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Megjegyzések:

1. A szótárak az ige infinitivusa helyett a megfelelõ coniugatio számát adják meg, pl. videó, 2, vídí, vísum. Ha az
1. szótári alak után csak egy „1” áll, akkor az az -áre, -áví, -átum sor megfelelõ alakjait helyettesíti (pl. vocó 1 = vocó,
vocáre, vocáví, vocátum ‘hív, szólít’). A jelen tankönyvben a jobb megtanulhatóság érdekében az igék szótári alakjait
nem számokkal rövidítjük, hanem mindig betûvel adjuk meg.

2. Az 1., 2. és 4. coniugatióban az imperfectum-tõ imperativusként (parancsoló mód) szolgál: Notáá
bene! Jegyezd meg jól! — Óráá et labóráá! „Imádkozzál és dolgozzál!” — Cavéé canem! „Óvakodj a kutyától!”
— Audíí multa! „Hallgass (meg) sokmindent!” — A 3. coniugatióban az imperativus végzõdése a tõhöz já-
ruló -è: Tollèè, legèè! „Emeld fel és olvasd!”

B) Az igeragozás

1. Az aktív személyragok

Az imperfectum-tõbõl képezhetõk a folyamatos igealakok (imperfecta actio) az idõ- ill. módjelek és az
aktív vagy passzív személyragok segítségével. A cselekvõ személyragok azonosak az egész imperfecta
actióban:

Singularis Pluralis
1. -ó / -m -mus
2. -s -tis
3. -t -(u)nt

2. Indicativus praesens imperfectum activi

Képzése: imperfectum-tõ + személyrag. A 3. coniugatio mássalhangzós, ill. u-tövû igéinél a mással-
hangzós személyragok -i- kötõhanggal kapcsolódnak a tõhöz. A 3-4. coniugatióban a Pl. 3. személy vég-
zõdése: -unt

1. coniugatio 2. coniugatio 3. coniugatio 4. coniugatio
Impf.-
tõ:

á-tõ é-tõ msh.-tõ
(kötõhang: i)

u-tõ
(kötõhang: i)

ì-tõ í-tõ

S. 1. dón-ó (< á+ó) vidè-ó1 leg-ó cónstitu-ó capì-ó audì-ó1

2. dóná-s vidé-s leg-i-s cónstitu-i-s capì-s audí-s
3. dónà-t1 vidè-t1 leg-i-t cónstitu-i-t capì-t audì-t1

Pl. 1. dóná-mus vidé-mus leg-i-mus cónstitu-i-mus capì-mus audí-mus
2. dóná-tis vidé-tis leg-i-tis cónstitu-i-tis capì-tis audí-tis
3. dónà-nt1 vidè-nt1 leg-unt cónstitu-unt capì-unt audì-unt

1 Az -ó, a -t és az -nt végzõdés elõtt a tõ magánhangzója mindig megrövidül!

3. Rendhagyó igék. A praesens imperfectum alakjait a sum, esse, fuí ‘van’ létigében és legfontosabb
összetétele, a possum, posse, potuí ‘képes; -hat, -het’ segédige esetében, valamint az eó, íre, íví (ií), itum
‘megy’ igében (és összetételeiben, pl. tránseó ‘átmegy’) k é t  k ü l ö n b ö z õ  t õ b õ l  képezzük. E rend-
hagyó igék ragozása a következõ:

S. 1. su-m pos-sum e-ó
2. es pot-es í-s
3. es-t pot-est i-t

Pl. 1. su-mus pos-sumus í-mus
2. es-tis pot-estis í-tis
3. su-nt pos-sunt e-u-nt

Megjegyzések:

1. A létige imperfectum-töve es-, ill. ennek rövidebb alakja s-. A szótári alakban és a praes. impf. alakjaiban
mindkét tõ megjelenik.

2. A possum, posse, potuí ige a potis ‘képes’ melléknév és a sum, esse, fuí összetétele, ragozása során a pot- tõ -t- hangja
mgh. elõtt megmarad, -s elõtt hasonul.

3. Az es-se és a pos-se (< pot-se) alakokban az infinitivus eredeti -se végzõdése látható.
4. Az eó, íre esetében a tõ egyetlen magánhangzóból áll, amely a S. 1-ben és a Pl. 3-ban e-, egyébként i-.
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Mondattan

I. A latin szórend a magyarhoz hasonlóan elég kötetlen, mivel a gazdag végzõdésrendszer lehetõvé teszi a mon-
datrészek felismerését azok sorrendjének szigorú szabályozása nélkül is, ennek ellenére megfigyelhetõk bizonyos
szabályszerûségek az egyes mondatrészek elhelyezkedésében.

1. A mondanivaló logikai hangsúlya rendes körülmények között a mondat elejére és végére esik, ezért alapér-
telmezésben a mondat elején az alany, a végén pedig az állítmány áll (ún. objektív szórend): I ú s t i t i a  sine
prúdentiá mùltum p o t e s t .  „Az igazságosság sokat elérhet bölcsesség nélkül (is).” Ezzel szemben ha a be-
szélõ valamelyik mondatrésznek különleges szerepet tulajdonít, azt kimozdíthatja megszokott helyérõl, így akár az
állítmány is kerülhet a mondat élére, pl. S i l e n t  Músae inter arma. „H a l l g a t n a k  a Múzsák a fegyverek között.”

2. A jelzõk a latin nyelvben rendes körülmények között — a magyartól eltérõen — többnyire a jelzett
szó után állnak: populus Rómánus ‘a római nép’, sententia incerta ‘bizonytalan ítélet’’. Igen gyakori azon-
ban, hogy a jelzõ – fõleg, ha hangsúlyos - a jelzett szó elé kerül: M á g n a  neglegentia culpa est. „A nagy
hanyagság vétek[nek számít].”

3. A praepositiók megelõzik azokat a szavakat, amelyekre vonatkoznak, idõnként azonban (fõként
minõségjelzõs szerkezetekben) beékelõdhetnek a jelzõ és a jelzett szó közé: summá cum laude ‘a legna-
gyobb dicsérettel’.

4. Bizonyos határozószók, módosítószók és kötõszók a mondatnak csak bizonyos helyén következ-
hetnek, ill. mindig követik azokat a szavakat, amelyekre vonatkoznak; erre az adott szavak elõfordulásánál
mindig utalni fogunk (pl. a plúrále tantum ‘csak többes számú’ kifejezésben a tantum a második helyen áll).

5. A -que ‘és’, valamint a -ve ‘vagy’ kötõszók az általuk összekapcsolt két szó közül mindig a második után állnak
és azzal egybe is írandók; a magyar fordításban ezek a két kapcsolt szó közé kerülnek. Pl. senátus populusque Rómánus
‘a római szenátus és nép’.

II. A mondatrészek tekintetében az Bevezetõ lecke mondattani szakaszában (13. oldal) írtakhoz ké-
pest az alábbiakat kell kiemelni:

1. „Névszói állítmány” a latinban nincs. A magyar „névszói állítmány”-nak a latinban ö s s z e t e t t
á l l í t m á n y  (= névszó + létige) felel meg: Fortúna caeca est. „A szerencse vak.” — Erráre húmánum est.
„Tévedni emberi [dolog].” — Szállóigeszerû kijelentésekbõl gyakran elmarad az állítmány (de értelem-
szerûen kiegészíthetõ): Núlla poena sine culpá [ti. est]. „Nincs büntetés vétek nélkül.”

Az igei állítmány számban és személyben e g y e z i k  az alannyal (több alany esetén az állítmány igen
gyakran többes számú); összetett állítmány esetén az állítmány névszói részét nemben is egyeztetjük az
alannyal: Róma aeterna est. „Róma örök.” — Ha az alany infinitivus (fõnévi igenév), az állítmány névszói
része semlegesnemû: Erráre húmánum est. „Tévedni emberi [dolog].”

2. A személyes névmás mint alany a magyarhoz hasonlóan a latin mondatban sincs kitéve (kivéve, ha hangsú-
lyos), mivel az ige személyragja elegendõ mértékben utal rá: Cógitóó, ergó sum. „Gondolkodom, tehát vagyok.” De:
Ego sum via, véritás et víta. „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Ioh. 14, 6.)

3. A melléknévvel, birtokos névmással stb. kifejezett jelzõt mindig egyeztetjük a jelzett szóval nem-
ben, számban és esetben: persóna gráta ‘kedvelt személy’,  dívínáárum atque húmánáárum rérum nótìtia ‘az
isteni és emberi dolgok ismerete’. Némó est prñphéta in pàtriáá suáá. „Senki sem próféta a saját hazájában.”

Ez az egyezés nem jelenti szükségszerûen a végzõdések betû szerinti azonosságát is: ha ugyanis a jelzõs szerkezet
tagjai más-más declinatióba tartoznak, akkor mind a jelzõ, mind pedig a jelzett szó a saját declinatiójának megfelelõ
végzõdést kapja (pl. a rés pública ‘állam’ kifejezésben a nõnemû, de V. declinatiós rés szóval az I. declinatiós pública
nemben, számban és esetben egyezik). Ugyanígy a nemben való egyezésnél is elõfordul, hogy a jelzõ és a jelzett szó
végzõdései nem betû szerint azonosak (pl. a poéta doctus ‘tudós, mûvelt költõ’ kifejezésben a poéta hímnemû, jelzõje
tehát a doctus).

III. A latin nyelvre nem jellemzõ nyelvtani kategóriák. A latinban nincsenek n é v e l õ k, így csak a mon-
dat jelentése alapján lehet eldönteni, hogy a magyar fordításban kell-e névelõ, ill. hogy határozott vagy
határozatlan névelõre van-e szükség. Ugyanez vonatkozik az a l a n y i  és t á r g y a s  (v. újabb szakkife-
jezéssel határozatlan és határozott) i g e r a g o z á s ra és az e l v á l ó  i g e k ö t õ k  használatára, mivel a
latinban nincsenek ilyen igei kategóriák, a magyar mondat értelme viszont nagyban függ az igekötõ he-
lyétõl (pl. „Tegnap fejeztem be a munkát” vagy „Tegnap befejeztem a munkát”).

IV. Az „igen” és „nem” a latinban. A latin nyelvben — meglepõ módon — nem létezik egyetlen, a magyar
„igen” szócskának megfelelõ szó. A tagadást ugyan ki lehet fejezni egyetlen szóval, ennek használata azonban
ugyancsak eltér attól, amit a magyarban és más modern nyelveknél megszoktunk. Az „igen”/„nem” választ ugyanis a
latin nyomósító szerepû határozószókkal fejezi ki, pl. certé ‘bizonnyal; természetesen, hogyne’; nón ìta ‘nem így’; mi-
nimé (véró) ‘a legkevésbé sem’.

A tagadás: ellentétben a magyarral, a latin csak egyszer tagad, pl. N é m ó  est prophéta in pàtriá suá.
„ S e n k i  s e m  próféta a saját hazájában.” A kettõs tagadás erõs állítást fejez ki: nón ígnóró ‘jól tudom’.
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FELADATOK

I. Feladatok a névszóragozáshoz

1. Keresse ki az olvasmányokból a következõ jelzõs, ill. elöljárószós kifejezéseket!

jó ügy ....................................... az én vétkem ................................. saját hazájában ................................
a hazáért.................................... tiszttárs nélkül ............................... kedvelt személy ................................
vadállatok elé ........................... semmiféle büntetés ........................ nagy hanyagság  ..............................

2. Ragozza el és fordítsa le szóban: mágna culpa, persóna gráta, sententia incerta

3. Töltse ki a táblázatot a minta alapján!

Jelzõs kifejezés a fõnév szótári
alakja

a melléknév szótári
alakja

a kifejezés száma,
esete

A kifejezés jelentése

persónam grátam persóna, -ae f. grátus, -a, -um Sing. acc. kedvelt személyt
mágnís culpís
amícárum bñnárum
núllá poená
núptiás bonás

4.  S. ↔ Pl. Fordítsa is le a kifejezéseket!

bona causa ........................................ ancillam suam ........................ sententia incerta...............................
régulá  bñná ..................................... amícae meae .......................... ..........................................................
iniúriae mágnae ............................... causás meás ........................... persónárum grátárum ....................
culpás húmánás ............................... sententiís incertís ................... ..........................................................

5. Fordítsa le a következõ birtokos szerkezeteket!
pàter pàtriae ........................... pecúnia collégae .............................. pàtria prñphétae ...........................
portae Rómae ......................... cathedra pápae ................................ domicìlium incñlae .......................
schñla vítae .............................. réx Hungàriae ................................. advocátus familìae ........................

6. Hogy hangzik latinul?

a hazámból ...............................................................  tiszttárs nélkül............................................................
jó barátnõkhöz ......................................................... a hazámért ..................................................................
Rómán kívül ............................................................ az õ iskolájában ..........................................................

II. Feladatok az igeragozáshoz

1. Egészítse ki az alábbi igék szótári alakját!

praes. impf. act. S. 1. inf. impf. act. praes. perf. act. S. 1. supinum jelentés

capió captum  

cónstituó cónstituère

véní ventum

fàcère fécí
dó dàtum

sum —

videó vídí
potuí  —
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2. Töltse ki a táblázatot a minta alapján!

Ige coni. impf. tõ ragozott ige Idõ, szám, személy jelentés

audió, -íre hall 4 -í audís praes. impf. act. S. 2. hallasz

valeó, -ére érvényes valent

cógó, -ère kényszerít cógitis

sentió, -íre érez sentímus

tribuó, -ère juttat tribuunt

fàció, fàcère  tesz fàcit

excúsó, -áre menteget excúsó

vívó, -ère él vívis

3. S. ↔ Pl. Fordítsa is le az igealakokat szóban!

cónstituó .......................... legit .................. errámus ...................... valent .................... es ................

cónstituit .......................... vidés ................. possumus ................... fàciunt ................... sunt ............

4. Hogy hangzik latinul?

adtok ............... kapnak .................. jövünk ................... látok ................... elrendel .........................
van ................... vannak ................... csinálnak ............... olvas . .................. vádoltok ........................

5. Melyik coniugatióba tartoz(hat)nak az alábbi igék? Következtesse ki az elsõ két szótári alakjukat!
A magánhangzók hosszúságát szándékosan nem jelöltük.

Legat, legunt (!); pertineo; locamus; gerunt; usucapere, usucapio; possidetis; agunt; accipere, accipio;
pendere (!), pendis, pendent; permittunt.

III. Feladatok az olvasmányhoz

1. Írja (és fordítsa) le a mondatokat úgy, hogy megváltoztatja a félkövéren szedett kifejezések számát!

Cógitó, ergó sum. ............................................................................................................................................
Bñna causa semper triumphat. ......................................................................................................................
Colléga nón accúsat. .......................................................................................................................................
Sententia incerta nón valet. ............................................................................................................................
Dó vítam et sanguinem pró régíná bñná. .......................................................................................................

2. Fordítsa latinra az alábbi mondatokat!

A nemtudás nem érv. Élünk, tehát gondolkodunk. A pápa nem téved. A házasságot a megegyezés hozza
létre. A király nem vádolja a lakosokat. A királynõk uralkodnak, de nem kormányoznak. A jogtalanságok
nem igazolják a jogtalanságokat. Igazságosság nélkül semmire sem képes a bölcsesség. A nagy hanyagság
véteknek számít.

3. Adja meg azoknak a szavaknak a szótári alakját és jelentését, melyekbõl az alábbi szavak származnak!

dátum, donor, humán, kolléga, lektor, patrióta, reális, regnál, regula, szangvinikus, vizuális, vitalitás


