Mater mea eras Budape
st!no proftciscetur.



7. Mikor tér vissza atyád
faluról?
8. Sok kereskedő Syracu
sából R6mába utazott.
9. Ez a hal6 ma érkezett
Cyprusból.
10. A vedr a hadsereggel
(együtt) eltávozott Athénból.
ll. Tegnap száz diák jött
Szombathelyról Budapestre.
12. Barátom atyja R6mából
hosszú utat tett.
13. Ma sok földmllves lön
be falur61 a városunkba.
14. Sokan CorioUból és
Tarquiniibl51 Rómába mene
kültek.
15. Ma a barátom hazulról
hozott magával ennivalót.
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Quando pater tuus rure
redibit?
Mult! mercatores Syracusls
Romam profecti sunt.
Haec navis hodie advenU
Cypro.
Dux cum exercitu Athenis
dlscessU.
Herl centum disclpuU Saba
ria Budapesttnum venerunt.
Pater amici mel Roma lon
gum Uer fecit.
Hodie multi agrlcolae rure
ln urbem nostram veniunt.
Multi Coriolls et Tarqulnlls
Romam profugerunt.

Hodie amicus meus clbaria
domo secum tullt.

34. AblaUvus loel hová kérdésre

1. Tedd a sapkát a feledre)
2. Tedd ezt a virágot az
ablakba1
3. Oseink ezen a földön te
lepedtek meg. (Leültek.)
4. A százados két Ort álli
tott a hJdhoz.
5. Miért nem ülsz le a
székre?
6. A gonosztevO a keres
kedO testébe szúrta a tórét.
7. A vendégek nevét beír
Ják ebbe a kÖllyvbe..+.

Pone galerum in capite tuo l
Loca hunc tlorem in fe
nestra1
Maiores nostri ln hac terra
consederunt.
Centurio duos custodes in
ponte statuU.
Quare in sella non con
sidis?
Latro sicam in corpore mer
catoris defixlt.
Nomina hospltum in hoc
U~o lnscribuntur.

4
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8. Az emlékművet a város
közepére állították fel. +
(A középs3 városban.)
9. A megholtak nevét már
ványba vésték. +
10. A szoborra rábták a
hadvezér viselt dolgait. :+
ll. Hogyan sorolhatod ezt
a tanulót a rosszak közé?
12. A vezér sok katonát
helyezett el a várba.
13. A tanár (úr) a krétát a
székre teszi.
14. Ot is barátaid közé so
rolhatod.

15. Katonáink tegnap léptek
az ellenség földjére. (Tették
lábukat.)
16. Miért álltatok a kapuba?

Monumentum in media urbe
statutum est.

NomJna mortuorum in mar
more insculpta sunt.
Res gestae imperatoris in
statua inscriptae sunt.
Quomodo potes hunc díseí
pulum in malis numerare?
DUl[ multos milites in arce
collocavit.
Magister cretam in sede
ponit.
Etiam eum in amicis tuis
ducere (habere, numerare)
potes.
Milites nostri heri in terra
hostium pedes posuerunt.

Quare in porta constitistls?

35. Ablativus temporis

l. Reggel, délben és este
imádkozni szoktam.22

2. Nyáron a madarak már
pirkadatkor énekelnek.
3. Atyám néhány (kevés)
napon belül Rómába utazik.
4. Nyáron a napok hosz
szúak, télen rövidek.
5. Ebben az esztend3ben
még nem láttalak tégedet.
6. Osszel egyes madarak
elhagyják hazánkat.
7. A medve, amely télen

Mane, meridie et vespere
orare 801eo.
Aves aestate iam prima
luce cantant.
Pater meus paucis diebus
Romam prollciscetur.
Aestate dies longi sunt,
hieme breves.
Hoc anno te aclhuc non
vidI.
Autumno quaedam aves
patriam nostram relinquunt.
Ursus, qui hieme dormit,



alszik, tavasszal el6j6n bar
langjából.
8. Egyesek nemcsak nap
pal, hanem éjjel is dol
goznak.
9. Rövid idOn belal nálad
leszek.
10. Nemcsak békében, ha
nem háborúban is szerel
nank kell hazánkat. (Tar
tozunk szeretni.)
ll. Egyesek öregkorukban
is tanulnak nyelveket.
12. Katonáink \iz nap alatt
elioglalják ezt a várost.
13. Atyám élete utolsó nap
ján még dolgozott.
14. Nyolc" órakor az isko
lában kell lennünk. (Tarto
zunk lenní.)
15. Gyermekkorunkban még
gond nélkül élünk.
16. Kormányz6nk néhány
év alatt talpraáWtotta
Magyarországot.
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vere ex spelunca provenit.

Quidam non solum die, sed
etiam nocte laborcmt.

Brevi tempore apud le ero.

Non solum in pace, sed
etiam in bello patriam no
stram amare debemus.

Nonnulli etiam in seneclute
linguas discunt.
Mllites nostri decem diebus
hanc urbem capient.
Pater meus supremo die
vitae adhuc laborabat.
Hora oclava in schola esse
debemus.

In puerilia adhuc sine cura
vivimus.
Gubernalor noster paucis
annis Hungariam restiluit.

36. Ablativus causae

l. Mdveletlen emberek
gyakran dicsekednek
tanullságukkal.
2. Minden j6 (ember) szo
morkodik övéi elmúlása
miatt.
3. A kapzsi soha sincs meg
elégedve a vagyonával.
4. A vezér az e16jelnek

Homines inculti saepe eru
ditlone gloriantur.

Omnes boni interitu suorum
maerent (dolent).

Avarus divitlis suis nun
quam contentus est.
Dux omlne laeIus castra

,,-
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"rillve felszedte táborát.
(Mint "rül5.)

5. Komoly férfi sohasem
dicsekszik származásával.

6. A diákok örültek a hosz
szú vakáci6nak.

7. A katonák a vereség
miatt szomorúan tértek
haza. (Mint szomorúak.)

8. A polgárok örülve a gyö
zelemnek. lakomát csaptak.
(Mint örülök.)

9. A szül6k örülnek gyer
mekeik j61étének.

10. Anyám testvérem sorsa
miatt agg6dva nem tudott
aludni. (Mint agg6d6.)

ll. Egyesek tehetségük
miatt büszkélkedve máso
-kat megvetnek. (Mint büsz
kék.)
12. A vezér parancsára
ütöttek Itt tábort a katonák.

13. Atyám akaratáb61 láto
gatom ezt az iskolát.

14. Szeretetből és nem gy{i
löletb61 mondtuk ezt neked.

15. Az egész család örült az
atya megérkezésének.

16. Tanárom buzdítására
most igen szorgalmasan
tanulok.
17. Ez a fiú szülei parancsa
ellen're eladta a könyvelt.

movlt.

Vir gravfs ongine sua nun
quam gloriatur.

Discipuli -vacatione longa
gavisi sunt.

Milites clade tristes (mae
sU) domos redierunt.

Cives victoria laeti epulas
instruxerunl

Parentes salute liberorum
gaudent.

Mater mea sorte fratris mei
anxia dormire non potuit.

Nonnull1 ingenio superbi
alios contemnunt.

Iussu ducls milites hic
castra posuerunt.

Voluntate patris mei hanc
scholam frequento.

Amore et non odio hoc tibi
dlxlmus.

Tota familia adventu patris
laetabalur.

Hortatu maglstri mei nunc
dillgentissime disco.

Hic puer iniussu parentum
libros suos vendidit.
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37. AblaUvus auctorls és rel effldenUs
l. A flndet lsten terem
tette. +
2. A világot az istem Gond
viselés kormányozza. +.
3. A fájdalmat csWapUja az
idO. +
4. Az Ifjak testét a munka
megedzi. +'
5. Az ellenség száz polgÓ11
Olt meg. +
6. A szorgalmas tanulókat
a tanár (úr) megdics6rte. +.
7. A hálás gyermekek sze
retik szÜleiket. ,+.
8. Mátyást a magyarok
királlyá választották. +
9. Az igen gazdag kereske
d6t egy rabló megölte. +
10. Minden utat magas hó'·
borHott be. +
ll. A ml szántóföldünket
egy patakocska öntözi. +
12. Ezt a hegyet egy la sem
ékesUl. +
13. Házunkat lángok ham
vasztották el. +
14. Majdnem egész Magyar
országot elpuszUtották a
törökök. '+
15. A Földet a Nap vUágUja
meg. +
16. Ezt az alkalmat a sze
rencse nyujtja nekilnk. +
17. Haragra gyúlva ne cse
lekedjéll (Ne akarj csele
kedni!)

Terra a Deo creata est.

Mundus divina providentia'
regitur.
Dolor tempore Ienítur,

Corpora iuvenum labore
firmantur.
Centum clves ab hostibus
occisl sunt.
Dlsclpull dlllgentes a ma
gistro laudati sunt.
Parentes a liberis gratis
amantur.
Matthias ab Hungaris rex
creatus est.
Mercator dl(vi)tissimus a
latrone occisus est.
Omnes viae alUs nivibus
obrutae sunt.
Ager noster rlvulo Irrlgatur.

Hic mons nullis arboribus
decoratur.
Domus nostra flammis usta
est.
Fere tota Hungaria a Turcis
devastala est.

Terra sole illustratur.

Haec occaslo nobis a for
tuna oUertur.
Ira incensus nolí agere1
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18. A katonák hara9ra
9y\\lva me9ölték a vezért.
19. A király könyördlett61
indUva megbocsátott az
összeesküv6knek.
20. Anyám könyördletböl
ennek a szegény családnak
pénzt adott.

Milltes ira incensi ducem
occiderunt.
ReJ: miseralione permotus
i9novit coniuraUs.

Mater mea miseraUone per
mota huic famUiae pauperl
pecuniam dedit.

38. Ablativus coplae és lnoplae

l. Magyarország b6velke
dik patakokban és folyók
ban.
2. A várat véd6kkel töltöt
ték meg. +
3. A szegények idegen se
gftségre szorulnak.
4. Igen kevésre szorul, aki
keveset kiván.
5. Senki sem lehet gondok
tól ment. (Gondok hijával.)
6. A holtak nem éreznek.
(Hijával vannak az érzés
nek.)
7. Ez a vidék gabonában
termékeny.
8. Minden embernek VaD
lelke. (EI van látva lélek
kel.)
9. A rablók zsákmánnyal
megrakodva eltávoztak.
(Mint meg1erheltek.)
10. A városi 6rségt61 men
tesen adták át az ellenség
nek. + (Mint üreset.)
ll. Isten minden jóval el
látta a világot.

Hungaria rivis flumiDibus
que abundat.

AlJ: defensoribus compieta
est.
Pauperes alieno auzilio
egent.
Minimo eget, qui minimum
cupit.
Nemo curls vacare potest.

Morlui sensu carent.

Haec regio frumento fertilis
est.
Omnes homines animo
praediti sunt.

Latrones praeda onustl
abierunt.

Urbs praesidio nuda hostl
bus tradita est.

Deus omnibus bonis mun
dum implevit,



12. Kálmán király Bélát
megfosztotta szemétől.

13. Nem mindig boldog, aki
gazdagságban bővelkedik.

14. Katonákkal teli haJ6k
merültek el.
15. Néha a legokosabb em·
ber is tanácsra szorul. (Hí
jával van.)
16. Az ellenség a meghol
takat ruháikt61 megfosztotta.
17. A Nap az egész világot
betőlti fényével.
18. Semmi sem lehet tisztes
séges, ami az igazságnak
hiJával van.
19. Ez a tanul6 nagy tehet
séggel van megáldva.
20. Fával megrakott kocsi
áll a házunk el5tt.
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Rex Colomannu8 Adalber
tum ocul1s privavit.
Non est semper beatus, qui
divitiis abundat.
Naves militibus plenae sub·
mer8ae sunt.
Nonnunquam etiam homo
sapientissimus consilio
eget.
Hostes mortuos vestibu8
spol1averunt.
Sol totum mundum luce sua
compiet.
Nihil hone8tum esse potest,
quod iustitla vacat.

Hic discipulus magno inge
nio prcedítus est.
Currus lignis onustus stat
ante domum nostram.

39. Opus est

1. Nekem szükségem van
ilyen könyvre (ilyen köny
vekre).

2. Ennek a hadseregnek
jobb vezérre (vezérekre)
van szüksége.

3. Nektek mindig szüksége
tek lesz az én tanácsomra.
4. Ismert ügyben nincs
szükség tanúkra.
5. Az államnak j6 törvé
nyekre van szüksége.

Mihi opus est tali libro
(talis liber, talibus libris;
ellenben: opus sunt tales
líbrí).

Huic exercitui duce meliore
(dux melior, ducibus melio
ribus) opus est; ellenben:
duces meliores opus sunt.
Vobis semper consillo meo
(consilium meum) opus erlt.
In re nota non est opus
testibus."
Civltati bonis legibus opus
est (bonae leges opus sunt).
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6. A római népnek akkor
bátor férfiakra volt szük
sége.
7. Az Ujl1ságnak példára
(példákra) vaD szüksége.

8. Nekem semmi szükségem
sincs segftségre.
9. A háborl1ban vitézségre
van szükség.
10. Kinek van szüksége
ezekre a virágokra?
ll. Ebben a dologban neki
nagy türelemre volt szük
sége.

Populo Romano tunc viris
fortibus opus erat (viri for
tes opus erant).
Iuventuti exemplo (exem
plum, exempUs) opus est;
ellenben: exempla opus
sunt.
Mihi nihil opus est auxilio.

ln bello virtute est opus.

Cui his Oolibus opus est?

In hac re ei magna patien
tia" opus erat.

40. Ablativus limitationis

l. Barátom nemzetiségre
nézve francia.
2. Ez a nép a szomszédjait
vitézségben felülmúlja.
3. Senkit sem hasonUthatok
össze veled hüség szem
pontjából.
4. Iléletem szerint ez a ta
nuló fölülmúl benneteket
szorgalomban.
5. A franciák ésa németek
nyelvben különböznek egy
mástól. (Maguk között.)
6. A görögök a rómaiakat
irodalomban f8lfilmúlták.
7. Egyes emberek csak
származásra nézve előke
lök.

Amicus meus nation8 Gal
lus est.
Hic populus virtute vicinis
suis praestat.
Neminem tibi fide conferre
possum.

Meo íudíeío hic discipulus
vos diligentia superat (vo
bis praestat).
Galli et Germani lingua
inter se differunt.

Graeci Romanos litterfs su
perabant.
Quidam homines genere
tantum nobiles sunt.



8. Magyarország e vidéke
boráról hfres.

9. K61csey Ferenc egylk
szemére vak volt.

10. Ez a férfiú testben 6reg,
I'lekben azonban Ifjú.

ll. Kerüld gondosan (szor
galmasan) a természetüknél
fogva hevesebb emberekeU

12. Minden tanár tanúsága
szerint testvérem Igen szor
galmas.

13. Az ellenség sok várost,
számszerint üzenkeltat el
foglalt.
14. A király csak névleg
volt király.
15. Lajos, melléknevén
Nagy, Magyarország kirá
lya volt.
16. A ml kertünk csodaszép
lesz. (Csodálatos lesz lá
tásra nézve.)
17. Borzalmas volt a sebe
sültek arcát látni. (Arcuk
borzalmas volt látásra.)
18. Ezt k6nnyil mondani.
19. Ezeknek a madaraknak
az énekét csodaszép hal
lanI. (Csodálatos az énekük
hallásra nézve.)
20. Ez a tanuló méltó a dí
cséretre.
21. Isten mdvel csodálatra
méltók.
22. Nem vagy méltó az én
barátságomra.
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Haec regio Hungariae vino
clara est.

Franciscus K61csey altero
oculo caecus erat.

Hic vir corpore seneJ:, ani
mo autem iuvenis esI.

HomInes natura vehemenU
ores semper diligenter fuge l

TesUmonlo omnium magi
strorum frater meus dlllgen
tlssimus est.

Hostes multa opplda, nu
mero duodeclm occupave-.
runt.
BeJ: nomine tantum1f reJ:
erat.
Ludovicus cognomlne Ma
gnus rex Hungariae erat.

Hortus noster mlrabllls erit
visu.

Facles vulneratorum honl
biles erant visu.

Hoc facUe est dictu.
Cantus harum avlum mIra
bills est audltu.

Hic discipulus laude dignus
est.
Opera Dei admlraUone sunt
digna.
Non es dlgnus amlcitla
mea.
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23. Méltó akarok lenDl szü·
lelm szeretetére.

Amore parentum meorum
dlgnus esse volo.

41. AblaUvus comparationls

l. Nagyobb vagyok n~lad."
2. A fény gyorsabb a hang·
nál
3. KI boldogabb nálam?
4. Ezek a flúk okosabbak
nálunk.
5. A Nap nagyobb a Hold
nál.
6. Atyáink a hazát drágább
nak tartották életüknél.
7. Semmi sem hasznosabb a
nap(sugár)nál.
8. A szeretet szfnlelése rosz
szabb a gylUölelnél.
9. Semmi sem édesebb az
igazságnál.
la. Ezek a madarak talán
a nyflnál is gyorsabban
repülnek. (Mint gyorsab
bak.)
ll. Sok diáknál szorgalma
sabb barálom van.
12. Ez a fiú nagyobb az
atyjánál.
13. A béke Jobb sok gy6
zelemnél.
14. Nem láttam szebb vá
rosI Rómánál.
15. Mi van szebb (dolog) a
hálás léleknél?
16. Az anya szavai méznél
édesebbek voltak.

Maior sum te.
LUlI: velocior est sono.

Quis est me beaUor?
Hi pueri nobis prudenliores
sunt.
Sol maior est luna.

Patres nostri patriam vita
cariorem habebant.
Nihil sole utillus est.

SimulaIlo amoris peior est
odio.
Nihil est veritate dulcius.

Hae aves fortasse etiam
sagitta celeriores volant.

Amicum multi s discipulis
diligentiorem habeo.
Hic puer patre suo maior
est.
Pax mellor est multis víeto
rUs.
Nullam urbem Roma pul
ch riorem vidi.
Quid est animo gyalo pul
chrius?
Verba matris melle dulciora
erant.
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17. Senkit sem találtok sze· Neminem parentibus vestrls
retetremé1tóbbat szüleltek- amabiliorem lnvenietis.
Dél.
18. Az istenn6 arca hónál Facies deae mve candidior
fehérebb volt. erat.

42. Ablativus modl

1. Ez semmiképen sem le
hetséges. (Semmiféle módon
történhetik.)
2. A magyarok 6si szokás
szerint fejedelmet válasz
tottak.
3. A szónok szavalt gyanyö
rüséggel hallgattuk.
4. A nép igen nagy öram
mel fogadta a vezért.
5. Ezek a diákok nagy szor
galommal tanulnak.
6. Az ellenség a várost
csak" csellel tudta elfog
lalni.
7. A rómaiak ilyen feltétel
lel katöttek békél az ellen
séggel.
8. Lajos királyt loggal ne
vezik Nagynak. +
9. Anyám sok könny kaze
pelle mondta el ezt nekem.
10. Ez a madár hihetetlen
gyorsasággal röpül.
ll. A diákok csendben
templomba mennek.
12. Katonáink nagy dics6
séggel harcoltak.

Hoc nullo modo flerl potest.

Hungari more patrIo princl
pem creaverunt.

Verba oralorls cum volup
tate audivimus.
Populus ducem maxlmo
(cum) gaudio excepit.
Hi discipuli magna (cum)
diligenlia discunt.
Hostes urbem fraude tantum
occupare potuerunt.

Romani hac condicione cum
hosUbus pacem fecerunt.

Ludovicus rex Iure Magnus
appellatur.
Mater mea multis (cum)
lacrimis hoc mihi enarravit.
Haec avis incrediblli (cum)
celerltate volat.
Discipuli silentlo ln templum
eunt.
Milites nostri magna (cum)
gloria dimicabCUlt.
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IS. Navérem igen súlyos
láJdalmak közepelte halt
meg.
14. Ezt a levelet nagy gond
dal irtam.
15. Gyönyörrelolvastam a
könyveidel
16. A katonák igen nagy
munkával hidat készitenek.
17. Szo.leink minket szigo
rúan nevelnek. (Szi90rúság
gal.)

Soror mea gravissimls (cum)
doloribus mortua esI.

Hanc epistulam magna
(cum) cura scripsi.
Ubros tuos cum voluptate
legebam.
Milltes maximo (cum) labore
pontem faciunt.
Parentes nos cum severilate
educant.

43. AblaUvus instrumenU

l. Szeml1nkkel látunk, 111
lünkkel hallunk.
2. A Nap lényével mindent
bevilágit.
S. Atyám ékesszólással
nagy dicsöséget szerzett
magának.
4. Az ellenség az egész
vidéket t1lzzel-vassal pusz
UtoUa el.
5. A bikák szarvukkal vé
delmezik magukat.
6. Sokan rosszul használJák
fel a gazdagságot.
7. A vezér a várost rövid
ida alaU hatalmába keri
teUe.
8. Ez a férfiú szorgalmasan
telJesm a kötelességét.
9. Sokan nem élvezik a ter
mészet szépségét.

Oculis videmus, auribus
audimus.
Sol luce sua omnia Ulustrat.

Pater meus eloquentia ma
gnam gloriam sibi peperlt.

Hostes totam regionem lerro
ignique devastaverunt.

Tauri cornibus se defen
dunt.
Multi divltUs male utuntur.

Dux urbe brevi tempore
potitus est.

Hic vIr munere diligenter
fungitur.
Multi pulchriludine naturae
non Iruuntur.



10. Miért nem használtad
fel az alkalmat?
11. Nem mindenki tudja
használni az eszét.
12. A csecsemők tellel táp
lálkoznak.
13. Az elfáradtak gyakran
nem tudják élvezni a pihe
nést.
14. A mieink hatalmukba ke
rltették az ellenség táborát.
15. Atyám sohasem tudta
kihasználni a szerencsét.

16. A szolgával küldtem el
neked (hozzád) a leveleI.
17. Az ellenség követek út
Ján kért békét a rómaiaktól.
18. Barátom útján kérek
majd t6le könyveket.
19. A város általam mene
kült meg. (Oriztetett meg.)

•
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Quare occasione non eB
usus?
Non omnes pOBSunt raUone
uti.
Infantes lacte vescuntur.

Defatigati saepe otio frui
non possunt.

Nostri castris hostium politi
sunt.
Pater meus fortuna uti nun
quam potuit.

Per servum ad te epistulam
misi.
Hostes per Iegatos a Roma
nis pacem peliverunt.
Per amicum meum ab eo
libros petam.
Urbs per me servata est.

44. Ablativus mensurae

l. A Nap sokkal nagyobb.
mint a Hold.
2. Felével kisebb szántó
földÜDk van. mint nektek.
3. Semmivel sem vagytok
Jobbak. minI a többi diákok.
4. A mi házunk tlz lábbal'·
magasabb. mint a tietek.
5. Egy kicsit drágább k6ny
veket vettem. mint te.

Sol multo maior est. quam
luna.
Agrum dimidio minorem ha
bemus, quam vos.
Nihilo meliores estis. quam
alil discipuli.
Domus nostra decem pedi
bus altior est. quam vestra.
Libros paulo carlores eml.
quam tu.
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6. Az erény sokkal többet
ér a gazdagságnál. (Felül
múlja.)
7. Testvérem valamivel na
gyobb, mint én.
8. Február két vagy három
nappal rövidebb, mtnt pl.
január.
9. Minél nagyobb a vagyon,
annál nagyobbak a gondok.
10. Minél szorgalmasabb
vagy, annál többet tudsz.
ll. Minél többünk van (bí
runk), annál többet kívá
nunk.
12. Amennyivel nagyobbak,
annyival drágábbak a há
zak.
13. Az ellenség néhány nap
mulva Rómába követeket
küldött.
14. Sok évvel ezelOtt már itt
laktunk.
15. A szerencsétlenség né
hány nappal elObb történt.
16. Négy hónappal késöbb
én is Rómába érkeztem.
17. A hadsereg nem sokkal
később visszatért.

Virtus multo divltUs praestat
(divitlas superat).

Frater meus aliquanto ma
ior est, quam ego.
Februarius duobus vel tri
bus diebus brevior est,
quam e. g.11 Januarius.
Quo maiores sunt divltiae,
eo maiores sunt curae.
Quo diligentior es, eo plura
seis.
Quo plura habemus, eo piu
ra cupimus.

Quanto maiores, tanto ca
riores sunt domus.

Hostes paucis post diebus
Romam. legatos miserunt.

Multls ante annis iam. hic
habitavimus.
Calamitas paucis ante die
bus est facta.
Quattuor mensibus post ego
quoque Romam. advent
Exercitus non multo post
redUt.

45. Ablativus pretll

l. Drágán, három telen
tumért'O adtam. el a házamat.
2. Ezt a könyvet olcsón, két
dénárért megvehetecl.

Magno, tribus talentis do
mum meam vendldl.
Hunc librum parvo, duobus
denariis emere potes.



:J. A villánk tizenkétezer
dénárba került.
4. Ezt az épületet háromezer
dénárért adtam bérbe.
5. Barátom ruhája ezer ses
tertiusba került.
6. Igen drágán, két talen
tuméri megveszem a kerte
det.
7. Kétezer dénárért akarok
bérelni egy villát.
8. El tudod-e adni a gabo
námat húsz dénárért?
9. Ezt a könyvet egy as-ért
vettem.
10. Lovam igen olcsón, hat
száz dénárért került el
adásra.
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Villa nostra duodecim mili
bus denariorum fuit.
Hoc aedificium tribus mili
bus denariorum locav:l.
Vestis amici mei mille ses
tertiis constilit.
Hortum tuum plurimo, duo
bus talentis emo.

Duobus mIlibus denariorum
villam conducere volo.
Potes-ne frumentum meum
viginti denariis vendere?
Hunc librum uno asse emi.

Equus meus minimo, ses
centis denariis veniit.

46. Ablativus soclatlvus

l. Caesar három légiójával
elhagyta a tábort.
2. Barátommal hozzád fogok
menni.
:J. Katonáink az ellenséggel
bátran harcoltak.
4. A diktátor nagy sereggel
a városból elutazott.
5. Atyámmal holnap Buda
pestre fogok utazni.
6. Sokan vannak itt felesé
gestül és gyermekestül.
7. Követ Jött lavelestül a
királyhoz.
B. A fejedelem nagy kisé
reUel R6mába utazott.

Caesar cum tribus legioni
bus castra reliquit.
Cum amico meo ad te ibo
(v. te adibo).
Milites nostri cum hostibus
fortiter pugnabant.
Dictator (cum) magno exer
citu ab urbe profectus est.
Cum patre cras Budapesti
num proficiscar.
Multi sunt hic cum uxoribus
liberisque.
Legatus cum epistula ad re
gem venit.
Princeps (cum) magno co
mftatu Romam profectus est.
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9. A vezér csapatalval Dux cum copIIs captu. ..t.
egy1itt logságba esett.

47. AblaUvus qualitatis

l. A németek kékszemiiek.

2. MIért voltál tegnap szo
morú arcIÍ?
3. MU akar ez az OszleJii
lérfi?
4. Az én nővérem fekete
szemii.
S. Holnap nem lesztek oyen
vIdám arclÍak.
6. Barátom nővére hosszú
hajú.
7. Tegnap az erdőben szo
katlan nagyságú szarvast
láttunk.
8. Városunknak rendkivül
szép temploma van. (Rend
kivüli szépségii.)
9. nyen csodálatos nagy
ságú házat sohasem láttam.
10. Az alacsony termeta
emberek ls gyakran Igen
erOsek.
ll. Sok állat szörny1i ereiii.

Germani oculls caeruleis
sunt.
Quare herl maesto vultu
eras?
Quid vult hic vir capite
cano?
Soror mea oculis nigrls est.

Cras. non tam hUarl vultu
eritis.
Soror amId mei cap1ll0 lon
go est.
Herl in sDva cervum magni
tudine insoUta vidImus.

Urbs nostra templum pul
chrltudine eJ:imia habet.

Domum tam mirabili magDi
tudine nunquam vidi.
Etiam homines statura hu
mili saepe fortis simi sunt.

Multa animalia ingenUbus
viribus sunt.

48. LocaUvus

l. A költO sokáig Korinthus· Poeta diu Cor1nthi vivebat.
ban élt.
2. Meddig akarsz maradni Quamdiu vis Veronae ma-
Veronában? Dere?



3. Az istenn6nek Samus szi
getén temploma volt.
4. Spártában a fiúkat igen
szigorúan nevelték. +
5. Budapesten járok isko
lába.
6. Ki maradt otthon?
7. A katonák gyakran föl
dön alusznak.
8. A görögök békében és
háborúban dics6ségre tö
rekedtek.
9. Nyáron szüleimmel falun
lakom.
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Dea Sami templum habebat.

Spartae pueri severissime
educabantur.
Budapestini scholam fre
quento.
Quis domi mcmsit?
Milites saepe humi dor
miunt.
Graeci domi bellique glo
riae studebant.

Aestate cum parentibus
meis rurí habito.

Audivi te diUgentem fuisse
(esse, futurum esse = fore).
Eos diligentes futuros ...
Spero amicitiam nostram
fidelemfore (futuram esse).
Scia-ne ex inimico amicum
fieri posse?
Credimus animum immor
talem esse.
Mater mihi promislt se ven
turam esse.
Amicus meus respondIt se
brevi apud nos fore.

,49. Accusativus cum infinitivo

aj Mondást és gondolást jelentő igék után

1. A vádlott (azt) mondotta, Reus se innocentem esse
hogy 6" ártatlan. dixit.
2. Tagadom, hogy ez igaz. Nego hoc vemm esse.
3. (Azt) gondolom, hogy Puto me in hac re erravisse.
tévedtem ebben a dolog-
ban.
4. (Azt) hallottam, hogy te
szorgalmas voltál (vagy,
leszel). Hogy ők ...
5. Remélem, hogy a barát
ságunk hilséges lesz.
6. Tudod-e, hogy ellenség
ből barát válhatik?
7. Hisszük, hogy a lélek
halhatatlan.
8. Anyám nekem megigérte,
hogy el fog jönni.
9. Barátom (azt) felelte,
hogy rövidesen nálunk lesz.

5
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Multi dicunt acreres meas
diligentissimas esse.

Nunquam putavi linguam
Latinam tam pulchram esse.

Amicus meus dixit fratrem
suum a magistro laudatum
esse.
Scio me etiam ibi amatum
Iri.
Dux dixit omnes milites a se
laudaium'" iri.

Saepe videmus nos sine
auxilio Dei nihil facere
posse.
Magister dixit se mox ad
parenles meos scripturum
esse.
Putavi te Romae esse et
nunc audio te aegrotum
fuisse.
Arbitror hunc discipulum
allquando Ilcholae decori
fore.
Hi discipulI putant se ab
omnibus amari (amatos
esse, amatum22 iri).
Legati regi nuntiant hostes
Ilumen transgressos" esse.

10. Sohasem gondoltam,
hogy a latin nyelv ilyen
szép.
11. Sokan mondják, hogy
növéreim Igen szorgalma
sak.
12. Gyakran látjuk, hogy
Isten segItsége nélkül sem
mit sem tehetünk.
13. A tanár (úr azt) mon
dotta, hogy nemsokára frni
fog szüleimnek.
14. (Azt) hittem, hogy Rómá
ban vagy, és most hallom,
hogy beteg voltál. .
15. (Azt) gondolom, hogy
ez a diák valamikor diszére
válik az Iskolának.
16. Ezek a diákok azt hiszik,
hogy öket'" mindenki szereti
(szerelte, szeretni fogja) +.
17. A követek hírül hozzák
a királynak, hogy az ellen
ség átlépte a folyót.
18. Barátom (azt) mondta,
hogy testvérét a tanár (úr)
megdicsérte +.
19. Tudom, hogy engem ott
is szeretni fognak +.
20. A vezér (azt) mondta,
hogy ö minden katonát meg
fog dicsérni +.

b) Akarást jelentő igék után

1. (Azt) akarom, hogy te
megelégedett légy.
2. Mindig (azt) kivántam,
hogy boldogok legyetek.

Volo te contentum esse.

Semper eupíví vös beatos
esse.



:J. A vezér nem akarta, hogy
a követek sokáig a tábor
ban legyenek.

4. Megengedem, hogyel.
menl·
5. Nem engedem meg, hogy
ezt a könyvet olvassátok.

6. A tanárok (azt) akarják,
bogy a diákok szorgalma
sak legyenek.

7. MegtIltom, bogy ezt meg·
csináljátok.

8. A vezér megtiltotta, hogy
a foglyokat megöljék .+.
9. Atyám megparancsolta,"
bogy levelet irjak.

la. Caesar megparancsolta,
hogya tábort er6sUsék
meg.

ll. Caesar megparancsolta,
hogya katonák er6sUsék
meg a tábort.

12.A vezér megparancsolja,
hogy a várost pusztftsák el.

1:J. A vezér megparancsolja,
bogya katonák pusztUsák
el a várost.
14. Rómában törvény tiltotta,
bogy balott embert a város
ban temessenek el.
15. A király meqtiltotta,
hogy a városokat elhagy
ják.
16. A király megtiltotta,
hogy a férfiak elhagyják a
városokat.
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DUl: noluit legatos dlu ln
castris esse.

81no te abire.

Non slno vos hunc librum
legere.

Magistri volunt discipulos
diligentes esse.

Veto vos hoc facere.

DUl: vetuit captivos eeeídt.

Pater iussit me eplslulam
scribere.

Caesar eastra munlri iussU.

Caesar mllites castra muni
re lussit.

Dux urbem delerl iubet.

Dux mili tes urbem delere
iubet.

Romae leJ: vetuit hominem
mortuum ln urbe sepelIrI.

Rex vetuit urbes rellnqui.

Rel: vetuit vlros urbes re
lInquere.

S'
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e) Kedélyhangulatot jelentő igék után

l. Ez a férfiú (azzal) dicsek
szik, hogy lS semmitöl (sem)
fél.
2. Csodálom, hogy te sem
mit (sem) irtál nekem. (Hoz
zám.)
3. Atyám örül, hogya köny
vek tetszenek nekem.
4. Sajnálom, hogy te nem
tanultál szorgalmasan eb
ben az évben.
5. A rómaiak panaszkodtak,
hogy követeiket az ellenség
megsértette +.
6. Atyád zokon vette, hogy
nem csináltad meg ezt.

Hic vir gloriatur se nihil
timere.

Miror te ad me nihil scríp
sisse.

Pater meus gaudet libros
mihi placere.
Doleo te hoc anno non dili
genter didicisse.

Romani querebantur legatos
suos ab hostibus violatos
esse.
Pater tuus aegre tulit te hoc
non fecisse.

d) Szenvedő egyes 3. sz. és személytelen igék stb. után

l. Hírül hozzák nekem, hogy
atyám itt van (volt).
2. Nyilvánvaló, hogy mun
kára születtünk.
3. Illik, hogy az iskola
mindnyájunk előtt kedves
legyen.
4. Hírül hozták nekünk,
hogy atyád tegnap meghalt.
5. Nyilvánvaló, hogya rosz
szak irígykednek a jókra.
6. Egyáltalán nem szüksé
ges, hogy ti is velem jöj
jetek.
7. Az a hír járta, hogy ök
el fogják hagyni a várost.

Nuntiatur mihi patrem ad
esse (adfuisse).
Apparet nos ad laborem
natos esse.
Decet scholam nobis omni
bus caram esse.

Nuntiatum est nobis patrem
tuum heri mortuum esse.
Constat malos bonis in
videre.
Minime oportet vos quoque
mecum venire.

Fama erat eos urbem relic
turos esse (eas relicturas).



8. Szükséges, hogy a ma
gyar diákok szorgalmasan
tanuljanak.
9. Megvan az a remény,
hogy Magyarország fel fog
támadni.
10. Nem kerülte el a figyel·
memet, hogy ezek a csalá·
dok igen szegények.
ll. Méltányos (dolog), hogy
a gazdagok segltik a sze·
gényeket +.
12. Ismert (dolog), hogy
Magyarországot elpuszti
tották a törökök +.
13. (Azt) hiszik, hogyahú·
nok királyát ebben a folyó
ban temették el +.
14. Az a hagyomány, hogy
öseink ezen az úton löttek
Magyarországba.
15. Szép (dolog), hogy hol
nap el fogtok Jönni hoz
zám.
16. Az a véleményem, hogy
valamikor iti város volt.
17. Minden szegénynek ér
deke, hogy a tél rövid
legyen.
18. A vezér elhatározta.
hogy követeket küld az
ellenséghez +. (A vezérnek
tetszett.)
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Necesse est discipulos Hun
garicos dillgenter discere.

Spes est Hungariam resur
recturam esse.

Non praeterUt me has fami
lias pauperrimas esse.

Aequum est pauperes a di
vitibus adiuvarl.

Notum est Hungariam a
Turcis deletam esse.

Creditur regem Hunnorum
in hoc flumine sepullum
esse.
Traditur maiores noslros
hac via in Hungariam ve
nisse.
Pulchrum est vos cras ad
me venturos esse.

Opinio mea est aliquando
hic urbem fuisse.
Omnium pauperum interest
hiemem brevem esse.

Duci placuit legalos ad
hostes míttí.

50. Nominativus cum infinitivo

1. Úgy látszik. hogy te bel- Tu beatus esse videris.
dog vagy. (Te látszol.)
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2. Ogy látszik, hogy szor
galmas diákok vagytok. (Ti
látszotok.)
3. Azt mondják, hogy a
katonáink bátran harcoltak.
(A katonáink mondatnak.)

4. A katonáknak megparan
csolták, hogy verjenek tá
bort. (A katonák parancI
csal kényszerlttettek.)

5. Az a hagyomány, hogy
Mátyás igen igazságos ki
rály volt. (Mátyás monda
tl~.)

6. Talán úgy látszik, hogy
szavaidat nem értettük meg
eléggé. (Mi látszunk.)

1. Azt gondolják, hogy itt
aranyat találnak +. (Arany
gondoltaUk.)

8. Azt mondják, hogy a
barátaid el fognak utazni.
(A barátaid mondatnak.)

9. Ogy látszott, hogy a falak
elég magasak. (A falak
látszottak.)
10. Alakosoknak megtllt
ják, hogy a várost elhagy
ják. (A lakosok eltlltatnak.)
ll. Azt mondják, hogy a
lélek halhatatlan. (A lélek
mondatik.)
12. Azt gondolják, hogy te
írtad ezt a levelet. (Ez a
levél qondoltatik tőled írva
lenni.)
13. Ogy látszik, hogy ez a

Vos dlllgentes discipuli else
videmini.

Mllites nostri fortlter pugna
visse dicuntur.

Mllites castra ponere iussi
sunt.

Matthias rex iusUIsimus
fuJsse traditur.-

Fortasle nos verba tua non
satis intel1exisse videmur.

Aurum hic invenirl putatur.

Amici tui profecturl esse
díeuntur.

Muri saUs altl esse vide
bantur.

lncolae urbem rellnquere
vetantur.

Animus immortalis esse dl
eítur.

Haec epistula a te Icrlpta
esse putatur.

Hic vir non locutus el.e,



71

férfiú nem beszélt. hanem sed egisse vtdetur.
cselekedett. (Ez a férfi lát-
szik.)
14. Megparancsolják, hogy Diselpull in schola manere
a diákok az Iskolában ma- lubentur.
radjanak. (A diákok paran-
csot kapnak.)

51. Participium coniunctum

l. A nap, mikor felkel, min
dent megvlláglt. (A felkel6
nap.)
2. Az orvos gyógyftja a
katonákat. akik megsebe
sültek. (A megsebesült ka
tonákat.)
3. BIzzál az Időben, amely
enyhíteni fogja a fájdalma
dat. (Az enyhlteni akaró
id6ben.)
4. Ha Rómába megyek (jö
vök). meglátogatlak téged.
(E:n, a Rómába jövő.)
5. Egyesek, még ha esznek,
(akkor) is olvasnak. (Evén
is olvasnak.)
6. (Az) a lérfiú. aki senkinek
sem árt, senkitől sem fél.
(Az ártó férfiú.)
7. A katonák csatába men
nek. hogy vagy győzzenek
vagy meghaljanak. (Mint
gy6zni, meghalni akarók.)
8. A fiú, minthogy félt a
kutyától, nem mert belépni
a házba. (A félő.)

9. Ne zavard ezt a diákot,

Sol oriens omnia Ulustrat.

Medicus milJlibus vulneratis
medetur.

Confide tempori dolorem
tuum lenituro.

Romam veniens te visitabo.

NonnulU etiam edentes le
gunt.

Vir nemini nocens neminem
metult.

Mllites ln pugnaJD eunt aut
victuri aut moriturI.

Puer canem metuens domum
intrare non est ausus.

Noll turbare hunc disclpu-
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amikor szorgalmasan tanul.
(Ne akard zavamJ a szor
galmasan tanulót.)

10. A rablók, miután nagy
zsákmányra tettek szert, el
menekültek.
11. A király, miel6tt háborút
viselt, nagy hajóhadat épi
tett. (A háborút viselni
akaró király.)
12. A katonák, ámbár t6bb
ször legy6zettek, nem veszi
tették el a reményilket. (A
sokszor legy6zött katonák.)
13. Ha másoknak paran
csolni akartok, tanuljatok
meg engedelmeskedni. (Ti,
a parancsolni akarók.)
14.. Szivesen hallgatunk té
gedet, ha mesélsz. (Téged,
a mesé16t.)
15. Atyánknak, mid6n haza
tért, elébe mentünk. (A ha
zatér6nek.)
16. A rómaiak elfoglalták a
várost, miután tíz napig
ostromolták. (A tiz napig
ostromoltat.)
17. A lovasok ellenálltak az
ellenségnek, amely át akart
kelni a folyón. (Az átkelni
akarónak.)
18. Ha az eget vizsgáljuk,
(úgy) érezzük, (hogy) az
Isten közel van. (Mi, a vizs
gálók.)
19. A tanár (úr), bár semmit
sem kértem, könyvet adott
nekem. (A semmit kér6nek.)

Ium diligenter discentem.

Latrones magna praeda
potltl aufugerunt.

Rex bellum gesturus ma
gnam classem aediUcavit.

Milites saepius devictl
spem non dimiserunt.

Aliis praecepturl dll!lcite
parere.

Te narrantem Ubenter audi
emus.

Patri redeuntl obviam ivl
mus.

Romani urbem decem dies
oppugDatam ceperunt.

Equites hostibus flumen
translturi s restlterunt.

Caelum speclantes Deum
prope esse sentlmus.

Magister mihi nihil petentl
librum dedit.
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20. A vez'r megdicsérie a Dux pedltes fortiter pugnan-
gyalogosokat. minthogy tes laudavit.
bátran harcoltak. (A harco-
lókat.)

52. Participium absolutum

l. Mikor a nap felkel. a ma
darak sz'pen 'nekeinek.
(A nap felkelvén.)
2. Miután a királyokat el
dzték, konzulokat választot
tak Rómában. + (A kirá
lyok eldzetvén.)
3. Az ellenség. miután el
foglalta a várost +. meg
gyilkolta a lakosokat. (A
város elfoglaltatván.)
4. Miután meghallgattam a
véleményedet +. eladtam
a házamat. (Véleményed
meghallgattatván.)
5. A katonáink, miután le
győzték az ellenséget +.
visszatértek. (Az ellenség
legylSzetvén.)
6. Ha ez a fiú beszél. min
denki nevet. (Ez a fiú be
szélv'n.)
7. A lovasok. miután meg
adták a jelet +, kirohan
tak a táborból. (A jel meg
adatván.)
8. Ha ketten civakodnak. a
harmadik örül. (KettlS civa
kodván.)
9. Amikor nlSvekszik a ve
szély, növekszik az er6 (is).
(A veszély növekedvén.)

Sole oriente aves pulchre
cantant.

Regibus expulsis Romae
consules creabantur.

Hostes urbe capta incolas
occiderunt.

SenlenUa tua audlta do
mum meam vendidi.

Milltes nostri hostibus de
victis domos redlerunt.

Hoc puero loquente omnes
rident.

Equites slgno dato ex castris
eruperunt.

Duobus litigaDtibus tertius
gaudet.

Crescente periculo crescunt
vIres.



74

10. Miután ezeket hbü1 hoz
ták +, a király háborút
(lzent. (Ezek birGl hozatván.)

ll. Ha vihar d(lh6ng, a
hajók a kik6t6kben marad
nak. (Vihar düh6ngvén.)

12. Ha a szükség s(lrgeti,
mindent elviseUlnk. (A szük
ség sürgetvén.)

13. A vezér, miután a bar
bárok csapatait szétszórta
+, az egész vidéket hatal
mába kerHette. (A barbárok
csapatai szétszóratván.)

14. Mig Mátyás uralkodott,
Magyarország virágzó volt
(virágzott).

15. A gall háborút Caesar
f6vezérsége idején visel
ték. +
16. Atyám életében gond
nélkül fogok élni. (Mig
atyám éI6.)

17. Isten segitségével min
den munka könnyÜ. (Isten
lévén a segit6.)

18. Ha (édes)anyánk beteg,
mind.annyian szomorúak va
gyunk.

19. Barátom atyja akarata
ellenére eladta a könyveit.

20. Miért vetted meg ezt a
könyvet szüleid tudta nél
kül?

His nuntiatls relt bellum in
dizit.

Procella saeviente naves in
portubus manent.

Necellsitate urgente omnia
perferlmus.

DUlt coplls barbarorum dill
iectis tota regione poUtus
est.

Matthia regnante Hungaria
florebat.

Bellum Galllcum Caesare
imperatore gestum est.

Patre vivo eine cura vivam.

Deo adiutore omnis labor
facilis est.

Matre aegrota omnes maesU
sumus.

Amicus meus patre invito
libros suos vendidit.

Quare parentibus insclls
hunc librum emisU?
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53. Gerundium

l. Kész vagyok az {rásra.
2. Vitatkozás végett jöttél
hozzánk?

3. Cselekvésre szÜlettÜnk.

4. Fontolgatással gyakran
elszalasztjuk az alkalmat.
:+ (Tönkremegy.)

5. Az ember természeWn
rogva tanulásra vágyik.

6. A tanulásra alkalmas idő
igen gyorsan elmúlik.

7. Nővérem járatlan az
éneklésben.
8. Futásban senki sem mtU
ja fölm a barátomat.

9. Az emberi nem mindIg
háborúskodásra vágyott.
(Háborúskodásra vágyó
volt.)
10. A bölcsek a helyes élet
ről vitatkoztak. (A helyesen
élésrő!.)

ll. A gazdagság nem szük
séges a boldog élethez.
(A boldogan éléshez.)
12. Szorgalmas tanulással
sok mindent elérhetsz.
(Szorgalmasan tanulással.)
13. A szép Irás mdvészete
Dem kőnnyd. (A szépen
Irásnak a mflvészete.)
14. A város elfoglalásának
reménye tüzelte a katoná
kat. (A várost elfoglalásnak
a reménye.)

Paratus sum ad scribendum.
Disputandi causa ad nos
venisti?

Ad agendum nali sumus.

Deliberando saepe perit oc
casio.

Homo natura discendi cupi
dus est.

Tempus discendo idoneum
celerrime praeterit.

Soror mea cantandi im
perUa est.

Currendo nemo amicum
meum superat.

Genus humanum semper
bellandi cupidum erat.

Sapientes de recte vivendo
disputaverunt.

Divillae ad beate vivendum
non sunt necessariae.

Diligenter discendo multa
adipisci potes.

Ars pulchre scribendi non
est racllis.

Spes urbem capiendi mill
tes excitavit.
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15. Barátom k6nyvek eladá
sával szerez (csinál) pénzt.
(K6nyveket eladással.)
16. A könyvek helyes olva
sásának a tudománya igen
nehéz. (A könyveket helye
sen olvasásnak a tudo
mánya.)
17. A gazdagság helyes fel
használásával másokat is
segithetünk. (A gazdagság
gal helyesen éléssel.)
18. A latin nyelv szorgalmas
tanulásával Umöttem az
id6t. (A latin nyelvet szor
galmasan tanulással.)

Amicus meus libros venden
do pecuniam conficit.

Scientia Ubros recte legendi
difficilllma est.

Divitiis recte ut endo etiam
aUos adiuvare possumus.

Linguam LatInam diligenter
discendo tempus terebam.

54. Gerundiumból Gerundlvum

1. A király jártas az állam
kormányzásában.

2. Ki alkalmas német leve
lek Irására?

3. Gondosságra van szük
ség a barátok kiválasztá
sában.

4. Az ellenséget elllesztettük
városaink elpusztftásától.

5. Mindenkinek tetszett a

Rex peritus est civitalem
regendi, átaJakltbat6: Rex
peritus est civitatis regen
dae.
Quis est aptus (epistulas
Germanicas scribendo), át·
aJaJdtand6: Quis est aplus
epistuUs Germanicis scri
bendis?'"
Diligentia opus est (in eli
gendo amicos), átaJakltan
d6: Diligentia opus est in
amicis eligendis.
Deterruimus hostes (a de
vastando urbes nosiras), át·
aJaJdtand6: Deterruimus
hostes ab urbibus nostris
devastandis.
Omnibus placuit consilium



városalapltás terve.

6. A szabadság vIsszaszer
zésének a reménye táplált
mindannyiunkat.

7. Ez a vidék nem alkalmas
gabonatermelésre.

8. Pénzszerzés közben sokan
elfeledkeznek az Igazság
r61.

9. Tegnap tanácsot tartottak
+ az állam védelméről.

10. Mindig vágytam e város
látására.

ll. Katonáinkat megakadá
lyozták + a város elfog
lalásában.

12. Ez a tanul6 buzg6 a
könyvek olvasásában.

13. A bölcsek sokat beszél
nek a földi (emberi) dolgok
megvetésér61.

14. Testvérem hajlamos
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urbem condendi, 6talaJdt
ható: Omnibus placuit con
silium urbis condendae.

Spes llbertatem recuperandi
nos omnes aluit, átalakit
ható: Spes libertatis recu
perandae nos omnes aluit.

Haec regio non est Idonea
(frumentum colendo), álala
Idlcmd6: Haec regio non est
idonea frumento colendo."
Multi obilvis cuntur iustitiae
(inter confic1endum pecu
niam), átalaldtaad6: Multi
obliviscuntur iustitiae inter
pecuniam conUciendam.
Heri consilium habitum est
(de defendendo civilatem),
átalaldtaad6: Heri consilium
habitum est de civitate de
fendenda.
Semper cupidus eram hanc
urbem videndi, átalakithat6:
Semper cupidus eram huius
urbis videndae.
MIlites nosIri impediti sunt
(in capiendo urbem), átala·
kltaad6: Milites nos Iri im
pediti sunt in urbe capienda.
Hic discipulus studiosus est
legendi libros, átalaldthat6:
Hic discipulus studiosus est
librorum legendorum.
Sapientes multa loquunlur
(de conlemnendo res huma·
nas), átalaldtaadó: Sapien
tes multa loquuntur de re
bus humanis contemnendis.
Frat~r meus propensus est
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11yen könyvek olvasására.

15. Levelek irásával töltöt
tem el az időt.

16. A hely nem voll alkal
mas városalapUásra.

17. Ennek megkérdezése vé
gett jöttem hozzád.
18. Tudásszomj (a többet
megismerés vágya) hajt
mindig engem.
19. Az igaz és hamis meg
különböztetésének m1í.vésze
tél nagyon nehéznek tartom.
20. Sok minden elmondásá
val gyönyörködtettem szü
leimet.

(ad legendum tales libros),
átalakilcmdó: Frater meus
propensus est ad tales
libros legendos.
Tempus terebam eplstulas
scribendo, álalaJdtható:
Tempus terebam epistulis
scribendis.
Locus non erat aptus (ur
bem condendo), átalakltcm
dó: Locus non erat aptus
urbi condendae."
Hoc Interrogandi causa ad
te venI. Nem alalrltható áL
Cupido plura cognoscendi
me semper compelllt. Nem
ala1l:ltható áL
Artem vera el falsa dííudí
candl dUflcillimam habeo.
Nem alaldtható áL
Multa enarrando parentes
delectabam. Nem alaldthat6
áL

55. Suplnum

I. Mikor mész aludni?
2. Barátaim összejöttek sze
rencseklvánás végett.
3. Délután sétálni megy(lnk.

4. Atyámhoz megyek ta
nácskérés végett.
S. Sz1l1eim színházba akar
nak menni a játékok meg
tekintésére.
6. Követek jöttek a táborba
a sérelmek lelpanaszolásá
ra.

Quando is dormUum?
Amici mei convenerunt gra
tulatum.
Post meridiem ambulatum
ibimus.
Ad patrem me coDfero con
sultum.
Parentes mel ln theatrum
Ire volunt ludos spectatum.

Legatl ln castra venerunt
lniurias questum.



7. öt katonát küldöttek '+
az ellenség táborának ki
kémlelésére.
8. A polgárok összejöttek a
királynö Üdvözlésére.

19

Quinque milites missi sunt
eastra hosUum exploratum.

eives eonvenerunt reginam
salutatum.

A sup. abL·ra vODatkoz61ag
lásd cn: AbL IlmltatloDls co IeieleteL



II. MONDATOK TANA

56. Felszólító alanyi és tárgyi mellékm.

a) Felszólítást, óhajtóst, stb. Jelentő igék utón

1. Nagyon buzdítalak tége
del, hogy szorgalmasan ol
vasd" ezeket a könyveket.
2. A rabló (azt) követelte,
hogy adjanak neki- pénzt
+.
3. Az atya inti a fiát, hogy
ne hanyagolja el a latin
nyelvel.
4. A szenátus elhatározta,
hogy gabonát adjanak a
népnek +.
S. Atyád akarata, hogy
szorgalmasan tanulj.
6. Barátom (arra) kért, hogy
ne mondjam meg ezt a
szüleinek."
7. (Azt) akarom, hogy feleli
nekem.
8. Hannibal megparancsolta
övéinek, hogy keljenek át
a folyón.
9. Megengedték nekem +,
hogy megvegyem ezeket a
könyveket.

Magnopere te hortor, ut hos
Ubros studiose legas.

Latro postulavit, ut sibi pe
cunia daretur.

Pater monet flUum, ne Un
guam Latinam negUgat.

Senatus decrevit, ut plebi
1rumentum daretur.

Voluntas patris tui est, ut
diligenter discas.
Amicus meus rogavit me,
ne hoc parentibus suis di
cerem.
Volo respondeas mihi.

Hannibal suis imperavit, ut
flumen transirent.

Permissum est mihi, ut hos
libros emerem.
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Nolo studia negllgas.

Seribam- ad eum, ne do
mum redeat.

Non omnes diseipuU stu
dent, ut multa discant.

Dux imperat, ne mi11les
castra relinquant.

Quis Ubi persuasit, ne me
visitares neve mecum in
theatrum venires?

Quis tibi concessit, ut ad
amicum tuum ires?
In schola nostra leJ: est, ut
diseipuli magfstros salutent.

Magister discipulum horta
tur, ut pulehre seribat.
Senatul plaeuit, ut beUum
lndiceretur.

la. (Azt) fogom im! neki
(hozzá), hogy ne jöjjön
haza.
ll. A vez~r megparancsolja,
hogy a katonák ne hagy
ják el a tábort.
12. Nem minden diák törek
szik (arra), hogy' sokat ta
nuljon.
13. A tanár (úr) buzdUja a
tanulót, hogy szépen (rjon.
14. A szenátus jónak látta,
hogy megüzenje a hábo
rút +.
15. Ki engedte meg neked,
hogy barátodhoz menj?
16. Iskolánkban törv~ny,
hogy a diákok köszöntik a
tanárokat:'
17. Ki besz~lt rá téged, hogy
ne látogass meg engem és
hogy ne jöjj velem szfnház
ba?
18. Nem akarom, hogy el
hanyagold tanulmányaidat.

b) Félés t jelentő igék után

l. Féltem, hogy atyám meg
hal.
2. (Attól) féltek, hogy az
ellenség elpusztUja a föl
deket. (Félelem volt.)
3. A fösvények mindfg
(attól) félnek; hogy nincs
elég vagyonuk.
4. A gonoszok mindfg
(attól) félnek, hogy meg
büntetik öket :+.

Timebam, ne pater more
retur.
Metus erat, ne hostes agros
vastarent.

Avari semper timent, ut
satis divitiarum habeant.

Improbi semper in metu
sunt, ne puntentur.

6
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Vereor, ut hoc facere possis.

Periculum erat, ne hostes
urbem brevt caperent.

Milites timebant, ne vulnus
ducis mortiferum esset.
Verendum est, ne brev! fa
mes tn urbe sil.

Frater meus timuit, ut pul
chre respondere posset.
Parentes mei metuunt, ut
hoc anno diligenter discam.

5. A katonák (att61) féltek,
hogy a vezér sebe halálos.
6. Félni lehet (attól), hogy
rövidesen éhség lesz a vá
rosban. (Félendö.)
7. Félek, hogy ezt nem tu
dod megcsinálni.
8. Testvérem (att61) félt,
hogy nem tud szépen felelni.
9. Szüleim (att61) félnek,
hogy ebben az évben nem
tanulok szorgalmasan.
ID. (Az a) veszély fenyege
tett, hogy az ellenség rövi
desen eUoglalja a várost.

ej Akadályozást Jelentő igék után

l. A véletlen akadályozott
meg engem (abban), hogy
ezt megcsináljam.
2. Az eső megakadályozza
a barátomat, hogy haza
menjen.
3. Az ellenség bátran ellen
állott, hogy katonáink el ne
foglalják a várost.
4. Senki sem fog engem
megakadályozn! (abban),
hogy hozzád menjek.
5. Betegség akadályozza a
tanár (urat) abban, hogy
iskolába jöjjön.
6. Nem vonakodom (att61),
hogy ennek az osztálytár
samnak segftsek. '
7. Testvérem nem vonako
dott (attól), hogy anyánk
helyett levelet ifjon.

Casus me tmpedivit, ne hoc
facerem.

Pluvia amicum meum lmpe
dit, ne domum redeat.

Hostes forti ter restlterunt,
ne milites nostrf urbem ca
perent.
Nemo me prohtbebit, quo
minus ad te eam.

Morbus magistrum tmpedit,
quominus in scholam veniat.

Non recuso, quominus hunc
condiscipulum adiuvem.

Frater meus non recusavtt,
quominus pro matre epistu
Iam scrlberet.
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8. Atyám ellenezte, hogy el- Pater restit1t, ne libros meos
adjam a k5nyveimet. (El- venderem.
lenállott.)

57. Kérdő alanyi és tárgyi mellékm.

l. (Azt) kérdezem tőled, mit
akarsz (akartál).
2. Elmeséltem nekik, (hogy)
honnan és merre jöttünk.
3. (Azt) kérdezik +, hogyan
tehetem (tehettem) ezt.
4. Megkérdeztük a tanár
(urat, hogy) hol fogunk ját
szani.
5. Tudtátok-e, (hogy) hány
lakosa van Budapestnek?
6. Meg fogom mondanf,
(hogy) hova küldtem öt.
7. (Azt) kérdezték +, vallon
házat akarunk-e venni.
8. Senki sem tudja, (hogy)
milyen a lélek.
9. Bizonytalan, (hogy) ml
kor J5n meg a nővérem.

10. A tanár (úr azt) kér
dezte; (hogy) mekkora váro
saik voltak a rómaiaknak.
ll. Tudod-e, (hogy) ki csi
nálta ezt?
12. (Azt) kérdezték tőlem
+, (hogy) hányszor voltam
Rómában.
13. Nem tudjuk, (hogy) mU
hoz ez az esztendő magá
val.

Interrogo te (quaero ex te),
quid veUs (volueris).
Enarravi eis, unde et qua
venissemus.
Quaeritur, quomodo hoc fa
cere possfm (potuerim).
Interrogavimus magistrum,
ubi lusurl essemus.

SeiebaUs-ne, quot ineolas
Budapestinum haberet?
Dicam, quo eum miserim.

QuaesUum est, num domum
emere vellemus.
Nemo selt, qualis alt animus.

Incertum est, quando soror
mea adveniat.
Magister interrogavit, quan
tas urbes Romani habuis
sent.
Scís-ne, quis hoc feeerU?

Quaesilum est ex me, quo
ties Romae fuissem.

Nescimus, quid hic annus
secum ferat.

6'
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14. Barátom (azt) kérdezi
t6lem, (hogy) hol leszek
holnap.
15. Akarod-e tudni, (hogy)
miért Járok ebbe az Isko
lába?
16. Atyám megkérdezte t6
lem, (hogy) meddig voltam
nálalok és mit csináltam.
17. Miért akarjátok tudni,
(hogy) kinek vettem ezt a
könyvet?
18. (Azt) kérdezem, vajjon
igaz vagy hamis-e ez.
19. Mondd nekem, vallon
megengedte-e atyád vagy
anyád ezt neked]
20. Atyám tegnap még nem
tudta, (hogy) vallon itt ma
radjon-e vagy elutazzék.

Amicus meus quaerit ex me,
ubi cras futurus sim.

Vis-ne scire, cur hanc scho
Iam frequentem?

Paler interrogavit me, quam·
diu apud vos fuissem et
quid egissem.
Quare vultis scíre, cui hunc
llbrum emerim?

Quaero, utrum hoc verum
an falsum sit.
Dic mihi, utrum pater an
mater hoc tibi permiseritl

Pater meus herl adhuc ne
seívít, utrum hic maneret an
proflcisceretur.

58. Időhatározó! mellékm.

a) Cum kótószóval

l. Akkor megyek hozzád,
amikor kész leszek.
2. Most, mikor mindannyian
iti vagytok, elmesélek vala·
mit a családunkról.
9. Abban az időben, ami
kor Rómában voltam, még
éltek a szüleim.
4. Valahányszor iskolába
megyek, elköszönök a szü
leimtől. (Búcdt mondok.)

Tunc ad te íbo, cum para
tus ero.
Nunc, cum vos omnes ad
esUs, enarrabo allquid de
familia nostra.
Eo tempore, cum Romae
eram, parentes mei adhuc
vivebant.
Cum in scbolam eo, vale
dico parentibus mell.



5. A nap már-már" meg
virradt, amikor az ellenség
hirtelen berontott a városba.
6. Azzal, hogy másokat rá
galmazol, saját magadat
rágalmazod.
7. Az ellenség már-már el
távozott, amikor a kato
náink hirtelen megjelentek.
8. Valahányszor kanyvet ol
vasunk, az hóval beszélge
tünk.
9. AlIg olvastam el" a leve
ledet, amikor a barátom
hirtelen belépett.
10. Mikor Caesar Galliában
volt, sok győzelmet aratott.
11. Mikor a rómaiak két
vereséget szenvedtek, a
szenátus Sclpiót küldte
Hispániába.
12. Amikor Scipio a Ticinus
(folyó)nál harcolt, atyját ki
mentette a veszedelemből.

13. Mikor Caesar visszatért
Rómába, az összeesküvők
megölték +.
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Dies iam Ulucescebat, cum
hostes sublto in urbem ir
ruerunt.
Cum aWs maledlcis, Ubi
maledlcis.

Hostes iam abibant, cum
milltes nostri sublto apparu
erunt.
Cum llbros legimus, cum
scrIptore eolloquímur.

Vix epistulam tuam perlege
ram, cum amicus meus su
blto intravlt.
Cum Caesar in Gallia esset,
multas victorlas reportavit.
Cum Romani duas clades
accepissent, senatus ScIpio
nem in Hispaniam mis it.

Cum Scipio apud Ticinum
dimicaret, patrem ex peri
culo eripuit.
Cum Caesar Romam redlis
set, a coniuratis occisus est.

b) Egyéb kölószavakkal

l. A katonák, miután az Mlllles, postquam urbes
ellenség városait elfoglal- hoslium ceperunt, Romam
ták," visszatértek Rómába. redierunt.
2. Ezt tettem, amfg szabad Hoc faciebam, dum licebat.
volt.
3. Fontold meg ezt, mfg Delibera hoc, dum redeo.
visszajövök.
4. Mihelyt megpillantott en- Ubi primum me conspexfl,
gem, elfordult talem. s8 a me averUt.
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5. Amig Budapesten voltam,
sohasem láttalak téged.

6. Mihelyt Rómába érkez
tem, felkerestem atyám ba
rátját.

7. A hadseregünk, amig
tudott, igen bátran ellen
óllott.
8. (Addig) tanulsz, amig
akarsz.

9. Amig atyánk élt, gazda
gok voltunk.

10. Amint megtudtam, hogy
te itt vagy, hozzád siettem.
ll. Amint megjelentek a
katonáink, a vóros nyomban
megadta magát.
12. Nem hiszek neked el6bb,
mint atyádat meg (nem)
kérdeztem.
13. Mihelyt hallok'" valamit,
azonnal küldök neked leve
let.
14. Amint megszólaltak a
kürtök, a katonák a fegy
verekhez rohantak.
15. Ez a nép virágzott, amig
kivél6 klrólyai voltak.
16. A vezért, miután sok
gy6zelmet aratott, harcban
megölték +.
17. Atyám sokat szenve·
dett, mig'" visszatért" a fog
ságból.
18. A polgárok becsukták a
kapukat, mie1őtf'" az ellen
ség bevonult.

Quamdlu BudapestIni eram,
nunquam te vídí.

Cum primum Romam ad
veni, amicum patris mei
adil.

Exercitus noster, quoad po
tuit, fortisslme restitIt.

Disces, quamdiu voles.

Dum pater vivebat, divlte8
eramus.

Ut te ades8e comperi, ad te
properavi.
Ubi milites nostri apparu
erunt, urbs statim se de
didit.
Non credo tibi príus, quam
patrem tuum interrogavi.

Simulac aliquid audivero,
slatim epistulam ad te mit
tam.
Ut primum tubae sonuerunl,
mlliles ad arma cucurrerunt.

Hic populus florebat, dum
reges egregios habebat.
Dux, postquam multas victo
rlas reportavlt, in proello
occisus est.
Pater meus multa passus
est, dum ex captivitale red
iret.
Clves portas clauserunt,
priusquam hostes Invade
rent.



19. Nem adom vissza neked
ezt a könyvet, miel6tt el
(nem) olvastam."
20. Barátom, miután pénzt
kapott," szlnházba ment.
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Hunc 1IDrum Ubi non red
dam, priusquam eum per
legero.
Amicus meus, postquam pe
cuniam accepit, in theatrum
se contulit.

59. Okhatározói mellékm.

l. Eszem, mert éhes vagyok.
2. Mivel már éjtszaka van,
aludni megyek.
3. A rablók eltávoztak. mert
már elég zsákmányuk voll.

4. Minthogy szegény vagy,
szorgalmasan kell tanulnod.
S. A katonák. minthogy nem
tudták védeni a várost,
megadták magukat.
6. Öralök, hogy atyám teg
nap megérkezett.
7. A keresked6 panaszko
dott, bogy nem tudta eladni
a lovakat.
8. Gratulálok neked, hogy
ebben az esztend6ben oly
szorgalmasan tanultál.
9. Sajnálom. hogy nem 1á
togathatlak meg benne
teket.
10. Nagy hálával tartozol a
(jó) Istennek, hogy ezt a
veszedelmet e1keralted.
ll. Örülünk, hogya tanár
(urak) meg vannak eléged
ve a szorgalmaddal.

Edo, quia esuríe.
Quia iam nox est, dormJtum
eo.
Latrones discesserunt, quia
iam satis praedae habue
runt.
Cum pauper sis, diligenter
tibi dlscendum est.
Milltes. cum urbem defen
dere non possent, se dedi
derunt.
Gaudeo, quod pater herl
advenlt.
Mercator questus est, quod
equos vendere non potuit.

Gratu10r tibi, quod hoc
anno tam diligenter didi
eístí,

Doleo, quod vos visitare
non possum.

Deo magnam gratiam de
bes, quod hoc perlcu1um
effugisti.
Gaudemus, quod magistri
diligentia tua content! sunt.
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12. Anyám méltaUankodott,
hogy testvérem olyan soká
elmaradt.
13. Ezt a katonát (azzal)
vádolják +, hogy gyáva
voll
14. Sok ember panaszkodik,
hogy rövid élet jutott osz
tályrészül neki. (Adatott.)
IS. A király a szövetsége
sektln segitséget kért, mert
nem tudott eUenálln1 az'
ellenségnek.
16. A vezér nem akarta
megtámadni az ellenséget,
mert Dem volt elég kato
náJa.
17. Minthogy a szüleim
meghaltak, egyedül élek.
18. Minthogy a háború be
feJezödött, a katonák visz
szatértek otthonukba.

Mater IndJgnata esi, quod
frater meu. tam dJu afuU.

Hic mlle. accusatur, quod
ignavus erat" (fuerit").

Multi homines queruntur,
quod sibi vita brevis data
sU.-
Bex a socUs auxilium petl
vit, quod hostibus resistere
non potuU" (posset-).

Dux hostes aggredi noluít,
quod non satis militum ha
buít" (haberet-).

Cum parentes mei mortui
sint, solus vivo.
Cum bellum finitum esset,
mUites domos redierunt.

60. Non quod stb.

l. Megteszem ezt, nem mint
ha hasznosnak tartanám.
2. A tanár (úr)nak van oka
(arra), hogy megdicsérje
ezt c! diákot.
3. Semmi okom sem volt
(arra), hogy méltatlankod
jam.
4. Meglrtam ezeket neked;
nem mintha nem b!znék
benned.
S. Nincs semmi okotok
(arra), hogy !rlgykedjetek
erre aliúra.

Hoc facio, non quo(d) uUle
putem.
Magister habet, quod hunc
discipulum laudet.

Nihil habui, quod ind!gna
rer.

Haec ad te scripsl, non
quod tib! non confiderem.

Nihil habetls, quod huic
puero lnvideatis.



6. Nem volt okod (arra),
hogyeladd a könyveidet.
7. Van ok (arra), hogy ezek
az emberek elveszitBék a
kedvilkel
8. Nem panaszkodom, nem
mintha semmi okom sem
volna, hanem mert nem
akarok semmit sem mon
dani.
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Non habuisU, quod libros
tuos venderes.
Est, quod hi homines ani
mum demittant.

Non queror, non quod nihil
habeam, sed quia nihil di
cere volo.

61. Célhatároz61 mellékm.

l. SzÜleim Olaszországba
utaznak, hogy megnézzék
(lássák) az Or6kvárost.
2. A kisebb bajt viseljétek
el, hogy nagyobb ne jöjjön.
3. A rabló elmenekült, hogy
el ne fogják és hogy meg
ne bÜntessék.
4. Atyáink meghaltak, hogy
mi szabadok lehessÜnk.
5. Ezeket (azért) frtuk meg,
nehogy valami" rosszat
gondolj rólunk.
6. El fogom kÜldeni hozzád
a szolgát, hogy add neki
a könyveket.
7. Ez a szegény gyakran
jön hozzánk, hogy valamit
kapjon a szüleimtöl.
8. Ezeket (azért) mondtam
el magamról, hogy bocsáss
meg nekem.
9. Neveket nem említek,
hogy senki meg ne hara
gudjék rám.

Parentes mei in Italiam
proflciscuntur, ut urbem
aeternam videant.
Mlnus malum perlerte, ne
maius veniat.
Latro profugit, ne caperetur
neve puniretur.

Patres nostrí mortui sunt, ut
nos liberi esse possemus.
Haec scrlpsimus, ne quid
mali de nobis sentires.

Mltlam ad te servum, cui
libros des.

Hic pauper saepe ad nos
venit, ut a parentlbus meis
aliquid accipiat.
Haec de me dbi, ut mihi
ignosceres.

Nomina non commemoro,
ne quis mihi irascalur.
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10. A dlókok (azért) lórnak
lskolóba, hogy tanuljanak,
és nem azért, hogy az id6t
töltsék.

ll. Katonólnk bótran har
coltak, hogy a haza meg
szabaduljon az ellenség
t61.

12. Tanuljatok szorgalma
san, hogy annól többet
tudjatokI

13. Rómóban konzulokat
vólasztottak +, hogy azok
óllJanak a köztórsasóg élén.

14. Adok neked pénzt, hogy
szlnhózba men].

15. Semmit sem mondok a
barótaimról, hogy hiltlen
nek ne tartsanak +.
16. Testvérem egyedül esí
nólta ezt, hogy annól na
gyobb legyen a dlcs6
ség(e).

17. Atyónk sokat dolgozott,
hogy semmi se hiónyozzék
nekdnk.

18. Eljött hozzóm a baró
tom, hogy beszélhessen ve
lem.
19. Elmegyek, hogy semmit
se lóssak és semmit se
halljak.

20. A tanór (urak) meg
dlcsérték a diókokat, hogy
annól szorgalmasabban ta
nulJanak.

Dlscipull scholas frequen
tant, ul discant, et non, ut
tempus terant.

MIlites nostri fortUer pugna
bant, ut patria ab hostibus
Uberaretur.

Discite dlllgenter, quo plura
sciatisl

Romae consules creabantur,
qui rei publlcae praeesseni.

Pecunlam tibi do, ut te in
theatrum conferas.

Nihil de amicis meis dico,
ne lnfidelis habear.

Frater meus solus hoc fecit,
quo maior esset gloria.

Paler noster multum labo
ravU, ne quid nobis deesset.

Amicus meus ad me venit,
ut mecum loqul posset.

Abeo, ne quid vldeam neve
audlam.

Maglstri disclpulos lauda
verunt, quo dlllgentius dl
scerent.
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62. Hasonlftó mellékm.

1. Ogy van, amint mondtuk.

2. Hasonlóan, mint te, én is
eladom a könyveimet.

S. A barátom éppúgy me
_élte el ezeket, mint te.

4. Ogy dicsérnek meg '+,
amint megérdemled.

5. Sok ember mást mond,
mint érez.
6. Ugyanaz vagyok irántad,
mint voltam.
7. Ez úgy történt, ahogy
ell5re megmondtad.
8. Nem beszélek máskép,
mint hozzám, magyarhoz
illik.
9. Semmi sem oly népszerd,
mint a jóság.
10. Inkább itt akarunk ma
radni, mint otthon tanul!1i.
ll. Mi nem vagyunk olyan
gazdagok, mint ti.
12. Több szóval fárasztotta
lak benneteket, mint akar
tam.
13. Az élet nem más, mint
Isten legnagyobb ajándéka.
14. Jobb a biztos béke, mint
a remélt gyl5zelem.
IS. A mi iskolánkat keve
sebb diák látogatja, mint a
tieteket.
16. Ez a könyv nem olyan
értékes, min l a tietek.

Ita est, ut diximus.

Similiter, ac fu, etiam ego
libros vendam.

Amicus meus pariter, ac tu,
haec enarravlt.

Ita laudaris, sicut mereris.

Multi homines aUa dicunt,
ac sentlunt.
Idem sum erga te, ac (qui)
fui.
Hoc ita factum est, quem
admodum praedixeras.'"
Non aliter loquor, ac me
Hungarum decet.

Nihil est tam populare,
quam bonitas.
Malumus hic manere, quam
domi discere.
Nos non sumus tam divites,
quam vos.
Pluribus verbis vos fal1gavi,
quam volul.

Vita nihil aliud est, quam
donum Dei maximum.
Melior est certa pax, quam
sperata victoria.
Scholam nostram pauciores
discipuli frequentant, quam
vestram.
Hic liber non est tam pre
tio~us, quam vester.
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17. Inkább: akarok boldog
szegény, mint boldogtalan
gazdag lenni.
18. Ezerszer jobb meghalni,
mint szabadság nélkill élni.
19. Minél rövidebb a tör
vény, annál könnyebben
megtartják +.
20. Az ember annyiszor hal
meg, ahányszor elveszti
övéit.
21. Amilyenek a fejedelmek,
olyanok szoktak" lenni a
polgárok.
22. Minél okosabb vagy,
annál szerényebbnek kell
lenned. (Tartozol lenní.)
23. Minél szebb az életünk,
annál jobban szeretjük.
24. Minél nagyobb a bdn,
annál nagyobb szokott len
ni a bilntetés.
25. Minél ritkább valami,
annál többre értékelik +.

Malo felix pauper, quam Ia
felix dives esse.

Milies praestat mori, quam
síne libertate vivere.
Quo brevior lex est, eo faci
lius tenetur.

Homo totiens moritur, quo
tiens amittit suos.

Quales sunt princlpes, tales
esse solent cives.

Quo doctior es, eo mode
stior esse debes.

Quo pulchrtor est vita no
stra, eo magls amamus eam.
Quo maior est culpa, eo
maior esse solet poena.

Quo quid" rarius est, eo
pluris habetur.

63. Feltételes hasonlító mellékm.

l. (Ogy) örültem, mintha
nagy kincset találtam volna.
2. Sokan (úgy) élnek. mint
ha sohasem kellene meg
halniok. (Tartoznának.)
3. Ez a férfiú olyan büszke.
mintha el6kel6 családból
született volna.
4. Miért beszélsz (úgy).
mintha te volnál a legböl
csebb?

Gaudebam, ut si magnum
thesaurum invenissem.
Multi vivunt, velut si nun
quam mori debeant.

Hic vir tam superbus est,
quam si nobili loco natus
sit.
Quare loquerls, velut si tu
prudentlssimus sis?



S. SemmIl sem beszélt,
mintha néma (lett) volna."
6. Barátom olyan boldog,
mintha megdicsérte volna a
tanár (úr) +.
7. A diák (úgy) felelt, mínt
ha már látta volna R6mát.
8. Ez a család (úgy) él,
mintha igen gazdag volna.
·9. Ez a fiú olyan szépen
olvas, mintha már iskolába
járna.
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Nihil locutus est, velut si
mutus esset.
Amicus meus tam beatus
est, quam si a magistro
laudatuI sit.
Discipulus respondebat,
velut si iam Romam vidisset.
Haec familia vivit, ut si
di(vi)tisslma siL
Hic puer tam pulchre legU,
quam si Iam scholam fr.
quentet.

64. Feltételes mellékm.

l. Az ember meghal, ha el
veszlU a reményét.
2. Imék neked, ha volna
Id6m.
3. Hiába fáradozunk, ha
csak nem segit bennünket
az lsten.
4. Ezt a k&nyvet il elolvas
tam volna, ha megkaptam
volna a barátomt61.
S. Ha valaki- látna téged,
egyáltalán nem cUcséme
meg."
6. Ha gazdag lennék, sok
szegényen segItenék.
7. Ha eljössz" hozzánk, ezl
is elmesélem neked.
8. Ha ezt csináltad, helye
sen tetted. (Ha nem csinál
tad, rosszul tetted.)
9. N6vérem velem jött vol
na" ha nem lenn. beteg.

Homo moritur, si spem di
mittit.
Scriberem ad te, si tempuI
haberem.
Fruslra laboramus, nisi
Deus nOI adiuvat.

Etiam hunc librum perlegis
sem, si eum ab amico acce
pissem.
Si quis te videret, minime
te laudaret.

Si dives essem, multos pau
peres adiuvarem.
Si ad nos veneris, eUam hoc
tibi enarrabo.
Si hoc feeisü, recte iecistl.
(Si hoc non fecisti, male
feeistl.)
Soror mea mecum venisIet,
nisi aegrota .sset.
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10. Többet tudnál, ha szor
galmasabban tanultál vol
na.
ll. Szívesen segftenék neki,
ha nem volna olyan büszke.
12. Ha boldog akarsz lenni,
légy kevéssel megelége
deU.
13. Meglátogattunk volna
benneteket, ha atyámnak
nem kelleU volna elutaznia.
14. Semmit sem kapok szü
leimtől, ha nem tanulok
szorgalmasan.
15. Sok diák szívesen járna
Iskolába, ha nem kellene
tanulnia.

Plus sches, si dUigentlus
didielsses.

Libenter eum adiuvarem,
nisi tam superbus esset.
Si beatus esse vis, parvo
sis contentus.

Visitavissemus vos, nisi pa
ter proficisci debuisset.

Nihil aeciplam a parentlbus
meis, nisi dIlIgenter discam.

Multi discipuUl1benter seho
. Iam frequentarent, nisi dl
seere deberent.

65. Óhajtó feltételes mellékm.

l. Adok neked pénzt, csak
hogy (aztán) tisztességesen
élj.
2. Semmit sem kérdezett,
csakhogy ne lássék butá
nak.
3. Szorgalmasan tanulok,
csakhogy valamikor segft
hessek szüleimen.
4. Könyvet adtam a gyerek
nek, csak ne slrjon.
5. Sokat beszél, csakhogy
okosnak lássék.
6. Pénzt akart adni neki,
csak ne szóljon semmit er
ről a dologról.
7. Irtam neki, csakhogy ne
tartson engem hálátlannak.

Do tibi pecuniam, dummodo
honeste vivas.

Nihil interrogavlt, dummodo
ne stultus vlderetw.

Diligenter disco, dum aU
quando parentes meos ad
iuvare possim.
Puero librum dedf, dum
modo ne fleret.
Multa loquitur, dummodo
sapiens videatur.
Peeuniam ei dare volult,
dummodo nihil de hac re
diceret.
Scripsi ad eum, dummodo
ne ingratum me haberet.
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66. Megenged6 mellékm.

l. Ambár tanulnod kellene,
játszol.

2. Atyám mindig szegény
volt, ámbár igen gazdag
lehetett volna.

3. A lélek, bár a testben
van, nem hal meg.

4. Katonáink, bár kevesen
voltak, mégis bátran har
coltak.

5. J611ehet sok katona fog
ságba esett, az ellenség
mégis ellenálloU.

6. Senki sem irigykedett a
barátom szüleire, bár gaz
dagok voUak.

7. Ez a diák semmit sem
tanul, ámbár tehetséges.

8. Bár szegények vagyunk,
de (azért) tisztességesen
élünk.
9. J611ehet voltam a város
ban, mégsem vettem sem
mit.
10. Noha ugyanabban az
utcában lakunk, mégis rit
kán látom 6t.

11. Az ellenség, J611ehet új

Quamquam" discere debes
(cum," licet". " debeas),
ludls.
Pater meus semper pauper
erat, quamquam di(vi)tis
simus esse potuit (cum ...
posset; licet . . . possit).

ADimus, quamquam in cor
pore est, non morítur. (Cum,
licet . . . sít.)
Milltes nostri, quamquam
pauci erant, tamen fortiter
pugnabant. (Cum ... essent;
licet ... sint.)
Quamquam multi mIlites
capU sunt, tamen hostes re
stiterunt. (Cum ... essent;
licet ... sint.)
Nemo Invldebat parenUbus
amlci mel, quamquam divi
tes erant. (Cum ... essent;
1lcet ... sint.)
Hic discipulus nihil discil,
quamquam ingeniosus est.
(Cum, licet ... sit.)
Quamquam pauperes su
mus, tamen honeste vivi
mus. (Cum, licet ... simus.)
Quamquam in urbe eram,
tamen nihil emi. (Cum ...
essem; licet ... sim.)
Quamquam in eadem via
habilamus, tamen raro eum
video. (Cum, licet ... habi
temus.)
Hostes, quamquam novum
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vezért vólasztott, méglem
tudott gy6zni.

12. Jóllehet adtam neki
pénzt, nem vette meg a
k6nyvet.

13. Még ha mindenki el is
hagy benneteket, én veletek
maradok.
14. Még ha tehetségesek
vagytok is, sokat kell ta
nulnotok.
15. Még ha kényszerUené
nek +, (akkor) lem szólnék
lIemmit erről a dologról.
16. Még ha tanu1tam volna,
(akkor) lem tudtam volna
felelni.

ducem creaverant," tamen
vincere non potuerunt.
(Cum... creavissent; licet
•.. creavemt.)
Quamquam ei peeuniam
dederam," librum non emit.
(Cum ... dedislIem; licet ...
dededm.)
Etiamsi omnes vos relin
quant, ego vobiscum ma
neo.
Etiamsi ingeniosi siUs, multa
discere debetis.

Etiamsi cogerer,· nihil de
hac re dicerem.

Etiamsi didiciIIsem, tamen
respondere non potuíasem.

67. Következményes mellékm.

aj Ut kötószóval

1. Katonáink olyan bátran
harcoltak, hogy rövidesen
elfoglalták a várat.
2. A rómaiaknak akkora
hadseregük voll, hogy az
ellenség nem tudott ellen
állni.
3. Ez a diák annyira fél,
hogy semmit lem tud szólni.
4. Nem vagyok olyan tehet·
lIéges, hogy ne kelljen ta
nulnom.

Milites nostri tam former
pugnabant, ut brevl arcem
caperent.
Romani tantum exercitum
habebant, ut hostell re
slstere non possent.

Hic dilcipulus adeo timet,
ut nihil dicere poasít,
Non sum tam ingeniolulI, ut
dilcere non debeam.



S. A rablók annyira megré
mültek, hogy elmenekültek.

6. Ez a könyv aIUlyira szép,
hogy méltán olvassa min
denki +.
7. A város akkora, hogy
Uzezer lakosa van.

8. Ez a ruhám is olyan, hogy
ójnak látszik.

9. A barátom ógy felelt,
hogy a tanár (úr) meg
dicsérte +.
10. Miért beszélsz ógy,
hogy semmit sem hallok?
ll. Ez a lecke nehezebb,
semhogy meg tudnám ta
nuln!.
12. A madár magasabb(an)
repült, semhogy láthattuk
volna.
13. Okosabb vagyok, sem
hogy err61 a dologról be
széljek.
14. Gazdagabbak voltak,
semhogy dolgozniok kellett
volna.
IS. Megtörténhetik, hogy
tévedek (hogy tévedtem).
16. Van rá eset, hogy én is
szépen tudok felelni.
17. Gyakran megtörtén!k,
hogy az emberek megieled
keznek a lóléteményekr61.
18. Most (az) következik,
hogy a világháborúról be
IzélJek valami I.
19. Nagyatyám öregségéhez
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Latrones adeo perterrlU
sunt, ut profugerent.

Hic liber tam pulcher esi,
ut merHo ab omn!bus lega
tur.

Urbs est tanta, ut decem
milia lncolarum habeat.

Etlam haec vestls mea taUs
est, ut nova videatur.

Amicus meus ita respondlt,
ut a magistro laudaretur.

Quare lia loqueris, ut n.1hil
audiam?
Haec lectio dUflctlior est,
quam ut di8cere possim.

Avis altior volabat, quam ut
eam videre possemus.

Prudentior sum, quam ut de
hac re loquar.

Di(vi)tiores erant, quam ut
laborare deberent.

Fieri potest, ut errem (ut
erraverlm).
Est, ut et ego pulclue
respondere possim.
Saepe fit, ut homines bene
flciorum obliviscanlur.

Nunc sequitur, ut de bello
omnium gentlum aliquid
loquar.
Ad lÍenectUtem av! mei ac-

7
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(az ls) hozzájárult, hogy
beteg volt.
20. Hátra van még, hogy
annyi munka után meg
pihenjünk.
21. Szfvesen megteszem,
hogy frjak neked. (Hozzád.)
22. Téirvény, hogy a gyer
mekek iskolába Járjanak.
23. Testvérem kivitte, hogy
Itáliába utazhatlk.

24. Néha megtörténik, hogy
betegség miatt otthon kell

.maradnunk.
25. Barátomnak az a szo
kása, hogy mindfg énekel.
26. A katonák kieszközölték
a vezértöl, hogy hazame
hessenek.
27. Volt rá eset, hogy kér
désemre semmit sem felel
tél (nekem, a kérdezönek).,

eessít, ut aegrotus esset.

Restat, ut post tot labores
quiescamus.

Ubenter facio, ut ad te serí
bam.
Lex est, ut pueri scholas
frequentent.
Frater meus assecutus est,
ut in Italiam proficisci pos
set.
Nonnunquam eccídít, ut
propter morbum domi ma
nere debeamus.
Mos est amici mei, ut sem
per cantet.
Mllltes a duce impet rave
runt, ut domos redire pos
sent.
Erat, ut mihi roganU nihil
responderes.

b) Quin kótöBzóval

l. Senki sincs, aki ezt nem
tudná.
2. Kl az, aki nem hallotta
ezt?
3. Senki sem kételkedik
(abban), hogy helyesen cse
lekszel (cselekedtél).
4. Nem tehettem, hogy ne
nyilvánftsam kl neked vé
leményemet.
5. Nincs semmi, amit nem
mernék elmondani nekt.

Nemo est, quin hoc sclat.

Quis est, quin hoc audiverit?

Nemo dubitat, quin recte
facias (feceris).

Facere non potul, quin tibi
sententiam meam declara
rem.
Nihil est, quin el enarrare
audeam.



6. Nem sok hija volt, hogy
a vezért megöljék +.
7. Ki kételkedik (abban),
hogy a latin nyelv szép.
8. Az emberek nem tehet
ték, hogy ne nevessenek.
9. Semmit sem mulasztottam
el, hogy meg ne seg[tsem
ezt a szegény családot.
10. Nincs senki, aki több
ször nem tévedett volna.
ll. Semmi sem olyan ne
héz, hogy meg ne volna
tanulható.
12. Semmi ok nincs (arra),
hogy ne maradjak [tt vele
tek.
13. Nem hiányzik a gyanú,
hogy a saját katonái ölték
meg a vezért +.
14. Nem kétséges, hogy
minden ember meghal.
15. Atyám nem kételkedik
(abban), hogy ez évben
szorgalmas vagyok (voltam,
leszek).
16. Nem sok hija volt, hogy
a városunkban éhség le
gyen.
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Non multum alun, quin dux
lDterficeretur.
Quis dubitat, quin lingua
Latina pulchra sit.
Homines facere non potu
erunt, quin riderent.
Nihil praetermisi, quin hanc
famUiam pauperem adiuva
rem.
Nemo est, quin saepius
erraverit.
Nihil est tam dUflclle, quin
disci" possit.

Nulla causa est, quin vobis
eum hic maneam.

Non abest suspicio, quin
dux a miliUbus suis inter
fectus sit.
Non est dubium, quin omnes
homines moriantur.
Pater meus non dubitat,
quin hoc anno dillgens sim
(fuerim, futurus sim).

Non mullum aberat, quin in
urbe nostra fames esset.

e) Vonatkoz6 névmással

l. Nem vagyok olyan, hogy
hazudjam. (Az, aki.)
2. Ennek a városnak olyan
nak kell lennie, hogy mín
denki dicsérje +. (Olyan
tartozik lenni, amelyik.)

Non sum is, qui menUar.

Haec urbs taUs (eiusmodi)
esse debet, quae ab omni
bus laudetur.

7·
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3. Atyám nem olyan, hogy
féljen a veszedelemt6l. (Az,
akl.)

4. Sok dolog olyan, hogy a
kimenetelét nem láthatja
el15re senki. (Olyan, amely
nek a kimenetelét.)

5. Ez az úrn6 gazdagabb,
semhogy meg tudná érteni
a szegénységet. (Gazda
gabb, mint ak!.)

6. A tanár (úr) ezt a diákot
mélt6nak Uélte (arra), hogy
könyvekkel megajándé
kozza.
7. A dolog alkalmas (arra),
hogy mondjak nektek vala
mit r61a.
8. A barátomat alkalmas
nak tartom (arra), hogy né
met leveleket frjon.
9. Vannak, akIk a pénzt
tClbbre becsülik az erény
nél. (Elébe helyezik.)
10. Akadnak (olyanok), akik
a dicsóséget a legföbb j6
nak tartják.
ll. Sokan akadtak (olya
nok), akik készek voltak
meghalni a hazáért.
12. Senki sem oly okos,
hogy ne lehetne (még) oko
sabb.
13. Nincs semmi, amitól ne
kem félnem kellene.
14. Vannak, akik azt gon
dolják, hogy alélek ha
land6.

Pater meus non est l., qui
periculum timeat.

Multae res eiusmodi (tales)
sunt, quarum ezitum nemo
providere possit.

Haec domina divitior est,
quam quae pauperlatem
intelUgere possit.

Magister hunc discipulum
dignum iudicavit, quem li
bris donaret.

Res apta est, de qua vobis
aliquid dicam.

Amicum meum Idoneum
habeo, qui epistulas Ger
manicas scribat.
Sunt, qui pecuniam virtuti
anteponant.

Inveniuntur, qui gloriam
summum bonum habeant.

Multi inveniebantur, qui pa
rati essent pro patria mori.

Nemo est tam prudens, qui
prudentior eSBe non possit.

Nihll est, quod timere
debeam.
Sunt, qui animum mortalem
esse putent.



15. Egy dlák sem olyan
szorgalmas, hogy ne lehet
ne (még) szorgalmasabb.

16. Nem volt olyan dolog,
amit én el nem mondtam
volna a szüleimnek.
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Nullus dlsclpulus eIt tam
dUlgens, qui dlllgentlor esse
non possit.

N~il erat, quod ego paren
tibus non enarrarem.

68. Jelz61 mellékm. ConluncUvusszal

1. Házat vettilnk, hogy
abban lakjunk. (Amelyben,
ahol.)

2. Igazságtalanok vagytok,
hogy igy mertek beszélni
err6l a férliúról (Akik.)
3. Boldog anya, akinek
Uyen fial vannakl
4. Katonákat küldtek el6re
'+, hogy kémleljék kl az
ellenség táborát. (Akik.)
5. O én vak," hogy nem lát
tam ezt! (Aki.)
6. A katonáknak pénzt ad·
tak +, hogy rajta gabonát
vegyenek. (Amelyen.)
7. Téged kérlek, minthogy
nekem többször legftettél.
(Aid.)
8. Rómában konzulokat vá·
lasztoltak +, hogy azok
álljanak a köztársaság élén.
(Akik.)
9. A király az öregebbek
közG.l kiválasztott százat,
hogy azok tanácsával intéz
zen mindent. (Akiknek e.)

Emlmus domum, ln qua
(ubi) habltaremuI.

Inlusti estls, qui de hoc viro
sic loqui audeatls.

Beata maler eIt, quae talel
fillos habeatr"
Milites praemlssl sunt, qui
castra hostlum explorarent.

o me caecum, qui hoc non
vlderlml
Milltibus pecunia data est,
qua frumentum emerent.

Te rogo, qui me saepiuI ad
luverls.

Romae consules creabantur,
qui rel publlcae praeessent.

Rex e senioribus centum
eleglt, quorum consllio om-.
nia ageret.
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10. Vettem k6nyveket, hogy
nyd:ron (el)olvassam Oket.
(Amelyeket.)
ll. A vezér hidat cslnd:1ta
tett, hogy átvezesse rajta a
csapatait. (Amelyen.)
12. Boldogok vagyunk, hogy
nekünk a (j6) lsten Uyen
8zülOket adott. (Akiknek.)

Eml Ubro8, quos aestate
legerem.

Du pontem fied IussU, quo
copias traduceret.

Beati sumus, quibus Deus
tales parentes dederit.

69. Srtelmez6 mellékm.

1. Sokat segftetl rajtunk (az
a körülmény), hogy atyánk
már többször vol! R6mában.
2. Nagy hibája az életnek,
hogy sokszor igen rövid.
3. Helyesen csináljátok,
hogy megkérdezitek a tanár
urat.
4.. Atyád okosan csinálta,
hogy eladta a házát.
5. J61 csinálod, hogy ebben
az évben Ismét szorgalma
san tanulsz.
6. Rosszul jöU neki, hogy
nem tudott felelnI.
7. AZl!:al vétettél, hogy nem
akartad megmondam az
igazat.
8. A köz6s félelemhez hoz·
zájárul! (az a körülmény
ls), hogy az ellenség már
a kapuk elött volt.
9. Helyesen cselekedtetek.
hogy ezt nem mondtátok
meg neki.

Multum nos adluvabat, quod
pater iam saeplus Romae
fuerat.-
Magnum vitae vitlum est,
quod saepe brevissima est.
Recte facitls, quod magi
strum Interrogatis.

Pater tuus prudenter fecit,
quod domum vendidlt.
Bene facis. quod hoc anno
iterum diligenter disds.

Male evenit el, quod re
spondere non potuit.
Eo peccavisti. quod verum
dicere nolulsti.

Ad timorem communem ac
cessit, quod hostes Iam
ante portas erant.

Recte feclstis, quod hoc el
non dlxlstis.



10. Szerencsémre (az) tör
tént, hogya barátom is ott
volt. (Szerencsésen.)
11. Ehhez hozzájárul (még
az is), hogy atyám pénzét
elvesztettem.
12. A barátom okosan est
nálta, hogy ezt a könyvet
elküldte nekem. (Hozzám.)
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FelIcIter evenlt (accldlt),
quod etiam amicus meus
ibi erat.
Huc accedlt, quod pecu
niam patris amisl.

Amicus meus prudenter fe
cit, quod hunc librum ad
me mis It.

70. OraUo obliqua

Atya a fiához:
Már öreg vagyok. Boldog életet éltem, ezért semmi

okom sincI, bogy panaszkodjam. Mindig szorgalmas
voltam. Te is légy szorgalmas. hogy valamikor elmond
hasd: Nem éltem hiába.

Amikor Ifjú voltam, ebbe a híres iskolába jártam,
amelyben egykor atyám kltiin6 tanuló volt és amelyben
te most az én nyomomban jársz. Ha én már nem leszek,
emlékezzél ezekre a szavaimra, melyeket atyámtól drága
örökségképen kaptam, és légy tieidnek dicséretére és
dics6ségére . . .

aeelal

Pater ad lilium:
Iam senex sum. Beatam

vitam vixi, propterea nihil
habeo, quod querar. Sem
per dIligens eram. Tu quo
que diligens sis, ut ali
quando dicere possis: Non
vixi flustra.

Cum adolescens eram,
hanc illustrem scholam fre
quentabam, in qua olim
pater meus discipulus emi
nentissimus fuerat'" et in
qua nunc tu vestigia mea

ObUqua:

Pater dixit fillo suo se iam
senem esse. Beatam vitam
vixisse, propterea nihil ha
bere, quod quereretur. Sem
per diligentem fuisse. Ille
quoque dillgens esset (esse
vellet), ut aliquando se non
bustra vixisse dicere posset.

Cum adolescens esset, se
eandem 1l1ustrem scholam
frequentavisse, in qua pater
suus olim discipulus emi
nentissimus fuisset et in
qua ille tunc vestigia ipsius
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8equeri8. SI ego IQID non
ero, memlDeris horum ver
borum meorum, quae a
patre meo tamquam here
dltatem carissimam accep!,
et sis tuis laud! gloriae
que •••

•
•

•

8equeretur. SI Ipse Iam non
futurus esset, ille (filius)
memlnJsset (meminisse vel
let) eorum verborum, quae
Ip8e a patre suo tamquam
heredUatem carlssimam ac
cepisset, et suis laudl glo
rlaeque esset (e8se vel
lel) •••

Cum mihi haud ignotum sli hunc Ubellum meum
minime perfectum esse, carisslmos Collegas maldmo cum
honore rogo, ul me monft1s consili1sque suis adluvare
dignentur. Pro quibus Iam nunc eJ: Intimo corde gra
tias ago.



MAGYARÁZATOK

1. Puszta AbI.
2. Semleges hllán a. hfmnemdt használluk.
3. Gen. -íus, Dat. -I.
4. Akin vagy Amiért (Akiért) bosszút állok: Ace. Ha két

Ace. kerülne össze, akkor Amiért: pro AbI.
5. A iam a számnév és a fOnév közé szoko« kerdlnl.
6. Ne téveszd össze az agger- rís-t az ager -rl-vell
7. Az Intererat, érdekemben állott alak után Conl. praet.

Imp. áll ~ mellékmondatban.
8. Csak multideld alakla van lelenIdeId Jelentéllel
9. A 3. decI. melléknevek nem kerülnek Gen.-ba.

10. Vagy: magnam pecunlam.
11. trtelem szerinti egyeztetés.
12. Magyarban mult, latinban lelen.
13. MultideJd általános alany (szenv. praes. ped.).
14. Jntro mellett hova kérdésre puszta Ace.
15. A latin számftás szerint hora secunda, mert reggel

hat 6rát61 kezdték BzámftaDI az Id6t.
16. Ha a nlx le1entése h6t6meg, akkor plur.
17. A tantum a mögé a 8z6 mögé kerill, amely elOtt a

magyarban áll.
18. Egy láb kb. 30 cm.
19. as = 10 fillér; sestertius = 25 fillér; denarius = 1 P;

talentum = 6772 P.
20. Salátmagár61 mondla, tehát: se.
21. ElOldeIdség klfelezésére a deponens Igéknél a part.

perf.-ot használjuk.
22. Az Inf. Inst. pass. -um végzete változatlan marad.
23. ad urbem condendam is 16.
24. Ha nehezebben megy a Consecutlo temporum, akkor

olvasd el a bp.-i Cisztercita gimnázium 1939-40. év
könyvében dr. Schilling Rogér l úr érdekes cikkét.
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25. Sajátmagának kért, tehát: sibI.
26. Salát szüleinek, tehát: suis.
27. Szenved6leg is jó: ut magistrl a disclpulis salutentur.
28. Már-már (iam) után az álUtmány Ind. praef. imp.
29. Két mult közül az, amelyik előbb történt, Ind. praet.

perf. Postquam után azonban ritkán használjuk.
30. Két jövó közül az, amelyik elóbb történik, Ind. fut. perl.
31. Célzatos (a célból szenvedett, hogy), tehát: Coni.
32. Egytdej6, tehát: Imp.
33. Célzatos (azért csukták be, hogy ne ...), tehát: Coni.
34. Valóban fgy volt, tehát: Ind.
35. Allftólag, tehát: Coni.
36. Nehogy valaki: ne quis; nehogy valami: ne quid;

hogy senki (se): ne quis; hogy semmi (se): ne quid.
37. Quo (minél) után az aliquid-ból az aU rész el szokott

maradDi.
38. Ha valaki: si quis; ha valami: si quid.
39. Quamquam mintájára használjuk az etsi, tametsi köt6

szavakat Ind.-szal.
40. Cum mintájára az ut is Conl.-szal áll.
41. Licet után még me11ékidej6 fómondall állftmány után

is csak Coni. praes. imp. vagy perf, áll a szerint, hogy
egyideltl vagy elóidejtl. LeheléHeg kerüldl

42. V. 6.: O (az) láthat: videre potest (cselekv6 Iní.),
O (az) látható: videri potest (szenvedö IIlf.).

43. Tulajdonképen okhatározói mondat. Boldog anya,
mert ...

44. A lelkiáltások többnyire Acc.-baD állanak.
45. Ace. c. IIlf. is jó.
46. A multo -are ige mellett azonban AbI. áll, pl.: Iudez

latrones morte (exilio) multavit.
47. Latinban többes.
48. Nom. és AbI. egyaránt j6.
49. Tagadó mondatban nem használunk Nom.-os szerke

zetet.
50. Az AbI. comp. helyett. éppúgy mint a magyarban,

quam kótószós hasonlitó mondatot is használhatunk:
Maior sum, quam tu. Lux velocior est, quam sonus.
Quis est bealior. quam ego? stb.

51. ezempli graUa.
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52. A megparancsolni Ige helyett -tal, -tet képz611 mdvel
tet6 Igét III használhatunk a magyarban. Pl.: Atyám
levelet Iratott velem. Caesar a tábort meger6slttette.
Az ilyen miiveltet6 Igéket is iubeo-val fordItjuk latinra.

SS. ad epistulas Germanicas scribendas is j6.
54. ad frumentum colendum is j6.
55. Vigyázz] Ez futurum és nem praet. imp. (scribebam).
56. Ezt az aDya négyszemközt a szobábcm mondja a ren

detlenked6 fiának. Tehát senki sem láthatja öket
(Irrealis). De ha az utcán mennek, ahol mindenkinek
a szeme el6tt vcmnak, akkor: Si quis te videat, te
minlme laudet (PotenUalls).
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