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1. 

SZABÁLYOK 
a n e v e k n e m e J r ö I . 

A) A jelent menyből meghatározhatók. 

5. 

6: 

7. 

1) Ilyenek a) a férfiak tulajdonnevei: Arpadus-i, Árpád, Magyarhon 

alapítója; Julius-i, Gyula; Cato-onis, római családnév; Yerres-is, Sicilia 

zsarnok kormányzója; b) köznevei: pater-tris, atya; frater-tris, fivér; c) 

foglalkozásai: consul-ülis, polgárnagy; scriba-ae, irnok; nauta-ae, hajós. 

2) Michael-êlis, Mihály-; Gabriel-êlis, Gábor arkangyal; Jupiter-Iövis, 

Mars-tis, pogányistenek; Lucifer-i, Belzebub, rosz szellemek. 

3—4) Praesul-ülis, főpap; hospes-ïtis, vendég; fur-üris, tolvaj ; adve-

na-ae, jövevény ; latro-önis, rabló. 

5) Ilyenek a) a nők tulajdonnevei: Dido-önis, Karthago királynéja; 

Agnes-êtis; b) köznevei: mater-tris, anya; soror-öris, nővér; c) foglalko-

zásai: lotrix-Icis, mosónő; nutrix-Icis, táplálónő. 

6) Ceres-ëris, Pallas-ádis, pogányistennők ; Dryas-ádis, Naias-ádis, 

nimfák; Clio-us, Melpomene-es, múzsák; Clotho-us, Lachesis-is, Atropos, 

párkák; Medusa-ae, Sphinx-gis, fúriák. 

7) Proles-is, gyermek; pecus-üdis, barom; virgo-ïnis, szűz. 

1 

1) H í m n e m ű e k . 

1. Férfiakat jelező minden név hímnemet óhajt; 

2. S mellyeket a festész ábrázol férfi alakban; 

3. S mikkel az ősi szokás társított hímnemű jelzőt 

4. Millyenek a praesul, hospes, fur, advena, 

2) N ő n e m ű e k . 

Nőket jellemző nevek a nőnembe tetetnek; 

S mindazok, a mellyek feltűnnek női alakban; 

S mellyek előtt egyedül a nöjelzö szerepelhet. 

i 
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3) S e m l e g e s e k ( k ö z é p n em i i ek ) . 

8. Semleges, a mellyhez járúl a középnemii jelző. 

4) K é t n e m ii e k (k ö z ö s n e m li e k). 

9. Kétnemű minden szó, ha egyetlen végzet alatt hím-

10. És nöjelzőt bir; mint bos, testis-sel a hostis, 

11. Antistes, iuvenis, vates, infcins, patruelis, 

12. Affinis, viiles, cívis, s a cliens, a sacerdos, 

13. Es comes, és a canis, sus, dux, a parens-sel az auctor, 

14. -Mwm'-hoz adva a -ceps, coniux, augur s adolescens. 

5) H á r o m n e m 11 ek ( m i n d e n n e m ű e k ) . 

15. A háromnemü szót három nemszócska kiséri. 

* * * 

16. Hímnemű a hónap-, hegy-, nép-, szél- és a folyónév. 

17. Nőnemű a hősmonda, hajó, város, sziget, ország. 

8) Animal-ális, állat; mancipium-i, rabszolga. 

10—14) Bos-övis, ökör v. tehén; testis-is, férfi- v. nőtanu; hostis-is, férfi-

v.nőellenség; igy antistes-ítis, főpap; iuvenis-is, iljú; vates-is, jós v. költő; in-

fans-tis, csecsemő; patruelis-is, unokatestvér atyai ágon ;aft'inis-is, sógor; miles-

Ttis, katona; cívis-is, polgár; cliens-tis, védenc v.kegyenc; sacerdos-ötis, pap-

comes-itis, útitárs; canis-is, kutya; sus-uis, sertés; dux-ücis, vezér; pa-

rens-tis, szüle; auctor-öris, szerző v. kezdő; municeps-cípis, polgárjoggal 

biró; coniux-ügis, házastárs; augur-üris , jós; adolescens-tis, növendék; 

— továbbá: custos-ödis, őr; exsul-ülis, száműzött; heres-edis, örökös; 

interpres-etis, értelmező; iudex-ícis, biró, ítélő; princeps-cípis, fejedelem; 

vindex-ícis, boszuló; — idejárulnak a kétvégzetii melléknevek: brevis-is, 

rövid; fortis-is, erős; és a középfokú or végzetüek: doctior-öris, tanultabb 

v. tudósabb; maior-öris, nagyobb stb. 

15) Felix-Icis, boldog; audax-ácis, bátor; diligens-tis, szorgalmas. 

16) Martius-i, tavaszelő, böjtmáshava; Julius-i, nyárhó, sz. Jakab-

hava; December-bris, télelő, karácsonhava; — Carpathus-i, Kárpát; Olym-

pus-i, thessaliai hegy;— nőneműek: Aethna-ae, szicíliai, Ida-ae, krétai, 

Ossa-ae, thessaliai hegy; — Belga-ae, belgiumi, Spartiátes-ae, spartai lakos; 

— Boreas-ae, északi, Zephyrus-i, nyugati szél; — Ister-tri, Duna, Tibi-

scus-i, Tisza; Sequana-ae, Szajna; Albis-is, Elbe folyó. 

17) Aeneis- Idis, latin-, Ilias-ádis, görög hősköltemény;- - Centau-

rus-i, Hercules-is, hajók; — Babylon-önis, Corinthus-i, városok; — Cyprus-i, 

Leranus-i, szigetek;—Aegyptus-i, Locris-xdis, tartományok; Ilungaria-ae, 

Gallia-ae, országok; — de hímneműek: Pontus-i, ázsiai tartomány; Ilelles-

) 
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18. Nő a fák neme is; míg kimet vonz oleaster. 

19. Suber-, acer-, robur-, s a süer-re\ j ár a középnem. 

20. Semleges a vég um; de az emberi névre nem illik. 

21. Semleges a többes, ba a végzetet a bötü zárja. 

22. Ae végű többest a nönemszócska jelezze. 

23. /-re menő többes himjelzöt vesz maga mellé. 

24. A bötühöz s elvont szóhoz járul a középnem, 

25. S minden igéhez, mely főnévül áll a beszédben. 

B) A végzetből meghatározhatók. 

A v é g z e t . 

26. Első névragozás a végzete nöjelezöt kér. 

27. Adria, mint tenger, h ím, és a cometa, planéta, 

28. Es mammona. Középnemet óhajt pascha s a manna. 

29. Harmadik ejtegetés a vége középnemü lészen. 

pontus-i, Dardanellák; Isthinus-i, korinthusi földszoros; Bosporus-i, ten-

gerszoros. 

18) Pinus-i, fenyűfa; cornus-i, somfa; fraxinus-i, körösfa; malus-i, 

almafa (malns-i, árboc, hímnemű); — oleaster-tri, vadolajfa. 

19) Suber-öris, dugaszcser; acer-éris, juharfa; robur-öris, cserfa; 

siler-eris, rekettyefűz. 

20) Templum-i,egyház;pallium-i, köpeny; — idetartoznak: Belgium-i, 

Németalföld, Illyricum-i, Illirország; — Lugdunum-i, Lyon , francia város, 

stb. — de az um végű nönevek nőneműek: Glycerium-i, Phronensiuin-i. 

21) Castra-örum, tábor; biblia-örum, szentírás; Bactra-örum, Media 

anyavárosa; Susa-örum, perzsa város. 

22) Literae-árum, levél; nundinae-árum, vásár; — idetartoznak: 

custodiae-árum, őrség; excubiae-árum , nappali őr; operae-árum , munkás; 

vigiliae-árum, éji őr. 

23) Liberi-örum, magzatok; Superi-örum , égiek; ide tartoznak: 

Parisii-őrum, Páris; Gabii-orum, város a régi Latiumban, stb. 

24—25) 0 rotundum, kerek o; Caesar dissy labum, Caesar kéttagú 

szó; dulce est pro patria mori, édes a hazáért meghalni. 

26) Ala-ae, szárny; sagitta-ae, nvil; panthera-ae, párduc. 

27—28) Adria-ae, velencei tenger (ha város, nőnemű); cometa-ae 

üstökös-, planeta-ae, bolygó-csillag; mammona-ae, gazdagság; — Pascha-

ae, v. -tis, húsvét; manna (ragozhatlan), mennyei kenyér. 

29) Aroma-átis, fűszer; poema-átis, költemény; smigma-atis, szappan. 

1* 
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E v é g z e t . 

30. Semlegesül vedd c-t a latinban; példa monile. 

31. Nőnemű lesz Rhodope s aloe a többi göröggel. 

I , o v é g z e t. 

32. Semleges i , hím o végzet; mint pugio, gummi. 

33. Nöjelzőt kap io, elvont fogalomra utalván. 

34. Ezt követendi caro, coenatio, portio, és a 

35. Do, (jo végzetüek; míg pondo középnemet élvez. 

36. Harpago h ím, s cxido, ordo, cardo, Ugo s udo. 

U9 cf d v é g z e t . 

37. Semleges u , c , d végzet; mint id, s a gelu, lac. 

/>, t v é g z e t . 

38. Semleges a f , l. Mugil, sal, sol neme kim lesz. 

30) Monile-is, aranylánc; mare-is, tenger, cubile-is, szoba. 

31) Rhodope-es, hegy Thraciában; aloe-es, igen keserű fű; rausice-

es, zene; ode-es, ének, dal; — semleges e három ragozhatlan, többes-

számú: cete, cethal; mele, kellemes dal; Tempe, kies völgy Thessaliá-

ban, vagy szép kert. 

32) Pugio-önis, tör; carbo-önis, szén; unió-önis, gyöngy; — gum-

mi, mézga; sinapi, mustár, ragozhatlanok. 

33) Oratio-önis, beszéd; regio-önis, tartomány; unio-önis, egyezség. 

34—35) Caro-carnis, hús; coenatio-onis, étterem; portio-önis, rész-

let, adag; — grando-Tnis, jégeső; magnitudo-Ynis, nagyság; imago-Tnis, kép; 

lanugo-Ynis, pehely; — pondo (ragozhatlan) súly. 

36) Harpago-önis, horgony; cudo-önis, bőrsisak; ordo-Ynis, rend; 

cardo-Ynis, ajtósark; ligo-önis, kapa; udo-önis, szőrharisnya; és margo-Ynis, 

széle valaminek. 

37) Genu-u, térd; tonitru-u, mennydörgés; gelu-u, fagy; — id-eius, 

az; lac-lactis, tej. 

38) Caput-Ytis, tej; sinciput-Ytis, a fej előrésze; — mel-lis, méz; 

tribunal-ális, Ítélőszék. — Mugil-Ylis, tengeri hal; sal-is, só; sol-is, nap. 
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An, i n , on v é g z e t . 

39. An, in, on hím. Nö sindon, icon, meg aedon, 

40. S alcyon. A görög on ragozása középjelezöt kap. 

En v é g z e t . 

41. Semleges en. — De hymen, ren hímet igényel, 

42. És splen, és a lien, atagen s pecten-nel a lichen. 

Ar v é g z e t . 

43. Semlegesül vedd ar-1; mint par-i, s wecíar-ral a bacchar-t 

Er végzet. 

44. Hímek az er végük. — De középnemti a laver, uber, 

45. Tuber, iter, spinther, laser, cicer, és a papaver. 

46. Ver, siser, és a piper, valamint verber, s a cadaver. 

39—40) Paean-ánis, hadi ének; delphin-inis, cselle; agon-önis, küz-

dés , verseny. — Sindon-ön is, vékony gyolcs; icon-Önis, kép; aédon-önis, 

fülemile; alcyon-önis, jégmagár. — Barbiton-i, lant; evangelion-i, öröm-

hír, üdvirat; Pelion-ii, hegylánc Thessaliában; enchiridion-ii, kézikönyv; 

symbolon-i, jelkép. 

41—42) Luinen-Tnis, világosság; solamen-ínis, vigasz. — Hymen-

énis, menyegzői ének; ren-énis, vese; splen-enis, és lien-énis, lép; atagen-

enis, császármadár; pecten-ínis, fésű; lichen-énis, szeplő, moh. 

43) Par-aris, társ, pár; nectar-áris, istenek itala; bacchar-áris, fe-

kete pöszérce (növény); calcar-aris, sarkantyú; exemplar-áris, példány; 

iubar-aris, sugárzó fény. 

44—46) Ager-ri, szántóföld; liber-bri, könyv; carcer-eris, börtön; 

culter-tri, kés; cancer-cri, rák; imber-bris, záporeső; aper-ri, vadkan. 

Laver-eris, zsázsa, Isten korsócskája; uber-eris, tőgy; tuber-eris, daganat, 

púp; iter-itineris, út; spinther-eris, kapocs, csat; laser-eris, bűzaszat; 

cicer-éris, bagolyborsó; papaver-eris, mák; ver-éris, tavasz; siser-eris, 

sárgarépa, murok; piper-éris, bors; verber-eris, verőpálca v. vessző (a 

többesszámban verés); cadaver-eris, holttest, dög; zingiber-eris, gyömbér. 

Nőnemű: linter-tris, csónak, teknő. 



Or v é g z e t . 

47. Híiujelzöt veszeu or. — Nőnemhez járul az arbor. 

48. Semlegesül szerepel cor, ador, s aeguor-vsd a marmor. 

V r v é g z e t. 

49. Semleges ur. — Furfur, vultur, turtur neme hím lesz. 

As végzet. 

50. As nő. — Semleges a vas-vasis, fas a nefas-sal. 

51. Hímre utald elephas-t, adamas-t, as-1 és a tiaras-t, 

52. S vas t (vadis)y a hellén első ragozásu nevekkel. 

IJs végzet. 

53. Nőneműekkel tart es vég. Hímet követelnek 

54. Limes, pes, fomes, termes, palmes-sel a trames, 

55. Es gurges, poples, valamint cespes-sel a vepres, 

56. Es paries, stipes, s a meri- kapcsolva -dh'es-sel; 

57. így a harmadik és első ragozásu görög szók. 

58. Hippomanes, panaces, cacoethes semlegesül áll. 

47) Dolor-öris, fájdalom; rigor-öris, szigor. — Arbor-öris, élőfa. 

48) Cor-cordis, sziv; ador-öris, lisztláng; aequor-öris, sikság, ten-

ger ; marmor-öris, márvány. 

49) Ebur-öris, elefántcsont, sulplmr-uris, kén. — Furfur-üris, korpa; 

vultnr-üris, saskeselyű; turtur-üris, gerlice. 

50) Levitas-átis, könnyelműség; pietas-átis, ájtatosság, kegyelet. — 

Vas-vásis, edény, hordó (többese: vasa-örum); fas (ragozhatlan), szabad, 

jogos; nefas (ragozhatlan), nem szabad, jogtalan. 

51—52) Elephas-antis, elefánt; adamas-antis, gyémánt; as-assis, ró-

mai rézpénz (24 latnyi); tiaras-ae, föveg; vas-vádis túsz; — Boreas-ae, 

éjszaki, Caecias-ae, éjszakkeleti szél. 

53—56) Clades-is, csata; merges-ítis, kéve; quies-étis, nyugalom. 

Limes-Ttis, határ; pes-edis, láb; fomes-Ttis, tapló; termes-Ttis, gyümölcsös 

ág; palmes-itis, szőlővessző; trames-ítis, ösvény; gurges- ítis, örvény, 

poples-ítis, térdhajlás; cespes-itis. pázsit; vepres-is és vepris-is, tövisbo-

kor; paries-étis, fal; stipes-ítis, karó; meridies-ei, dél. 

57) Magnes-étis, delej; tapes-etis, szőnyeg; cometes-ae, üstökös-

csillag ; planetes-ae, bolygócsillag. 

58) Hippomanes (ragozhatlan), lóméreg; panaces-is, mindent gyó-

gyító szer; cacoethes-is, gonosz szokás. 
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Is végzet. 

59. Is vég nönemü lesz. Hím sentis, piscis, aqualis, 

60. Angvis meg fnstis, callis, follis meg az ensis, 

61. Glis, mensis, vectis, torris, postis-sal az orbis, 

62. És sangvis, cenchris, collis, vomis meg a cassis, 

63. Mugilis és a lap is, vermis, fascis s a canalis, 

64. Ungvis meg cucumis, caulis, pulvis meg az axis; 

65. S a nis végzelüek, mint panis, s as-bul a fajzat. 

Os végzet. 

66. Hímnemmel j á r os-: növel dos, cos meg az arbos, 

67. Semlegesek lesznek chaos, os, melos, Argos, epos-sal. 

UH v é g z e t a II. és IV-ik r a g o z á s b a n . 

68. Hím az us a negyedik vagy második ejtegetésben. , 

69. Porticus és a tribus, manus, alvns, acus neme nö lesz, 

70. Es a humus, vannus, meg carbasus és colus, idus, 

71. Meg domus és jicus, ba gyümölcs; mert hím ha betegség. 

59—64) Avis-is, madár; sitis-is, szomjúság; vestis-is, ruha. — Sen-

tis-is, tövisbokor; piscis-is, hal; aqualis-is, vödör; angvis-is, kigyó; fu-

Stis-is, bot; callis-is, ösvény; follis-is, fuvó; ensis-is, kard; glis-Iris, pele, 

patkány; mensis-is, hónap; vectis-is, emeltyű, emelő-rúd; torris-is, tüzes 

üszög; postis-is, ajtófél; orbis-is, kerék, tányér, földkerekség; sangvis-

inis, vér; cenchris-is vagy -ídis, mérges kigyó (ha ormadár, nőnemű); 

eollis-is, domb; vomis-éris, szántóvas; cassis-is, vadászháló (cassis-xdis, 

sisak, nőnemű); mugilis-is, tengeri hal; lapis-ídis, kő; vermis-is, féreg; 

fascis-is, nyaláb; canalis-is, csatorna; ungvis-is, köröm; cucumis-is, vagy 

eris, ugorka; caulis-is, növényszár, torzsa; pulvis-eris, por; axis-is, tengely. 

65) Panis-is, kenyér ; finis-is, vég; funis-is, kötél; — de nőneműek : 

coronis-Idis, oszlopfejezet; tyrannis-Tdis, kényuraság. Az as összetesei : 

semissis, tressis, decussis, fél, három, tiz as, vagy római rézpénz. 

66) Flos-öris, virág; honos-öris, tisztelet; ros-öris, harmat; — dos-

ötis, nászajándék; cos-őtis, köszörűkő; arbos-öris, élőfa. 

67) Chaos (ragozhatlan), zűrzavar; os-öris, száj; os-ossis, csont: 

melos (ragozhatlan), ének; Argos, görögváros, (többese Argiorum); 

epos-eos, hősköltemény. 

68) Digitus-i, ujj; morbus-i, betegség; arcus-us, iv; sensus-us, 

érzés, érzék. 

69—71) Porticus-us, csarnok; tribus-us, néposztály; manus-us, kéz; 
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72. Legtöbb os hellen végű idomulva latinra, 

73. Majd hímjelzöü, úgymint prologus, paradisus, 

74. Majd meg nőnemű lesz, valamint diphthongus, eremus. 

75. Semlegesekhez adod virus-t a mély pelagus-sal. 

Us v é g z e t a IlI-ik r a g o z á s b a n . 

76. Harmadik ejtegetés us vége középnemü lészen. 

77. Hím a lepus, mus, pus, s ennek hellen szűleményi. 

78. Lagopus, ha növény vagy szárnyas, nÖDemet óhajt. 

79. így a palus, tellus, subscus, meg a mennyei virtus, 

80. Es a salus, valamint a pecus-pecudis, meg az incus, 

81. S a mellyek servus-, iuveniss a senex-bűi erednek. 

82. Semlegesül vedd aes-t. Laus, fraus nőnemre utalvák. 

£ v é g z e t . 

83. Nőnemű s végzet, ha együtthangzó megelőzi. 

alvus-i, has; acus-us, varrótű, (acus-i, tengeri hal, hímnemű; acus-éris, 

polyva, semleges); huinus-i, termőföld; vannus-i, szórólapát; carbasus-i, 

íinom spanyol len (többesben carbasa-orum, vitorla, semleges); colus-i, 

rokka, guzsaly; idus-uum, a hónap 13. vagy 15-ik napja; domus-us, ház, 

lak; ficus-us, fügefa v. gyümölcs (ficus-i, fügefekély, hímnemű.), 

72—74) Prologus-i, előszó; paradisus-i, éden, vadaskert; — diph-

íhongus-i, kettőshangzó; eremus-i, magány. 

75) Virus (ragozhatlan), méreg; pelagus-i, mély tenger. 

76) Genus-éris, nem; frigus-öris, hideg; thus-üris, tömjén. 

77) Lepus-öris, nyúl; mus-üris, egér; pus-ödis, láb; s ennek össze-

tetten apus-ödis, lábatlan, rosz lábú; tripus-ödis, háromlábú asztal. 

78) Lagopus-ödis, nyullábfű vagy havasi madár. 

79—80) Palus-üdis, mocsár (palus-i, karó, hímnemű); tellus-üris, 

föld; subscus-üdis, gerendaszorító; virtus-ütis, erény; salus-ütis, üdv; pe-

cus-üdis, barom; incus-üdis, ülővas. 

81) Servitus-ütis, szolgaság; iuventus-ütis, ifjúság; senectus-ütis, 

öregség, vénség. 

82) Aes-aeris, réz, érc. — Laus-dis, dicséret; fraus-dis, csalárdság. 

83) Ars-tis, művészet, mesterség; hyems-emis, tél; frons-tis, hom-

lok; raens-tis, ész. 
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84. Hímekiil állnak ezek: fons, pons meg seps a rudens-sel, 

85. Mons, dens és a chalybs, s as részei; példa triens rá ; 

86. Es a többtagú ps; mégis forceps neme nö lesz. 

X végzet. 

87. X nöjelzöt kér. De Eryx, grex hímet igényel, 

88. Es spadix, bombyx — selymér, — fornix, meg a phoenix, 

89. Es a calixcoccyx, meg oryx, varix, a calyx-sal, 

90. Szintén a volvox, quicunx, septunx a deunx-sal. 

Ax, ex v é g z e t . 

91. Többtagú ax és ex végük hímnemre utalnak. ¿ ¿ ^ ^ ^ 

92. Nőneműek thomex, halex, smilax, meg a f o r n a x - ^ 

93. És forfex, vibex, carex, valamint a supellex. : - ^ ; ^ . 

vói ^ f/J 
94. Főnévül állván a jelző, oly nemet óhajt, ^ s ? / ^ & ' 

95. Millyen a főnévé; igy hím sonipes, — de bidens nö. 

84—85) Fons-tis, forrás; pons-tis, híd; seps-is, mérges kígyó; 

i'udens-tis, hajókötél; mons-tis, hegy; dens-tis, fog; chalybs-is, acél; 

triens-tis, az as harmada = 8 lat, sextans-tis, hatoda = 4 lat. 

86) Hydrops-öpis, vizkórság; epops-Öpis, banka; ide tartozik e há-

rom egytagú: gryps-gryphis, grifmadár, thrips-Ipis, faféreg; ips-Tpis, sző-

lőféreg; — forceps-Tpis, harapófogó. 

87—90) Fax-ácis, szövétnek; lex-cgis, törvény; nux-ücis, dió. — 

Eryx-cis hegy Siciliában; grex-egis, nyáj; spadix-Icis, pálmafaág; bom-

byx-ycis, selymér (mint selyem nőnemű); fornix-ícis, bolt, boltív; phoenix-

ícis, arabiai madár; calix-ícis, kehely, pohár; coccyx-ygis, kakuk; oryx-

ygis, zerge; varix-ícis, dagadt vérér; calyx-ycis, virágkehely; volvox-öcis, 

szőlőlevélbe tekeredő féreg; quicunx-cis, 10 lat; septunx-cis, 14 lat; de-

unx-cis, 22 lat. 

91) Thorax-ácis, mellvért; apex-íeis, csúcs, tető; silex-ícis, kova. 

92—93) Thomex-Tcis, madzag; halex-ecis, sóshal; smilax-ácis, olasz-

bab; fornax-ácis, kályha; forfex-Tcis, olló; vibex-ícis, veréshely; carex-

Icis, sás; snpellex-ectílis, bútor (a többesben supellectilia-ium semleges). 

94—95) Sonipes-edis (equus), paripa; oriens-tis (sol), kelet; mola-

ris-is (dens), zápfog; — bidens-tis (ovis) juh, (kétfogú, mert két foga 

nagyobb a többinél); bipennis-is (securis), kétélű bárd; continens-tis (terra), 

szárazföld; consonans-tis (litera), mássalhangzó. 
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96. Semleges a jelző, ha nem értesz alatta önállót. 

A végzet e r ej é r ö l. 

97. Néha nem a végzet, de a szó értélye határoz 

98. A nem-jelzésnél; igy Zeugma, Reate s a Tibur 

99. Semleges, és Hispal, valamint Praeneste s a Caere. 

100. AUia nöjelzöt, hímet kap Sulmo s a Narbo. 

* * 
* 

101. A föfajra tekint olykor jelezésben a költész, 

102. Honnan az alfajnak nemeit kijelölni szokása; 

103. így bubo volucris, Iader meg fiumen után jár. 

G) A szokásból és tekintélyből meghatározhatók. 

1) K é t e s n e m ű e k . 

104. A hím- és a nöjelzöt fölváltva veszik föl: 

-105. Grossus, adeps, atomus, Umax, torques, s a phaselus, 

106. Saobs, serpens, finis, corbis, s a dies a rubus-sal, 

107. Semleges avvagy hím a Nar, vulgus, meg az Anxur. 

96) Dulce est reminisci, édes. visszaemlékezni; pulchrum est scire, 

szép tudni. 

97—99) Zeugma-atis, város Syriában; Keate, Rieti, város Olaszhon-

ban; Tibur-is, Tivoli, város Olaszhonbaj); Hispal-is, Sevilla, város Spa-

nyolhonban; Praeneste-is, Palestrina, város Olaszhonban; Caere (ragoz-

hatlan), Cervetro, falu Etruriában. 

100) Allia-ae, Aja, folyó Olaszhonban; Sulmo-önis, Sulmona, város 

Olaszhonban; Narbo-önis, Narbonne, város Franciaországban. 

101—103) Bubo fera, vad bagoly, követi volucris nemét, mely nő-

nemű; Iader lentum, lassú Iader, követi flumen nemét, mely semleges. 

104—106) Grossus-i, éretlen fiige; adeps-ípis, háj, zsir; atomus-i, 

parány; limax-ácis, csiga; torques-is, aranylánc; phasélus-i, sajka; serobs-

öbis, verem; serpens-tis, kigyó; finis-is, vég; corbis-is, kosár; dies-éi, 

nap: rubus-i, csipkebokor, vadszeder. 

107. Nar-áris, Nera, olaszhoni folyó; vulgus-i, köznép; Anxur-űris, 

Terracina, vái'os Campaniában. 
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2) R i t k á n n ő n e m ű e k . 

108. Hímnemű bubo, specus, cortex, pumex-sel a pulvis, 

109. Calx is mint lábsark, a silex és margó, palumbes. 

110. Óva jelezze ezen neveket nőnemmel a költész. 

3) R i t k á n h í m n e m ű e k . 

111. Nőneműek: volucris s animans, stirps és a cupido, 

112. Sard-dal -ónix és grus meg onyx, clwhis-QdX az ales, 

113. Talpa a linter-rel, meg lynx és dama penus-sal; 

114. Hímekül ugy veheted, ha borostyán környezi fődet. 

115. Osi latin írók a frons-t, pinus-1, a iubar-Y3\ 

116. Hímekhez sorolák bajdau, — de követni tilalmas. 

4) V e g y e s n e m t i e k . 

117. Minden lelkes lény, melly egy nemszócska alatt a 

118. Hím- és nőre utal, mindenha vegyesnemet élvez. 

108—109) Bubo-önis, bagoly; specus-us, barlang; cortex-ícis, faké-

reg; pumex-ícis, tajtkő; pulvis-eris, por; calx-cis, lábsark; silex-ícis, ko-

va; margo-inis, széle valaminek; palumbes-is, vadgalamb. 

111—114) Volucris-is, madár; animans-tis , állat; stirps pis, nemzet-

ség; cupido-ínis, vágy, kívánság; sardonix-íchis, drágakő; grus-üis, daru; 

onyx-ychis, köröm; clunis-is, far; ales-Ttis, szárnyas, madár; talpa-ae, 

vakond; linter-tris, csónak, teknő; lynx-cis, hiúz; daina-ae, őz; penus-us 

és -i, eleség, takarmány. 

115 -116) Frons-dis, lomb; pinus-i és -us, erdei fényű; iubar-áris, 

sugárzó fény. 

117—118) Lepus-öris, nyúl; passer-eris, veréb; pavo-önis, páva; — 

anas-átis, kácsa; alauda-ae, pacsirta; felis-is, macska; ovis-is, juh; — a nem 

megkülönböztetése végett a himeknél femina, a nőstényeknél mascula 

jelzőt használhatunk; igy mondhatj uk: angvis femina (nőstény kigyó) 

Cicero-, és: anatum mascularum sangvis (a him kácsák vére), Pl in ius 

szerént. 
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II. 

SZABÁLYOK 
az igék múltjairól és hányni szavairól. 

I. Altalános szabályok. 

1. A gyökigék szabnak törvényt a szülöttnek; azonban 

2. E törvényiül elüt néhány, mire hasznos ügyelni. 

3. A gyökigék ha előtagukat kettőzik a múltban, 

4. Elveti azt a szülött, — praecurro, repungo kivétel, 

5. S mellyek sto, posco, do, disco igékbiil erednek. 

I g é k m u l t és h a n y a t s z ó n é l k ü l . 

6. Számos igére akadsz, melynek nincs múltja s hauyatja. 

7. Mint glisco, vergo, fertő, meg polleo, vado, 

8. Ambigo és satago, qiiaeso, meg hisco, fatisco, 

9. Maereo és aveo, ríngor ,-furo, aio meg angor, 

10. Es vescor, liquor, medeor, valamint reminiscor. 

1) Emo-ére, érni, emtum; coemo-ére, coemi, coemtum, vásárlók; 

orno-árc, ornavi, ornatum, ékesítek; exorno-áre, ávi, atum, fölékesítek. 

2) Neco-áre, necavi, necátimi, ölök; enecoáre, enecui, enectum, 

uiegölök; — plico-áre, plicui, plicTtnm, redőzök; multiplico-are, ávi, átum, 

sokasítok, szorzok. 

3—5) Cado-ére, eecidi, esem, concido-ere, coneídi, összeesem; — 

tango-ére, tetTgi, érintek; attingo-ere, attígi, megérintek. Kivétetnek: 

praecurro-ere, praecueurri, előfutok; repungo-ére, repupugi, visszaszurok; 

— adsto-áre, adstíti, mellette állok; reposco-ére, repoposci, visszakívá-

nok; pessumdo-are, pessumdédi, eltékozlok; addo-ere, addidi, hozzáadok; 

addisco-ere, addidici, megtanulok. 

6—10) Glisco-öre, növekedem; vergo-ére, hajlom valamire; ferio-

Ire, ütök; polleo-ere, birok valamivel; vado-öre, megyek; ambigo-ere, 

kétkedem; satago-ere, szorgalmatoskodom; quaeso (hiányos) kérek; 

hisco - ere , megnyílom , hasadok ; fatisco - ere , repedek , hasadok ; 
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11. így a név- s igesztílte igék: mitesco, tepesco; 

12. S a sco végzetiiek, mellyek kezdésre mutatnak, — 

13. Bárha szülőjének múltját bírhatja a magzat; — 

14. Végre az elmélést jelelők mind, esurio-n ktil. 

II. Részletes szabályok, 

E l s ő i g e r a g o z á s . 

15. Atum-ot és avi-t vesz az első múltja s hanyatja, 

16. Mint neco\ mert a szülött necui-t nectum-mai igényel. 

17. A cubui, domui, crepui, vetni tonui-val, 

18. Es sonui itum-ot követelnek mind a hanyatban. 

19. A cnbo m böttível gyarapodván, harmadiké lesz, 

20. Mely múltját s hanyatát m nélkül képezi mindig. 

21. A mico csak micui-t kap; dimico atum-ot, avi-\. 

22. Frictum-ot ad fricui, secui meg sectum- ot óhajt. 

maereo-ére, búsulok, kesergek; aveo-ére, kívánok; ringor-ringi, agyarko-

dom; furo-ére, dühödöm; aio (hiányos) mondok, állítok valamit; angor-

fingi, szorongok, gyötrődöm; vescor-vesci, élek vele; liquor-liqui, olva-

dok; medeor-éri, gyógyítok; reminiscor-sci, emlékezem. 

11—13) Mitesco (mitis-ből) -cere, szelídülök; humesco (humor-bul) -cere, 

nedvesedem; — tepesco (tepeo-bul) -cere, tepui, melegedni kezdek: fri-

gesco (frigeo-bul) -cere, frixi, fázni kezdek; floresco (Horeo-bul) -ere, florui, 

virágozni kezdek; calesco (caleo-bul) -cere, ealui, hevülni kezdek stb. 

14) Emtürio-Ire, venni akarok; dormitfuío-Tre, alhatnám; scriptürio-

íre, készülök irni; kivétetik: esürio-Ire, ehetném, éhes vagyok, múltja 

esurivi, hanyatszava esurltum. 

15—16) Amo-áre, amavi, amátum, szeretek; laudo-áre, laudávi, 

laudátnm, dicsérek; — neco-áre, necavi, necátum, ölök; — eneco-áre, 

enecui, enectum, megölök. 

17—18) Cubo-áre, cubui, cubítum, fekszem; domo-áre, szelídítek; 

crepo-áre, zörgök, pattogok; veto-áre, tiltok; tono-áre, dörgök; sono-áre, 

hangzóm, zengek (jövő igeneve sonaturus). 

19—20) Accumbo-ére, accubui, accubítum, melléfekszem; decum-

bo-ére, lefekszem; occumbo-cre, lehanyatlom, meghalok. 

21) Mico-áre, csillámlom; — emico-áre, kitiindöklöm, kitűnöm; 

— dimico-áre, harcolok. 

22) Frico-áre, vakarok, dörzsölök; seco-áre, vágok (jövő igenevök 

fricaturus, secaturus). 
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23. Lavi-hoz lotum, lautum járul, s a lavatum. 

24. A lavo összetesít, mint dűuo, harmadik adja. 

25. Potum-, potatum-, s potavi-1 poío igényel, 

26. Iuvi-t ad a iuvo csak; de az adiuvo iütum-ot, is nyer. 

27. Mondd plicui, plicitum, — mindkettőt ttiri szülötte. 

28. Supplico és replico rendes, meg a uévhiil eredtek. 

29. Do dátum- és dedi-t ad , s első ragozásu szülötti, 

30. A satis- és venum-, pessum-, circwra-mal egytilvén. 

31. Sto statum-, sieti-1 ad ; stiti-1 adnak a töle eredtek, 

32. És stítum-ot, gyakoribb statum-képezte hanyatjok. 

M á s o d i k i g e r a g o z á s. 

33. Második a múltban s a hanyatban ui-1 kap ¿ífmn-mal; 

34. Mint moneo, taceo;— a torreo tostum-ot óhajt. 

35. Sorbeo társival m-t követel, de hanyatja hiányzik. 

23) Lavo-áre, mosok. 

24) Diluo-ere, szétmosok; eluo-ere, kimosok. 

25) Poto-áre, iszom. 

26) Iuvo-áre, segítek; — adiuvo-áre, adiuvi, adiötum. 

27) Plico-áre, redőzök;— applico-áre, applicavi, applieatum és ap-

plicui, applieitum', hozzáillesztek; explico-áre, ávi, átum és ui, itum, 

kifejtek. 

28) Supplico-áre, könyörgök; replico-áre, felbontok; — duplico 

áre, kettőzök; multiplieo-áre, sokasítok, szorzok, — multjok ávi, h. sza-

vok átum. 

29—30) Do-dáre, adok; satisdo, kezest állítok; venumdo, áruba 

bocsátok, pessumdo, eltékozlok, circumdo, körülveszek, multjok dSdi, 

h. szavok dátum; — de a Ill-ik ragozású összetettek; mint: addo-ere, 

hozzáadok; prodo-ére, elárulok; vendo-ere, eladok, didi és dltum-ot 

vesznek föl. 

31—32) Sto-áre, állok; — praesto-áre, fölülmúlok valakit, praestiti, 

praestítum és praestátum; adsto-áre, mellette állok; consto-are, valamiből 

állok; obsto-áre, ellentállok, stiti- és státum-mal képeztetnek (jövő ige-

nevök mindig staturus). 

33—34) Moneo ere, intek; taceo-ere, hallgatok; — arceo-ere, til-

tok (hanyatszava nincs, csak az összetételben; mint exerceo-ére, gyakor-

lok, exercui, exereítum); — torreo-ere, aszalok. 

35) Sorbeo-ere, hörpölök; absorbeo-ere, fölhörpölök, lenyelek; — 

mégis absorbeo-nak múltja absorbui és absorpsi, hanyatszava absorptum. 
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36. Doctum ot ad doceo; teneo meg tentum-ot élvez. 

37. Censeo censum-oak, mistum-nak misceo örvend. 

38. A timeo s a középige mind vesz m-t, de hanyatlan. 

39. Adj itum-ot valeo-, careoplaceo-, doleo-oak, 

40. Pareo-} és iaceo-, caleo-, noceo-, s liceo-nak. 

41. Di, sum-ot ad videó, sedeo és prandeo; kettős 

42. $-sel jár sesswm; — stridi hanyatát ne keressük. 

43. Mordeo morsum-ot ad , kettőzött múltja momordi; 

44. így képezd spondet, tondet, s a pendeo múltját. 

45. Mansum-ot ad mansi; minui-1 nyer a múltban az e-, in-, 

46. Prae-, s pro-val képezte szülött, — s mindnyája hanyatlan. 

47. Haereo si, sum-ot ad , meg svadeo, mulceo, ardet, 

48. Tergeo, mulgeo-yal ridet; mondd torqueo tortum. 

49. Lesz iubeo iussi, iussum, s indulgeo si, tum. 

50. Urgeo csak s/-t óhajt; így fulgeo, turgeo, s alget. 

36) Doceo-ére, tanítok; teneo-ére, tartok. 

37) Censeo-ere, ítélek, számbaveszek (az összetettek közöl csak 

recenseo, előszámlálok, bír h. szóval: recensum és recensltum); misceo-

ére, keverek (h. szava mixtum is). 

38) Timeo-ere, félek; calleo-ere, értek valamihez; splendeo-ére, 

fényiem. 

39—40) Valeo-ére, birok valamivel, egészséges vagyok; careo, 

szűkölködöm; placeo, tetszem; doleo, bánkodom; pareo, engedelmeske-

dem; iaceo, fekszem; caleo, hevülök; noceo, ártok; liceo, elárvereltetem, 

(igy licet, szabad); — ezek többnyire csak a jövő igenévben fordulnak 

elő; mint: valiturus stb. 

41—42) "Video-ere, látok; sedeo-ere, ülök; prandeo-ere (prandi és 

pransus suin), reggelizek, vagy ebédelek; strideo-ere, csikorgok. 

43—44) Mordeo-ére, harapok; spondeo-ére, fogadok valamit; ton-

deo-ére, nyírok, beretválok; pendeo-ere, függök. 

45—46) Maneo-ére, maradok; remaneo-ére, remansi, sum, elmara-

dok; de emineo-ére, kitűnöm; imroineo-ere, közelgek; praemineo ere, 

feltűnöm; promineo-eie, kiállók — a multat ui-val képezik. 

47—48) Ilaereo-ére, ragadok valamihez; svadeo-ére, javaslok; mul-

ceo-ére, simogatok ; ardeo-ére, égek, fölgyúladok; tergeo-ere, törülök; 

mulgeo-ere, fejek; rideo-ere, nevetek; — torqueo-ere, csavarok. 

49) lubeo-ere, parancsolok; — indnlgeo-ere, megengedek valamit. 

50) Urgeo-ére, kényszerítek, sürgetek; — fulgeo-ére, fénylem ;turgeo-

ere, duzzadok; algeo-ére, fázom. 
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51. Lugeo-nak luxi lesz múltja, banyatja szokatlan. 

52. Luceo csak luxi-1 veszen, így a frigeo frixi-i. 

53. Auxi és auctum jellemzi az augeo igét. 

54. Afleo, és vieo, neo, deleo, etum-ot, évit 

55. Nyújt , s a pleo-nemzette igék; mint repleo, complet. 

56. Clvi társa citum ; — negyedik ragozásu a magzat. 

57. Adj oZeo-nak ui-t, s itum-ot, s valamennyi szülöttnek, 

58. A melly illatot ad; — ha nem illatos, etum-ot., évi-1, 

59. Míg abolevit itum-, adolevi ultum-ot élvez. 

60. A veo-bul vi, tum%, — cautum leszen a caveo-bul. 

61. Fautum-ot ad faveo; conniveo vi, xi-t elégli. 

62. Ferveo ferbui-1 ad; — míg langveo langui-i óhajt. 

63. Pavi-1 akar paveo: m i g flaveo, liveo árvák. 

51) Lugeo-ere, gyászolok, kesergek (luctus-us csak mint 4-dik ra-

gozásu főnév fordul elő). 

52) Luceo-ere, világitok; frigeo-ere, fázom. 

53) Augeo-ere, nagyítok, öregbitek. 

54—55) Fleo-ére, sírok; vieo-ere, abroncsolok; neo-ere, fonok; 

deleo-ére, eltörülök; — repleo-ére, újra töltök, kiegészítek; compleo-

ére, megtöltők. 

56) Cieo-ere, mozdítok; — concieo-ére, vagy concio-lre, buzdí-

tok; excieo-ere v. excio-ire, felindítok ; percieo-ere, vagy percio-Ire, nógatok, 

multjokban Ivi-t, h. szavukban ítum-ot vesznek föl; — de accio~Tre, elő-

idézek, hívok, Ivi-t és Itum-ot. 

57—58) Oleo-ere, szagos vagyok; — oboleo-ere, büdös vagyok; 

redoleo-ere, szagos vagyok; — ex oleo-ere, elavulok; inoleo-ére, bele-

vagy ránövök. 

59) Aboleo-ere, megszüntetek valamit; — adoleo-ere, 1) füstöléssel 

áldozok, s ekkor adolui, aduitura; 2) növekedem, s ekkor adolevi és 

adolui, adultum. 

60) Moveo-ere, mozdítok; removeo-ere, elmozdítok ; voveo-ére, fo-

gadok; — caveo-ére, ovakodom. 

61)Faveo-ére, kedvezek; conniveo-ere, hunyorítok, elnézek valamit. 

62) Ferveo-ére, (néhutt múltja fervi is), buzgok, pezsgek; — lan-

gveo-ére, lankadok. 

63) Paveo-ére, félek, csüggedek; — flaveo-ére, sárgulok; liveo-ére, 

kékülök. 
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64. Audeo ausus-sal, gavisus gaudeo-yal jár. 

65. A soleo egyedül solitus-sal képezi múltját. 

H a r m a d i k i g e r a g o z á s . 

lo végze tü igék . 

66. A specio s lacio fajzatja kap ectum-ot, exi-t. 

67. Elicio nyer ui-t s itum-ot, feci-1 veszi factum. 

68. Iactum-m&l ieci-, fossum-mai társul a fodi. 

69. Mondd fugi, fugitum) — sapio sapui-1 sapii-ved 

70. Tartja hanyat nélkül; cupio nemz Itum ot, m-t. 

71. Cepi-1 s captum-ot ad capio; ös coepio coepi-t 

72. Coeptum-mai követel; — rapui-t kér társul a raptum. 

73. Mondd peperi, partom, paritums; — fajzatit adja 

74. A negyedik. Cussi, cussum guatio-bul a magzat. 

l Jo és bo v ég ze t ü i g é k . 

75. Utum-ot és ui-t ád az uo; rá düuo példa. 

76. A 7'wo-nál ruitum, — de utum lesz minden utódnál. 

77. Struxi structum-mal, fluxi jluxum-ma] együlnek. 

64) Audeo-ere, merek, bátorkodom; — gaudeo-ere, örülök. 

65) Soleo-ere, szoktam; (a magj'arban a jelenidő helyett a multat 

használjuk). 

66) Adspicio-Sre, megtekintek; inspicio-ére, betekintek; — allicio-

Sre , csábítok; pellicio-ére, hitegetek. 

67) Elicio-öre, kicsalok, kihívok; — facio-ere, cselekszem, (az 

igékkel összetettek rendesek : calefacio, melegítek; patefacio, nyilvánítok; 

az elöljárókkal összetettek a hanyatszót ectum-mai képezik: conficio, con-

fectum, bevégzek; perficio, perfectum, teljesítek). 

68) Iacio-ére, dobok, vetek; fodio-ére, ások, kapálok. 

69—70) Fugio-ére, futok; — sapio-ere, Ízlelek, értelmes vagyok; 

cupio-ere, kívánok. 

71—72) Capio-ere, fogok, elfogok, elfoglalok; — coepio (elavult), 

kezdek; rapio-ére, elragadok. 

73—74) Pario-ere, szülök; — quatio-ere (elavult) ütök, zúzok; 

decutio-ére, leverek; incutio-ere, beverek. 

75) Diluo-Sre, szétmosok; acuo-ere, élesítek; statuo-ére, állítok. 

76) Ruo-ere, rohanok; — diruo-ére, lerontok; obruo-ére, elborítok. 

77) Struo-ére, építek; — fluo-ére (h. szava gyéren fordul elő), folyok. 
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78. Respuo és metuo, luo meg pluit, annuo, s társi, 

79. S congruo, meg batuo, és ingruo ige hanyatlan. 

80. Bo bi-t nyújt, s itum-ot; scabo lambo hanyatja divatlau. 

81. Scripsit scriptum-hoz, nupsi-t nuptum-hoz adandód. 

Co v égze t ü igék . 

82. Ictum-msd társítsd íci-t; duct-um-mai a duxi-1. 

83. Parsum-ot és parsi t , de peperd-í is élvez a parco. 

84. Vici-1 victum-mai, dixi-t dictum-mai egyíted. 

85. Sco vi-t íim-mal óhajt; mint: nosco, quiesco, suesco. 

86. Agnosco itum-ot követel cognosco igével. 

87. Pastum-ot ad pasco; — míg conquexi ma szokatlan. 

88. Disco csupán didid-1 vesz föl, meg posco poposd-1. 

89. Dispesco csak uit kíván, compesco is annyit. 

D o végzet i i i g ék . 

90. Do sum-ot és di-t nemz; mint: cudo, mando, prehendo. 

91. JV tagúkat kilökik fundo, sdndo, meg a jindo; 

92. Két s-sel járnak: fissum, sdssum; vesz a pando 

93. Pansum-ot. A tutudi tunsum; de szülöttei tusum. 

78—79) Respuo-ere, megvetek; metuo-ere, félek; luo-ere, lakolok; 

pluit (személytelen), esik; annuo-ere, innuo-ere, ráhagyok, beleegyezem; 

abnuo-ére, renuo-Sre, ellenzek -, congruo-ére, hozzáillem; batuo-ere, ütök; 

ingruo-öre, rákövetkezem. 

80) Bibo-ere, iszom ; scabo-ére, vakarok; lambo-ere, nyalok. 

81) Scribo-ére, irok; nubo-ére, férjhez megyek (múltja nupsi és 

nupta sum). 

82) Ico-ére, ütök , verek; duco-ere, vezetek. 

83) Parco-Sre, megengedek, megtakarítok valamit. 

84) Vinco-ere, győzők; dico-ére, mondok. 

85) Nosco-ére, ismerek; quiesco-ére, nyugszom, pihenek; suesco-

ére, megszokom. 

86) Agnosco-ére, meg-, el-, ráismerek; cognoseo-ere, jól megis-

merek valamit. 

87) Pasco-ére, legelek, táplálok; eonquinisco-Sre (elavult), lehajlok. 

88) Disco-ére, tanulok-; posco-ere, kivánok. 

89)Dispesco-ere, elválasztok; compesco-ere, fékezek, lecsendesítek. 

90) Cudo-ere, kovácsolok; mando-ere, rágok; prehendo-ére, meg-
fogok, rajtakapok. 

91—93) Fundo-ére, öntök; scindo-ere, metszek, vágok; íindo-ére, 
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94. Jelzi eado-t cecidi, casum; vesz caedo cécidi-1 

95. Caesum-rnal; — tentum- s tensum md\ tendo tetendi-t. 

96. Pedo pepedi-t obajt; meg pensum, pendo, pependi-t. 

97. Mind rudo, mind sido, mind strldo hanyatja hiányzik. 

98. Si-, sum-ot élveznek claudo, rádo, laedo; ezekkel 

99. Tart ludo, plaudo, rodo , és divido, trudo. 

100. Vasúm-ot és vasi-1 vado maradékira hagyta. 

101. Cedo-wak cessi, cessum lesz múltja s hanyatja. 

Go, f/no, lio v é g ze t ü igék . 

102. Go, guo xi-t, ctum- ot ad; mint: exstingvo, rego, plango. 

103. JV-t kilökik siringo, pingo, jingo hanyatukból. 

104. Tango szeret tactum-, tetigi-t; s ago actum-ot, egi-t. 

105. így págo kap pactum-, s pépigi-t-, pango nyeri panxi~t', 

106. Pegi-t birt hajdan, mit most ivadéki követnek. 

107. Légi-1 akar lectum, fregi-t fractum-ma\ a frango, — 

108. Negligo, diligo és intelligo ectum-ot, exi-t. 

hasítok; — pando-ere, kiterjesztek (h.szavapansum és passum); — tundo-

ere, ütök , zúzok; contundo-ére, összetörök; obtundo-ere, eltompítok. 

94—95) Cado-ére, esem; caedo-ere, levágok, ölök; — tendo-ére, 

feszítek, nyújtok. 

96) Pedo-ere, szelet bocsátok; - pendo-ere, mérek, fizetek. 

&7) Rudo-ére, ordítok; sido-ere, sülyedek; strido-ere, csikorgok. 

98—99) Claudo-ére, zárok; rado-ere, vakarok, nyírok; laedo-ére, 

sértek; ludo-ere, játszom; plaudo-ere, tapsolok, örülök; rodo-ere, rágok; 

divido ere, elosztok; trudo-ére, taszítok. 

100) Vado-ere, megyek; — evado-ere, kimegyek, kirohanok; in-

vado-ere, berohanok. 

101), Cedo-ere, engedek. 

102) Exstingvo-ére, eloltok; rego-ere, igazgatok; plango-ere, kesergek. 

103) Stringo-Sre, szorítok; pingo-ére, festek; fingo-ere, képzek, 

költök. 

104) Tango-ere, illetek; ago-ere; cselekszem. 

105-106) Pago-ére, kötelezek, szerződöm; — pango-ére, beütök 

valamit, erősítek; compingo-ere, megerősítek, bekötök; impingo-ere, 

vágok, verek. 

107) Lego-ére, olvasok, gyűjtök; frango-ére, török. 

108) Negligo-ere, elhanyagolok; diligo-ere, szeretek; intelligo-ere, 

értek. 

2* 
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109. Prodigo, dego csupán egi-t vonz, suxi-1 a sugo. 

110. Punctum-ot és pupugi-1 nyer pungo, — punxi-t utódi. 

111. Si-, sum hoz szítnak spargo, mergo, meg a tergo. 

112. xum-íí van Jigo- s frigo nak; — az ango hanyatlan. 

113. Traxi-nak tractum, vexi-nek vectum a társa. 

114. Meto-nak mingo a minxi-1, s minctum-ot adja. 

jLo végzet t i i g ék . 

115. Lo litum-ot, s ¿í<¿-t ad. Considtum, consulo-, s altum 

116. Jár alo-yal. Mondd occulo occultnm, colo cultiim. 

117. Ante, meg ex, és prae cello-yal kötve hanyatlan; 

118. Es volo társaival;— mig falsum fallo fefelli. 

119. Psallo csupán psallit képez, s a refello refelli-1. 

120. Velli-t akar mdsum; — percidsum , perculi-t óhajt 

121. Percello; — pepidi t pulsum; — sublatum-ot adja 

122. Sustuli-1 a tollo;—salli-t salsum-mal a sa?Zo. 

i t / o , n o , po, quo végzet t i i gék . 

123. Mo vesz ui-t s itum-ot; tremo elvesztette hanyatját. 

124. Si-, tum-ot ad demo, promo, sumo-yal a como. 

109) Prodigo-ere, eltékozlok; dego-ëre, lakom; — sugo-ëre, szívok 
110) Pungo-ëre, szúrok, bökök; — expungo-ëre, kiszúrok; re-

pungo-ere, visszaszúrok. 
111) Spargo-ëre, szórok; mergo-ëre, mártok, meritek; tergo-ëre, 

törülök. 
112) Figo ëre, szegezek, tűzök; frigo-ëre, rántok, sütök; (b. szava 

frictum is); — ango-ere, szorongatok, aggasztok. 
113) Traho-ëre, húzok, vonok; veho-ere, viszek (kocsin vagy hajón). 
114) Meio (mingo), vizelek. 
115 — 116) Molo-ëre, őrlők; — consulo-ëre, tanácskozom; ala-ëre, táp-

lálok; — occulo-ëre, elrejtek; colo-ëre, művelek valamit, tisztelek. 
117—118) Antecello-ere, excello-ëre, praecello-ëre, fölülmúlok; — 

volo-vellc, akarok; nolo-nolle, nem akarok; malo-inalle , inkább akarok; 
— fallo-ëre, csalok. 

119) Psallo-ëre, citarán játszom s énekelek; refello-ëre, megcáfolok. 
120—122) Yello-ëre, tépek (múltja vulsi is); — percello-ëre, két-

ségbe ejtek, megrendítek; — pello-ere, űzök; tollo-ëre, fölemelek, elra-
gadok; — sallo-ère, sózok (múltja és hanyatszava gyéren fordul elő). 

123) Gemoere, nyögök, fohászkodom; — vomo-ëre, hányok; — 
tremo-ére, reszketek , szepegek. 

124) Demo-Ôre, előveszek; suino-ëre, veszek, élvezek; como-ëre 
ékesítek. 
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125. Emi-1 óhajt emtum: premo, pressum-, 8 pressi-1 igényel. 

126. Vesz posui-1 positum ) gigno genui-t genítum-mai. 

127. Cantum-ot ad cecini; — centumcinui-1 nyer a magzat. 

128. A sTuo-val slut, situm á l l ; — sterno-\al a stravi 

129. Es stratum; — sprevi, spretum lesz a spemo igéből. 

130. Cerno szülöttei mind crévis créftm-nak örülnek. 

131. Temtum-oi és temsi-t temno, s maradéki ohajtnak. 

132. A lino llni-\e 1 llvi-t, lévi-t, s litum-ot kér. 

133. Pst-, ptum-ot óhajt po\ strepo áll strepui-, strep^wra-mal. 

134. Mint rupi-t ruptum, szintúgy coa?5t nyeri coctum. 

135. Liqui linquo-val á l l ; — lictum gyarapítja szülöttit. 

/ f o , so v ég ze t ü i gék . 

136. Quaero kiván sm"-t siíwm-mal; — curro cucurri t 

137. Cursum-mai; — verro verri-t meg versum-ot óhajt. 

138. A ^ero lesz gessi, gestum; — trtvi, tero, tntum. 

139. Latum-ot és tüli-1 ad fero; — uro ustum-ot, ussi-1. 

125) Emo-ere, vásárlók; premo-ere, nyomok. 

126) Pono-ére , teszek , helyezek; gigno-ere, nemzek. 

127) Cano-ere, éneklek; — coneino-ere, együtt éneklek; praecino-

ére, előéneklek. 

328—129) Sino-ére, engedek, ráhagyok; — sterno-ere, terítek, 

lesújtok : sperno-ére, megvetek. 

13p) Cerno-ére, látok, mult, és hányatszó nélkül; de cerno-ere, 

kiválasztok, ítélek, crevi, cretum-mal bir, szintúgy az összetettek is, mini: 

decerno-ere, elreudelek ; discerno-ére, elválasztok, megkülönböztetek ; 

secerno-ere, elkülönítek. 

131) Temno-ere, megvetek (költői használatú); — contemno-ére, 

megutálok. 

112) Lino-ere, kenek, mázolok. 

133) Carpo-Sre, leszedek, megfeddek; sculpo-ére, vések, vágok; 

— strepo-ere , zörgők. 

134) Rumpo-ere, megszakasztok ; coquo-ere, főzök , sütök. 

135) Linquo-ere, hagyok (hanyatszava nincs); relinquo-ere, elha-

gyok; delinquo-ere, hibázok, vétkezem. 

136-137) Quaero-ere, keresek, kérdezek; -curro-ere, futok; — 

verro-ére, söprök. 

138) Gero-ére , viselek ; — tero-ére , dörzsölök , súrolok. 

199) Fero-ferre, hozok, viszek; — uro-ere, égetek. 
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140. A sero-val sevi,, satum ál l ; — ha vetést tesz a fajzat 

141. Kap situm-ot, sevi-1; — sertum-, serui-t nyer a többi. 

142. So sítum-, sívi-t; vtso meg vísi-1 igényel 

143. S visum-ot; — incesso incessi-vot megelégszik. 

144. Pinsui-Yal pinsum, pistum, söt pinsitum is jár. 

To, ro, oco végzet t i i gék . 

145. Xi-1, xum-ot ad plecto, flecto; — de xum-ot, xui-i és xi-1 

146. Vesz pecto, necto; — peto kíván ítum-ot, ívi-t. 

147. Sterto csak ui-t követel; meto messum-, s messui-1 élvez. 

148. Mitto mm-t óhajt, k é t «-sel képzi hanyatját, 

149. S lesz missum; — verto versum- meg verti-1 igényel. 

150. Sisto cselekvő vesz statum-, stiti-1; — és a közép sto 

151. A stiti-1 és stitum-ot maradékinak osztja egyenlőn. 

152. Vixi-1 adand victum; — volvi-1 kíséri volutum. 

153. Texui-1 ad textum; — sulvi-t társítja solutum. 

N e g y e d i k i g e r a g o z á s . 

154. Itum-ot és ívi-t tégy a negyedik ragozásban. 

155. Mondd venio veni, ventum; — sepelire sepultum. 

140—141) Sero-ere, vetek, ültetek; — insero-ere, bevetek; inter-
sero-ére, közbevetek; — desero-ére, elhagyok ; insero-ere, beigtatok; 
consero-ére, összefoglalok. 

142—143) Arcesso-ere, előidézek ; capesso-ére, fogok valamihez; 
lacesso-ére, ingerlek; viso-ere, látogatok; — incesso-ere, megtámadok. 

144) Pinso-ére, sütök ; — ezekhez járul: depso-ére, dagasztok, 
gyúrok, múltja depsui, h. szava depstum (gyéren depsítum). 

145—146) Plecto-ére, befonok (de plecto-ére, büntetek, a multat s 
h. szót nélkülözi); flecto-ere, hajlítok; pecto-ére, fésülök; necto-ére, 
egybefoglalok; — peto-ére, kérek. 

147) Sterto-ére, hortyogok; — meto-ere, aratok. 
148—149) Mitto-ere, küldök; verto-ére, fordítok. 
150—151) Sisto-ere, állítok; — középérteményü összetettei. con-

sisto-ere, megállapodom ; desisto-ere, elállók valamitől; existo-ere , va-
gyok, létezem; resisto-ere, ellenállok; (de circumsisto követi a sto ige 
múltját). 

152) Vivo-ére, élek; — volvo-ere, hengerítek. 

153) Texo-ere, szövök; — solvo-ere, fizetek, feloldok. 

154) Fastidio-Ire, unok valamit; polio-Ire, simítok ; audio-Ire, hallok. 

155) Venio-Ire, jövök ; — sepelio-Ire, temetek. 
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156. Singultum singulti-i óhajt; — nyer amixi-1 amictum. 

157. A pario ertum-, meg m-val képzi sziilöttit. 

158. Comperio reperi-ye\ együtt veszen ertum-ot és ri-1. 

159. xSWcto-bul sanxi, sanctum, sancltum erednek. 

160. Sentio si-, sum-maá megfér; — seps¿-vel a septum. 

161. Hausi-1 adand haustum; — viiixi-t vinctum-mai egyíted. 

162. Fartum- ot és farsi-t kap fardo; fuldo fulsi-1 

163. Fultum-mal; — sartum-, sarsi-1 veszi sardo társul. 

164. Veneo venii-t ad , venum-mai képzi hanyatját. 

165. Mondd salui, saltum; de az összetes ultum-ot óhajt. 

A letevőigék múltja s kanyatszava. 

166. A letevő gyökigét alakítsd r nélküli töre; 

167. Mint vereor, vereo, veritum; — fassus t fateor nyújt. 

168. Passus-1 ad patior; nactus-1 nandscor igényel. 

169. Orsus-1 ordior ád ; — usus jellemzi az utor-t. 

170. A reor adja ratus-1; — profidscor nemzi profectus-1. 

171. Metior ad mensus-1; — pactus-1 társítja padscor. 

156) Singultio-Ire, csuklóm; — amlcio-Ire, (múltja gyéren amicui is). 

157) Pario-Sre összetettei: aperio-Ire, kinyitok; operio-xre, befödök. 

158) Comperio-xre, megtudok, tapasztalok; reperio-lre, találok. 

159) Sancio-xre, rendelek, végzek (sanctum gyéren fordul elő). 

160) Sentio-Ire, érzek, gondolok; — sepio-Ire, sövényezek. 

161) Haurio-xre, meritek; — vincio-Ire, kötözök. 

162—163) Farcio-xre, tömök; — fulcio-Ire, támasztok; — sarcio-

xre, pótolok, tatarozok. 

164) Veneo-lre, eladatom. 

165) Salio-xre, ugrom (múltja salii is, hanyatszava gyéren használ-

tatik); insilio-Ire, beugrom; exsilio-Ire, kiugróm. 

166—167) Vereor-éri, veritum, veritus sum, félek ; fungor-i, fun-

ctum, functus sum, tisztemben eljárok ; miror-ári, miratum, miratus sum, 

csodálok; — fateor-éri, vallok. 

168) Patior-i, tűrök, szenvedek; — nanciscor-i, nyerek. 

169) Ordior-Iri, kezdek; — utor-i, élek vele, fölhasználok. 

170) Reor-reri, vélek; — proficiseor-i, utazok, megyek. 

171) Metior-Iri, mérek; — paciscor-i, fogadok, szerződöm. 
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172. Com- s a - miniscor akar mentus-t, — adipiscor adeptus-t, 

173. Ultus-t ulciscor nyújt; — expergiscor igényel 

174. Experrectus-1; — míg obliviscor veszen ítus-t. 

17ő. Labor óhajt lapsus-1; — miseréri nemzi misertus-t. 

176. Mint queror ad questus-1, — szintúgy loquor és seqnor utus-t. 

177. Nitor igét sus, xus; — gradior-1 jellemzi a gressus. 

178. Képzi fruor fruitus-1; — morior-hoz mortuus illik. 

179. Nascor óhajt natus-t; orior-ral társul az ortus. 

180. E három végső igen évben kedvel iturus-1. 

F Ü G G E L É K . . 

Az igéknek elíiljárókkal való összetételénél vagy mind a 

kettő módosulatlan marad, mint: ad-moneo, megintek ; vagy 

mind a kettő módosul, mint: ar-ripio (ad-rapio), megfogok; 

vagy az ige módosul, maradván az elöljáró, mint: de-cido (de-

cado), leesem; vagy az elüljáró módosul, maradván az ige, 

mint: al-loquor (ad-loquor), megszólítok. 

Különösen az igék első hangzója az összetételben ekként 

módosul: 

1) Az a hangzó e-re; mint: arceo, űzök, exer-ceo, gya-

korlok; carpo, szedek, de-cerpo, leszedek; damno, kárhozta-

172) Comminiscor-i, koholok , költök ; — adipiscor-i, elnyerek. 

173—174) Ulciscor-i, megboszúlok; — expergiscor-i, fölébredek; — 

obliviscor-i, elfelejtek. 

175) Labor-i, esem, lerogyok; — misereor-eri, könyörülök. 

176) Queror-i, panaszkodom; — loquor-i, beszélek; — sequor-i, 

követek. 

177) Nitor-i, törekszem, támaszkodom ; — gradior-i, lépek. 

178) Fruor-i, élvezek; — morior-i, meghalok. 

179) Nascor-i, születem; — orior-Iri, eredek. 

180) Moritürus, nascitürus, oritürus. 
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tok, con-demno, büntetésre Ítélek; fallo, csalok, re-fello, meg-

cáfolok; farcio, tömök, re-fercio , megtömök; gradior, megyek, 

pro-gredior, haladok; haló, lehelek, an-helo, vágyódom, (de 

ex-halo, kilehelek); lacto, édesgetek, ob-lecto, gyönyörködte-

tek: mando-are, parancsolok, com-mendo, ajánlok, (de a-mando, 

elutasítok, de-mando, rábizok); pario, szülök, nyerek , o-perio, 

betakarok; patior, szenvedek, per-petior, eltűrök (de com-pa-

tior, megszánok valakit); patro, művelek, per-petro, végrehaj-

tok; sacro, szentelek, con-secro, fölszentelek; scando, mászok, 

de-scendo, lemegyek; spargo, hintek, in-spergo, behintek; tra-

cto, kezelek, de-trecto, vonakodom (de per-tracto, tárgyalok, 

re-tracto, újra előveszek vagy visszaveszek). 

2) Az a hangzó i-re; mint ago, cselekszem, ab-igo, el-

hajtok (de circum-ago, körülvezetek, per-ago, végrehajtok, 

sat-ago, eleget teszek, cogo=co-ago, összevonok, kényszerítek, 

dego=de-ago, élek); amico, barátkozom, in-imicor, ellensé-

geskedem; cado, esem, de-cido, leesem; cano, éneklek, con-

cino, együtténeklek; capio, fogok, per-cipio, felfogok valamit; 

facio, cselekszem, pro-Jicio, eléhaladok (de cale-facio, mele-

gítek , lique-facio, olvasztok, made-facio, nedvesítek, pate-fa-
cio, nyilvánítok stb.)\fateor, vallok, dif-fiteor, tagadok; frango, 

török, per-fringó, áttörök; habeo, van nekem; ex-hibeo, kimu-

tatok; iacio, vetek, re-iicio, visszavetek; lacio, csalogatok, 

dl-licio, édesgetek, csábitok; lateo, rejlem, de-liteo, rejtő-

zöm; maneo, maradok, pro-mineo, kiállók, (de im-maneo, ben-

nmaradok, per-maneo, megmaradok, re-maneo, elmaradok ; pan-

9°, erősítek, com-pingo, összeillesztek, (de re-pango, bedugok, 

elültetek); placeo, tetszem, dis-pliceo, visszatetszem (de com-

placeo, megtetszem, per-placeo, igen tetszem); rapio, ragadok, 

fogok, ar-ripio, megragadok, megfogok; salio, ugrom, in-silio, 

beugrom; sapio, élvezek, eszes vagyok, re-sipio, észretérek; 
statuo, állítok, de-stituo., elhagyok; taceo, hallgatok, re-ticeo, 

elhallgatok; tangó, érintek, per-tingo, odaérek. 

3) Az a hangzó ##-ra; mint: calco, taposok, con-culco, 

esszegázolok; quatio, verek, de-cutio, leverek; salto, ugrom, 

J 
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in-sulto, ráugrom, kigúnyolok; scalpo=sculpo, vések; 

sculpo, bevések. 

4) A e hangzó i-re; mint: emo, veszek, ex-imo} kive-

szek (de co-'émo, vásárlók); lego, olvasok, szedek, intel-ligo, 

értek (de al-lego, kiválasztok, prae-lego, fölolvasok, sub-lego, 

fölszedek alóla, re-lego, ismét olvasok, per-lego, átolvasok); 

premo, nyomok, im-primo, benyomok; rego, igazgatok, di-

rigo, korraányzok; sedeo, iilök, as-sidéo, mellette tilök (de 

circum-sedeo, körülülök, super-sedeo, fölhagyok valamivel); 

specio, nézek, ad-spicio, megtekintek; teneo, tartok, de-tineo, 

letartóztatok. 

5) Az u hangzó e-re; mint: iuro, esküszöm, pe-iero, 

hamisan esküszöm (de ad-iuro, hittel erősítek, con-iuro, ösz-

szeesküszöm). 

6) Az ae hangzó i-re; mint: caedo, vágok, prae-cido, 

elvágok; laedo, ütök, sértek, allido, hozzáütök; quaero, ke-

resek, ex-quiro, kikeresek. 

7) Az au hangzó o-ra; mint: plaudo, tapsolok, ex-plodo, 

kitapsolok, kinevetek, kilövök, (de ap-plaudo, megtapsolok). 

6) Az au hangzó t/-ra; mint: claudo, zárok, in-cludo, 

bezárok, ex-cludo, kizárok, stb. 




