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LATIN STILISZTIKA.

A beszédrészek jelentése és hasz
nálata.

I. A főnév.
I) Egyes és többes szám.

A) A latin gyakran többes számot használ ott, 
a hol a magyar rendesen egyest; íg y :

1. mikor a főnév egynél több személyre vagy 
tárgyra vonatkozik :

mlles cürat corpus — milites curant corpora
animus virginis mitigatur — animi virginum 

mitigantur
továbbá : hostes dant terga; exercitus domos abducti 
sunt; mollite iras!

2. páros testrészekről : duos habeo oeulös két 
szemem van ; patres pedibus eunt in sententiam (a 
tanácsatyák egyik vagy másik részére lépdelnek a 
tanácsteremnek, mindegyik arra, a melyet az előlülő 
kijelölt az egy véleményen levők gyülekezésére; ezen 
csatlakozással nyilvánítják véleményüket, azaz mint
egy szavaznak); praebeas mihi aures hallgass rám ! 
ide figyelj ! (ellenben: in aurem alicuius dicere 
aliquid súgni vlmit vlkinek).

3. a fogalom többféle vagy többszörös nyilvánu- 
lásáról:

mortes halálnemek; halálesetek
audaciae vakmerő cselekedetek
inimicitiae gyakori ellenségeskedés
invidiae írígykedés
odia gyűlölködés
carnes húsdarabok
vina borfajok
ligna fadarabok
imbres felhőszakadás
nives hózivatarok, havazások
aquae esőzések, gyakori esőzés
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4. családtagoknak, valamely egész részeinek vagy 
hasonló személyeknek együttes megnevezésére: Ti. 
et C. Gracchi; — Hispaniae a hispaniai tartományok 
(Hispania cis Iberum és H. ultra Iberum), Galliae 
a gallus tartományok; — Catönés (a) Catók (=  olyan 
férfiak, mint Cato volt), Maecenates (a) Maecenások 
(v. ö. a magy. Patóék, csészék, Gyuláék).

5. Tapasztalati igazságok és gondolati fogalmak 
megnevezésében a latin gyakran kiemeli az egyes 
eseteket vagy nyilvánulásokat s pluralist használ: 
medici quoque saepe falluntur gyakran csalatkozik 
az orvos is ;

mores jellem
möres corrupti erkölcsi romlottság
instituta I „ . ,
leges I а1ШтапУ
leges möresque törvény és szokás
consilia politika
iüdicia törvénykezés
dies noctesque éjjel-nappal

В) Viszont gyakran egyes számot használ a 
latin :

1. gondolati neveken, gyűjtő' értelemben: iu- 
ventus az ifjak, a fiatalság; nobilitas a nemesek, a 
nemesség; equitatus a lovasság, a lovasok; vlcínia, 
vicinitas a szomszédság, a szomszédok; — senectus 
az öreg ember; antiquitas a régiek; indoles (termé
szeti tulajdonok), képesség, jellem; scientia ismeretek.

2. egész nem vagy faj jelölésére: eques a. lo
vasok, a lovasság; pedes a gyalogosok, a gyalogság; 
mlles a katona, a katonaság; Romanus a, római vezér 
V. hadsereg; Poenus a pún vezér v. hadsereg.

3. állat-, növény-, táplálék- és gyümölcsneveken 
(mint a magyar): Semper domini boni villa abundat 
porco, haedö, agnö, gallina, lacte, caseoл melle. — In 
rosa et viola pötäre. — Faha nön vescor.

4. érzéki neveken, gondolati vagy gyűjtő fogalom 
kifejezésére: vestis (ruha) ruházat

supellex (bútor) bútorzat
aes alienum (idegen pénz) adósság.

II) Érzéki és gondolati nevek.
A) Érzéki nevet használ a latin (a magyartól 

eltérőleg):
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1. a kor s hivatali méltóság megnevezésére, 
kivált állítmányi jelzőként: Pater meus puerulo me 
in Hispaniam impercitor proficiscens Carthagine Jovi 
optimo maximo hostias immolavit. (Nep. Hann. 2.). 
Cicero consul. Tarquinio rege. Me duce. Cimon cum 
patre ä puerö in exercitibus versatus est. (Nep. Cim.
1.). — A pueris (gyermekségüktől fogva). —

Ide sorolhatók az ilyenek: prudentis est okosság; 
stulti est bolondság, oktalanság.

2. midőn az országot az illető nép nevével jelöli 
meg: Erant omnino itinera duo: ünum per Sequanos, 
angustum et difficile. Caesar in Belgis omnium legio
num hiberna constituit.

B) Tiszout némelykor a magyar érzéki névnek 
felel meg a latinban gondolati név; igy nevezetesen

1. személyre vonatkozólag: Titus, amor, ac deli
ciae generis humani (Titus, az az általánosan szeretett 
és kedvelt férfiú.) Antonius, insigne odium omnium 
hominum (általános gyűlölet tárgya v. általában 
gyűlölt ember). Imperium ad summam stultitiam 
nequitiamque venit (oktondi és semmirekellő emberek 
kezébe került a hatalom )̂. Ilyenek még pl. latrocinium 
rablóbanda; servitia rabszolgák; imperia fővezérek. — 
Duó illa reipublicae paene f'äta (az a két — hogy lígy 
mondjam — rossz szelleme a köztársaságnak).

2. tárgyra vonatkozólag:
odores illatszerek
religio istenszobor (v. — kép).

3. rátermettség vagy foglalkozásbeli kiválóság 
megjelölésére;

ad dicendum nátus szónoknak termett 
in dicendo aliquid consecutus est némi szónoki 

sikert aratott
prudentia civili floruit kitűnő államférfiú volt 
eloquentiae laude floruit mint szónok elismerést 

vívott ki
virtüte imperatoria flöruit kitűnő hadvezér volt.

III) Igékből képzett főnevek.
(Substantiva verbalia.)

A) A. -tio (-sio) végzetü verbalis főnevek 
jelenthetik :

Г
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1. a cselekvést, még pedig a) a melyet végeznek: 
inventio föltalálás
[ellenben : inventum a találmány]  
vastatio elpusztítás
[ellenben : vastitas a pusztítás következménye: 

pusztulás, dúlt állapot] 
mötio mozgás, mozdulás
[ellenben: mötus a mozgás állapota: in mötu 

esse mozgásban lenni; teriae mötus föld
rengés].

b) a melyet szenvednek :
existimatio a) megítélés, b) vélemény, hírnév,

( =  megitéltség)
offensio boszantás, sértés boszúság, elkeseredés
admiratio csodálás csodálat (=  csodál-

[ tatás)
pl. admiratio divitiarum a gazdaság csodálása 

admirationem habeo csodálat tárgya vagyok.
2. a cselekvés eredményét:
coniunctio kapcsolat (és: kapcsolás)
exercitatio gyakorlat (és: gyakorlás)
occupatio foglalatosság (és: elfoglalás).
3. A cselekvés módját:

institütio tanitásmód
oppugnatio ostromlásmód

4. a cselekvés lehetőségét:
valetudinis curatio nőn est az egészség ápolása 

lehetetlen
Ilyenek : excusatio a mentegetödzés lehetősége, oc

cultatio a titoktartás lehetősége; továbbá -tus, -sus : 
receptum nőn habet lehetetlen visszavonulnia; hostes 
ad teli coniectum venerunt (,ló'távolságra‘) ; mer
catoribus aditus ad Nerviös nőn erat (,nem járulhat
tak') ; multi reditus ad studia litterarum dantur 
(,számos út-mód kínálkozik arra, hogy az ember 
ismét irodalmi tanulmányokra térjen').

5. a cselekvésre való alkalmatosságot: 
inventio találékonyság
cogitatio gondolkozó képesség
örätio szónoki előadás |
dictio > előadásmód, stilus,
elocutio
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hivatal

hivatásszerű rendes 
foglalkozás

O S

Jegyzet. Érzéki jelentésük ritka; pld. possessio 
birtok] accusatio vádirat, oratio beszéd.

B) A -tor (-sor) végzetű verbális főnevek a sze
mélyt jelölik meg hivatásszerű foglalkozásáról, neve
zetes vagy jellemző cselekedetéről: 

dictator 
praetor
orator (hivatott) szónok 
accüsator (hivatásszerű) vádló 
negotiator kereskedő

Römulus, conditor urbis (=  qui condidit urbem) 
Themistocles, patriae liberator ( =  qui liberavit 

patriam)
Cicero, Verris accusator (=  qui accüsävit 

Verrem)
Juppiter Stator ( =  qui stitit hostes)

{calumniator (=  qui calumniari solet) 
(senex) laudator temporis acti (— qui 

laudare solet tempus actum)
Ebbéli jelentésüket jelzői minőségükben is meg

tartják : vidor exercitus; ista, bellatrix iracundia.
NB. Egyes (nem állandó s hires) cselekvésre 

vagy múló állapotra nézve igy jelöli a személyt a 
latin : is, qui accüsat (v. accusavit); qui hodie dicit a 
mai szónok

í audiunt (v. audiebant)
. \ legunt (v. legebant) 

a, qui j a(imnf aderant)
I parent (v. pärebaJit)

C) A kicsinyítő főnevek (déminütlva) kicsinyítő 
jelentésükön kívül értetik egyszersmind az illető sze
mély (v. tárgy) jellemző tulajdonságát is, a melyet 
olyankor külön is ki kell fejeznünk a magyarban 
(p. o. ,kis hamis1, ,kis okos) :

amiculus a kedves jó barát 
filiolus meus az én kedves fiam 
matercula a kedves jó anya 
lectulus meus mé oblectat 
muliercula (egy) gyenge nő 
lacrimulae krokodilus-könyek 
rusticulus non incautus furfangos falusi

> и I hallgatói
д  О
c3 ^ ) olvasói
Ю Ы) I jelenlevők
I е ! alattvalói

gyengédség,
kedveskedés

részvét
gúny
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megvetés * Graeculus élhetetlen, jámbor görög 
° I nummi a nyomorult pénz

D) Latin igének vagy igeuévnek sokszor fő
név felel meg a magyarban. Nevezetesen pedig 
főnévvel fordítunk le sokszor:

1. igenevet:
a) invidere non cadit in sapientem, a bölcset nem 

fogja el irigység; in exsilio esse miserum est a szám- 
kivetés keserves állapot

b) ad urbem expugnandam a város bevételére
Brutus et Cassius ab occidendo Caesare nőn ab

horruerunt В. és C. nem borzadt vissza C. meg
gyilkolásától

c) pater meus moriens mihi praecepit halálos ágyán 
lelkemre kötötte atyám
söl oriens et occidens diem noctemque conficit 

(,a nap kelte és nyugta‘)
timentis speciem praebetis félelem tükröződik le 

rólatok' (=  úgy látszik, mintha félnétek)
interroganti respondit kérdésére így válaszolt 
fremitus indignantium a fölháborodás moraja 
occisus Caesar multis pulcherrimum facinus vide

batur C. meggyilkolása sokak szemében szép tettnek 
tűnt föl.

expertus dico tapasztalásból mondom
fecit iratus haragjában tette
instructi stabant teljes rendben álltak
post urbem conditam a város alapítása után
urbe delétá a város elpusztítása után
2. accusativus cum infinitivo-t:
nego hoc fieri posse tagadom ennek a lehetőségét 
Romanorum intererat Carthaginem déléri a ró

maiaknak érdekükben volt C. pusztulása
Solönem sapientissimum fuisse vel inde apparet

S. kiváló bölcsesége kitűnik már abból is.

adventurum esse
3. függő kérdést :
dic, quid sentias mondd meg véleményedet
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Caesar quid fieri vellet, exposuit C. előadta 
kívánságát

quanta vis sit amicitiae, nemo ignorat mindenki 
ismeri a barátság nagy jelentőségét

quaeritur, quid sit deus az isten mibenléte tárgya 
a vizsgálódásnak

res quemadmodum gesta sit, expönam elő fogom 
adni a dolog lefolyását

Hannibal statim cognovit, quanto in discrimine 
esset exercitus Romanorum H. csakhamar átlátta a 
római hadsereg veszélyes helyzetét

Videndum est, quo sua quemque nátüra maxime 
ferre . videatur mindenkinek tekintetbe kell venni a 
természetes hajlandóságát

Diligenter considerandum est, quid ex quäque re 
evenire soleat ( ........... mindennek a következését)

4. jelző mondatot:
omnia, quae concupivi, consecutus sum elértem 

minden kívánságomat
consecütus est id, quod sibi proposuerat elérte 

czélját
huic qui successit,utódja'; illa, quae statim con

secuta sunt ,a közvetlen következés'; ea, de quibus 
dicitur ,a beszéd tárgya'; qui arma ferre possunt ,a 
fegyverfoghatók'; ii. qui audiunt ,a hallgatóság'.

5. másféle mellékmondatot:
anno ante, quam nätus sum születésem előtt egy évvel 
dum in Sicilia sum Siciliában tartózkodásom alatt
ex quö quum quaereretur,............respondit azon

kérdésre,............így válaszolt
perfecit, ut consul crearetur keresztül vitte consullá 

választását
munitio, quam, uti defenderet, acceperat a védel

mére bízott sáncz
timebant, ne hostes aggrederentur féltek az ellen

ség támadásától
quominus diütius his locis simus, prohibet további

itt maradásunkat gáto lja ...........
Meneclides quum huic obiiceret, quod liberos non 

haberet neque uxorem duxisset midőn M. fölhányta neki 
gyermektelenségét s nőtlenségét . .

E) Számos más esetben is eltér a magyar szólás
mód a latintól; igv például:



10

1. A latin a könnyen odaérthető fogalmat sok
szor egyszerűen csak meghatározó s mutató névmás 
vagy melléknév semlegesével fejezi k i :
a) illud constat annyi bizonyos

hoc teneo ragaszkodom abbeli nézetemhez, biztosra 
veszem

hoc Gnum sequor csak arra az egy czélra törekszem 
idem sequitur ugyanazon czélt tartja szem eló'tt 
ad id ipsum creatus éppen erre a czélra választott 
illud Horatii Horatius ama mondása 
ea affert, quae nemo credit olyan okokat (v. bizo

nyítékokat) hoz föl, a melyeket senki sem hisz el
b) externa cognoscere tanulmányozni a külföldi

viszonyokat
multa in eö praeclara cognöví számos jeles tulaj

donságot ismertem föl benne 
in animö hominum sunt divina quaedam az emberi 

lélekben vannak bizonyos isteni vonások.
2. Egyszerű latin főnévnek a magyarban gyakran 

főnévi jelzős vagy összetett főnév felel meg:
a) in philosophic a bölcselet terén

in summo periculö a legnagyobb veszély pillanatában 
post aliquot annös néhány év leforgása után 
pax secuta est békés állapot következett 
Sullam rés publica revocavit a közügy érdekei szó

lították haza Sullát
de virtüte certare a derékség pálmájáért versengni 
fama me movet a dicsőség szempontja sarkal engem

b) officium kötelesség és kötelességérzet
gaudium
veritas
libertas
glória
scelus
turbo

igazság 
szabadság 
dicsőség 
gonoszság 
forgás

örömérzet 
igazság szer etet 
szabadságszeretet 
dicsőségre vágyás 
gonosztett 
forgószél

sine multo sanguine nagy vérontás nélkül.
3. Máskor meg jelzős latin főnévnek felel meg 

magyar összetett főnév: 
a) multa tela nyilzápor

nocturnus visus álomlátás 
via transversa keresztút 
tristis nuntius gyászhír 
summa mendícitCs koldúsbot
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Ъ) multitudo hominum iengernép 
amor patriae hazaszeretet 
amor sui önszeretet, önzés 
fiducia sui önbizalom 
magna sui fiducia nagy magabíztában 
praedarum ac furtorum receptrix orrgazda

4. A latin nem szeret tárgyi vagy gondolati fo
galmakat személyesíteni, mint a magyar; ennélfogva 
így mondja inkább:

hic liber est de senectüte (magy. ,szöl‘ v .,értekezik1) 
hoc librö agitur de senectüte (magy. ,szó vanj 
Romani cum Carthaginiensibus päcem fecerunt 

(,R6ma . . . .  Carthágóval)
Themistoclis prudentia Graecia liberata est 

(Th. okossága‘)

Jegyzet. £A*latin“jis§ személyesít azonban olyan 
főneveket, a) melyek közvetve személyeket jelölnek: se
natus decrevit; aurea altas sine lege fidem rectumque 
colebat (,az aranykorbeli emberek . . . .  tiszteletben 
tartották‘), Graecia capta ferum victorem cepit (.a 
legyőzött Görögország hatalmába kerítette műveletlen 
legyőzőjét1) ; — b) a melyek lelki erőt vagy indulatot 
jelölnek: ratio postulat; multös supplicii metus a 
scelere revocavit; — c) melyek az emberre befolyással 
levő körülményeket vagy szempontokat jelölnek, ú. m .: 
hely, idő, természet, halál, élet, törvény, történelem, 
dicsőség, igazság sefi’ : historia nőn mentitur; pau
pertas impulit Horatium, ut versus faceret ^szegény
sége vitte rá . . . .‘)

Személyre illő jelző helyett is inkább főnevet 
kapcsol össze a tárgyi vagy gondolati fogalom nevé
vel, Ilyenkor tehát két egymással összekapcsolt főnév 
fejez ki egy fogalmat; azért az ilyen kapcsolat neve 
li Ondiad у óin (,egy, kettővel1). A magyar többnyire 
összetett, vagy pedig jelzős főnevet használ helyette:

spectator ac testis szemtanú
aestus febrisque Jorróláz
ignavia et proditio gyáva árulás
timor et fuga ijedt futás
moderatio et sapientia bölcs mérséklet
ratio et doctrina elméleti tudás
vis et gravitas ,nehézkedő erő‘, nehézkedés
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Használja a latin a hendiadyoint másféle jelzős 
kifejezések helyett is, mint pld. :

ars et praecepta műszabályok 
cäsus et temeritas vakeset 
lux et dies napvilág
eventus atque exitus rerum végkimenetel

5. Jelző' helyett olykor praeposítiós határozót 
használ a latin s ennek a magyarban jelzős vagy 
összetett főnév vagy pedig melléknévi igenévvel 
erősbített kifejezés felel meg:

pugna navälis apud Salamina (salamisi tengeri 
csata)

liber dé conimdtione Catilinae (a Catilina-össze- 
esküvésről szóló könyv)

Hispania ultra Iberum (az Iberuson túl fekvő H.) 
ex Italia itinera in Galliam (az Itáliából Galliába 

vezető utak)
homo ex plebe (=  plebeius) 
heres ex asse (általános örökös) 
mensa é marmore (márványasztal) 
aetäs de ferrö (bask or)
ab oratione digressio (a beszéd tárgyától való 

eltérés)
mors cum gloria (dicső halál) 
civitas sine imperiö (kormányhatalom nélkül 

való állam)
exercitus sine duce (vezértelen hadsereg) 
vir sine metu (félelmet nem ismerő férfiú)
Jegyzet. A latin is használ némelykor partici- 

piumos erősbítést: pugna ad Cannas commissa (,a Can
nae mellett vítt‘) =  pugna ad Cannas =  pugna 
Cannensis).

NB. A politikai s társadalmi irányt és gondol
kozásmódot jelelő modern fogalmakat többnyire 
körülírással fejezi ki a latin, mint pld. czivilizáczió, 
műveltség vita perpolita hümänitäte, humanus civi- 
lisque cultus, cultus et humanitás; konzervátizmus 
studium conservandae salutis communis et otii.
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II. A melléknév.
a) Általában.

I) Melléknév igen gyakran fordul elő a latinban 
főnév gyanánt.

A) Valódi főnevekké váltak s mint ilyenek jelző
vel is állhatnak:

1. amicus a barát, aequalis a kortárs, mercenna
rius napszámos, princeps főember, vicinus a szomszéd, 
socius társ.

Továbbá: adversarius, argentarius, familiaris, 
inimicus, peregrinus, popularis, rusticus (paraszt), sagit
tarius stb.

2. patria (scii, terra) ; hiberna, aestiva, stativa (sc. 
castra); annales (libri) évkönyvek; decuma (pars) 
tized ; dextra, sinistra (manus); primas (partes) agere 
főszerepet játszani; repetundae (res v. pecuniae) köve
tek®, zsarolás.

3. a semlegesnemű singularisban : bonum a jó, 
(summum bonum a legfőbb jó); malum a rossz, a 
szerencsétlenség; commodum haszon, kényelem (com
moda publica a közjó); incommodum kár, veszteség, 
kényelmetlenség; insigne jel, jelkép, vérum dícere; 
gratum facere, stb.

B) Ezenkívül is számos melléknév használatos 
főnév gyanánt.

1. a hímnemű plurálisban, személyek egész fajá
nak jelölésére :

honi igaz hazafiak ; (optimaták, patrióták); im
probi rossz hazaűak; summi, infimi (gazdagok, sze
gények); divites, pauperes; docti, indocti; fortes 
fortuna adiuvat; Romani; mei az enyéim, sui az 
vei, stb. Jelzővel: omnes improbi, multi boni, decem 

divites, inéi invidi. — így is : homines docti a tudós 
világ. , - .

NB. A singularis nominativusban csak vir- és 
Aomo-val kapcsolatban: homo doctus tudós, homo 
doctissimus nagy tudós, homo vére doctus igazi tudós. 
— De á függő esetekben egymagukban is : quid 
inter doctum et rudem interest? — stulti est (,oktalan-
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ság‘), erranti viam monstrare (útbaigazítani a tével- 
gőt). Nominativusban ritkán : probus invidet nemini.

2. a semlegesnemű plurálisban, leginkább azonban 
csak a nominativus és accusativus, a többi eset r e 
szel kapcsolatban: turpia fugere; omnia providere 
(előre gondoskodni mindenről); magna qui spectat 
(,nagyralátó'); quid multa ? (mire való itt a sok 
beszéd) ? magna petis (,sokat v. ,nagyot' kívánsz). 
Jelzővel: multa in eo praeclara cognövi (,sok szép 
vonást‘ ismertem föl benne). — De m ár: inopia 
omnium rerum (teljes szegénység); omnibus in rebus 
(minden tekintetben); abhorrere á rebus turpibus. — 
Ritkán vés nélkül is, m int: amoena est memoria 
praeteritorum; praeteritorum futurörumque prudentia; 
non fuit his omnibus contentus.

NB. Hoc dico — de hac re agitur. Tria háromféle 
— duae res kétféle.

3. az -us (-er) -a -um végzetű melléknevek sem
legesnemű singularis genitivusában (gen. partitivus), 
s praepositiós eseteiben: quid novi ? hostes ex tütö 
visere ; ad extremum (,körömszakadtáig') pugnare ; a 
primo ad extremum (,elejétől végig'); in publicö ,az 
utczán'; in mediö relinquere (,félben', ,eldöntetlenül') 
de mediö tollere, removere (eltenni láb alól); in medium 
proferre (megismertetni); res in medium venit (is
meretessé lesz); in medium prodire (megjelenni a 
nyilvánosság előtt); quaerere in medium (,a közre‘ 
keresni); in mediö posita (,mindenkinek szolgálatára 
álló'), rés in mediö positae ,közvagyon'; in dubium 
vocäre (,kétségbe vonni'); sine dubiö ,kétségkívül'; 
de integrö ,újból'; de suö ,a sajátjából'; ex aequö 
bonöque (a jog és méltányosság szem előtt tartásával).

Jegyzet. Főnév gyanánt használt melléknév 
mellett névmás csak főnévi állhat: nemo doctus; ali
quis doctus; aliquid caeleste ; nec quisquam honestus. 
(de: mei invidi).

II) A. Tér- és időviezonyt jelölő melléknevek a 
jelzett szónak gyakran nem a tér- vagy időbeli minő
ségét jelölik, hanem tér- v. időbeli helyzetének egy részét 
Ilyenkor rendesen a főnév előtt állanak: summus 
mons hegytető (=  a hegy teteje); media urbs a város 
közepe; in imö mari a tenger fenekén v. mélyében;



— media aestäte nyár derekán; extrema hieme tél 
végén; prima iuventüte kora ifjúságában ( =  ifjúsága
elején); primo, lüce korán reggel (— a világosság 
kezdetén). , Щ

B. A "cselekvés alanyára és tárgyára v. a mondat 
valamely főnévi határozójára vonatkozó hely-, idő
vagy állapotbeli meghatározásra a latin rendesen 
melléknevet vagy participiumot használ, a magyar 
pedig határozót, vagy ,mint‘ ,mint afféle1 v. ,létére1 
szókkal való meghatározást, illetőleg erősbítést: 
hospites intenti ludos spectabant (,feszült érdeklődés
sel“) ; Cato senex (,öreg korában“, ,mint öreg ember“) 
tragoedias fecit; venio in senatum frequens (,sűrűn“, 
,gyakran“) ; Caesar dies continuos quinque cöpiäs pro
duxit (,őt egymásután következő napon v. öt nap 
egymásután) ; vulnera adversa (,elől‘) accepit.

III. A magyar melléknévnek szerepét pótolhatja 
a latinban :

1. főnévi genitivus: 
bona animi lelki javak 
animi virtutes jeles lelki tulajdonok 
dolor corporis testi fájdalom 
corporis voluptas érzéki élvezet 
studium litterarum tudományos foglalkozás 
multarum rerum scientia sokoldalú tudás 
rerum publicarum eversiones politikai ziláltság 
hostium castra ellenséges tábor (ellenben : hostilis 

ellenséges érzületű) 
omnium gaudium általános öröm 
terror omnium általános ijedség 
fides historiae történelmi hűség 
sermonis communicatio szóbeli közlés 
vir magni ingenii- | iehet8égű férfiú
лиг magno mgemo | a
res nullius pretii értéktelen holmi
2. a Tulajdonság kiemelése végett gondolati főnév : 
novitas reí hallatlan (v. példátlan) eset 
ctium et tranquillitas vitae nyugalmas élet 
iniquitas loci kedvezőtlen hely 
pratorum viriditas söld rétek 
opaca locorum =  loca opäca; caeli serena derült 

ég =  ,az ég derűje“)
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strata viärum Teövezett utak 
asperitas viärum rögös utak 
gravitas armörum súlyos fegyverek 
fontium perennitas élő források 
opinionis error ferde nézet 
inania fámáé üres hírnév
3. főnévi hendiadyoin: 
iuventus ac vires fiatal erő 
üsus et exercitatio gyakorlati készség 
ardor et impetus heves támadás 
religio et fides lelkiismeretes hűség 
litterae ac monumenta írott emlékek 
proditio atque ignavia gyáva árulás 
vi et armis fegyveres erővel 
ratione et via módszeres eljárással
4. praepositiós határozó (1. 12. lap): 
fletus cum singultü zokogás 
cum gravitate facetiae komoly tréfa 
heres ex asse általános örökös.
homo sine ! í® _ vagyontalan ember I fortunis
ex India elephanti indiai elefántok
5. személyt értető főnevek, kivált a -tor, trix 

{-sor, -strix) végzetűek : animus contemptor, dissimu
lator; exercitus tiro (újonszedett sereg); legio victrix.

6. participium (1. 8. lap), nevezetesen pedig:
a) Tárgy atlan igék participium imperfectum activum-а.: 

vir sapiens, constans (szilárdlelkű), abstinens (mér- 
sékletes).
NB. Tárgyas ige part. imperf.-а, rendszerint csak 

olyankor szokott előfordulni jelzőként, mikor ki van 
téve a vonatkozásának körét jelölő fogalom geniti- 
vusa i s : patiens laböris munkatűrő, appetens glöriae 
dicsőségre vágyó, intellegens rei szakértő, potens sui 
maga ura. — Helyettük azután vagy alkalmas 
melléknevet használ a latin, mint pld. graves cürae 
nyomasztó gondok; preces magnae sürgető kérés; 
magnum argumentum nyomós ok; summa iniüria 
égbekiáltó sérelem; dolor Scer maró fájdalom; studium 
acre fárasztó tanulmány; verba amplissima elismerő 
nyilatkozat (szavak); narratio iücunda mulattató el
beszélés ; vultus minax fenyegető arczkifejezés; vox
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supplex esdehlö hang; flebiles modi megindító dallam ; 
— vagy körülírást: verba sölätii plena vigasztaló 
szavak.
b) a participium perfectum és instas passivum, a 

melyeket a latin a esekélyszámú -bilis végzetű 
melléknevekkel egy jelentésben is gyakran használ: 
contemptus, contemnendus; invictus; incorruptus, 
immensus; non tolerandus (elviselhetetlen), non 
ferendus (tűrhetetlen): laudandus, infandus.

7. vonatkozó jelzó'mondat:
quod esse (fieri, effici) potest lehetséges 
homines, qui nunc sunt a mai világ

, J sänäri orvosolhatatlan 
1 1 I vitari kikerülhetetlen

(is), quicum ünä cibum capere soleo a kenyeres 
pajtásom

(is), qui plurimum potest mindenható 
Germani, qui trans Rhenum incolunt túl a Rajnán 

lakó germanusok
8. Számos latin főnévben már magában benne 

van a magyar jelző értelme :
splendor külső fény; species külszín, látszat. 
pretium külső | . causa külső I
virtus belső ( " ratio belső )

locus alku lm as 1 hely °PInio érném 1 véleménJtempus а1Штав \ idő libidó eyyém \ önkény
lucrT  ) í haszonquaestus • I
fortuna I anyayl I .ólét
res prosperae ) \ J
gravitas komoly | ma£ravisplpt
innocentia feddhetetlen b , ’ 
habitus külső I magatartas

prudentia gyakorlati ész 
rés tárgyi valóság (tényálladék)

exercitatio | gyakor- j ^„zett- inimicus személyes 
usus I lati (ellenség
eruditio elméleti ) " ~ doctrina elméleti is

meret
honor külsőleges tisztelet j | külső j haszon
mercedula nyomorúságos I *

fizetés (1. 8. 1.) maeror j ^
C s e r é p :  Latin sti lisztika. 2
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IV) Latin jelzős főnévnek sokszor összetett főnév 
felel meg a magyarban : tumultus servilis rabszolga
lázadás, doctrina puerilis gyermekoktatás.

Y) Tulajdonnévből képzett melléknév jelentése 
nem mindig ismerhető fel a képzőből.

Mutatják ezt a köv. csoportok :
1. hová való szüle- | Afer, Cres, Gallus, Troius,

tésű? I Hispanus, Poenus, Romanus,
2. milyen nemzeti- I Troiänus Atticus (attikai),

ségű? I Graecus, Siculus
2. hová való?

honnan származó?
Athenensis, Cretensis, Cartha
giniensis, Africus, Gallicus, 
Italicus, Trös, Troiänus

3. mely földdel van 
valami esetleges 
összefüggésben ? 
milyenféle? 
milyenszerű?

4. jellemző tulajdon
ságára nézve

Africanus, Gallicanus 
Hispaniensis, Siciliensis 
Asiaticus, Creticus, Punicus, 

Troicus

Hispanicus,' Siculus, Italus
NB. Latmiis — római (nyelv és irodalom tekin

tetében).
bellum Africum az afrikai benszülöttek ellen vitt 

háború
bellum Hispanicum a hispaniai benszülöttek ellen 

vitt háhorú
bellum Africanum, Hispaniense a rómaiak közt 

folyt háború Afrikában, Hispániában.
b) A középfok.

1. A latin középfok sokszor hasonlitás nélkül 
fejezi ki valamely tulajdonságnak a rendesnél nagyobb 
mértékét. Az ilyen középfok kifejezésére ,fölötte1, 
,túlságos1, ,rendkívül1 , , meglehetős1 , ,kissé1 szókkal körül
írt vagy pedig kicsinyítő-képzős alapfokot használ a 
magyar: Senectus est nätürä loquäcior (kissé fecsegő-'). 
Themistocles liberius vivebat (túlságos szabadon'). 
Ilyenek: moribus solutior (,nagy garázda-) ; iám 
senior (,öregecske‘).

Jegyzet. Megmaradhat azonban az alapfok a 
latinban is, mikor ki van téve, mihez mérik a minő
séget vagy mennyiséget: Helvetii pro multitudine 
hominum angustös se fines habere arbitrabantur 
(,számukhoz képest igen szűknek' tartották terüle-
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NB.
Hannibal

Fabium
decepit

tűket); de : proelium atrocius quam pro numero pu
gnantium editur (,a harczolók számához képest rend
kívül ádáz ütközet fejlődik ki‘). — Ide tartoznak az 
ilyenek is : iustö gravior hiems (,kelleténél keményebb‘ 
v. ,szertelen kemény‘ tél), exspectatione mäior ^vára
kozást meghaladó1) ; celerius omnium opinione ^min
den sejtelmet v. várakozást meghaladó gyorsasággal'), 

qua erat calliditate, 
v. quae eius erat calliditas, 
v. ut erat homo callidissimus, 
v. quum esset callidissimus, 
v. pro calliditate sua

2, Mikor a latin ugyanazon személyre vagy 
dologra vonatkozó két tulajdonság mértékét hasonlítja 
össze, vagy mind a kettőt középfokkal fejezi ki vagy 
pedig alapfokkal s ezen utóbbi esetben az első alap
fok mellé magis-1 tesz :

Acrius quam diutius pugnatum est (,nem annyira 
sokáig tartott, mint inkább elkeseredetten folyt a 
harcz‘ v. ,inkább elkeseredett mintsem tartós').

Magis audacter quam parate ad dicendum venit 
(inkább bátran mint készülten lépett föl szónokolni).

NB. 1. Exterus csak a plurálisban használatos : 
exterae nätiönes (a singularisban externus pótolja a 
helyét). Inferus csak ezekben : mare inferum és supe
rum j limen inferum- (küszöb) és l. superum (szem
öldökfa). Posterus a singularisban csak időhatározás
ban fordul elő : posterö die (költői: laus postera =  
laus apud posteros). — A középfok járja különben, 
ha kettő közül egyiknek a minőségét emeljük k i : 
labrum superius, inferius (felső, alsó ajak); Gallia 
citerior, ulterior (,innenső', ,túlsó'); Asia minor (kis- 
ázsia). Néha a magyarban is: maior nätü a nagyobbik, 
minor nätü a kisebbik.

2. melle dulcior mézédes, nive candidior hófehér.
c) Felsőfok.

A felsőfok a latinban sokszor nem a legnagyobb, 
hanem csupán magas fokát jelöli a tulajdonságnak 
(ela,turns). Ай ilyen felsőfok helyett különféle módokon 
ei ősbített kifejezést használ a magyar: 

amicissimus meus legjobb barátom 
inimicissimus meus halálos ellenségem 
simillimus patri szakasztott mása apjának 
vir fortissimus rendldvül derék férfiú

s*
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res gravissima igen fontos (dolog) 
homines sceleratissimi czégéres gonosztevők 
stultissima locutus est badarabbnál badarabbakat 

beszélt
populus antiquissimus ősrégi nép 
vir amplissimus nagytekintélyű férfiú 
urbs munitissima jó l megerősített város 
gratissimum facere egész kedvére tenni.
NB. Tam sum mitis, quam qui lenissimus 

(,túlságos engedékeny vagyok*). Te semper sic colam, 
ut quem diligentissime (,mindenkor a legnagyobb 
tiszteletben foglak tartani*). — Themistocles de servis 
suis, quem habuit fidelissimum, ad Xerxem misit 
(,szolgái közül a leghwehbiket1). Bellum maxime om
nium memorabile, quae unquam gesta sunt (,vala
mennyi előző háború közt a legemlékezetesebb1).

Ä melléknév jelentését és használatát illetőleg 
meg kell még jegyeznünk e kettőt, ú. m .:

1. A latin és magyar felfogás különbsége mutat
kozik abban, hogy számos tárgyi vagy dologi fogalom 
megfelelő tulajdonságát az egyik is, másik is más
más je zővel határozza meg : 

magna pecünia sok pénz 
magnum aes alienum sok adósság 
magna vox erős hang 
magna iactüra súlyos veszteség 
magnus casus puszta véletlen 
magnum exemplum alkalmas példa 
magnum officium fontos föladat
magna ) ax fgíjgg béke 
summa ) * J
summum officium szent kötelesség 
multae pecüniae nagy összegek 
multae, litterae nagy tudomány 
multa nocte késő éjjel
multö máne korán reggel 
mors necessaria természetes halál 
in eriöres litterae alapos tudomány 
firmum iüdicium érett Ítélet 
messis ingráta rossz aratás 
arbor infélix akasztófa.
2. Latin tulajdonnévhez dicsérést vagy öcsárlást 

kifejező melléknév csakis mint értelmező-jelző (appo
sitio) járulhat, még pedig főnévvel vagy pedig ills 
névmással kapcsolatban :
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Catilina, homo sceleratissimus.
Corinthus, urbs opulentissima.
Socrates, ille sapientissimus, v. így is :
Sapiens ille Socrates.

III. A számnév.
A) Töszámnevelc.

I. Unus nyomatékos számnév. Jelentései:
1. ,egy‘ a többi hasonló vagy több közül: ex 

unő disce omnes (egybcA lásd valamennyit); duces 
civitatem unam ex duabus faciunt.

2. ,csak egy‘, egyetlen1, ,egyedül‘ (egymagám, 
ad, a): id unum te moneo (,csak arra az egyre‘). 
Una salus victis nullam sperare salütem (,egyetlen1 
menekvésük a legyőzőiteknek az, ha teljesen le
tesznek á menekülésről). Plurálisban is : Sese m is 
Suebis concedere dixerunt.

3. ,egy es ugyanaz1: гаю tempore ^egyidejűleg4). 
Plurálisban is : Unis mőribus vivunt (,egyforma1 v. 
,egy és ugyanazon‘ erkölcsben^ erkölcsök közt).

4. omnium-mal kapcsolatban erősbíti a felsőfokot: 
eloquentia una est omnium difficillima (,a legesleg
nehezebb mesterség4).

5. Ezen választó-kapcsolatokban: ünus aut alter 
(,egy-két‘); unum, alterum mensem (,egy-két hónapig4); 
exceptö üno aut alterö (,egy-két kivétellel4, ,egy-kettő
kivételével4).

Nem teszi ki a latin m u st:
a) idő- és térbeli mérték jelölésekor : annum egy évig, 

anno ante (о. post) egy évvel előbb (v. később), 
prope anuum majd egy évig; ter in anno három
szor egy évben; diói iter egy napi ú t ; pedem 
longus egy láb hosszú ;

b) mikor határozatlan számból emel ki egyet: anti- 
quissimä gente ortus a legrégibb nemzetségek 
gyikéből való ; Aristides, vir iustissimus (,egyike1);  
Corinthus, urbs opulentissima; Appius Claudius 
decemvir (,a tizek egyike4).
Minthogy unus csak számnévként állhat, termé

szetesen nem tehető ki vele a magyar egy határozatlan 
névmás (névelő), mely a. m. bizonyos, valamely, (pld. 
.volt egyszer egy ember4) sem pedig a jelző után álló 
kiemelő egy (pld. ,derék egy ember4). — ,Egyetlen a 
maga nemében‘ (== kitűnő, kiváló) szintén nem ünus,
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hanem singularis v. unicus: űnk*a benignitas; vir 
singulari prudentia.

NB. Egy hét septem dies; hét hét quattuordecim 
dies; félév sex menses v. spatium semestre; 24 óra 
alatt nocte et die; három nap három éjjel trés dies 
totidemque noctés; négyszemközt sécrétö v. arbitris 
remotis; négy fal közt intra parietes.

В) Rendszámnevek.
1. Elsorolásban primus és secundus akkor áll, 

ha idő- vagy rangbeli helyet, fontosságot akar a 
latin kiemelni. Mikor azonban első a. m. egyik, akkor 
=  unus; és mikor második a. m. másik, akkor =  
alter (néha alius). Pld.
a) Ego primam tollo; nominor quia rex, mea est; 

Secundam, quia sum socius, tribuetis mihi;
Tum, quia plus valeo, me sequetur tertia;
Malo afficietur, si quis quartam tetigerit. (Phaedr.
I, 5). ........................

[A felosztás módjából s a felekről világosán lat
ható, hogy itt a zsákmányul ejtett szarvas egyes 
részeinek különböző értékük volt. Az oroszlán magáé
nak nyilvánította a legkiválóbb részt, mint az állatok
királya.]

Bellum Pünicum secundum (időbeli sorrend 
szerint). Secundum locum tenere (rang szerint;. Se
cundus ä Romulo (a legkiválóbb ember R. után),
b) Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum 

unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam, 
qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur.
Fuit ergo iam a Platone philosophandi ratio 

triplex, una de vita et moribus, altera de nätürä et 
rebus occultis, tertia de disserendo.

2. Primus, primum, primo.
a) Primus ego amicos revisi (elsőnek én kerestem föl 

barátaimat) Amicos ego primos revisi (elsőknek 
v. először is barátaimat kerestem föl; [azután 
másokat]).

b) Dicemus primum (először) de genere eius, deinde 
quibus disciplinis sit eruditus, tum de moribus 
ingeniique facultatibus, postremo de rebus gestis.
Primum eö tempore Galli castra munire 

instituerunt.
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c) Uva primo (eleintén) est peracerba gustätü, deinde 
dulcescit. — Primo (kezdetben, eleinte) quinque 
habuit naves, postea decem. — Vercingetorix 
primo dissuasit (ellenezte), post concessit.

C) Osztószámnevek:
Duos habeo oculos. D e: Binos habemus oculos.
Duae litterae két betű. Binae litterae két levél.
Una castra egy tábor. Singula castra egy-egy tábor.

D) Száiunévi határozók. (В, 2.)
1. Semel =  а) ,egy szer, ,egyízben‘; non semel =

nem egyszer többször, ismételve; — b) ,egy szer s
mindenkorra‘ : ut semel dícam ; — c) egyszer-kétszer =  
semel atque (vel) iterum.

2. Deciés sestertium (=  decies centena milia ses
tertium) .egymillió sestertius.

NB. Minden évben =  singulis annis v. quotannis; 
minden második évben alternis annis; — dimidia 
quarta (fél negyed) =  */8 i tertia, septima egy hetednek 
a harmadrésze)= Vji- É  étakkora (v. mégegyszer akkora) 
— alterum tantum ; ter, quater tantum; — még
egyszer akkora =  altero tanto maior; háromszor- 
akkora =  bis tanto maior. — ,Mikor első-, másod , 
harmadízben volt consul' =  consul primum, iterum, 
tertium.

IV. A névmás.
A) Személynévmás nöininativusát sem a latin, sem 

a magyar nem szokta mindenkor kitenni, mivel az 
állítmányból kiérthető. Csak a következő esetekben 
teszi ki a latin külön is:

1. ellentétekben: Ego ancillae tuae credidi te 
domi non esse, tu mihi nön credis ipsi ? Nőn tu, sed 
tectum me vituperat.

2. élénk megszólításban s csodálkozást, kétséget 
vagy boszankodást kifejező kérdésekben: Типе ex 
agris meis praedas agebas ? (,úgy-e te . . . ?'). Типе 
eum quem hostem comperisti, exire patiaris? (,te 
engednéd ki . . . ?‘). Tu ut unquam te corrigäs? (,te 
javulnál meg valaha?'). Quid, ego nön cognosco vo
cem tuam ? (,én ne ismerném föl . . . ?').

3. általában ott, a hol nyomaték van rajta, 
különösen ne (=  valóban), etiam, immo után, qui
dem, verő, quoque, iám és valamely appositio előtt:
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Nös causa belli sumus! (nem pedig más valaki). Abl, 
et tu quoque fac similiter! Ego iam agros meos 
repetam. Nisi Alexander essem, ego vero vellem esse 
Diogenes. Ego, homo imperitus. (Ellenben ha a 
tulajdonnév ki van téve: Themistocles ad te veni).

B) Birtokos névmást általában olyankor tesz ki 
a latin, mikor különös nyomaték van rajta (mikor 
t. i. a magyar is még személynévmással erősbiti a 
személyragos névszót) vagy pedig mikor ném az 
alany birtokáról van szó s így elhagyása félreértést 
okozna: Hoc méa sponte (magámtól, nem pedig más 
befolyásából) feci. Quam pulchrae sunt plümae tuae ! 
Mea, unius opera rés publica salva est. Catilina de 
nostro omnium interitu cogitat.

Kiteszi továbbá animus mellett, mikor ez személy- 
névmást pótol: Cum animo тем (=  mécum) reputo. 
Considerate cum vestris animis (— vöbiscum) vösmet 
ipsi. Ego vix statuere apud animum meum possum 
(,alig bírok tisztába jönni magammal').

Vocativus mellett a latin úgyszólván csak benső 
(bizalmas v. rokoni) viszonyban lévő személy meg
szólításában használja: mea coniux; mea, carissima 
filia, mi fili; mi Attice. — Egyébként: amice barátom, 
domine uram.

NB. Мед more (rendes szokásom szerint); tud 
tempore (rád nézve épen alkalmas időben); suö loco 
(a maga illő helyén); suö iüre (teljes joggal); consul 
suö anno (a törvényszabta évben). Cato noster (,ami 
hívünk v. pártfelünk'). Laelius noster (,barátunk' L.).

C) Visszaható névmást (se, sui, sibi; suus) használ 
a latin :

1. ugyanazon mondat 3-dik személyű alanyára 
való vonatkozásban (reflexivum directum): Omne 
animal se ipsum diligit. Iratus homo sui compos non 
est (,nem ura magának'). Hoc ipsum sibi repugnat 
(,maga magával'). Suum quisque noscat ingenium. — 
Infinitivusos és participiumos szerkezetek itt is ugyan
azon mondat tartozékainak tekintendők: Sentit ani
mus se vl suä, non aliena moveri. Ariovistus dixit 
nőn sesé Grallis, sed Gallos sibi bellum intulisse. — 
Marius percussorem contra se missum vultus auc
toritate deterruit. Senex laudator temporis acti se 
puero (,gyermekkori élményeit szokta magasztalni'). 
— Általános alanyra vonatkozólag is : Haec est üna 
omnis sapientia non arbitrari sese scire, quod ne-



sciat (az egész bölcseség abban az egyben áll, hogy 
ne gondolja az ember,, hogy tudja, a mit nem tud).

Ha a nélkül is világos a vonatkozás, akkor el
marad a visszaható névmás, el kivált participiumos 
szerkezetben: Aristides multorum civium invidiam 
contraxit (=  vonta magára). — Iniüriam illatam 
| =  sibi illätam] conquesti sunt (fölpanaszolták szen
vedett sérelmeiket). Conciliatis plebis animis.

2. a mondat más részére vonatkozólag is, ha e 
miatt nem támad kétértelműség: Fabium cum sua 
légioné remittit in hiberna. Hannibalem sui cives ё 
civitate eiecerunt. Faustulo spes fuerat regiam stirpem 
apud se educäri. Suum cuique (add meg a magáét 
mindenkinek).

3. benső függésben levő mellékmondatban a vezér
mondatnak, (akár grammatikai, akár logikai) alanyára 
való vonatkozással. (Reflemvum indirectum.) Ilyen 
mellékmondatok : a) a függő kérdő, b) a czélhatározó,
c) a fölszólító s óhajtó (ut, ne quominus, quin) 
mellékmondatok, d) az oratio obliqua mondatai, s 
e) gyakran másnemű mellékmondatok is a következ
ményesek kivételével! Pld. Hannibal verebatur, ne 
se elves sül Römánis traderent. A Caesare invitor, 
sibi ut sim legatus, (logikai alany Caesar).

D) Mutató névmások.
1 Ilie, iste, ille.

a) Hic azt jelöli, a mi a beszélőhöz térben, időben 
vagy gondolatban legközelebb esik;

b) iste azt, a mi a megszólítotthoz esik közel;
c) ille pedig azt, a mit távolabb esőnek akarnak 

jelölni.
Azért mondják, hogy hic az első

iste a második 
ille a harmadik személy 

demonstrati vuma.
Pld. haec urbs ez a mi városunk

ista urbs ez a te városod v. ez a ti várostok 
illa urbs ama város 
hic liber ez a könyv {itt nálam) 
iste liber ez a könyv {itt nálad) 
ille liber ama könyv (a mely másnál van, vagy 

a melyet előbb említettek)
hic poéta ez a mi költőnk (de : poeta noster a mi 

költőnk, földink v. barátunk)
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iste poéta ez a te költőd (a kit te hoztál szóba) 
ille poéta ama költő (a kiről már volt szó s a 

ki nem a mi körünkköz tartozik)
Ide diés ez a mai nap
ille diés az a (bizonyos) nap (az akkori)
Quamdiű furor iste tuus nős élűdet? (meddig űz 

még velünk játékot ez a te bősz terved?)
Quum subit illius tristissima noctis imago (vala

hányszor arra a keserves éjszakára gondolok).
NB. Hasonló jelentésük van a megfelelő mutató 

szócskáknak is, minők: hic, istic, illic; huc, istuc, 
illuc stb.

2. Hic és ille, mikor két különböző személyre 
vagy tárgyra mutat, akkor jelenti:

liic ille
a) ,az utóbbi', ,ez‘, ,emez‘ ,az előbbi', ,amaz pedig'
b) ,az imént említett' ,a következő pedig'
c) ,az egyik' ,a másik'

Pl. Duo sunt genera decertandi (a mérkőzésnek), 
unum per disceptationem (vitatkozással), alterum per 
vim: illud (az előbbi) proprium est hominum, hoc 
(az utóbbi) béluarum. — Haec sí gravia videntur, 
multo illa (a következőket) gravius aestimo. — Homi
nes alii aliis studiis ducuntur: hic honoribus petendis 
operam dat, ille quaestui deditus est. (Egyik embernek 
egy, másiknak más a hajlama: egyik hivatalok után 
töri magát, másik vagyont hajhász).

3. Magánosán:
a) hic jelöli a beszélő előadásában akár azt, a mit 

épen említett, akár azt, a mit mondani akar: 
haec habui, quae dicerem ezt akartam mondani; 
dux päcem fecit his (,a következő') conditionibus.

b) iste sokszor az ellenfélt jelöli s kimondásából 
olyankor megvetés érzik k i : ut isti volunt mint 
a hogy ezek akarnák (ni!).

c) ille gyakran a. m. ,amaz ism ere te s ,ama hires1, 
,az a hírhedt1:

praeclarum illud Solonis (S. ama hires v. ismeretes 
mondása)

Socrates ille ama híres S.
Ephialtés ille az a hírhedt E.
NB. 1. haec tot exempla, tanta ac tam (ezen sok 

fontos és új példa); és illa nostra laboriosissima ratio 
vitae (az az én fáradsággal teljes életrendem). —
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2. haec aetäs a mai kor; hi mores a mostani kor
szellem : per hos annos a legutóbbi években. — 3. 
Nullam virtus aliam mércédéin desiderat praeter hanc 
laudis et gloriae (az elismerés és dicsőség imént 
említett jutalmánál,' azaz, ,az emlitett elismerésnél és 
dicsőségnél'). Épen így pótolhat névszót -genitivus 
mellett ille is. У. ö. evvel a következő alakulatokat:
a) Terentii fabulis plüs delector quam Plauti (sc. 

fabulis)
Quis est, qui possit conferre vitam Trebonii 

Dolabellae (sc. vita).
b) Nulla est celeritas, quae possit cum animi celeri

tate contendere.
c) Platonis libros lego non multum 

ab Aristoteleis (=  ab Aristotelis 
libris) dissidentes.
Ingenia nostrorum hominum mul

tum ceteris hominibus (=  ingeniis 
ceterorum hominum) praestiterunt.

E) Meghatározó névmások.
1. I s =  ó; az; azon, afféle, olyan és a megfelelő

határozószók : ibi, inde, eö.
a) a következ&re mutat r á : Aquitania ä Garumnä 

flümine ad Pyrenaeos montes et eam partem 
Oceani, quae est ad Hispaniam, pertinet. — Ea 
est Komán a pens, quae {,olyan, hogy') victa 
quiescere nesciat. Non is sum, ut mea me maxime 
delectent.

b) az előzőre vonatkozik, akár mint melléknév akár 
mint főnév. Ha mint főnév személynévmást pótol 
a nominatlvusban, olyankor gyakran a magyar

. az ember (v. emberek), -asszony, -férfi, -nő, 
-hős, -hadvezér, stb.-nek felel meg: Ad eas rés 
< onflciendas Orgetorix deligitur. Is (ő v. ez a 
férfiú) sibi legationem ad civitates suscepit. Hel
vetii repentino eius adventu commoti, quum id 
(a következőre!), quod ipsi diebus viginti 
aegerrime confecerant, illum unö die confecisse 
intellegerent, ad eum legatos mittunt. — Non 
potest exercitum is (,egy olyan1) continere (zabo
lázni) imperator, qui se ipsa non continet.

c) isque, et is, atque is =  ,még pedig1, ,az is‘, 
(,de csak'): Una est via nätürae, eaque simplex. 
Sevéritatem in senectute probo et eam modicam

Comparatio
compendiaria

(rövidített
hasonlítás).
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( =  de csak módjával). Certa merces nec ea parva 
(,még pedig nem megvetendő'). Y. ö. Adolescentes 
et ii quidem (még pedig) indocti mortem contem
nunt. Accüsat dominum et dominum absentem 
(,még pedig távolléte alatt'). Regnat atque ita 
regnat (,még pedig úgy').

d) is qui megkülönböztető meghatározást kezd : P. Afri
canus, is qui te adoptavit, imbecillus fuit. Q. 
Maximum, eum qui Tarentum recepit, dilexl.

e) id est (v. hoc est) =  ,azaz‘ ,vagyis1.
Is hiányozhatik is, ha nincs rajta nyomaték, 

kivált pedig olyankor, ha ugyanazon esetben állana, 
mint az a névszó, a melyre vonatkozik: Terra nun
quam sine üsüra reddit (id), quod accepit. Virtus et 
conciliat amicitias et conservat (eäs). — Anco re
gnante Lucumo Romam commigravit. Démarat! Corin
thii filius erat (t. i. is).

2. Idem alapjelentése ,ugyanő1, ,ugyanaz1; ,ugyan
azon . . . — Más jelentései: ,épen az‘, ,ugyancsak
ő, ; ,egy és ugyanaz(on)‘, ,azonos1.

Ha névszót ismétel, akkor a. m. ,is‘, ,egyszer
smind1: Quidquid honestum est, idem est ütile.

3. Ipse ,maga‘. Jelentésében megkülönböztetés, 
kirekesztés van ; megfelel tehát neki a magyar ,egy
maga^ уegymagában1, ,magától1; ,■pusztán', ,\tulajdon1, 
,épen‘, ,mindjárt1 , ,közvetlenül1 , ,személyesen1.

Caesar munitioni Labienum praefecit, ipse (ő maga 
pedig). Tertiam partem Galliae incolunt, qui ipsorum 
lingua Celtae appellantur). — Divitiae ipsae (,egy
magában') neminem beatum reddere possunt. — 
Porta ipsa (,magától') se aperuit. Animus se ipse 
(,magától') movet. — Hannibal ipsö impetu (,pusztán 
a támadással') hostes füdit. Regis ipsius gener 
(a király tulajdon veje'). — Ipso illo die (,ép azon 
a napon'); nunc ipsum ( =  nunc quum maxime ,épen 
most'); tum ipsum (=  tum quum maxime ,épen 
akkor'); triginta dies erant ipsi (,épen‘ 30 napja mult); 
sub ipso monte (,épen‘ a hegy lábánál); — in ipsö 
exordiö (,mindjárt' a bevezetésben). — Suprä ipsum 
balneum habito (,közvetlenül' v. ,épen‘). — Plérösque 
ipsös növi (,személyesen'). — Ea est species ipsa 
virtütis (ez az erény ,valódi1 képe). Cives Römäni 
permulti in illő oppido coni unctissimo animö cum 
ipsis Agrigentinis vivunt (,a tulajdonképeni‘ agrigen- 
tumiakkal v. ,a benszülöttekkel' a legjobb barátság-
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к

ban élnek). — Spero ex hoc ipsö nőn esse obscurum, 
ad quem suspicio maleficii pertineat (remélem, már 
ebből az egy körülményből is világos, kire esik a 
gaztett gyanúja).

NB. Személy- és birtokos névmás mellett nem 
ezek esetét, hanem az alanyt erősbíti ipse, mikor az 
alany kiemelése más gondolt alany fölött kívánatos; 
tehát:

Nőn egeo medicina; me ipse consolor (,magam 
vigasztalgatom magamat‘)

Manüs sibi ipse intulit (,maga magán‘ vett erő
szakot).

Nemo est, qux ipse se oderit (,maga magát1)
Deforme est de se ipsum praedicare falsa praesertim
Ellenben: Nosce te ipsum (ismerd meg ten- 

rnagadat).. Se ipsos omnes nätüra diligunt (önmagát). 
Nösmet ipsös expugnäbimus (minmagunkat [is]). A se 
ipso sumenda est sapientia (,önmagából').

Meam ipse legem neglego (nem veszem semmibe 
tulajdon törvényemet).

Vestra ipsi virtüte vicistis (tulajdon vitézség- 
tekkel).

Ellenben: Vestra ipsorum causä hoc feci (,egye
nesen ti értetek). Nostra ipsorum operíl vicistis
(,egyenesen a mi‘).

F) Vonatkozó névmás.
1. Mutató névmás után álló magyar ,mint'st a 

latinban a megfelelő vonatkozó névmás fejezi k i :

1  I ««* űgyínolyaa j raint <Ь°«У>
lolls qualis \ y  aCj(U.

. , quot I aue, ut Un^1 . j mint (hogy) totidem, I 4 i 1 ’ ugyanannyi) v
lautus quantus akkora mint (hogy)

Eadém mihi sententia est, quae tua. Honos talis 
paucis est delatus, ac ( =  qualis) mihi. Nemo unquam 
tot et tantas res optare ausus est, quot et quantus dii 
ad Cn. Pompeium detulerunt.

2. Mellérendelt mondatban, hogy a kapcsolat 
szorosabb legyen, igen gyakran vonatkozó névmást 
használ a latin meghatározó névmás helyett; vagyis :
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qui =  ,{et) is', ,sed is‘, ,is autem‘, ,is enim‘, 

,is igitur;
quö =  ,et eo '; ubi =  ,sed ib i'; unde == ,inde 

enim‘, stb.
Továbbá:

qua re, | quö factö =  erre azután
quapropter > azért quö factum est, ut — ennek
quam ob rem ) következtében
quae quum ita sint =  ennélfogva (,mithogy ez így van').

Ratio docet deum, esse; quo concesso confitendum 
est eius consilio mundum administrari (,s ha ezt el
fogadjuk, el kell ismernünk, hogy az ő bölcsesége ..'). 
Multa pollicitus est, quae non (,de nem' v. ,a nélkül 
hogy') praestitit.

Egész mondatra vonatkozó ,a mi‘, ,és ez‘ a latin
ban id quod v. quae res: Socrates mihi videtur, 
id quod constat inter omnes, primus philosophiam ad 
vitam communem adduxisse. Multae civitates a Cyro 
defecerunt, quae res multorum bellorum causa fuit.

Ide tartoznak az olyan kapcsolások, a melyekben 
a vonatkozó névmást si, nisi, etsi, quoniam, quia, 
quum, dum, ubi, né, utinam kötőszó követi: qui quidem 
quum intellegerent (,s midőn ezek átlátták'); quod ubi 
intellexit, servos suos ad se vocat; quare si quid amice 
de Romanis cogitabis (,azért ha valamelyes jó véle
ménynyel léssz . . .'). Továbbá quod sí .azért ha‘ 
quod nisi ,azért ha nem‘, ,hogyha pedig nemi: Quodsi 
mé lyricis vätibus inseres, sublimi feriam sidera 
vertice (azért ha a lantos költők közé fogsz számítani, 
a csillagokat verdesem majd fenhordott fejemmel'). 
Quod nisi domi civium suörum invidia debilitatus 
esset . . . (,hogyha pedig otthon nem áskálódtak 
volna ellene tulajdon polgártársai . . .').

3. Alárendelt mondatokat akként kapcsol a vonat
kozó névmás szorosabban a főmondathoz, hogy ennek 
azon része, a melyre vonatkoznék, a vonatkozó mon
datba kerül. Ez történhetik:
a) mikor a vonatkozó jelzőmondat előtte áll a fő

mondatnak ; a főmondatban is v. hic pótolja a 
mellékmondatba került főnevet: Quam quisque 
nórit artem, in hac se exerceat {,ki micsoda 
mesterséghez ért . . . =  In ea se quisque exerceat 
arte, quam nörit).

b) értelmező jelzővel: Cümae, quam Graeci tum urbem 
tenebant, capiuntur (,C. városa, melyet. ..'). Firmi
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et constantes amici eligendi sunt, cuius generis 
est magna penuria (,bár az ilyen bizony ritkaság*). 
— Hasonló: Belgae, quam tertiam esse Galliae 
dixeramus . . .
Érdekes ilyenkor az esetek igazodása: alii, quo

rum comoedia prisca virörum est (— alii v iri. . . 
,mások, a régi vígjáték képviselői*); eä quae secuta est 
hieme, qui fuit annus . . .  (,a következő télen; ez 
volt azon esztendő . . .*). Et quibus est undis audita 
exercuit omnes (=  omnes undas, quibus . . .).
c) szempont- vagy arányjelölő eredethatározó fő

nevével : Qui metis est in te amor (=  pro rneö in 
te amore).

Qua sum animi lenitate, lacrimis eius non restiti.
V. quae mea est lenitas
V. pro lenitäte meä
V. ut sum lenis
Y. о. a magy. ,megteszi, a mennyi esze van 5 

,kitelik tőle, a milyen vasfejű*.
Jegyzet. QuT annyit is jelenthet, mint ut (is), 

quum (is), si quis: Romani legatos miserunt, qui 
( =  ut) res repeterent. — Qui (— si quis) Antonium 
oppresserit, is bellum confecerit.

NB. Némelykor azon esetbe kerül a vonatkozó 
névmás, mint a melyre vonatkozik (assimilatio): Quum 
aliquid agäs eörum, quőrum consuesti, gaudeo. Rap
tim quibus quisque poterat efferre).

4. Csakis tartalmilag teljesen egyenlőértékű vo
natkozó mondatot kapcsol össze a latin et v. -que 
kötőszóval: Carthaginienses iidem sunt, qui ad Aegatés 
pugnaverunt insulas et quös ab Eryce emistis. — 
Máskülönben kapcsolatlanul teszi őket egymás mellé: 
Belgae proximi sunt Germanis, qui tans Rhenum in
colunt, quibuscum continenter bellum gerunt. — Itt 
t. i. az első vonatkozómondat mellékes megjegyzést 
tartalmaz. — Caesar cum legatis Commium mittit, 
quem ipse régem constituerat, cuius consilium probabat 
et quem sibi fidelem esse arbitrabatur CMmsque auc- 
tbritas magni habebatur.

5 . Vonatkozó vagy kérdő névmás elé közvetlenül 
járul a vonatkozó névmás szorosabb kapcsolására 
valamely mellé- v. alárendelt mondatnak: Quälia 
ista bona sunt, quae qui habeat, miserrimus esse 
possit (,melynek birtokában*). Ab eödem Cn. Pompeio



32

omnium rerum egregiarum exempla sumantur, qui 
quo die a vobis bello praepositus est imperator, summa 
repente vilitas annonae consecuta est (,ugyanis mindjárt 
azon a napon'). Victus esset consiliis invenis unius 
senatus ille, quem qui e xregibus constare dixit, unus 
speciem Kömäni senätüs cepit (mely azon egy ifjú 
kijelentése szerint, a ki helyes fogalmat szerzett 
a római senatusról, királyokból állott). — Multa 
disseruit, quae quid sibi vellent, non intellexi (sok 
mindennel fölhozakodott, a minek az értelmét nem bír
tam fölfogni). Sophoclem ceteris praefero, quem quanti 
faciam, scis (tudod ugyanis, mennyire becsülöm őt).

Coniunctivusos mellékmondat vonatkozó névmása 
néha egy másik mellékmondatba kerül azon névmás 
helyére és esetébe, a melylyel közös vonatkozása volna: 
Is enim fueram, cm quum liceret möiores ex ötiö 
fructüs capere quam ceteris, non dubitaverim me 
gravissimis tempestatibus obviam ferre (=  qui, quum 
mihi liceret . . ., non dubitaverim . . .). — Oratorem 
ne defendentem quidem probant sine aculeis iracun
diae : quae etiamsi non adsit, tamen verbis atque 
motu simulandam arbitrantur (quam, etiamsi [illa] 
non adsit . . .).

NB. Ea pars, quam Gallos obtinere dictum est 
(,a melyről említettük, hogy . ..'). Belgae, quam tertiam 
esse Galliae partem dixeramus (,Iákról említettük, 
hogy . . .‘). Orpheus, quem Aristoteles nunquam fuisse 
docet, a multis colitur (,a kiről . . . azt tanítja, 
hogy . . .'). Dixit montem, quem Я Labieno occupäri 
vellet, ab hostibus teneri (,a melyet Labienussal szeretett 
volna elfoglaltatni [műveltető!]).

G) Kérdd névmások.
1. Quis, quid (főnévi) ki ? mi ? qui, quae, quod

(melléknévi) miféle ? minő ? Quis fuit igitur ? Iste 
Cherea ? Qui (miféle) Cherea ?

NB. A folytatott kérdés előtt álló quid ? a. m. 
hát ? — quid, quod . . . ,mit szóljunk ahhoz, hogy . . .  
quid, sí ,hátha1, ,hát hogyha — quid ergo (quid 
igitur), quid tum ,nos ?‘, ,nos hát ,mi következik 
ebből

■ 2' quis1" többre" ) vonatkozólag kérdez.



A felelet:
uter ? kérdésre : alter, neuter, alteruter, uterque 
quis ? „ nullus (nemo), alius.

Quaeritur ex duobus, uter dignior ? ex pluribus, 
quis dignis simus ?

XB. Mit gondolunk, hogyan érzettek ? =  quö illos 
animo fuisse arbitramur? — Mit gondoltok, miféle 
emberek tették ezt ? — quös hoc homines fecisse 
censetis ? — Mit vélsz, kinek van ebből haszna ? =  
cui id üsul esse censes?

II. A határozatlan névmások.
1. Aliquis2 nyomatékos | ,

quispiam2 ritkább s kevésbbé > oa a a , 
nyomatékos I valami

ÍSi, nisi, né, num, quo, quanto után csak akkor 
áll aliquis,2 (mikor nyomaték van ra jta ; egyébkor 
csak quis.2 Épen így ubi, quum, quando s más szók 
után is.

Dixerit quis azt mondhatná valaki.
Illis promissis standum nőn est, quae coactus 

quis promisit. Quo quis est sapientior, eo aequiore 
animo moritur.

forsitan dixerit quispiam talán így szólhatna 
valaki

iSi aliquis fuit doctus, is fuit Aristoteles.
aliquis ellentéte nemo, nullus
quispiam „ multi, plürés
Aliquis jelentése néha ,valami (fontos)', ,némi‘, 

,hozzávetőleg-': nunc dixisti aliquid (most mondtál 
valamit); in aliquö numero est (ér valamit, számos, 
számot t e s z ) a l i quö  modö (Wnu'képen); aliquös 
víginti annös (valami húsz évig).

2. quid am jelentése:
a) mint főnévé ,(egy) valaki‘, ,egy bizonyos‘ (plur. 

,egy esek1, ,némelyek);
b) mint melléknévé ,egy‘, ,bizonyos1 , , némely1 [ ,valami1] .

Accurrit quidam, nőtus mihi nomine tantum (Ног. 
sat. I, 9, 3). — Anco regnante Lucumo quidam 
(,valami Lucumo' v. ,egy Lucumo-nevíí ember') Tar
quiniis habitabat.

Főnév előtt vagy a főnév és jelzője közt állva 
gyengíti valamely kép (hasonlat) merészségét (mint

C s e r é p :  Latin sti l isztika. — S ~
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quasi, Veluti, tanquam, ut ita dicam); tehát a. m.
,úgyszólván1 , ,azt lehet m o n d a n i,körülbelül1: Mors 
est quaedam migratio commülätioque vitae. Poeta 
quasi divino quodam spiritu inflatur.

Melléknév után erősbíti annak jelentését s a. m. 
,■valóban1, ,bámulatos1; ,eg észen1: Mithridates mira 
quadam memoria fuit. Singularis quaedam virtus. 
Alia quaedam est in Archia facultäs.

3. quisquam2 (főn.) | valaki, valami | (egyál- 
ullus3 (mell. n.) j valamely j talán)

Ezeket használja a latin :
a) tagadó mondatokban és tagadó- (v. tiltó ) szóval 

kapcsolatban, és így nego, veto, ignoro, prohibeo, 
cave mellett is : neque quisquam ,és senki', neque 
quidquam ,és semmi', neque unquam ,és soha', ne 
quisquam ,hogy senki/ né quidquam ,hogy semmi“. 
Nec fuit quisquam, qui praedae studeret. Neque 
Caesar ullum fere diem intermittebat, quin equestri 
proelio certaret (,úgyszólván egy napot sem“). 
Nego ante mortem quemquam esse beatum. Caesar 
milites quemquam interficere vetuit. Prohibent 
quemquam ex urbe egredi. Cave quemquam violare. 
Caesar interdixit omnibus, né quemquam inter
ficerent.

b) a hasonlító quam után (tehát antequam és prius
quam után is): Caesar, prius quam quicquam cona
retur, Divitiacum ad se vocari iubet.

c) ellenkező értelmű mondatokban, nevezetesen szó
noki kérdésekben és gúnyos megjegyzésekben: 
Rómám petentibus quicquam. arduum videtur ? 
Quasi (mintha bizony) ulla possit esse causa, cur 
hoc cuiquam civi Römänö iure accidat.

d) fóltételesnek vagy kétesnek jelölt ámításban, 
tehát vix után is : Si quisquam, certe Cato sapiens 
fuit. Quamdiü quisquam erit, qui te defendere 
audeat, vives. Vix quisquam dubitat.

Quisquam és nemo személy- és fajnevek mellett 
előfordul melléknévként is, valamint ullus és nullus 
néha főnévként: cuiquam civi Römänö (föntebb !); 
némo cívis.

^B- I Sine üllő, spé minden remény nélkül
I sine omni spé összes reményeim ellenére 

de: sine aliqua spé majdnem (v. számbaveheto) 
remény nélkül



non sine aliqua spe нет minden remény nélkül 
sine ullö periculo minden veszély nélkül 
sine ulla exceptione minden kivétel nélkül 
sine ulla dubitatione

d e: sine dubio 
procul dubio 
haud dubie

Az egyes esetekben
1. quisquam 2. nemo

acc. — quemquam — neminem
gén. , — caimqaam mdlius —
dat. ulli cuiquam nulli nemini
abl. ullö — nullo —

3, quivis (tetszés szerint) | , ,  , .  , ,^ v '  I акагкг, akármi
quilibet (a mint jön) I a ^ , 'l r ~’ b á r m e ly

Quivis homo potest quemvis turpem rumorem 
(,pletykát') de quolibet proferre. Garrit quidlibet (össze
fecseg tücsköt — bogarat, mindent).

4. quisque ,mindegyik1 (néha ,minden egyes‘), 
,mind külön-l~iilön‘ (ellenben : omnes =  ,valamennyi 
együtt') visszaható v. vonatkozó névmás, felsőfok s 
sorszámnév után áll, mintegy hozzájuk simulva.

Suum cuique! Sutié quisque fortunae faber est. 
Pro se quisque (,kiki tőle telhetőleg). — Quam quisque 
nörit artem, in hac se exerceat. Id enim est cuiusque 
proprium, quö quisque fruitür atque utitur.

Optimus quisque maxime gloria ducitur (,minél 
jobb valaki, annál jobban vonzza a dicsőség'). Veterrima 
quaeque esse debent suavissima (,minél régibb valami, 
annál kedvesebbnek kell lennie'). Optimum quidque 
rarissimum est (,minél jobb valami, annál ritkább').

Primo quoque tempore (a legelső alkalommal)
Quinto quöque anno (minden négy* évben)
NB. 1. оinnis ,egész1, ,minden‘ ,valamennyi1 (hiány 

nélkül); ellentétei: wius, némo, aliquot
Pl. Omnes ad ünum (,mind egy szálig') eccisl 

sunt. Non omnis (,egészen') moriar. Gallia est omnis 
( .egészben véve') dlvísa in partes trés.

A látni eredetileg mind a kezdő mind a végső évet 
beleszámította a sorba. Később hol beleszámította, hol nem.

j kétségkívül
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2. totus =  a részekből álló egész (mint egység): 
totó ,az egész föld kerekségén1; totius Galliae imperiö 
potitus e s t; Шит annum ,egy álló esztendeig'.

3. universus =  ,az egész1, ,mind v. az összes 
együtt‘ (valamennyi rész egységbe foglalva), ,együtt
véve1. ellentéte: singuli

4. cunctus,mind együtt1, ,egyesített1: cunctis viribus 
ellentéte: dispersus

5. quisquis | a ki csak, a mi csak 
quleunque j mind az, a hi v. a mi

Igével szktak állani vonatkozó névmásokként. 
Ige nélkül quivis és quilibet áll helyettük e két szólás 
kivételével: quöquö vagy quöcunque bármi módon; 
quacunque ratiöne bármiként.

Quisquis csak singulárisban fordul elő és (quöquö 
modö kivételével) csak főnévileg;

quicunque a singularisban többnyire melléknévi leg 
a plurálisban főnévileg is.

6. anibo ,mind a kettő1 (együttvéve, párosán) 
uterque (két egységről),mind a kettő‘ (külön véve) ,héttő 
közül mindenik1 utrlque (két többségről v. plurale 
tantum mellett) ,mind a két féV, ,mind a két párt1.

Pl. Uterque consul. Uterque nostrum audivit. 
Utraque castra. — Caesar atque Pompeius diversa 
sibi ambo consilia capiunt (egy időben); eodem die 
uterque eorum ex castris exercitum édücunt (külön- 
külön; egyik is másik is). Supplicatio ambörum 
nomine et triumphus utrique decretus est (a hálaadó 
könyörgés elrendelése mind a kettőjük nevére szólt; 
a diadalmenetet ellenben külön tartották, nem egy
szerre). Caesar quum Germanis et Britannis bellum 
intulisset, utrösque vicit. Sibi uterque confidebat et 
pares ambo videbantur.

7. quötusquisque csak fölkiáltásban: ,mily 
kevesen1.

non multa kevés, pauca csak kevés
NB. 1. reliqui omnés ,a többi mind* (=qui restant); 

összehasonlításban: ceteris praestat minden másnál (em
bertársánál v. polgártársánál) különb; praeter ceteros 
excellebat Aristides (minden más fölött v. másokkal 
szemben, v. más embertársával szemben); cetera multi
tudo evvel szemben a sokaság többi része; omnis 
cetera praeda ellenben a többi zsákmány.
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2. aliud alii natura iter ostendit egyiknek egy, 
másnak más utat jelölt ki a természet

Reges alius aliö concedunt a királyok elvonulnak, 
ki ide ki oda.

Aliud aliis cilletur optimum némelyeknek ez, 
másoknak más látszik legjobbnak.

Aliter alii cum mis vivunt némelyek így élnék, 
mások amúgy.

alius atque alius 1 ’e™ i k  a  m á s i k  u tá n ‘
alius ex alio | . v' , ,I ,mindig mas-más,

Alius sing. genitivusát vagy alterius pótolja, vagy 
alienus mélléknév.
íj I 1A kölcsönös egymásra hatást a latin a következő 
módokon fejezi ki.

Homines inter se invident j az emberek
Homines alius alii invident 1 irigykednek
Homines hominibus invident ) egymásra.
Homines hominum causa generati sunt (=  ,egy

másért vannak“), ut inter se aliis alii prodesse possent 
(,egymásnak kölcsönösen“). — Veri amici iustitiä 
gaudebunt omniaque alter pro altero suscipiunt. — 
Quis amicior, quam frater fratri ?

NB. alter alterum | kettőről (ill. két félről vagy 
alteri alteros | pártról)

alius alium | többről (illetőleg több félről vagy
a/ii aliös I pártról).

1. Hiányzó passivumokat a következő módokon 
pótol a latin (pl. dépönens igéket): 
ai csodálják,, csodálat tárgya admirationem habet

nagy bámulatban részesül magna est admiratio 
cius j deletur
egészen elfelejtik oblivione j exstinguitur

I obruitur
elfelejtik in oblivionem venit

j invisus j
használják i est gyűlölik in odiö > est

nsui 1 odiö I
. , ... in invidia I .
ir|g-vllk invidiae I Ы

invidiam habet

V. Az ige.
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gvűlölni, irigylem kezdik I iu odium I 1enî
gyűlöletessé válik | in invidiam j l. ^ [

megtámadják az ellenséget J petuntuiJ J b I impetus ínhostesfit
b) fra i passivumát pótolja percipi 

aggredi „ peti
persequi „ „ agitari
suspicari „ „ timeri
Titi „ „ adhiberi
vereri „ „ coli
2. A magyar visszaható igének mása a latinban:

a) szenvedő ige:
növekedni, gyarapodni augeri csökkenni imminui 
csalódni, csalatkozni fa lli kínálkozni offerri
változni mütári gyönyörködni declectari
találkozni, akadni inveniri nevekedni educari
b) cselekvő ige a visszaható névmás vagy corpus, 

animus accusativusával:
, , . .. se vagv corpus ехегсЪ-е,gyakorolni magat - tbJ ö I vagy exerceri

kiművelni magát { se v. animum excolere
c) ritkán cselekvő átható igével:

változik, fordul vertit vagy vertitur 
vonul (sereggel) ducit (in hiberna)
elvonul, odább áll movet (se. castra) 
elindul exercitus movet
megrendül terra movet
ingóság res moventes
kanyarodni, fordulni flectere (sc. iter)
Általában magyar tárgyatlan igének a latinban 

gyakran tárgyas ige felel meg: 
elhajózni, hajóval elindulni solvere (sc. navem) 
hajóra szállni conscendere
kikötni appellere
helytállani sustinere
átkelni traiicere (se. flumen).

3. Magyar műveltető ige mása a latinban :
a) iubeo az illető ige infínitivusával;

Caesar leromboltatta a hidat C. pontem rcsciudl 
i ussit: C. leromboltatta a hidat katonáival C. pon
tem rescindere milites iussit.

b) curo, trado és do az illető ige gerundivumával: 
Caesar pontem in Arari faciendum curat (,hidat
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veret4). Qui Aväricö expugnato refugerant, (eos) 
urrnandös vestiendösque cürat (,fölfegyverez (ette, 
és fölruháztatta' v. ,elláttatta fegyverrel s ruhá
val1). — Obsiclibus impercitis centum hos Haeduis 
custodiendos tradit, (túszokat adatott s 100-at 
a haeduusok őrizetére bízott v. a haeduusokkal 
őriztetett). — Quattuor leeiones in Senones Pari- 
siosque Labieno dücendäs dedit (,vezettetett 
Labienussal' v. ,küldött L. vezérlete alatt'),

c) maga az egyszerű ige, mikor a parancs vagy 
rábizás és gondoskodás kiemelése szükségtelen: 
Dareus pontem fecit (,veretett') in Iströ flumine, 
qua copias traduceret.
4. A latin igében már magában benne van 

bizonyos alanyi s tárgyi erősbitések értelme, a 
melyeket a magyar külön is kitesz:
a) iüre posco jogosan követelhetem | ^

non nego nem tagadhatom ) ’ ’
capio föl tudom fogni i
perfecit ut ki tudta vinni : ,tud‘ ,bir‘
non invenio nem bírok rájönni I
fateor meg kell vallanom j
nőn metuo nincs mitől félnem > ,kell‘
patria carebat távol kellett élnie hazájától J 
nihil repugno nem akarok ellenkezni i 
mentiar, sí negem hazudnám, | ^ (

ha tagadni akarnám i ’ 
tantum dico csak annyit akarok mondani ] 
laedor sértve érzem magam | 
moveor indítva érzem magam J ’ 
décipior rá hagyom magam szedni i 
deterreor el engedem magam riasztani I ,hagy‘ 
exőror engedek a kérésnek I ,enged'
adducor rá hagyom magam venni I 
perficiebat ki igyekezett (— akarta) vinni 
mé ipse consolor magam igyekszem

vigasztalni magamat
b) cogar kényszerülve látom magam, affirmo merem 

állítani, spero azon reménynyel kecsegtetem magam, 
despero lemondok a reményről.

e) idem sentit hasonló nézete van. bene educatus est 
jó nevelésben részesidt, bene de patria meritus est 
nagy hazafiúi érdemeket szerzett (magának), in 
pugna mortuus (vagy interfectus) est csatában 
lelte halálát. — ~

igyek
szik'
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d) urbem prodidit hostibus árulással az ellenség kezébe 
játszotta a várost, castra munire eros tábort ütni, 
bellum coniungunt egyesülten viselnek háborút, bel- 
bellum turbare zavargások támasztásával háborút 
idézni elő, valetudinem excusare egészségi állapotát 
hozni fö l mentségül, istud indicium corruptum est 
ez a feladás megvesztegetésből származott, haec 
iocatus sum ezeket mondtam mókából, Alexander 
duo cornua diviserat, S. kettéosztotta seregét s a 
két szárnyra állította föl.
5. Sokszor meg a latin erősbíti az ige jelentését, 

még pedig:
a) praepositióval: domum аЫге, in aciem educere, ad 

arma concurrere, in terram egredi, in hoc inest 
veritas indicandi.

b) két rokonértelmű igével: omnes trahimur et duci
mur ad cognitionis cupiditatem (,mindnyájunk at 
hatalmasan ösztönöz a tudnivágyás'). Továbbá: 
fundere ac fugäre telj ese u szét- fv. meg)-verni,
voqare et oräre , , , •_ ". . 7 -  i kérve kérni,orare atque obsecrare \
petere et postulare sürgetni, poscere et flagitare 
határozottan kívánni, követelni, omnia mutare 
(perturbare) et miscere teljes fölfordulást (kavaro
dást) idézni elő.

c) habeo s teneo segítségével:
persuasum | obsessum |
redemptum | habere vinctum i tenére
exploratum J cinctum )
aciem instructum habere (a csatarend kész), 
obstrictum mihi habeo ^lekötelezett emberem').

d) pleonasmuss&l: opinio iu mentibus infixa haeret 
(,meggyökeresedett'); id abditum latet (,teljesen 
el van rejtve'); hostis afflictus iacet (,elterült').

e) litotésse\: non ignöro, nőn sum nescius (,jól tudom').
f) ugyanazon ige ismétlésével.

6. Melléknévként a latin csak cselekvő tárgyat
lan igék (verba intransitiva) participium imperfee- 
tumát használja: vir constans (.szilárd jellemű'), aetas 

flőrens (,viruló').
Tárgyas igék (verba transitiva) participium imper- 

fectumai állandó tulajdonságot, képességet csak geni- 
fivussal kapcsolatban jelölnek: veritatis diligens 
igazságszerető; labor is patiens munkatűrő. — Egyéb-
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ként helyettük megfelelő értelmű melléknevet hasz
nál a latin, m int:

mulattató elbeszélés narratio iücunda 
vállalkozó férfiú vir acer
lelkesítő beszéd öratio fervida 
megtisztelő említés mentio honorifica 
pusztító ragály morbus pernicialis 
NB. Főnévként használt participium perfectum 

jelzője lehet akár melléknév akár pedig határozószó: 
praeclare j /асЫт 
praeclarum | J
multa acute et sapienter dicta 
jegyzet. Ismétlődő cselekvést a következő 

módokon fejez ki a latin :
saepe querebatur (v. questus est) eZ-eZpanaszkodott

, I hátra-hátra tekintretorquet oculos saepe , ris8sa. risszanézi
Helvetii subsistere uonnunquam coeperunt (,meg- 

megkUtak'). Hostium equites se identidem ad suos 
recipiunt (,vissza-vis8záhúzódnak‘).

Gyakoritó igével (mint a magyar): haec dicti
tavit ezt szokta mondani.

Múltra nézve azonkívül praeteritum imperfectum 
indicativival: Animos virginum Kömulus ipse miti
gabat (,engesztelhette').

7. A latin sum ige sok különböző magyar ige 
értelmét adja:

akadnak vagy találkoznak sunt (quí) 
létrejött, kész iüdicium certä lege est 
él, Homerus fuit ante Romám conditam 
tartózkodik (állomásozik) senatores in agris tum 

erant (ellenben : Ennius vixit septuäginta annös [volt 
életben])

tart obsidio triginta dies fuit 
já r  fama est (híre jár)
-uralkodik pax atque ötium est 
annyi mint vivere est cogitare.

VI. A határozók.
1. Főnév jelzője a latinban gyakorta határozó

szó ; még pedig:
a) a főnév jelentésének fokozására vagy korlátozá

sára : véré puer igazi gyermek; plane vir igazi 
férfi(ú); parum vir ,csak olyan félember'; laté
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rex nagy terület királya, sok nép u ra; semper 
laudator örökös dicsérő(-je valaminek), örökös 
dicsekvő

b) számnévi határozó hivatalnév mellett: consul 
iterum, tertium.

c) főnév és a jelzője közt: omnes circa gentes körös
körül minden nép, az összes körgyékbeli népek; 
nullum extrinsecus auxilium semmi külső segítség; 
omnibus deinceps diebus minden következő napon. 
Haec tibi vir quondam, nunc fráter mittit {sibi-bői 
odaérthető: tuus).

2. Melléknév és határozószó közelebbi meghatá
rozására csak fokjelölő vagy hasonlító határozószókat 
alkalmaz a latin : vir тёгё Hungärus igazi magyar 
ember; hene longus nagyon hosszú; mens bene sima 
teljesen (vagy egész), ép elme; locus recte ferax 
igazi termékeny vidék; male pärens engedetlen; 
male sanus=  insanus; —hodie mäne; tum deinde, stb.

3. A latin ige mellett álló módhatározó néha 
magyar állapothatározónak felel meg: caute tacuisti 
óvatosságodban hallgattál); insipienter spérat ^alga- 
tagság remélnie' (balgatagságában remél); melius 
peribimus, quam vivemus ,jobb elvesznünk, mint 
élnünk'.

4. Az ige jelentését a magyarban szokásos hatá
rozó helyett a latin részint praepositióval erősbíti, 
részint másik rokonértelmű igével:
a) alaposan megismerni pernoscere 

teljesen legyőzni (/evincere
levelet rendeltetése helyére vinni epistulam perferre 
[epistulam dare alicui levelet valakinek átadni 
kézbesítés végett
epistulam reddere levelet kézbesíteni).
Jam animó victoriam praecipiebant (már előre 
óe/eképzelték magukat a győzelembe)
Omnis multi tüdő eo«clamat (,hangos tetszésnyilvá
nításban tör ki').

b) leikéből gyűlölni ödisse et invidere 
kereken visszautasítani repudiare et respuere 
erélyesen megfékezni coercere atque reprimere 
gyengéden ápolni amplecti et colere (1. 41. 1. is!)

5. A magyar jelzős kifejezésnek mása a latinban 
gyakran határozószó :

modice et sapienter bölcs mérséklettel
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constanter et sedate ferre rendületlen nyugalom
mal tűrni

pueriliter blandiri gyermek-módra hizelegni 
muliebriter lacrimare asszony-módra sírni 
sollerter indagare éles észszel vizsgálni 
prospere bellum gerere szerencsés háborút folytatni 
superbe avaréque imperitare zsarnoki és kapzsi 

módon uralkodni
maximé eperam dare nagy tevékenységet fejteni ki.
6. Viszont a magyar határozószó helyén gyakran 

egyebet találunk a latinban u. m.
a) ablativust vagy praepositiós esetet: ccisv, accidit 

(,véletlenük), ratione et via módszeresen, ratione et 
ardint tervszerűen; — per vim et insidias erő
szakosan s álnokul, c u m  fide híven, ex improviso, 
ex insperato váratlanul, ex animö szívesen, ex 
aequo méltányosan, é regiont átellenben, magna 
ex parte nagyrészt, de industria szándékosan, ad 
suum arbitrium agere önkényűleg járni el, я latere 
oldalt, mirum in modum csodálatosan, in re pub
lica (in litteris, г. in litterarum studiis) versari 
politikailag (irodalmilag) működni.

b) igét: constat tudvalevőleg, apparet világosan, 
perspicuum est láthatólag, manifestum est kézzel- 
foghatólag, necesse est szükségképen, verisimile est 
valószínűleg; — soleo közönségesen, rendszerint; 
propero, matüro, festino, contendo sebtiben, nyakra- 
főre; осетра hamarabb; persevero kitartóan, meg
átalkodottam simulo látszólag (=  mintha akarna, 
szemszúrásból), pergő tovább, audeo vakmerőén; 
desino, desisto tovább nem, többé nem; non 
désisto, non intermitto egyre, folyton folyvást; rideor 
mintha; opinor, suspicor, credo valószínűleg, aligha 
nem, hihetőleg.

c) egész mellékmondatot vagy ablativust: quo factö, 
ерш, re facta erre azután ; quö factum est ennek 
következtében ; quae dum geruntur ezalatt; quurn 
haec ita sint v. quae equum ita sint ily körülmények 
közt, tehát, ennélfogva; quod nisi ita se habéret 
máskülönben; accedit ut történetesen, esetleg; 
accedit quod (v. ut) továbbá, azonfölül; restat, 
reliquum est ut végre; quantum potest telhetőleg, 
tehetségéhez képest; nescio an, haud scio an, incer
tum est an talán ; non est dubium quin kétségkívül; 
neri non potest quin szükségképen ; non prohibet,
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non impedit quin miatt, tó i ; non multum übest, 
paulum abest quin majdnem, kis híján; tantum 
abest ut . .  . ut nem hogy nem . . . hanem inkább; 
quod doleo, quod dolendum est sajna, (sajnos). 

Tudniillik: a) gen. explicativus: Athenienses 
igenti calamitate pestilentiae vexabantur (Athént iszo
nyú csapás sanyargatta, t. i. a dögvész); — b) semmi: 
Avaritiam sí tollere vultis, mater éius tollenda, 
luxuria (,tudniillik a fényűzés').

7. A megszorító vagy erősbítő határozószó értelme 
már benne van egyik-másik latin melléknévben, 
számnévben és névmásban : 
paucl csak kevesen; hodie még ma 
tantum csak annyi(t) • reliqui a még hátralevők 
űnus csak (még) egy ; est ut dicis valóban úgy van, 

a mint mondod
semel csak egyszer; quod accidit a mi valóban meg 

. is történt
aegre csak nagy nehezen;
breviter csak röviden; quod facitis a mit épen tesztek 
nihil épen nem, egyáltalán nem, egy cseppet sem 
quotiens ego hunc Archiam vidi (,hányszor nem 

láttam !‘).
quae nóta nőn inusta est vitae tuae (,mi mindenféle 

bélyeg nincs még rásütve életedre !‘).

VII. Viszonyszók.
1. A két vagy több szóhoz tartozó viszonyszót 

mindegyik elé akkor teszi ki a latin:
a) ha mindegyiket kiemeli; Haec suppeditant 

et ad cultum et ad victum. — Neque ex portű neque 
ex decumis vectigal eonservärl potest;

b) külön esetek elsorolásakor: Maiores nostri 
cum Antiocho, cum Philippo, cum Aetolis, cum Poenis 
bella gesserunt. Publicäni maximäs familias habent 
in saltibus, in agris, in portubus atque custodiis (v. 
in saltibus et in agris et in portubus atque custodiis) 
a közbérlőknek igen nagy személyzetük foglalatos
kodik réteken, szántóföldeken s a kikötői őrtelepeken;

c) ha jelentéktelenebbet csatol az előzőhöz: 
Helvetii pro multitüdine hominum et pro gloria belli
angustös se fines habere arbitrabantur ( , ............no
m eg ............is).

2. Ellenben csak egyszer teszi ki a praepositiót.
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a) egyseges fogalmak elé: pro aris focisque 
pugnare ; cum coniugibus ac liberis ; salus sociorum 
summum in periculum atque discrimen vocätur 
(,a legnagyobb válságba); Belgae spectant in septen
trionem et orientem solem (,északkeletnek4).

b) szorosan összetartozó szók elé: ilyenek 1. az 
aypositio: Cum duobus ducibus de imperiö in Italia 
decertatum est, Pyrrhö et Hannibale; — 2. a vonat
hozó névmás: Cimon incidit in eandam invidiam, 
quam pater. A rebus gerendis senectus abstrahit. 
Quibus? (miféléktől?). An ils, quae iuventüte et 
viribus exercentur? — 4. я. fa j- és rész]elölő szók: Hoc 
apparet in bestiis, volucribus, nantibus, agrestibus, 
feris. In formis aliis dignitas inest, aliis venustas.

3. Ha ugyanazon egy főnévhez két praepositio 
tartozik, akkor a második mellé vagy a főnevet 
ismétli vagy pótolja névmással:

verba facere pro lege et contra légem vagy et 
contra eam.

Mondja így is : in utramque partem disserere.
Csak akkor maradhat el a főnév vagy névmás 

a második mellől, ha az a praepositio adverbiumként 
is járja.

VIII. Kötőszók.
Mondatokat s mondatrészeket többnyire kötőszó

val (coniunctio) kapcsolunk egymáshoz.
Á kötőszók halmozása (polysyndeton) és a kötő- 

szóhiány (asyndeton) az előadás élénkítése végett 
gyakran fordul elő, kivált szónoki előadásban. Azért 
ezeket szónoki figurái nak nevezik.

A kötőszók részint mellérendelők részint alá
rendelők.

A Mellérendelő kötőszók:
I. Kapcsoló kötőszók (coniunctiönés copulativae):
1. egyszerű kapcsolásra:

et, I'
I __ As etiam \ _  neque \   és nem

atque ( quoque j nec j (sem)
ас I

2. kiemelő kapcsolásra:
ti-ei (ritkábban : -que-----que ( mind-mind vagy

V. -que —  et =  < is-is
v. e t -----que) ( (egyrészt-másrészt)
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vi — sic ,valamint — úgy'
quum — tum — ,. . . — de nevezetesen (különösen)'
tum — tum i
modo — modo [ majd — majd
partim — partim  I részint — részint
nunc — nunc
neque -  neque j gem _  gem 
nec — nec \
neque (nee) — et =  .sem — és' ,egyrészt nem — más

részt pedig“ ,nem — s mégis' 
et — neque (nec) =  ,is —r sem/ ,egyrészt — más

részt nem . . . .  (sem)'.
3. elsorolásra:

primum — deinde — tum (— tum, porro) denique 
vagy postremo

item ,. . . szintén/ ,. . . (másrészt( is/ ,nem különben 
' ' ' is< ’ро)то ,továbbá'; postea ,azonkívül/ azonfölül'. 
Használatuk.
E t egyenlő értékű s szorosabb összefüggés nélkül 

való fogalmakat és gondolatokid kapcsol. Ez utóbbi 
esetben, kivált különmondat elején, gyakran a. m. 
,és még‘ ,még pedig‘ ,és valóban/  ,és mégis1.

-que a kapcsolt szóhoz vagy a kapcsolt mondat 
első szavához járul s kiegészítő fogalmat vagy gondo
latot szorosabban kapcsol az előbbihez, sőt egy egészsze 
köt össze két fogalmat: a) Rómán! verő quid petunt 
aliud aut quid volunt, nisi, quös färnä nobiles 
potentesque bello cognoverunt, horum in agris civi
tatibusque considere. Caesar legiones expeditas quattuor 
epuitatum^w« omnem ex castris educit.

b) Senatus populus^we Romanus; terra marhyu«; 
ferrö igni que; pro aris focisáé; coniugés llberösque 
omnes.

c) Ille (epistulam) perlectam in conventu militum 
recitat maximale ( =  ,s ez áltál1)  omnés laetitia 
afficit. Hostes obsides datürös, qua eque ( = ,továbbá1) 
imperasset, sese facturos polliciti sunt. Horum om
nium fortissimi sunt Belgae, proptereä quod ä cultü 
atque humanitate provinciae longissime absunt mini- 
meque ( =  ,es igy‘)  ad eös mereätöres saepe commeant. 
proximlí/ш (,továbbá) sunt Germanis.

atque (=  adque) és (csak mássalhangzó előtt) ас 
(gyakran atque etiam, atque adeo — ,s még hozzá',
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,sőt‘, ,sőt . . . is‘, ,még pedig4 a fontosabbat csatolják 
az előzőhöz: Romám verő quid petunt aliud aut 
quid volunt, nisi invidia adducti, quos fämä nobiles 
potentesque bello cognoverunt, horum in agris consi
dere atque ( =  ,s mi több !)‘ his aeternam iniungere 
servitutem ? Caesar civitatem Commii immunem esse 
iusserat atque (,s még hozzá4, ,sőt . . . is4) ipsi Morinos 
attribuerat. Pauci ac (,még pedig4) ferme optimus 
quisque Hannoni assentiebantur.

Uj mondat kezdetén a. m .,azonban1, ,ámde‘ : Atque 
etiam hoc animadvertendum est. Ac ne illud quidem 
neglegendum est. Ac ne quis forte miretur.

Hasonlóságot, egyenlőséget s különbözést jelentő 
névmások, melléknevek s határozószók után a. m. 
mint.

Ac nőn — ,nem pedig4 ,s nem inkább4.
Kettőnél több mondatrész összekapcsolására 

a latin a) vagy nem használ semmi kötőszót (asyn
deton), b) vagy minden fogalompár közé et kötőszót 
(polysyndeton), c) vagy pedig csupán az utolsó foga
lomhoz csatol que kötőszót.

Hí omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. 
Caesar arma proferri, equos produci, obsides dari iubet.

Horae cedunt et dies et menses et anni.
Se, corpus vitámat« tuetur. Coniuges, liberos 

ceterosr/oe tueri.
NB. Kötőszó nélkül kapcsolja a latin egymás mellé 

"az ellentétes fogalmakat s tisztviselők előnévvel 
ellátott nevét: Democritus luminibus amissis alba 
scilicet et atra discernere non poterat; at vero bona 
mala (jót a rossztól), aequa iniqua, honesta turpia, 
utilia inutilia, magna parca poterat. — Consules decla
rati sunt Cn. Pompeias, M. Crassus (ellenben: 
Pompeius et Crassus). L. Domitio Ap. Claudio con
sulibus. [Ellenben: Domitio et Claudio consulibus], 
quoque (a kiemelni való szó után!) egyszerűen hozzá-

áorol; =  ,is‘;
etiam és et (a kiemelni való szó előtt!) fokoz; =

,is‘, ,sőt . . . is‘ ,sőt még . is‘;
Helvetii quoque reliquos Gallos virtüte praecedunt; 
Etiam od impedimenta pugnatum est.
Timeo Danaos et dona ferentes.

NB .Aon modo | ged ^ verum) etiam (nem 
non tantum 
non solum J
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neque helyett et non-1 használ a latin, a) ha a 
tagadás csak egy szóra vonatkozik: Longum est 
et non necessarium, commemorare (,s különben is 
fölösleges4) ; — b) et non-1 v. ac non-1 ezen jelentés
ben : ,nem pedig1 v. ,és nem inkább‘ (1. 47. 1.).

II. Szétválasztó kötőszók, (coniunctiones disiunc-
tívae).

1. egyszerűen: awt, vei, -ve, sívé v. se и , vagy4
2. párosával, kiemelőleg: 
aut — awt ,vagy — vagy4 
vei — vei ,akár — akár4

},akár — akár4, , , „i ' i í

,akarha — akarha4 
,barmint — vagy

Használatuk: aut ,vagy‘ ellentétes fogalmakat 
köt össze, a melyek egymást kizárják :

Hic vincendum aut moriendum est. 
néha =  ,vagy legalább1, ,vagy épen1:

semel aut nőn saepe (egyszer vagy legalább is 
nem gyakran)

nőn multum aut nihil (nem sok, vagy épen semmi) 
aut — aut =  ,vagy — vagy1:
Awt Caesar aut nihil (vagy valami vagy semmi) 
Mors aut meglegenda est (vagy nem kell törődni 

a halállal) aut etiam optanda, tertium certe inveniri 
non potest.

vel és -ve (,velle1 igéből) =  ,álcád (=  akard), 
,vagy‘ tetszésszerűleg választható fogalmakat és gon
dolatokat köt (a simuló -ve rendszerint csak egyes 
szókat):

Ubií örabant, ut Caesar sibi auxilium ferret vel 
(,vagy akár1)  exercitum modo Rhenum transportaret. 
Plus minuswe; ter quaterre (,vagy legfölebb4) ; duabus 
tribuswe horis.

Ubi potest senectus aut calescere vel apricatione 
melius vel igni, aut vicissim umbris aquiste refrige
rari salubrius quam ruri ?

helyreigazításban — ,vagyis1; ilyenkor sokszor 
erősbítve így: 
vel potius i
vel dlcam | ,vagyis1, ,vagyis inkább‘,
vel ut verius dlcam j ,jobban mondva1, ,helyesebben1 

Pl. Post obitum vel potius excessum Romuli. 
Jegyzet. Sokszor fokozó s kiemelő ereje van s 

annyit tesz, mint ,már‘, ,akár‘, ,sőt‘, ,nevezetesed,
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,példáink; középfok mellett ,még‘, felsőfok mellett 
.fölötte1. Pld. Vel inde appäret (már abból is kitűnik): 
Huius victoriae vel maxima (,fölötte nagy') fűit laus 
(Nép. Ag. 4). Puerí ob lüdös vel famem et sitim 
perferunt. — vel mäior (még nagyobb).

vel — vei ,akár — alcár‘ (tetszés szerint): 
Ponte rescisso rex vel hostium ferro vel inopia 

paucis diebus interibit. — Catilinam ex urbe vel 
eiecimus vel emisimus (C-t . . . mondhatnám kidobtam 
vagy ha úgy tetszik kiutasítottam a városból).

sive =  vel: Plato sive quis alius (közömbös, 
hogy Pl. mondta-e vagy más valaki); discessus sive 
potius turpissima fuga.

sive — sive =  vel — vel: Verbigenl sive (=  
seu) timore perterriti sive (=  seu) spe salutis inducti 
ё castris egressi sunt.

Tagadó szó után állhat a tagadás folytatására : 
aut (vel) V. neque s aut — aut v. neque — neque
(1. 46. 48. 1.).
III. Ellentétes kötőszók (coniunctiones adversativae): 

sed de azonban, ellenben hanem ; verum azonban, 
at (ast) azonban, ellenben, ámde, de mindenesetre 
autem pedig
г 'ero pedig, pedig már; ámde 
tamen, altamem mégis, mindazonáltal, de legalább 
atqui ámde, de mégis, már pedig 

nőn modo I — sed (. verum) etiam (sohasem quoque!) 
non solum j nem csak — hanem . . .  is

sed (v. verum) etiam, sed potius 
nem csak hogy nem — de sőt 
(v. hanem inkább)

l ön modo J — se(i  nemcsak — de у inkább) 
non solum I 4
nöu modo non — sed ne . . . quidem \ — de még 

nem csak nem v. nem hogy j csak nem is 
ne , . . quidem — non modo | nem hogy v. annál 

még . . . sem j kevésbbé.
Pl. Ne sui quidem id velint, non modo ipse (övéi 

sem szeretnék, nem hogy ő v. annak kevébbé ő maga). 
Használatukra nézve :
séd =  (korlátozó tag): ,de‘, ,azonban1, ,ellenben1 

— (helyreigazítólag, tagadás után) ,hanem1. Egyez 
vele verum. Pl. Nostri déiecti sunt loco, sed Glallbs 
legio decima tardavit (,ugyan — de‘). Navis non capta 
est, sed inventa.

C s e r é p :  Latin  stilisz tik a . — i  ~

nön modo пои 
nőn sölum. nöu
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Tárgymegszakításkor vagy átmenetben: sed haec 
hactenus (no de elég ebből ennyi): sed (verum) redeo 
ad me (de visszatérek tárgyamra).

autem (mondat elején sohasem !) =  ,pedig1, ,már 
pedig,, ,továbbá‘, nem ellentétet, csak különbséget 
jelöl vagy hozzáad az előzőhöz :

Pl. Nőn exercitus neque thesauri praesidia regni 
sunt, verum amici. Quis autem amicior quam frater 
fratri ? (,már pedig ki lehetne jobb barátunk a test
vérünknél'). Reliquam erat ünum iter angustum et 
defficile, mons autem altissimus impendebat (,továbbá', 
,s hozzá még').

verő (mondat elején sohasem!) =  ,pedig1, ,pedig 
már1, ,ámde‘, ,azonban1, jelentékeny különbséget állít 
szembe az előzővel vagy fokozza is :

Pl. Scímus müsicem nostris möribus abesse ä 
principis persona, saltäre verb etiam in vitiis pönl 
(,a táncz pedig már' ,a táncz meg már épen1). Animös 
militum accendit; ut verő praedam edixit militum 
fore, adeo accensi sunt, u t . . .  (,mikor azonban azt is').

tamen (mondat elején vagy a nyomatékos szó 
után !) =  ,mindazonáltal1 , ,mégis1, ,de legalább1 ,ánule‘ 
kifejezett vagy kiérthető megengedő mondatok után 
szokott állani:

Pl. Quamquam adö excellebat Aristides, ut cogno
mine Iustus sit appellatus, tamen exsilio decem anno
rum multatus est. Mithridates in extrema fortuna 
nomen tamen retinuit regium (,még . . . is‘). Nec 
tamen omnes possunt esse Scipiones (,dmde nem‘). 
Sequani horrebant, quod reliquis tamen fuga dabatur 
(,legalább').

at (erősbítve : at verb, attamen) — ,ellenben pedig1, 
,ámde‘ ,de mindenesetre1, — gyors, élénk átmenetben 
éles ellentétet jelöl: Brevis ä nätürä nöbis vita data 
est, at memoria bene redditae vitae sempiterna. 

Ellenvetésben (,ai, v. ,at enim‘)  — ,de hiszen‘
Pl. ,At memoria minuitur'. — Credo, nisi eam 

exerceas (,De hiszen [az öreg emberben] fogyatkozik 
az emlékező tehetség'. — Elhiszem, [fogyatkozik], ha 
nem gyakorlód'). — ,At enim senex ne quod speret 
quidem habet'. At est eö miliőre conditione. (,De 
hiszen öregnek nincs már mit várnia'. — Igen ám, 
de annál jobb neki).

Tagadó föltétel után a. m. ,legalább1, ,de azért1, 
,de bizonyára‘
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Pl. Largitiones boni viri si non desiderant, at 
(v. attamen) approbant (,ha nem . . .  is, de azért1). Si 
non periculum, at (v. at certe) fames erat timenda, 
(ha nem . . .  is — de legalább').

atqui, a) következtetés altételében =  ,már 
pedig/  ,ámde‘ :

Qui fortis est, idem est fidens; qui autem est 
fidens, non extimescit; — atqid in quem cadit 
aegritudo, in eundem timor: ita fit, ut fortitudini 
aegritudo repugnet.

b) ellenvetésben =  ,mindazonáltal1, ,de azért
mégis1, ,árnde mégis1

Pl. Magnum narräs, vix credibile. Atqui sic se 
habet. ,Rem haud sáne difficilem admiramini'. Atqui 
gratissimum nobis feceris.

IV. Magyárázó kötőszók (coiunctiönes causales). 
Nam és namque (a mondat legelső helyén) 

magyarázókig kiegészít, enim (rendesen a második 
helyen) és etenim (az első helyen) bizonyít vagy 
okkal magyaráz. Jelentésük: ,ugyanis1, ,mert‘.

Pl. Aristides aequalis fere fuit Themistocli atque 
cum eö de principätü contendit; namque obtrec
tarunt inter se. In his autem cognitum est, quanto 
antestaret eloquentia innocentiae. Quamquam enim 
adeo excellebat Aristides abstinentia, ut unus post 
hominum memoriam cognomine Iustus sit appellatus, 
tamen a Themistocle collabefactus testula illa exsilio 
decem annorum multatus est.

Nam és enim a történelemből vagy életből vett 
példák iolbozásakor a. m. a magyar ,például1, ,így 
például1:

Opifices post mortem nobilitari volunt. Phidias 
enim sui similem speciem inclusit in clipeo Minervae. 
Ut, velut, sicut =  ,mint például1, való, 
nt si, velut si =  ,mintha például1, föltett eset 

(exemplum fictum) fölhozására szolgál; 
verb! causa =  ,ott van példáid1 
exempli causa (v. gratia) afferamus

„ ponamus ,példának
„ nömino okáért1 ,hogy

commemoro példát hozzak 
(alicuius) exemplö iitor vagy fö l1

ut exemplö ütar 
testis est .példa rá1.

4*
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quidem ,legalább1 egyetlen, de döntő v. tekintélyes
példa fölhozására.
Y. Következtető kötőszók (coniunetiönés con- 

clüsívae).
Itaque (mindig elől!) ,ennélfogva1, ,tehát1, a 

helyzetből érthető természetes következést jelöli, igitur 
(sohasem elől!) és ergo, ,következéskép1, ,tehát1 az 
okokból folyó következést, 
quam ob rem v. ob eam rem i 
quam ob causam v. ob earn causam | 
qua de re
quä de causa v. eä de causa ) 
quäre ,azért hát‘, ,ennélfogva1.

PI. Quibus rebus Caesar vehementer commotus 
matürandum sibi existimavit, ne minus facile resisti 
posset. Itaque ré frumentaria quam celerrime potuit 
comparätä magnis itineribus ad Ariovistum contendit. 
— Thrasybulo pro tantis meritis honoris causä corona 
Я pupulo data est. Quam quod amor civium dederat, 
non vis expresserat, nullam habuit invidiam magnaeque 
fuit gloriae. Bene ergo Pittacus ille, quum Mytilenaei 
multa milia iügerum agri ei muneri darent, ,Nolite, 
örö vös — inquit — id mihi dare, quod multi invi
deant, plürés etiam concupiscant. Quare ex istis nölo 
amplius, quam centum iügera'. Nam parva munera 
diutina, locupletia non propria esse consuerunt. Illa 
igitur corona contentus Thrasybulus neque amplius 
requlsivit neque quemquam honore se antecessisse 
existimavit.

NB. Igitur és ergo gyakran a félbeszakított beszéd 
fonalát veszi újra föl: Natus igitur patre, quö 
diximus . . . (Nep. Ep. 2). — Quid ergo mei consilii 
est? (Caes. b. g. VII, 77).

A szórend.
A latin mondat legnyomatékosabb helyei az 

eleje és a vége.
Egyszerű beszédben a mondat élén áll az alany, 

végén pedig az állítmány.
E két főrész közelébe fontossága szerint sorako

zik a többi, még pedig az alanyhoz tartozó részek 
az alany után, az állítmányhoz tartozók az állítmány 
elé. A sorrend tehát általánosságban ez:

4

,e miatt‘, ,ezért‘ 
,ennek folytán‘

,ennek következté
ben‘
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1. alany, 2. határozó, 3. részes határozó (dativus) 
4. tárgy (accusativus), 5 állítmány.

A latin szórend tehát lényegesen különbözik a 
magyartól. A latinban a mondat két főrésze mint 
két kar öleli körül a többi részt s a két főrész közel
sége kölcsönöz erőt amazoknak; a magyar szórend
nek ellenben az állítmány (ige!) mintegy a törzsöké 
s a köré helyezkedik el a többi fontossága szerint, 
közvetetlen elébe a legnyomatékosabb, ez elé vagy 
az állítmány után a kevésbbé nyomatékos stb.

Pl. Helvetii-iam-per angustias et fines Séquanö- 
rum-suäs cöpiäs-trädaxerafti.

A helvetiusok már átvezették seregeiket a szoro
sokon s a sequanusok földjén.

Pater meus, Hamilcar, — puerulö me — in 
Hispaniam imperator proficiscens — Carthagine — 
Jovi optimo maximo — hostias — immolävit.

Atyám, Hamilcar, mikor hadvezéri minőségében 
Hispániába indult, áldozatot mutatott he Carthagóban 
a jóságos és hatalmas Juppiternek.

Ettől a közönséges szórendtől azonban igen gyak
ran történik eltérés. A beszéd összefüggéséhez képest 
ugyanis kiemelés végett más részek is kerülhetnek 
a mondat élére vagy végére. Az ilyen szórendet 
in version ak, változtatott vagy kiemelő szórendnek, 
nevezzük.

A latin nyelv igen alkalmas az inversióra, nem 
csak azárt, mert gazdag szóformákban, hanem külö
nösen azért, mert az egyeztetés által pontosabban és 
határozottabban megjelöli a mondatrészek vonatko
zását, és összetartozását, mint a magyar. A magyar 
is használ kiemelő szórendet, de az összetartozó 
mondatrészeket nem szórhatja szét úgy, mint a latin 
pl, ebben : Et scissa gaudens vadit Discordia pallä. 
Kerülnünk kell tehát az efféle kísérletek utánzását: 
Főidre megtompítván esék maga vasát‘ (Zrinyiász).

Némelyik mondatrésznek megvan a maga rendes 
helye, a- melyhez ragaszkodni szokott; igy :

1. jelző rendesen a jelzett szó után á l l : populus 
Romanus, rés publica, genus humanum; pater meus, 
Lucumo quidam; pater patriae, tribunus plebis; 
societas generis humani. — Hátul áll kivált az olyan 
jelző, melynek határozója is van : Numitor reputabat 
sécum indolem Remi minimé servilem.

Ide értendők az értelmező jelzők (appositiók) s
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az állítmányi jelzők is. Tantalus, rex Corinthiorum, ;
— sicarii fugientes a lictoribus comprehenduntur.

NB. Czímek mellett rendszerint a tulajdonnév, 
urbs és oppidum mellett az illető város neve tekin
tendő jelzőnek : rex Deiotarus, dictator Caesar, , im
perator Augustus, urbs Вота, oppidum Cirta. Epen 
igy : provincia Sicilia.

2. vonzó rendszerint a vonzata előtt á ll: pietas 
erga parentes, plenus nävium, memor nostri. Igy a 
határozó is a meghatározott szó előtt: vere Hungärus, 
minime servilis. — De a verbum regens maga elé 
veszi a vonzatait: fe r i nőn potest, me valde delectat.

3. Pronomen 'demonstrativum s determinativum 
a főnév előtt, prön. possessivum pedig a főnév utóin 
szokott állni: Haec spes, ea res, idem v ir; urbs nostra.
— Prön. indefinitum hol előtte áll a főnévnek hol 
utána: ineamus aliquam viam; homo quidam; novus 
quidam terror.

Megcsontosodott kapcsolatok: pontifex maxi
mus, senätus populusque Romanus, senatus consultum, 
plebis scitum, Romanus homo (,igazi' római), Punica 
fides (,igazi pún' szótartás), miliätri sagulo opertus 
(,egyszerű' katona-köpenyben), mea sponte; primum, 
novissimum agmen, clarissimi viri, Magna Graecia 
(,dél Italia), media acies, in summo monte (1. 14. 1.).

4. Negatio. A tagadó szó rendesen azon szó 
előtt áll, a melyre a tagadás vonatkozik; ha az 
egész mondatra vonatkozik a tagadás, akkor az 
ige-állítmány elé kerül. Különbség van tehát ezek 
között:

Caesar legätös in castra non admisit. Caesar 
legätös non in castra admisit. Caesar non legätös in 
castra admisit. Legätös in castra nön Caesar admisit. 
Facere пШ j)Ossum nem tehetem. Kön facere possum 
elmulaszthatom.

Tagadó főmondat után álló jelzőmondatban 
inkább szeret az egész mondatra vonatkozó tagadószó 
mindjárt a pronomen relativum után állni, mint az 
ige állítmány előtt:

Nihil est, quod nön deus efficere possit (v. quod 
deus efficere nön possit).

NB. Non nemo némelyik, nemo non mindenki, non 
nihil valami (-t, ,-mennyire'), nihil nön minden, non 
nullus nem csekély, nullus nön mindegyik némely, nön 
nulll némelyek (— nulli nön mindnyájan .nem kevesen1)
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non nunquam némelykor (=  nem ritkán) nunquam 
nőn mindenkor nőn nusquam valahol, nusquam nőn 
mindenütt.

Továbbá:
ném0 1 unnuam soha < senki (sem)nihil I 1 I semmi (sem)
n6m0 ' usnuam sehol < senU (sem)mini I 1 I semmi (sem)
nőn multi kevesen, pauci csak kevesen, nőn multa kevés, 
pauca csak kevés.

Haud =  ,nem igeid, ,aliy‘, gyengébben tagad, 
mint non; többnyire melléknév vagy határozószó 
mellett áll és e szólásokban: haud scio an talán, 
haud dubito an talán nem. — Megjegyzendők : haud 
dubie — certissime, haud promi — prope, haud sane 
semmi esetre sem, haud ita nem épen.

Nihil gyakran erősebb non-nak felel meg s a. 
m. ,épen nem‘, ,egy cseppet sem1.

NB. Nőn amplius |
nőn iám ! =  többé nem, már nem
iám nőn )

iám nemo többé senki nihil, iám egy cseppet sem 
többé (v. tovább)

quam nőn (== mennyire!) ,rniiy kevéssé!
ita nőn oly kevéssé
non ita magnus nem épen nagy.

Neque és лес szolgál egész tagadómondat kapcso
lására, különösen ezen kapcsolatokban: neque tamen, 
neque verő, neque enim, neque quisquam, neque ullus, 
neque unquam, neque usquam.

De ha csak egy szóra vonatkozik a tagadás, 
akkor et nőn, ас nőn, (potius) — ,nem pedig‘ áll, így 
nevezetesen nőn ind.octus, nőn ferendus, nőn necessarius 
kapcsolásakor, s mikor állító fogalomhoz egy hasonló
értelmű tagadó fogalmat kapcsolunk :

- Longum est et non necessarium. Periniquum est et 
non (arendum. — Patior, iüdices, et non moleste fero.

Rövid ellentétekben nőn =  ,nem pedig1, pl. Ex 
vita ita discedo, tanquam ex hospitiö, nőn tanquam 
ex domö. Commorandi enim nätüra deversorium nöbis,
hon habitandi dedit.

A tagadás folytatásában és =  neque, aut, -ve: 
ikon söjum acuenda nöbis neque procudenda lingua 
est. Neque enim mari venturum aut eä parte belli 
dimicaturum hostem credebant. — Csak a szorosan
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összetartozó, mintegy egységes fogalmat tevő szókat 
kapcsoljuk ilyenkor et, ac, que kötőszókkal: Nullum 
reperies profecto, qu! nőn fractus déhilitatus<?we sit.

A tagadás folytatásban tehát rendesen így páro
sulnak a kötőszók :

non \
neque f neque
ne . . .  . neve
neque aut . . . .  aut (,és sem . . . .  sem'). 
Megjegyzendők: ne . . . quidem ,még . . . sem', 

nondum, ,még nem1, necdum ,s még nem', vixdum 
még alig'.

5. Két tagadás ugyanazon egy mondatban 
megsemmisíti egymást s állításnak felel meg a 
latinban (litotes): haud' v. non ignoro és non sum 
nescius =  probe scio, non possum non ,kénytelen 
vagyok'. — Mondatkapcsolásra : nec non v. nec . . .  non 
,és‘, ,sőt', neque tamen non ,s mindazonáltal', neque 
enim non ,ugyanis', neque vero non ?s bizonyára'.

Nem semmisíti meg egymást két tagadás, ha 
mindegyik külön szóra vonatkozik:

Nihil agere animus non potest (a lélek nem lehet 
tétlen). Epicrates nullum nummum debebat nemini 
(E. nem tartozott senkinek egy fityinggel sem).

Ennélfogva ne . .  . quidem és neque — neque 
sem szünteti meg az előre bocsájtott tagadást: 

Nunquam illum ne minimä quidem re offendi. 
Nemo neque servus neque libertus . . . 

v. Nemo aut servus aut libertus
Nihil Attico mihi nec carius nec iűcundius est. 

v. Nihil Attico mihi aut carius aut iueundius est.
Nisi =  ,kivéve1 (/mint/), más tagadószóval együtt

véve =  ,csalás) csupáncsak: Nisi inter bonös amicitia 
esse non potest. Nihil possumus iüdicáre, nisi quod 
nostri est iüdicií. Quid est pietas, nisi (mint) voluntas 
grata in parentes У

Ha két mondat közös állítmánya az egyikben 
állító, a másikban pedig tagadó, akkor ki kell tenni 
mind a kettőben : Sive hoc vérum est sive non est. 
Severitatem in senectute probo, acerbitatem non probo 
(v. non item). Consulatus Miloni eripi non potest, vita 
potest (,de életét igen').

A szókiemelés egyéb módjait szóalakzatoknak 
(figurae verborum) nevezzük ; ilyen szóalakzatok :



57

1. Parataxis, egy tövű szók vagy rokon s ellen
tétes fogalmak egymás mellé helyezése : Ut ad senem 
senex de senectute, sic hoc librö ad amicum amicissi
mus de amicitia scripsi. — Communi omnium patriae 
consulere. — Inops potentem dum vult imitari, perit. 
Qu. Maximum senem adolescens dilexl.

2. Chiasmus, mellérendelt mondatok megfelelő 
részeinek ellenkező sorrendben való elhelyezése: 
Cimbri in prodius exsultant, lamentantur in morbo.

3. Antithesis v. contrarium : Lacrimarum longa 
manere tempora vös poterunt; ad opem brevis hora 
ferendam est.

4. Climax v. gradatio: Abiit, excessit, evasit, 
erupit.

5. Oxymoron, látszólagos ellenmondásban levő 
szók összekötése: insipiens sapientia; cum tacent, 
clamant.

6. Az ismétlés különböző módjai u. m.
a) anaphora v. repetitio, ugyanazon szó ismét

lése kapcsolatos mondatok elején;
b) epiphora, ugyanazon szó ismétlése kapcsolatos 

mondatok végén;
c) anadiplosis vagy geminatio, a szó ismétlése 

egymás után.
7. Polyptöton vagy trädnctio, ugyanazon szó 

ismétlése más esetalakban : Homines hominum causa 
generati sunt, ut ipsi inter se aliis alii prodesse possint.

8. Paronomasia v. aimomiuatio : ExswZ potius 
tentäre quam consui vexare rem publicam potes. 
Deligere oportet quem velis diligere.

Ide tartozik még a homoioptoton (similiter cadens, 
azaz, esetvégzetek egyenlő volta), homoioteleuton (simi
liter desinens, azaz, egyenlő szóvégzetek) és az 
alliterätio.

9. Asyndeton és 10. Polysyndeton (1. 45. 1.).
11. Gyakran, az összetartozó mondatrészek közül 

a iáemelendő előre lép: omnibus ad Britannicum 
bellum comparatis; mea me voluntas prohibuit; bellum 
ad multorum bona civium Rom. pertinet; huius auc
toritas loci.

A mondatok rendje.
I. 1. A latinban rendszerint csak & jelző és követ

kezményes mellékmondatok s a függő kérdések állanak 
a főmondat után.
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2. A főmondat elé szeretnek kerülni az olyan 
mellékmondatok, melyek tartalmuknál fogva elébe 
vágnak a főmondatnak, ú. m. a föltételes, megengedő, 
hasonlító, czél-, oh- és időhatározó mondatok. Ilyenkor 
azután :

a) a közös alany v. tárgy az előlálló mellék- 
mondat élére kerül: Galli nisi perfregerint muni
tiones, de omni salüte desperant. Neglegere, quid de 
se quisque dicat, arrogantia est. Quem Hannibal, 
etsi multa stulte conari videbat, tamen non deseruit.

b) az előrekerült alanyt a mellékmondatban, a 
melynek tárgya, névmás pótolja: Haedui, quum se 
ab iis defendere nőn possent, legatos mittunt.

c) a főmondat előre került tárgya a mellék- 
mondat alanya s ennek az állítmányából kiérthető: 
Num supplicem, quum ab Atheniensibus exposceretur, 
nőn prodidit ?

Néha két mellékmondatot is vet a latin a fő
mondat elé: Ubi redieris, sí postulabis, dabo tibi 
libens. Quälis esset natura montis, qui cognoscerent, 
misit.

II. Latin körmondatokra nézve a következő 
elvek állapíthatók meg: 1. A latin az alany egy
séges voltára törekszik : 1Ы eum amici, quó Spartam 
facilius perferre possent, quod mei non habebant, cera 
circumfuderunt. Ekkor barátai méz hiányában viaszszal 
vonták be testét, hogy annál könnyebben elszállít
hassák Spartába.

2. A főmondat lehetőleg hátrafelé törekszik, 
bár alanya vagy pedig a kötőszavai (sed, nam, itaque) 
rendesen előre kerülnek : Quös quö facilius repellerent, 
ad classes aedificandas exercitüsque comparandos 
quantum quaeque civitas pecuniae daret, Aristides 
delectus est, qui constitueret.

Numitor inter primum tumultum hostes invasisse 
urbem atque adortos regiam dictitans, quum pubem 
Albänam in arcem praesidio armisque obtinendam 
ävocasset, postquam iuvenes perpetrata caede pergere 
ad se grätulantes vidit, extemplo advocato consilio 
scelus in se fratris, originem nepotum, ut geniti, ut 
educati, ut cogniti essent, caedem deinceps tyranni 
seque eius auctorem ostendit. (Periodus historica).



Nunc, quum et auctoritatis in me tantum sit, 
quantum vos honoribus mandandis esse voluistis, et 
ad agendum facultatis tantum, quantum homini vigi
lanti ex forensi üsü prope quotidiana dicendi exerci
tatio potuit affere, certe, et, si quid auctoritatis in 
me est, apud eos utar, qui eam mihi dederunt, et, si 
quid in dicendo consequi possum, eis ostendam 
potissimum, qui ei quoque rei fructum suo indicio 
tribuendum esse duxerunt. (Periodus rhetorica.)

A szónoki körmondat főleg rythmikus tagolásra 
és arányosságra (numerus) törekszik, továbbá a tagok 
párhuzamba állítására; lehetőleg kerüli az aláren
delést.
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14. A sík trigonometriája. Irta Dr. Lévay Ede.
15. Római régiségek. Irta Dr. Schmidt Márton.
16. Magyarország oknyomozó története. 2. kiadás. 

Irta Cseh L.
17. Kereskedelem története. Irta Dr. Stirling S. 

18—20. Egyetemes irodalomtörténet. Irta Hamvas J.
21. Nemzetközi jog. Irta Dr. Gratz Gusztáv.
22. Magyar poétika. Irta Gaal Mózes.
23. Planimetria példatárral. Irta Dr. Lévay Ede.
24. A római nemzet irodalomtört. Irta Márton J.
25. Német nyelvtan. Irta Albrecht János.
26. Oszmán-török nyelvtan. Irta Dr. PröhleVilmos. 

27—30. Áruisme-Lexikon. Irta Dr. Koós Gábor.
31—34. Magyar magánjog. Irta Dr. Katona Mór.

35. Számtan. Irta Dr. Lévay Ede.
36. Logarithmustáblák. Összeállította Polikeit K. 

37—38. Magyarország őskora. Irta Darnay Kálmán. 
39—40. Magyar büntetőjog. Irta Dr. Atzél Béla.
41—42. Bűnvádi perrendtartás. Irta Dr. Atzél Béla.

43. Kis növénygyüjtö. Összeállította Dr. Cserey A.
44. Algebra. Irta Dr. Lévay Ede.
45. A magyar helyesírás törvényei. Irta Gaal M.
46. Ábrázolástan. I. füzet. Irta Dr. Kolbaí Arnold.
47. Abrázolástan. II. f. Rajzok az ábrázolástanhoz. 

48—49. Növényhatározó. Irta Dr. Cserey Adolf.
50. Stereometria, Irta Dr. Lévay Ede.
51. Világtörténet. I. rész. Irta Cseh Lajos.

52—53. Stilisme. Irta Boros Rudolf.
54. Levelező gyorsírás. Irta Bódogh János.
55. Magyar közigazgatási jog. Irta Dr. Falcsik D.
56. Alkotmányi politika. Irta Dr. Gratz Gusztáv. 

57/57a. Magyar pénzügyi jog vázlata. Irta Dr. Bartha B.
58. Általános földrajz. Irta Hegedűs István.
59. Ethika. Irta Dr. Somló Bódog.
60. Asványhatározó. Irta Dr. Cserey Adolf.



61. Zenemüszótár. Összeállította G-oll János.
62. A görög irodalom története. Irta Márton Jenő. 

63—64. A zománcz. Irta Mihalik József.
65. Vita-gyorsirás. Irta Bódogh János.
66. A magyar váltójog. Irta Dr. Berényi Pál.
67. Világtörténelem. II. rész. Irta Cseh Lajos. 

68—69. A rajzolás vezérfonala. Irta és rajzolta Boros R. 
70—72. Mythologia. Irta Dr. Losonczy Lajos.

73. Általános zenetan. Irta Goll János.
74. Államszámviteltan. Irta Dr. Berényi Pál.
75. Jogbölcselet. Irta Dr. Somló Bódog.
76. Rovargyüjtö. Irta Dr. Cserey Adolf.
77. Szervetlen chemia. Irta Schwicker Alfréd.
78. Mechanika. Irta Dr. Lévay Ede.
79. Sociológia. Irta Dr. Somló Bódog.
80. Logika. Irta Dr. Schmidt Márton.
81. Akustika. Optika. Hőtan. Irta Dr. Lévay Ede.
82. Áruüzleti szokások. Irta Dr.Matavovszky Béla.
83. A német irodalom vázlata. Irta Albrecht János.
84. Kereskedelmi jog. Irta Dr. Berényi Pál.
85. Elektromosság és mágnesség. Irta Dr. Lévay E.
86. Kosmografia. Irta Dr. Bozóky Endre.

87—89. Lepkehatározó. Irta Dr. Cserey Adolf. 
90—91. A testgyakorlás alapelemei. Irta Dr. Ottó Józs.

92. Kis physikai földrajz. Irta Dr. Bozóky Endre.
93. Szerves chemia. Irta Schwicker Alfréd.
94. Világtörténet. III. rész. Irta Cseh Lajos.
95. Analytlkal síkmértan. Irta Dr. Lévay Ede. 

96—98. Bogárhatározó. Irta Dr. Cserey Adolf.
99. Meteorologia. Irta Dr. Bozóky Endre.

100. A magyar művelődés története. IrtaDr.Barta J.
101. Astronomia. Irta Dr. Wonaszek A. Antal.
102. Bevezetés a jog- és államtudományokba. Irta

Dr. Kun B. *
103. Banktechnika. Irta Juhász Kálmán.
104. Kereskedelem-isine. Irta Dr. Berényi Pál.
105. Gyakorlati olasz nyelvtan. Irta Dr. Cs. Papp J.



106. Fotografálás. Irta Sajóhelyi Béla.
107. Dramaturgia. Irta Bakodczay Pál.
108. Anthropologia (Embertan). Összeállít. Lósy J.
109. Lélektan. Irta Dr. Schmidt Márton.
110. Physikai zsebkönyv. Irta Dr. Bozóky Endre.
111. Német helyesírás. Irta Albrecht János.
112. Mathematikai sziinórák. I. fűz. Irta Mikola S.
113. Aesthetika. Irta Dr. Bartha József.
114. Mathematikai sziinórák. 2. fűz. Irta Mikola S.
115. Algebrai példatár. 2. kiad. Irta Dr. Lévay E.
116. Görög régiségek. Irta Dr. Schmidt Márton. 

117—118. Azállatokfejlődése.I.r. Irta id.Dr. Perényi J. 
119—120. Protestáns egyházjog. Irta Hőik József. 
121—123. Gombaisme. Irta Dr. Cserey Adolf.

124. Az állatok fejlődése. II. Irta id. Dr. Perényi J.
125. Épitési enciklopédia. I. fűz. Irta Lechner J .
126. Az állatok fejlődése. III. rész. Irta id. Dr. 

Perényi J.
127. Épitési enciklopédia. II. fűz. Irta Lechner J.
128. Kis ásványtan. Irta Dr. Cserey Adolf.
129. Építési enciklopédia. III. fűz. Irta Lechner J.
130. Építési enciklopédia. IV. fűz. Irta Lechner J. 

131—132. Növénytan. Irta Dr. Cserey Adolf.
133. Magyar közjog. Irta Dr. Balogh Arthur. 

134—135. Állattan. Irta Dr. Cserey Adolf.
136. Magyar bányajog. Irta Dr. Katona Mór.
137. Kereskedelmi földrajz. Irta Pataki Simon.
138. Alkotmánytan. Irta Dr. Balogh Arthur.
139. Latin stilisztika. Irta Dr. Cserép József. 

140—141. Polgári perrendtartás. Irta Dr. Pajor Ernő,

A v á l l a l a t  f o l y t a t t a t i k .  ЗЭД;
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