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BEVEZETÉS 
 
A görög ábécé  
 
betű  név       hang 
� � �	�   ����  alpha  ă v. ā (rövid v. hosszú „á”) 
� � ����   ����  béta  b 
� � �����  �����  gamma  g 
� � ��	��  �����  delta  d 
� � � ��	
�  �  !�"# epszilon e (valójában rövid „é”) 
$ % $���   %���  zéta  dz (zd) 
� & ���   '��  éta  é (valójában hosszú „e”: ē) 
� ( ����   (���  théta  th 
� ! ����   )*��  ióta  i vagy í 
+ , +�--�  ,�..�  kappa  k 
	 � 	�����  ������ lambda  l 
� � �/   �0  mű  m 
� # �/   #0  nű  n 
1 2 1�   23  xí  x (ksz) 

 4 
 ��+5
�  6 �!,7"# omikron o 
- . -�   .3  pí  p 
5 7 5�   8*  ró  r 
9 :; < 9����  :=���* szigma  sz 
� � ��/   ��0  tau  t 
/ > / ��	
�  ?  !�"# üpszilon ü vagy ű 
 � �   �3  phí  f (valójában „ph”) 
@ A @�   A3  khí  kh 
�   ��    3  pszí  psz 
� B � ����  C ���� ómega  ó 
 
D Csak írásban van különbség a két kis szigma között. Szóvégén a <: �0(4<; 
  minden más helyzetben a : (esetleg c) használatos: :A4�E; �>�#�:!4#F  
 
Egyéb hangok: 
- hehezet (= szóeleji „h” hang) 

gyenge hehezet (= nem ejtjük a h-t): G;  például az �7B�� (ejtsd): aróma ’fűszer’ szóban 
erős hehezet (= ejtjük a h-t): H; például a I7� (ejtsd): hóra ’óra’ szóban 

 
Magánhangzóval és kettőshangzóval kezdődő szavak mindig kapnak hehezetjelet, vagy erőset vagy 
gyengét. 
 
A szókezdő 7 mindig erősen hehezetes: 8�0�� ’sugárzás’ (de nem ejtjük a h-t),  
a szó belsejében szereplő kettős 7-t pedig kétféleképpen írhatjuk: -JK84< vagy -J774<F 
 
 
- kettőshangzók: 

két hang: vagy !, vagy > (ilyenkor ejtsd u!) a második elemük. 
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 ! > 
� �! (ai) �> (au) 
� �! (ei) �> (eu) 
4 4! (oi) 4> (u) 

  
E hat kettőshangzón kívül még két ritkán előforduló létezik: az >! (üi) és az &> (éu). Példák: 

 
�� �! ����5   �)(E7   L (ejtsd) aithér 
�/ �> �/�
���
� �M�"���4#  L automaton 
�� �! ��+��  �),N#   L eikón 
�/ �> �/5�-�  �M7N.&  L európé 
�/ &> �/5�+�  &O7&,�  L héuréka 

� 4! 
�+
�
���  4),4#4�=�  L ojkonomia 

/ 4> 
/5����  
M7�#=�  L urania 
/� >! /�
9   >P"<   L hüjosz 

 
- nem ejtendő hang: 
az úgynevezett „alulírt” vagy „melléírt ióta”, melyet egykor ejtettek, de később nem. A helyesírásban 
mégis megőrizték, mert megkönnyíti a szövegértést. Csak a hosszú �Q;&Q és B–val fordul elő. 

Kisbetűk esetében a betű alá szokás írni: R; S; T, például �7��T�=�; .74:T�=�; 
nagybetűk esetében viszont a betű után: �!; �!; �!; például HU�!�&<; G�!��34#F 

 
- két –  a klasszikus korra – kiveszett hangról a ragozás miatt fontos tudni: 

a digammáról: V (ejtése: „v”; elnevezését pedig onnan kapta, hogy két kicsit jobbra dűlő 
gamma áll egymáson) és a „j” hangról. 

 
A mgh-k hosszúsága 

csak rövid:    �; 4 
csak hosszú: &; B 
rövid vagy hosszú: �; !; >F 

A kettőshangzók mindig hosszúak, kivéve az 4!-t és az �!-t, melyek bizonyos igeragokban rövidek. 
 
���� 
A zenei hangsúly W.74:T�=�X 
éles  

1. ejtés: magasabban ejtendő a szó többi hangzójánál 
2. megjegyzés: rövid és hosszú magánhangzó, valamint kettőshangzó egyaránt lehet éles 
3. jele: ékezet, például �; E; �= 

 4.  fajtái: harmadéles: ��7��74< ’barbár’; �!�":4�4< ’filozófus’; �#(7B.4< ’ember’; csak ha az 
utolsó mgh rövid 
     másodéles: �=:,4< ’korong’; �!��=4# ’kis könyv’; ,�=�� ’éghajlat’ 
      végéles: :A4�E ’szabadidő’; .�!���B�"< ’gyerekkísérő’; Y(�&�E< ’versenyző’; ,�= Gés’F 
 5. helye: mgh fölött; nagybetűs mgh-knál – a hehezettel együtt – a szó elé kerül: Z
�>�.4<F 
  
hajtott 
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1. ejtés: egyetlen hangon belül először fel kell vinni a hangot, majd visszatérni az alapszintre 
(mint a zenében hajlításkor) 

2. megjegyzés: csak hosszú magán- vagy kettőshangzót lehet hajtottan ejteni 
3.  jele: hullámjel, például [; �; �0 
4.  fajtái: másodhajtott: �7[�� Gcselekvés’; 8�0��; �7�0�� ’sérülés’; csak ha az utolsó mgh 
rövid 

    véghajtott: .07 ’tűz’; H�7��<; �� ’föld’ 
 

tompa 
1. ejtés: marad alapszinten a hang  
2. magyarázat: a végéles szavak utolsó szótagja csak mondat vagy tagmondat végén ejtendő 

magasabban; a folyamatos beszédben (vagyis akkor, ha a végéles szót másik szó követi) az 
emelkedés elmarad, a tompajel ennek az emelkedésnek az elmaradását jelöli 

3. jele: balról jobbra lefelé húzott ékezet, például  \; �] 
4.  fajtái: csak végtompa létezik: Y(�&�E< + ,�= + �=:,4< → 

                    Y(�&�\< ,�] �=:,4< 
   ,��"< + ,�= + Y��("< → 
         ,��^< ,�] Y��("< 

 
Megjegyzések: 

1. Kettőshangzóknál a hangsúlyjel a második hangra kerül: 43�4< ,�] �_��!4<F 
2. Ha egy mgh hehezetet és hangsúlyjelet is kap, akkor az éles és a tompa jelet a hehezet után: 

�#(7B.4< vagy I7�, a hajtottat pedig a hehezet fölé írjuk: '��. 
3. Csupa nagybetűs írásban nem tesszük ki sem a hangsúlyjeleket, sem a hehezeteket: �/5�-�F 
4.   Azzal kapcsolatban, hogy mikor kell nagybetűvel kezdeni egy mondatot, többféle hagyomány 
alakult ki a modernkori szövegkiadásban. Mi azt vettük alapul, amelyikben csak a bekezdések első 
mondata kezdődik nagybetűvel. 

 
Gyakorlatok  
 
1.  Ismerős szavak? Írja oda a megfelelő görög szót a meghatározásokhoz! 
8�0��, A�7�,�E7;  �=.�B��,  .4!&�E<,  .�(4<,  ,*��,  ��#��:��;  Y,7".4�!<;  `�N;   
(�B7=�;  �:(��,  ������,  �!�4:"�4<;  �a#!���; �7����; #�,��7; ,�3��2; �J:!<  
   
a bölcsesség barátja:     közöny (tkp. gennyes gyulladás): 

költő (tkp. alkotó):     zihálás, nehéz levegővétel: 

szenvedés, szenvedély:     természet: 

betű (tkp. karcolás, vonás):    sugárzó fájdalom (tkp. áramlás):  

én:       rejtvény:     

képzet:       (jellem)vonás: 

kábulat:      az istenek itala: 

szemlélődés, elmélet:     csúcs (tkp. létra): 

ajánlólevél, útlevél (tkp. kettébe hajtott papirusz): fellegvár: 
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2. Párosítsa a kisbetűvel jelzett sorokat a nagybetűs fogalmakkal! 
a) $Omhroõ, @Hsivodoõ, Sofoklh'õ, Sapfwv, !Aristofavnhõ   A) gewgrafiva  

b) !Olumpiva, !Aqh'nai, Spavrth, Pelopovnnhsoõ, Krhvth   B) qevatron  

c) dhmokrativa, ajristikrativa, turannivõ, basileiva   C) ejvqnoõ 

d) $Ellhn, bavrbaroõ, Pevrshõ, Aijguvptioõ, Aijqivoy   D) politeiva 

e) tragw/diva, kwmw/diva, dra'ma, kavqarsiõ, corovõ    E) poihthvõ 

 

A)___     B)___   C)___   D)___   E)___ 

 
b) Vajon melyik betű hiányzik a szavakból? A kihagyott betűk sorrendben egy mitikus 
költő nevét adják ki. 
dhvm__õ, p__liõ, __lumpoõ    Hiányzó betű: ) 

t__au'ma, ajvnq__wpoõ, __ayw/diva  Hiányzó betű: ) 

!A__rodivth, gra__ikhv, __ovboõ  Hiányzó betű: ) 

__ujrwvph, q__ologiva, Mak__doniva  Hiányzó betű: ) 

s__nagwghv, zevf__roõ, K__klwy  Hiányzó betű: ) 

@Hraklh'__, mou__ei'on, __tavdion  Hiányzó betű: ) 

 
A név (végéles): ……………………. 
 
3. Melyik drámát nem Szzophoklész írta? 
 
�a�<; G�#�!�"#&; �7�A=#!�!; 
)�=.4>< �J7�##4<; G������#B#; !�4,�E�&<F 
 
4. Csoportosítsa a tizenkét olümposzi isten nevét nem, hangsúly és hehezet szerint:  
 
$�J<; b�7�; -4:�!�*#; �&�E�&7; G��74�=�&; G�."��B#; Z�7���!<; H�7��<;b���!:�4<; Z�7&<; 
G�(E#&; �!"#>:4<F 
 
a) Nőnemű:     Hímnemű:     Semleges: 
 
 
 
 
b) Végéles:  Másodéles: Harmadéles:  Másodhajtott:  Véghajtott: 
 
 
 
 
 
c) Erős hehezetes:    Gyenge hehezetes: 
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5. A trójai háború (emberi) főszereplőinek nevét írja át csupa nagybetűvel abba a táborba, ahová a háború idején 
tartozik ! 
A listán van egy szereplő, akit két néven ismer a hagyomány, ezért mindkét neve szerepel itt. Kiről van szó? 
 
G�A!���J<, -�7!<; G�:�>�#�2; G
�>::�J<; -7=��4<; �7!:&c<; b�,�B7; -��74,�4<;  

��#���4<; G�#�74��A&; �a�<; H���#&; ��:�B7; G���2�#�74<; G������#B#F 

 
Görögök        Trójaiak 
 
 
 
 
 
 
6. Írásgyakorlat: 
a) Ír ja á t kisbetűkkel ;  f i gye l j en a szigma különböző í rásképe ir e ,  és  arra,  hogy a görögben a 
népneveket i s  nagybetűve l  ír juk! 
 
9�9/
9 (harmadéles):   9/5�
9 (harmadéles): 
 
9/����9�9 (harmadéles):   9/		
��9�
9(végéles): 
 
9/���9�9 (harmadéles):    9�9�9�5��
9 (harmadéles): 
 
9/�-
9�
� (harmadéles):                           9�9�����9 (másodéles): 
 
b) Írja le görög betűkkel a következő szavakat! Tegye ABC-rendbe! 
 
Marathón (végéles)    Thermopülai (másodéles) 

Szalamisz (végéles)    Leónidasz (másodéles) 

Themisztoklész (véghajtott)   Miltiadész (másodéles) 

Xerxész (másodéles)    Dareiosz (másodhajtott) 

 
1. ………………… 2. …………………..3. …………………… 4. …………………… 
 
5. ………………… 6. ………………….. 7. …………………… 8. ………………....... 
 
c) Írja át a nagybetűs szavakat kisbetűvel, ill. fordítva! 
 
QALHS (véghajtott)     fuvsiõ 

PUQAGORAS (másodéles)    ajriqmovõ 
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SWKRATHS (másodéles)    daivmwn 

PLATWN (másodéles)    ijdeva 

ARISTOTELHS (másodéles)   kathgoriva 
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1. OLVASMÁNY 
 
� 
�#(7B.4< �!,7^< ,":�4<F 
 
Y#(7N.B# d :4�N���4< .7^< (�^# .=(&,4<F  

Hérakleitosz 83. töredékéből 
.4���43< �43< �M�43< `���=#4��# �� ,�] 4M, `���=#4��#, �e��# �� ,�] 4M,  
�e��#.  

Hérakleitosz 49. töredéke 
 
A���.f �f ,���F 
 
 

� 
Igék        

�e��#   vagyunk   �!,7"<�!,7"<�!,7"<�!,7"< (m), �!,7"#�!,7"#�!,7"#�!,7"# (n) QQQQ40404040 kis, kicsi 
`���=#4��# + dativus belelépünk vmbe :4�"< :4�"< :4�"< :4�"< (m), :4�"#:4�"#:4�"#:4�"# (n) QQQQ40404040 bölcs 

Főnevek*    :4�N���4<(m), QN���4#(n) legbölcsebb 
�#(7B.4<�#(7B.4<�#(7B.4<�#(7B.4<;      ember    A���."<A���."<A���."<A���."< (m), A���."#A���."#A���."#A���."# (n), nehéz 
  Y#(7N.4>; dY#(7N.4>; dY#(7N.4>; dY#(7N.4>; d       QQQQ40404040  
(�"<; (�40; d (�"<; (�40; d (�"<; (�40; d (�"<; (�40; d   isten     Névmások, névelő  
,��"#; ,��40; �^   a szép    dddd     a(z) (hangsúlytalan) 
,���; ,��*#; �f  a szép dolgok   d �M�"<d �M�"<d �M�"<d �M�"<   ugyanaz 
,":�4<; ,":�4>; d,":�4<; ,":�4>; d,":�4<; ,":�4>; d,":�4<; ,":�4>; d  világ     Kötőszók, tagadószók, elöljárószók 
.=(&,4<; .!(E,4>; d  majom    ,�=,�=,�=,�=    és, is 
.4���"<; .4���40; d  folyó   4MW,X4MW,X4MW,X4MW,X    nem 

Melléknevek*    .7"< + accusativus  -hoz/-hez/-höz, képest 
,��"<,��"<,��"<,��"< (m), ,��"# ,��"# ,��"# ,��"# (n),  szép   ��������       és (simulószó) 
   ,��40 ,��40 ,��40 ,��40      �� ,�=�� ,�=�� ,�=�� ,�=    is ... is 
 
  
* Főnevek szótári alakja: nominativus + genitivus → deklinációs csoport és szótő, névelő → nem. 
** Melléknevek szótári alakja: egyes szám alany eset három nemben (a nőnemű alakokat lásd a 
következő olvasmánytól). 
 

� 
Mely görög eredetű szavainkra illenek rá az alábbi meghatározások? 
emberbarát:     embergyűlölő:    
szépírás:     apró dolgok megnézésére szolgáló készülék: 
isten lényét kutató ember:    istentelen, istentagadó: 
űrhajós:     a test szépítése: 
világpolgár:     „folyamközi” állam az ókori Keleten: 
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Nyelvtan   
Névszóragozás (deklináció) 
 
A görög névszók mondatbeli szerepét ragok fejezik ki. A főnevekhez tartozó névelők, melléknevek, 
számnevek, névmások többnyire egyeztethetők nemben, számban, esetben. 
 

főnevek, melléknevek, névelők, névmások 
 
 
 

             I. deklináció                                    II. deklináció                         III. deklináció 

  �-tövűek                        4                       4                       4                       4-tövűek           mássalhangzó- és  egyéb tövűek 
 
 

-4< végződésű 4Qtövű hímneműek (masculinum) 
 
,":�4< (másodéles)      ’világ’ 
 
eset (casus) 

egyes szám (singularis) többes szám (pluralis) 

alany (nominativus) ,":�4< ,":�4! 
tárgy (accusativus) ,":�4# ,":�4>< 
birtokos (genitivus) ,":�4> ,":�B# 
részeshatározó (dativus)* ,":�T ,":�4!< 
 
* Az eseteket hagyományos latin neveiken szokás említeni, mert egy-egy görög eset jóval több 
jelentést kifejezhet, mint a neki megfelelő magyar eset. Főleg a genitivus és a dativus használható 
egészen más jelentésekben, mint a magyar birtokos, illetve részeshatározó. 
 
 
�#(7B.4< (harmadéles)           ’ember’ 

 singularis pluralis 

nominativus �#(7B.4< �#(7B.4! 
accusativus �#(7B.4# Y#(7N.4>< 
genitivus Y#(7N.4> Y#(7N.B# 
dativus Y#(7N.T Y#(7N.4!< 
 
 
 
d ,��^< (�"< (végéles)      ’a szép isten’ 

  singularis   pluralis  

nominativus d     ,��^<  (�"< 4P   ,��4]    (�4= 
accusativus �^# ,��^#  (�"# �4g<  ,��4g<  (�4J< 
genitivus �40  ,��40  (�40 �*#  ,��*# (�*# 
dativus �h  ,��h (�h �43< ,��43<  (�43< 
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d �M�"<    ’ugyanaz’ 
 singularis pluralis 

nominativus d �M�"< 4P �M�4= 
accusativus �^# �M�"# �4g< �M�4J< 
genitivus �40 �M�40 �*# �M�*# 
dativus �h �M�h �43< �M�43< 
 

d �M�"< (�"<    ’ugyanaz az isten’ 
 singularis pluralis 

nom. d �M�^< (�"< 4P �M�4] (�4= 
acc. �^# �M�^# (�"# �4g< �M�4g< (�4J< 
gen. �40 �M�40 (�40 �*# �M�*# (�*# 
dat. �h �M�h (�h �43< �M�43< (�43< 

 
Q4# végződésű semlegesneműek (neutrum) 
�^ ,��"#  ’a szépség’       �f ,���  ’a szép dolgok’ 

 Singularis pluralis 

nominativus �^ ,��"# �f ,��� 
accusativus �^ ,��"#D �f ,���* 
genitivus �40 ,��40 �*# ,��*# 
dativus �h ,��h �43< ,��43< 
 
D Semlegesneműek nominativusa és accusativusa mindkét számban megegyezik egymással, többes 
számban pedig a többi deklinációban is � a két eset végződése. 
 

 
Összefoglalás: végződések a II. deklinációs csoportban 

 
 singularis pluralis 

nominativus Q4<    Q4# Q4!*     Q�* 

accusativus Q4# Q4><    Q�* 

genitivus Q4> QB# 

dativus QT Q4!<** 

    
* az -4! és az Q� rövid  
** az -4!< hosszú  
 

� 
A zenei hangsúly  
(1) A névszók hangsúlyozása 
Főszabály: a névszó igyekszik megtartani hangsúlyát az egyes nominativusbeli helyén. (Hogy milyen 
egy adott névszó hangsúlya nominativusban, azt a szótári alak alapján kell megtanulnunk.) 
 
(a) Mikor nem lehetséges ez?  
 

�#(7B.4< → Y#(7N.4> 
 
Harmadélesből másodéles lesz, mert a genitivus -4> végződése hosszú, a harmadélesség feltétele 
pedig az, hogy az utolsó magánhangzó rövid legyen. Ilyenkor a második szótagra ugrik át a hangsúly. 
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(b) 1. mellékszabály: a végéles névszók mindkét genitivusa és dativusa véghajtott: 
  

(�"<  → (�40   → (�h   

→ (�*#   → (�43<F 
 
Ez a szabály csak az első két deklinációra érvényes. 
 
(2) Két különlegesen hangsúlyozott szótípus: 
simulószó 

1. ejtés: marad alapszinten a hang 
2. jele: nincs 
3.  jellemzője: hangsúlyát az előző szónak adja, „hozzá simul”, s ezáltal hangsúlyozás 
szempontjából egyetlen egységet alkot vele. A hangsúly átadása többféleképpen történhet.  

A végéles szó megmarad végélesnek (vagyis nem tompul el):  
Y(�&�E< + �� (simulószó)  → 

   Y(�&�E< ��, 
  a másodéles szó szintén marad másodéles: 
   �=:,4<+ �� → 

�=:,4< ��  
  a harmadéles szó viszont egyúttal végéles is lesz: 
   `���=#4��# + �� → 
   `���=#4��# ��; 
  s ugyanígy a másodhajtott szó is egyúttal végéles is lesz: 
   �e��# + �� → 
   �e��# ��F 

4. megjegyzés: csak néhány egy- vagy kétszótagos szó simulószó 
  
hangsúlytalan szó 

1. ejtés: marad alapszinten a hang 
2. jele: nincs 
3. magyarázat: semmilyen hangsúlya nincs, még az előző szó hangsúlyára sincs hatással 
4. megjegyzés: nagyon kevés (összesen tíz) hangsúlytalan szó létezik; ilyen például az 4M (vagy 

4M,) tagadószó vagy a névelő négy alakja (d; 4P; i; �P): 
d + ��7��74<+ ,�= + d + �=:,4< → 
d ��7��74< ,�] d �=:,4< 

 
Szóképzés 
,��"< (m), ,��"# (n) ’szép’  → �^ ,��"# ’a szép’, ’a szépség’ 
    → �f ,��� ’a szép dolgok’ 
A melléknév semleges nemű alakjából névelő segítségével főnév képezhető. Egyes számban elvont 
fogalmat fejez ki, többes számban az adott tulajdonsággal rendelkező dolgokat jelöli. 

 
Gyakorlatok  
1. Gyűjtse össze az előző olvasmány feladataiból a 4-tövű főneveket (19)! 
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2. Olvasási gyakorlat. Olvassa össze Jézus nevének kezdőbetűit, ami egy értelmes szót, egyben a kereszténység egyik 
szimbólumát adja ki.  
 

GG�&:40< @7!:�^< ��40 /P^< 9B�E7 

:B�E7  megváltó, megszabadító >P"<  fia vknek 

Ez a szimbólum az alábbi – római katakombákban talált – szarkofágon is látható; melyik jelképről van szó? Mit 
fejezhet ki a másik két tárgy? Melyik betű használata tér el az általunk ismertetett szabályoktól? 
 

 
 
A mai Vatikán területén feltárt „Amias sírja” a 3. század elejéről származik, s az egyik legkorábbi keresztény 
feliratot tartalmazza. A szöveget a római keresztény feliratok gyűjteményében adták ki (ICUR 4246), maga a sírkő 
pedig a Kircher Múzeum gyűjteményébe tartozik. 
 
3. Jelölje a hangsúlyokat! 
 
Sapfw kai oJ coroõ ejmbainousin tw/ qeatrw/. 

!Orfeuõ kai @Omhroõ sofoi ajnqrwpoi eijsin*. 

kai oiJ barbaroi ajnqrwpoi. 

* simulószó 
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4. Tegye át egyes számból többes számba, vagy fordítva! 
 
oJ dh'moõ    tw/' kovsmw/ 

to;n potamovn    oiJ qeoiv 

tw'n piqhvkwn    ta; calepa; 

tou' kalou'    toi'õ ajriqmoi'õ 

to; stavdion    tou;õ ajnqrwvpouõ 

 
5. Egyeztetési feladatok. 

a) Tegye a szavak elé a névelőt! 

___ potamw'n, ___ piqhvkoiõ, ___ ajnqrwvpw/, ___ kalovn, ___ qeou', ___ calepav 
 
b) Tegye a melléknevet és a főnevet a névelő által meghatározott esetbe!  
 
�4g< ,��Q   Y#(7N.Q    �^# ,��-   .4���Q 

�f ,��Q   �!��=Q     4P ,��Q  ,":�Q 

�*# ,��Q  (�Q    �40 ,��Q  �!�4:"�Q 

c) Tegye a melléknevet és a főnevet a megfelelő alakba! Jelölje a hangsúlyt! 
 
twn kal__ ajnqrwp__    oi sof__ qe__ 

ton mikr__ potam__    oJ sof__ ajnqrwp__ 

tou calep__ piqhk__ 

d) Egyeztesse a főnévvel a névelőjét, majd a jelzőjét! Fordítsa le a kapott jelzős szerkezeteket! 
 
WdX W:4�"<X ….  ……………  Y#(7N.4><  
WdX W,��"<X …. …………… .4���40 
WdX WY��("<X ….  ……………….. .=(&,4#  
WdX W:4�N���4<X ….  ………….. (�43< 

WdX W !�"<X ….   ………………. ��7��7T 
WdX WA���."<X ….    …………… �=:,4! 
W�"X W�!,7"<X ….  ……………  �!��=� 
WdX WA���."<X …. …………..  .�!���B�43< 

 
e) Egyeztetve tegye a megadott jelzős szerkezetek elé az ’ugyanaz’ jelentésű névmást! 
FFFFFFFFF  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF �!,74] .4���4= → 4P �M�4] �!,74] .4���4= 

FFFFFFFFF  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ��7��74>< Y#(7N.4>< 

FFFFFFFFF  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF :4�B���4!< .!(E,4!< 

FFFFFFFFF  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF �!,740 ,":�4> 

FFFFFFFFF  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF �!,7h �=:,T  

f) Egészítse ki a mondatokat a megfelelő alakkal! 
 
Z�#(7B.4! ………………. ,":�4!. (kis) 


P :4�N���4! ………………….. �)��#F (majom) 

-7^< …………… 4_, �)��# :4�4=F (isten) 
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P (�4] 4M, `���=#4>:! �h .................. (világ) 

`���=#4>:!: többes szám, 3. személy 

 
6. Fordítsa le az alább mondatokat! Az ismeretlen szavak/alakok vastag betűsek, és jelentésüket megadtuk. 
 
b
�&7"< �� ,�] 94�4,��< :4�4] �#(7B.4= �):!#F�):!#F�):!#F�):!#F 

H�7�,��!�4< 4M, `���!`���!`���!`���! vv vv#�!#�!#�!#�! �h �M�h .4���hF 

H�7�,��!�4< :4�"< `:�!`:�!`:�!`:�! .7^< �4g< .!(E,4>< ,�] .7^< �4g< Y#(7N.4><; Y��GY��GY��GY��G 

4M, j:�!j:�!j:�!j:�! :4�^< .7^< �4g< (�4J<F 

�f �!,7f .4���,!<.4���,!<.4���,!<.4���,!< A���.�F 

�):!#   vannak (létige, többes szám, 3. személy) `���!v#�! belelép (egyes szám, 3. sz.) 
j:�!   van (létige. egyes szám, 3. sz.)   Y��G (Y��f)  de 
.4���,!<  gyakran 

  
7.  A hangsúlyjeleknek jelentésmegkülönböztető szerepe is van a görög nyelvben. Figyelje meg a példákat, majd 
próbálja meg kitalálni az alábbi Hérakleitosz-idézetben található szójátékot! 
 
`#  ban-ben                     k#  egy (semleges nemű alak) 
�N<  ember                  �*<  fény 
l74<  hegy, hegység            m74<  határ   
�)�=  van                            �e�!  megy, jön 
Y���  de                    ����   más dolgok   
�=4<  élet                        �!"<  íj  
 
�h �"2T l#4�� �=4<; j7�4# �n (�#��4<F  
 
�� pedig 
�^ j7�4#  cselekvés, tett; mű,  

d (�#��4<  halál  
  
 

�^ l#4��  név  
�^ �"24#  íj, nyíl 

 
8. Fordítási gyakorlat: 
 
A majomhoz képest szép az ember.  

Az istenhez képest kicsi az ember.  

Emberek is vagyunk, meg istenek is.  

A nehéz dolgok szépek.  

Az istenek közül a legbölcsebb Zeusz.  

Az emberek kis világok.  

Az emberek közül a legbölcsebb a filozófus.

                                       
9. Mit jelent, mit jelenthet? Az első oszlop szavainak jelentéséből következtessen a második oszlopban lévők 
jelentésére! 
 
sofovõ   sofiva 

qeovõ   qei'oõ 

ejmbaivnomen  ejkbaivnomen 

ajvnqrwpoõ  ajnqrwpikovõ 

mikrovõ  mikrovthõ
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2. OLVASMÁNY 
 
 
� 
���!:�4# o7��< `:�! ��7��,4# �"�4<F 

Menandrosz mondásai 346 
 
d �#�2; 4p �^ ��#��3"# `:�! �^ `# ����43<; 4_�� ����! 4_�� ,7J.��! Y��f  
:&��=#�!F 

Hérakleitosz 93. töredéke 
 
Y#�7A=�< �n ��3%4# 4M, j:�!# ,�,"#F 

Szophoklész: Antigoné 672 
 
�\# Y��(=&# ���!#4# ,7J.��!#F  

Hérakleitosz 95. töredéke 
 
:4�4] �n :>�,7J.�4>:!#D 4),�=�< �����<F 

Euripidész: Szkürosziak (683. töredék) 
 
,7=#�! �=�4>< d ,�!7"<F  

Menandrosz és Philisztión mondásai 165 
 
Y��(q �JAS 
 
* A �-t, ha ,; �; A; 2 előtt áll, n-nek ejtjük, v.ö. 9�=�2, �����4<, G��A=:&<F 
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� 
Igék 

`:�=    van (simulószó) 
,7=#�!,7=#�!,7=#�!,7=#�!   eldönt, megítél  
,7J.��! ,7J.��! ,7J.��! ,7J.��!   rejt, rejteget  
,7J.��!#  rejteni (inf) 
����!����!����!����!   mond 
:>�,7J.�4>:!#  elrejtik 
  ← :>#  + ,7J.�4>:!#  
:&��=#�!  jelez  

Főnevek 
Y��(=& (= Y��(=�), 
 Y��(=&<; i   tudatlanság  
�#�2; d   úr (msh-ragozás!) 
Y#�7A=�; Y#�7A=�<; i  anarchia  
����&; ����&<; i  kár, baj  
,�!7"<; ,�!740; d  (nehéz) pillanat(ok) 
,�,"# Q40; �^,�,"# Q40; �^,�,"# Q40; �^,�,"# Q40; �^   rossz, baj  
�"�4<; �"�4>; d�"�4<; �"�4>; d�"�4<; �"�4>; d�"�4<; �"�4>; d  beszéd, szó  
�^ ��#��34#;  
 ��#��=4> jósda 
o7�E; �<; io7�E; �<; io7�E; �<; io7�E; �<; i   harag  
�JA&; �JA&<; i �JA&; �JA&<; i �JA&; �JA&<; i �JA&; �JA&<; i  szerencse, véletlen    
��7��,4#;  
 ��7��,4>F �^   gyógyszer  

�=�4<; �=�4>�=�4<; �=�4>�=�4<; �=�4>�=�4<; �=�4>, dddd  barát 
Melléknevek 

Y��("<Y��("<Y��("<Y��("<(m),  Y��(EY��(EY��(EY��(E (f),  
  Y��("#Y��("#Y��("#Y��("#(n)  jó  
���!#4#���!#4#���!#4#���!#4# (n)  jobb  
���!:�4���!:�4���!:�4���!:�4<<<< (m), ���=:�&���=:�&���=:�&���=:�& (f), 
  ���!:�4# ���!:�4# ���!:�4# ���!:�4# (n) legnagyobb, legerősebb 
��3%4#��3%4#��3%4#��3%4# (n)  nagyobb  
4),�34< (m), 4),�=� (f),  
  4),�34#(n)  saját 
:4�"< :4�"< :4�"< :4�"< (m), :4�E:4�E:4�E:4�E (f),  
  :4�"#:4�"#:4�"#:4�"#(n) bölcs, jártas, tapasztalt 

Névmások 
4p  akié (vonatkozó névmás  
                                        genitivusa) 

Kötőszók, elöljárószók 
Y���Y���Y���Y���   hanem 
�������� de, pedig  
`#`#`#`# + dativus -ban/-ben  
4_�� FFF 4_�� FFF4_�� FFF 4_�� FFF4_�� FFF 4_�� FFF4_�� FFF 4_�� FFF sem ..., sem 

Tulajdonnevek 
����4=; ����*# 4P (csak többes) Delphoi  
 

   
  

Nyelvtan  
Névszóragozás 

 
I. deklináció (�-tövűek) 

 
 

        
&Q&Q&Q&Qvégűek (f)         ���� purum (f)             � impurum (f)    hímnemű &<-, �<-végűek 
               
(1) &Qvégűek 
      ’harag’ 

 singularis pluralis 

nominativus o7�E o7��= 
accusativus o7�E# o7��< 
genitivus o7��< o7�*# 
dativus o7�q o7��3< 
 
Az � tőhangzóból egyes számban & lesz. 
 
(2) t iszta �Qtövűek (�  purum): Q��; Q!�; Q7�Qvégűek 
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             ’a rossz anarchia’ 
 singularis  pluralis  

nominativus i    ,�,\ Y#�7A=� �P   ,�,�] Y#�7A=�! 
accusativus �\# ,�,\# Y#�7A=�# �f< ,�,f< Y#�7A=�< 
genitivus ��< ,�,�< Y#�7A=�< �*# ,�,*# Y#�7A!*# 
dativus �q  ,�,q Y#�7A=R ��3< ,�,�3< Y#�7A=�!< 

 
végződések az I.  deklinációban  (&Q  és tiszta  �Qtövűek) 

 
 singularis pluralis 

nominativus Q&      Q� Q�! 
accusativus Q&#    Q�# Q�< 
genitivus Q&<    Q�< Q*# 
dativus QS      QR Q�!< 

 
(3) a névelő ragozása 
 

 singularis pluralis 

 m f n m f n 
nominativus d i �" 4P �P �� 
accusativus �"# �E# �" �4J< ��< �� 
genitivus �40 ��< �40 �*# �*# �*# 
dativus �h �q �h �43< ��3< �43< 

 
A hímnemű és nőnemű nominativusi alakok (d; i; 4P; �P) mind simulószók! 
 
Igeragozás 
(1) je len idő (praesens imperf ectum) 
képzése: imperfectum-tő (melyet az -B levágásával kapunk meg) + cselekvő végződések 
 
szótő: ���Q     ’mondom’ 

 singularis pluralis 

1. személy ���QB ���Q4��# 
2. személy ���Q�!< ���Q��� 
3. személy ���Q�! ���Q4>:!W#X 
 

cselekvő igevégződések 
 singularis pluralis 

1. személy QB Q4��# 

2. személy Q�!<* Q��� 

3. személy Q�!* Q4>:!W#X 
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* mindkét Q�! hosszú 
 
(2) főnévi igenév ( in f ini t i vus imperfe ctus) :  

���Q�!# 
,7J.�Q�!# 
,7=#Q�!# 

 
Az Q�!# végződés hosszú, ezért az in f ini t ivus imperfe ctus  mindig másodéles. 
 

� 
A zenei hangsúly  
(1) a névszók hangsúlyozása 
2. mellékszabály: a nőnemű �-tövűek pluralis genitivusa mindig véghajtott. 
 

o7�E → o7�*#   (már az 1. mellékszabály miatt is) 
Y#�7A=� → Y#�7A!*# (csak a 2. mellékszabály miatt) 

 
(2) az igék hangsúlyozása 
Főszabály: az ige minden egyes alakja igyekszik a szó végéhez képest minél előbbre vinni a hangsúlyát. 
 
Ha legalább három szótagja van + az utolsó mgh rövid → harmadéles lesz: 
    

���4��# 
 
Akár három, akár két szótagja van, de az utolsó mgh hosszú → másodéles lesz: 
 

:&��=#�!; ���BF 
 
(3) az `:�=/j:�!  hangsúlyozása 
 
Az `:�=  rendesen simulószó:  

���!:�4# o7��< `:�! ��7��,4# �"�4<F 

Kivételes esetekben azonban mégsem adja át a hangsúlyát az előtte álló szónak, sőt előre vonva 
másodéles lesz. Ilyen kivételes esetnek számít például, ha az 4M, tagadószó után áll: 
 

Y#�7A=�< �n ��3%4# 4M, j:�!# ,�,"#F 

A kéttagú simulószókra vonatkozó szabályokat lásd a 4. olvasmány Nyelvtanában. 
 
Szórend  
Jelző és jelzett  szó szórendje 

d ��7��74< �"�4<          ~ d �"�4< d ��7��74< 
�^ `# ����43< ��#��34#  ~ �^ ��#��34# �^ `# ����43< 

 
Megjegyzés: ebben a szórendben nemcsak melléknév (��7��74<), de határozói kifejezés (`# ����43<) 
is lehet jelző.
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Gyakorlatok  
1. Határozza meg az első oszlopban lévő szavak alakját (szám, eset), és tegye át ugyanolyan alakba  
az  o7�E és az )��� szavakat a minta szerint! 
 

�43< .!(E,4!<  pluralis dativus    → ��3< o7��3<  → ��3< )���!< 
�^# �"�4#    
�4g< Y#(7N.4><    

�h .4���h    

�f ��#��3�    

�40 �=�4>    

 
 
2. a) Egyeztesse a jelzőt a jelzett szóval! 
 
ta; kak.... favrmaka, hJ ajgaq.... tuvch, th'õ megivst.... ajnarcivaõ, 

tou;õ oijkeiv.... fivlouõ, th/' mikr.... blavbh/, toi'õ kal.... Delfoi'õ, 

tw'n sof..... lovgwn 

 
b) Egyeztesse a főnévvel a névelőjét, majd a jelzőjét! 
 
WiX W,��EX  ……    ……………  �7��T�=�<  
WiX WY��(EX  ……    ……………   �JA&#  
WiX WA���.EX ……    .…….…….    r7�!  
WiX W,�,EX  ……    .…………….  Y��(=R  
WiX W���=:�&X  ……    .…………….  o7��<  
 
3. Határozza meg az igealakokat, és ragozza a ,7J.�B igét a minta szerint! 
 

shmaivnousin:  pluralis 3.    →  kruvptousin 
ejmbaivneiõ   

levgete   

ejstiv   

ejmbaivnomen   

krivnw   

 

4. Az egy sorba írt szavak közül az egyik declinatiója, szófaja, illetve esete alapján kilóg a többi közül. Melyik? 
 
�0(4#; ,":�4#; A7"#4#; ��7��,4#      

Y#�7A=�; �!��=�; .4�>��(=�; I7� 

����&; �JA&; Y��(E; :A4�E   

�!��:,�!<; ,7J.�4>:!; :&��=#���; ����!#   

,�,"#; ��#��34#; :4�"#; #�4# 
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5. Alkosson összeillő párokat a megadott a főnevekből és melléknevekből! 
 
4P  .4���4=                  ,��*#    
�*#  ����*#                  A���.�< 
�f<  �����<                   ��!#q               
�f  ��#��3�                  ,��"# 
�q  Y��(=R                  �!,7� 
�^#  A7"#4#                   d�4=4! 
4P  (�4=                       ���!:�4! 
 
6. Mit jelent, mit jelenthet? Az első oszlop szavainak jelentéséből következtessen a második oszlopban lévők 
jelentésére! 
shmaivnw  to; sh'ma 

oJ ajvnax  ajnavssw 

hJ ajnarciva  ajvrcw 

hJ ajmaqiva  to; mavqoõ 

kruvptw  kruptovõ,-hv,-ovn 

oijkei'oõ,-a,-on oJ oi\koõ 

hJ blavbh  blavptw 

krivnw   hJ krivsiõ 

 
7. a) Egészítse ki a mondatokat a megfelelő igealakkal! 
 
H�7�,��!�4< ,�] ��#�#�74< :4�f ….............................. (mondanak) 

`# �h �4>:�=T  ….................................... (elrejtem) �4g< �=�4><F 

d ��=�B# …................................... (jelez) �43< Y#(7N.4!<F 

�#(7B.4# �!,7^# ,":�4#…................................. (mondjuk) 

4M,  …................................. (lépsz bele) �h �M�h .4���h. 

�4g< .!(E,4>< …............................. (elrejtitek) `# �h ��#��=TF 

b) Illessze be az egyes mondatokba a leginkább megfelelő szót:  
 
�!��:,4>:!#; ,���J4>:!#; ,7J.�4>:!#; �����#4>:!#; ���4>:!#; o#4��%4>:!#;  
:&��=#4>:!#F 
 
4P �*# ��7��7B# �"�4! 4M�n#  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF �43< 4M ��7��74!<F 
 
4P o7�=�4! �\# o7�\# 4M FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
 
�!"#>:4# ,�] ��,A4# FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
 
4P #"�4! 4M FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF; Y��f FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
 
4P .=(&,4! 4M FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
 
4P Y��(4] Y(�&��] s(�� FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
 
o7�=�4< haragos természetű    d #"�4<; 4>    törvény 
�^ s(�4#; 4>  versenydíj 
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8. Fordítsa görögre! Mindkét lehetséges szórendet alkalmazza a minta szerint! 
 
a) a legerősebb gyógyszer:  to; mevgiston favrmakon,  to; favrmakon to; mevgiston 
 
a saját jósda 

a bölcs Hérakleitosz 

a jó szerencse 

a szép folyó 

 
b) a delphoi-i jósda: �^ ��#��34# �^ `# ����43<, �^ `# ����43< ��#��34# 
 
a Leszboszon (élő) pásztor: 
 
a folyóban (élő) istent: 
      
az Olümposzon (legelő) nyájakat: 
 
i 	�:�4< d Z
�>�.4<    
 
9. 4p �^ ��#��3"# `:�!F ”Akié a jósda.” 
A genitivus + létige birtoklást kifejező állítmány is lehet. Ennek alapján fordítsa le:

A gyógyszer a barbároké. 

A jó szerencse a bölcsé. 

A nyáj az embereké. 

A folyó a Frígiában (élő) pásztoroké.

 
10. Gyűjtsön olyan magyar szavakat, amelyekben az alábbi görög szavak továbbélnek! 
 
favrmakon 

lovgoõ 

kruvptw 

shmaivnw 

kakovõ 

krivnw 

fivloõ 

 
11. Fordítási gyakorlat. 
 
(a) Aphrodité szép. A szép Aphrodité belép a jósdába. A jó tanár szép történeteket mond. A 

tudatlanságnál nincs nagyobb rossz.  
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(b) Nem vagyunk majmok. A kis embereké a világ. A majmokhoz képest szépek vagyunk. Az 

istenhez képest kicsik vagyunk. A kis dolgok szépek. 

(c) Ugyanazokról az istenekről és ugyanazokról az emberekről beszélek (acc). A szó erősebb a 

haragnál. Ugyanabban a jósdában vagyunk. Nehéz a haragot titkolni.  

(d) A véletlen se nem jó, se nem rossz dolog.  Nem mondasz szépeket. Az ember se nem majom, se 

nem isten. Itt az idő beszélni. Jelzek a barátomnak. A legnagyobb jósda Delphoiban van. 

 
12. Fordítsa le az alábbi kötőszavak alkalmazásával a következő szószerkezeteket! 
,�= (és); �� ,�= (is …is); 4_�� FFF 4_�� (sem … sem); Y��� (hanem); �� (de; második helyen) 
 
se nem szép, se nem jó 

szép is, jó is 

nem szép, de jó 

szép és jó 

se nem beszél, se nem dönt 

nem jelzek, hanem belelépek 

van is, meg nincs is  

nehéz, de kicsi 

A majom nem a saját, hanem az isten szavait mondja. 

Az ember és a majom barátok. 

Sem a majom, sem az ember nem bölcs. 

13. Hangsúlygyakorlatok.  
a) Írja le az alábbi mondatokat, és változtassa meg a hangsúlyt a szükséges helyeken a megadott minta szerint! 
 
d + �=�4< + ,�= + d + �!�"�4�4< + :&��=#4>:!#F → 
 

d �=�4< ,�] d �!�"�4�4< :&��=#4>:!#F 
 
�� + Y��(� + 4MA + A���.�F → 
 
4P + .=(&,4! + �� + ,�= + 4P + �#(7B.4! + �43< + .4���43< + 4M, + `���=#4>:!#F → 
 
i + o7�E + �� + ,�= + i + Y��(=� + ,�,� + `:�=#F → 
 
i + Y#�7A=� + `:�= + ���=:�& + ����&F → 
 
b) Tegye ki a megfelelő hangsúlyjeleket! 
 
��7��,4#:  ��7��,4!<; ��7��,�; ��7��,B# 
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Y��("<: Y��(T; Y��(4><; Y��(4! 

��#��34#: ��#��!�; ��#��!B#; ��#��!4>; ��#��!4!< 

����&:  ����B#; ����&#; ����S; �����< 

�=�4<  �!�4><; �!�4!; �!�4#; �!�B# 

 
14. Keresztrejtvény. A megoldás (az 5. oszlopban) egy irodalmi műfaj nevét tartalmazza. 
 

1 X         X 
2 X X X      X X 
3 X X     X X X X 
4 X X X X       
5 X X X      X X 
6 X X       X X 
7       X X X X 
8 X X X X    X X X 
9 X X X X          

 
1. 4MA H���&#!,"<; Y��f FFF 
2. ��7��,4# o7��< 
3. d ���!:�4< (�*#  
4. 4_�� ���B; 4_�� :&��=#B; Y��f FFF 
5. :>�,7J.��! 4),�=�< �����< 

6. FFF �f ,��� 
7. ���!#4# ,7J.��!# 
8. �e��# �� FFF 4M, �e��# 
9. 4M ,�,"#; Y��f FFF 

 
� 
1. .4��f �f ��!#f ,4M�n# Y#(7N.4> ��!#"��74# .���!F 

Szophoklész: Antigoné 332-3 
 
��!#"<; ��!#E; ��!#"# szörnyű, borzasztó; ügyes, 
bámulatos  
��!#"��74# ��!#"< középfoka (aminél: gen)  
,4M�n# = ,�] 4M��#  

4M��#  semmi 
.���! létezik 
.4���  sok  

 
2. m��! ,��"#, �=�4# `:�=t �^ �' 4M ,��^# 4M �=�4# `:�=.  

Theognisz 1.17 
m��! minden, ami  
�=�4<; �=�&; �=�4# kedves 
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3.  (a) ��7��,4# o7��< d A7"#4<F 

 (b) .4�>��(=� #40# 4M �!��:,�!F 

 (c) ��7��,4# �"�4> d �"�4<F 

(d) �) �B�4= �):!#; �):] ,�] (�4=F 

(e) #�4! �=�4! #�T 4a#T �):]# d�434!F 

�B�"<; �B�40; d  oltár 
�!��:,B  tanít  
�)  ha (hangsúlytalan!) 
�):=#  vannak 
#�4<; #��; #�4#  fiatal 
#40< Wu#"4<X; #40; d  ész  

4e#4<; 4a#4>; d  bor 
d�434<; d�4=�; d�434# (+ dat)  hasonló vmhez 
.4�>��(=�; .4�>��(=�<; i  sokat tudás, az 
ismeretek sokasága  
�"�4<; �"�4>; d  félelem  
A7"#4<; A7"#4>; d  idő

 
 
A fenti öt idézet közül az egyik Euripidésztől, egy másik pedig Hérakleitosztől származik; melyek lehetnek ezek? 
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3. PARISZ ÍTÉLETE 
Fenn az Olümposzon 

 
 
� 
$�/9 

   �7� �40�4 �^ ���4# �)< �\# 7>�=�# .�7f �^# �4>,"�4#F 

�5��9 

   �^# .434# �4>,"�4# ����!<v 

$�/9  

   �^# G���2�#�74# �^# -7!��4> >P^# ���B; w# ,�] -�7!# o#4��%4>:!#F 

�5��9 

   +�] .40 #���! 4p�4< d ��:!�!,^< �4>,"�4<v 

$�/9  

   G�# �q Z��SF ���� 4x# .7^< �M�"#; m�! ››9�; C G���2�#�7�; ,���J�! d $�J<;  

`.�!�\ ,��"< �� �M�^< �e ,�] :4�^< �f `7B�!,�; �!,�:�! ��3< (��3<; y�!< �M�*#  

i ,���=:�& `:�=#F i �n ,���=:�& �����#�! �^ ���4#F‹‹ 

 

H
 H�7��< 4x# d �*# (�*# �����4< �^ ���4# �����#�! ,�] �)< �\# 7>�=�# ��7�!;  

4p -7!��4> ,��^< >P^< �\# Y���&# #���!F 
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� 
Igék 

�!,�:�! + dativus „dönteni” vkik között 
,���JB,���JB,���JB,���JB* +acc +fn igenév  megparancsolja vknek, 
             hogy csináljon vmt  
�����#B�����#B�����#B�����#B  megfog, átvesz, kap  
#��B#��B#��B#��B   legeltet 
o#4��%Bo#4��%Bo#4��%Bo#4��%B + acc + acc nevez vkt vmnek  
��7B��7B��7B��7B   visz  

Főnevek 
�����4<; Y����4>; d�����4<; Y����4>; d�����4<; Y����4>; d�����4<; Y����4>; d  hírnök 
Y���&; Y���&<; i  csorda, nyáj  
�4>,"�4<; �4>,"�4<; �4>,"�4<; �4>,"�4<;     
  �4>,"�4>; d   �4>,"�4>; d   �4>,"�4>; d   �4>,"�4>; d   csordás, pásztor  
(��; (�[<; i (��; (�[<; i (��; (�[<; i (��; (�[<; i   istennő  
���4#; �E�4>; �^  alma  
>P"<; >P40; d>P"<; >P40; d>P"<; >P40; d>P"<; >P40; d   fia vknek  

Melléknevek 
��:!�!,"<; ��:!�!,E; 
  ��:!�!,"#  királyi 
`7B�!,"<; `7B�!,E;  
  `7B�!,"#  szerelmi; vonzó  
,���!:�4<; ,���=:�&; 
  ,���!:�4#  legszebb  

Névmások 
�M�"<; �M�E; �M�"�M�"<; �M�E; �M�"�M�"<; �M�E; �M�"�M�"<; �M�E; �M�" 1. maga (nominativus) 
   2. ő, az (többi eset) 

 
m<; y; mm<; y; mm<; y; mm<; y; m                          aki, ami (vonatkozó nm) 
m:�!<; y�!<; m �!m:�!<; y�!<; m �!m:�!<; y�!<; m �!m:�!<; y�!<; m �!  ki, melyikük (függő kérdő     
                                        nm; msh-ragozás is) 
4p�4<; �O�&; �40�44p�4<; �O�&; �40�44p�4<; �O�&; �40�44p�4<; �O�&; �40�4 ez (mutató névmás) 
.434<; .4=�; .434#.434<; .4=�; .434#.434<; .4=�; .434#.434<; .4=�; .434# milyen?, melyik? (névelővel) 
.40 .40 .40 .40                         hol?       
:�                                  „téged” (személyes nm) 

Kötőszók, elöljárószók 
�)<�)<�)<�)< + acc  -ba/-be (simulószó) 
`.�!�E`.�!�E`.�!�E`.�!�E   miután 
m�!m�!m�!m�!   hogy 
4444pppp                           ahol  
4x#4x#4x#4x#                                 tehát, hát  
.�7�.�7�.�7�.�7� + acc                      -nak/-nek 
.7"< + acc                       -nak/-nek, hoz/hez/höz 

Tulajdonnevek 
G���2�#�74<; 
  G���2�#�74>; d  trójai királyfi  
$�J<; d   Zeusz (msh-ragozás!) 
Z��&; Z��&<; i   Ida (hegy) 
-�7!#   -�7!< accusativusa  
-7=��4<; -7!��4>; d  Trója királya  
7>�=�; 7>�=�<; i  Phrügia  
 

  
  
*A görög igék szótári alakjait egyes szám első személyben szokás megadni. 

 
Nyelvtan  
Igeragozás 
(1) felszólí tó mód ( imperat ivus)  

 singularis pluralis 

2. személy ���Q� 
��7Q� 

���Q��� 
��7Q��� 

 
 
(2) a létige jelen ideje   

 singularis pluralis 

1. személy �)�= `:��# / �)��# 
2. személy �e `:�� 
3. személy `:�= �):=W#X 
 
Az �e kivételével mindegyik simulószó; lásd előző olvasmány (3)-t. 
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Névszóragozás 
(1) mutató névmás 
 singularis pluralis 

 masculinum femininum neutrum masculinum femininum neutrum 
nominativus 4p�4< �O�& �40�4 4p�4! �p��! ��0�� 
accusativus �40�4# ��J�&# �40�4 �4J�4>< ��J��< ��0�� 

genitivus �4J�4>  ��J�&< �4J�4> �4J�B#  �4J�B# �4J�B# 
dativus �4J�T ��J�S �4J�T �4J�4!< ��J��!< �4J�4!< 
 
�40�4 �^ ���4#: például „ez az alma (amiről beszélünk)”  
Szórend: a névelős főnév előtt vagy után, de nem a névelő és főnév közé ékelődve. 
 
(2) vonatkozó névmás 
 singularis Pluralis 

 masculinum femininum neutrum masculinum femininum neutrum 
nominativus m<   y  m  4z �z { 
accusativus m# y# m 4O< {< { 
genitivus 4p |< 4p r# r# r# 
dativus } ~ } 4�< ��< 4�< 
 
 
(3) 3. személyű személyes névmás 
 singularis Pluralis 

 masculinum femininum neutrum masculinum femininum neutrum 
nominativus �M�"< �M�E �M�" �M�4= �M��= �M�� 
accusativus �M�"# �M�E# �M�" �M�4J< �M��< �M�� 

genitivus �M�40 �M��< �M�40 �M�*# �M�*# �M�*# 
dativus �M�h �M�q �M�h �M�43< �M��3< �M�43< 
 
Használatához lásd a 12. gyakorlatot! 
 
(4) vocat ivus:  a megszólítás esete  
hímnemű 4-tövűek 

 singularis 

nominativus G���2�#�74< 

accusativus G���2�#�74# 

genitivus G���2�#�74> 

dativus G���2�#�7T 

vocativus C G���2�#�7� 
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Szórend 
A birtokos szórend 
 
A birtokos gyakran beékelődik a birtokszó névelője és a birtokszó közé: 

d �*# (�*# �����4<F 
 
A birtokos azonban megelőzheti és követheti is a birtokszót: 

d �����4< �*# (�*#;  illetve �*# (�*# d �����4<; 
 
sőt megismételt névelővel is állhat a birtokszó mögött: 

d �����4< d �*# (�*#F 
 
Ilyenkor a birtokosra esik a hangsúly. 
 
Írásjelek 
A görögben két mondatvégi jel használatos: 

– pont zárja nemcsak a kijelentő, hanem a felkiáltó és a felszólító mondatokat is, például: 
 

  ��7� �40�4 �^ ���4# �)< �\# 7>�=�#F 
  Vidd ezt az almát Phrügiába! 
 
 – pontosvessző áll a kérdő mondatok végén: 
 
  �^# .434# �4>,"�4# ����!<v 
  Melyik pásztorról beszélsz? 
 
Tagmondatok végére vessző és felemelt  pont tehető; ez utóbbi a magyar kettőspont és 
pontosvessző szerepét látja el, például 
 
  m��! ,��"#, �=�4# `:�=t �^ �' 4M ,��^# 4M �=�4# `:�=. 
  Ami szép, az kedves; ami viszont nem szép, az nem is kedves. 
 
Gyakorlatok   
   
1. Egészítse ki a kifejezéseket a mutató névmás (ou|toõ, au{th, tou'to) megfelelő 
alakjaival! 
…................. to; mh'lon, …................... ta;õ blavbaõ, …...................... tw/' ajnqrwvpw/ 

….................. tw'n piqhvkwn, …......................... ta; mantei'a, …................... to;n qeo;n 

….................. tai'õ ajgevlaiõ, …........................ oiJ boukovloi, ….................. th'õ ojrgh'õ 

…................... tou' fivlou, …......................... aiJ qeaiv, ….......................tou;õ potamouvõ 

2. Tegye át a mutató névmással ellátott kifejezést  
a) nominativusból accusativusba: 
 
�O�& i :A4�E   

4p�4< d �0(4<  

�40�4 �^ �!��=4#   

4p�4! 4P �B�4= 
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4p�4< d �=�4< (�"< i ����&  �O�&

 
b) illetve accusativusból nominativusba! 
 
�4J�4>< �4g< �!�4:"�4><    

��J��< �f< I7�<   

��0�� �f ��7��,�   

��J�&# �\# o7�E# 

�40�4# �^# :4�^# �#(7B.4# 

�^ ,��^# �40�4

 
3. Határozza meg az igealakot, és ragozza el a lambavnw igét a minta szerint! 
nevmei:   praes. impf. sing. 3.   → lambavnei 

krivnomen 

ei\ 

fevrousin 

levge 

kruvptete 

 
4. Melyik a kakukktojás? Az egy sorba írt szavak közül egy declinatiója, szófaja, illetve esete alapján kilóg a többi 
közül. 
 
�����4#; ���4#; �#�74#; %h4#     

�)�=; �e; �)<; �):=# 

����&#; �JA&#; (��#; Y���E#    

�!��:,�; ,7J.��; o#"��%�; �4>,"��  

���!:�4<; d�434<; ,���!:�4<; :4�N���4< 

 
5. Válassza ki a helyes megoldást! 
 

a) to;n boukovlon …................................ ojnomavzousin. 

A) !Alevxandron B) !Alevxandroõ 

b) …....... ejstin oJ ajvggeloõ_ !En th/' #Idh/. 

A) po i'oõ B) pou' 

c) ….............. to; mh'lon hJ kallivsth lambavvnei. 

A) tou'ton B) tou'to 

d) th;n qeavn, …..... kallivsthn levgei oJ Pavriõ, !Afrodivthn ojnomavzousin. 

A) h{n B) thvn 

e) oiJ qeoi; ejn tw/' !Oluvmpw/ …................... 

A) ejstivn B) eijsivn 
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6. Egészítse ki a megfelelő vonatkozó névmással a mondatokat! 
 
$�J<; FFFFFFF ��#��34# `# �B�N#S `:�=; d ���!:�4< (�"< `:�!F 

i ,���=:�& (�f; FFFFFFFFFFFF �\# H��74�=�&# o#4��%4>:!#; �����#�! �^ ���4#F  

�P (��] .7^< �^# G���2�#�74# ���4>:!#; FFFFFFFFF ,�] -�7!# o#4��%4>:!#F  

�^ ��7��,4#; FFFFFFFFFFFF i �E��!� ��7�!; ��!#"# `:�!F 

d �#(7B.4<; .7^< FFFFFFFFFFF ����!<; Y��(^< ,�] ,��"< `:�!F   

 
7. Fordítsa görögre a kifejezéseket többféleképpen, a minta szerint! 

a harag gyógyszere  to; th'õ ojrgh'õ favrmakon 
to; favrmakon th'õ ojrgh'õ 
to; favrmakon to; th'õ ojrgh'õ 

Priamosz szerencséje 

a nyáj pásztora 

Delphoi követei 

a jósda istene 

Frígia folyói 

 

8. Fordítsa le az alábbi mondatokat: 
Alexandrosz és Priamosz, hol vagytok? 

Jó vagy rossz ember vagy? 

Priamosz fia vagyok. 

Ez az istennő (az), akié vagyunk. 

 
9. Fordítsa le a következő mondatokat görögről magyarra ill. fordítva! 
 
4p�4< d �4>,"�4<; w# G���2�#�74# o#!��%4>:!#; ,��"< `:�!#F 

Ez a hírnök, aki a bajt jelenti, derék ember. 

d �n# �4>,"�4< �\# Y���&# #���!; d �n �����4< �^# ���4# ��7�!F 

Míg Hermés az almát fogja, Alexandros megítéli az istennőket. 

��7��� �\# Y���&# �)< �4g< ����4J<F 

Rejtegessétek a pásztort Phrügiában! 

C �#(7B.�; j���!#� �h .4���hF 

Kedves pásztor, legeltesd a nyájat! 
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d �40 H�7�,��=�4> �=�4< :>�,7J.��! �\# 4),�=�# Y��(=�#F 

Delphoi istene nem rejti el az orvosságokat. 

 
10. Mit jelent, mit jelenthet? Az első oszlop szavainak jelentéséből következtessen a második oszlopban lévők 
jelentésére! 
 
�4>,"�4< �4>,4��B 

  �4>,4�!,"<; QE; Q"# 

o#4��%B �^ l#4�� 

��:!�!,"< d ��:!��J< 

`7B�!,"< d j7B< 

�����4< Y�����B

 
11. a) Mely görög szavakra vezethetők vissza az alábbiak? 
foszfor: 
nomád: 

automata: 
angyal: 

 
b) Nézzen utána: miért hívják Párizst Párizsnak, a bazilikát bazilikának? 
 

 
� 
1. �h �n# (�h ,��f .�#�� ,�] Y��(f ,�] �=,�!�, �#(7B.4! �n �f �n# ��!,�  
���4>:! �f �n �=,�!�. 

                                                                                                           Hérakleitosz 102. töredéke 
nyomán 

 
��!,4< Wm) és (f);  
��!,4# (n)*  jogtalan, igazságtalan 
�=,�!4<; �!,�=�; �=,�!4# jogos, igazságos  

��# FFF �� FFF míg…, addig…; Ø …, viszont/csak/de … 
.�#�� minden (neutrum pl. nom., msh-ragozás)  

 
*Kétvégű melléknév; ebben a csoportban a hím- és nőnemű alakok megegyeznek egymással. 
 

2. j7�4> :,!f 4P �"�4!F 

 �*74# �40 ��=�4> i �a�>.�4<F 

 .�40�4< ��!,4< 4M ��#�!F 

 .4�!�!,^# %h4# d �#(7B.4<F 

�*74#; �N74>; �"  ajándék 
j7�4#; j7�4>; �"   tett, cselekvés 
%h4#; %�4>; �"  élőlény 
��#B  marad 

.�40�4<; .�4J�4>; d  gazdagság 

.4�!�!,"<; Q,E;Q,"#  poliszban élő, közösségi 
:,!�; :,![<; i árnyék
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4. PARISZ ÍTÉLETE 
Leszállás Phrügiába 

 
� 
�5��9 

   G��� �n ,�] �\# Z��&# d7* ,�] �M�^# ��*# �^# �!,�:�\#    �^# -�7!#F  

�5� 

   -40 �� `:�!#v 4M �f7 `�4] d7[��!F  

�5��9 

   
p �^ �#�74# `:�=; j#(� ,�] �\# Y���&# d7�<F  

�5� 

   G���G 4MA d7* �\# Y���&#F  

�5��9  

  -*< ����!<v 4MA d7�< �4=�!� �� ,�] �e��< ,�] #��#=:,4# �!#f .7^ �40 �#�74>v  

�f �n# �4=�!� �� ,�] �e��< .7^< .��7�< #��4#��!; d �n �4>,"�4< ,��\#  

��,�&7=�# jA�!F 

�5� 

   H
7* #0#; �a �� `,�3#"< `:�!#F  

�5��9  

   G���f `,�3#4<F `.�] �n .�&:=4# ��& `:��#; .74:��47�JB �M�"#F A�37�;  

C �4>,"��F  

-�5�9  

   �\ ,�] :J ��; C #��#=:,�F Y��f �=< �ev �=#�< �n ��J��< ���!< �f< �>#�3,�<v   

�5��9  

     G���G 4M �>#�3,�< �):!#; b�7�# �� ,�] G�(&#[# ,�] G��74�=�&# d7�<t ,Y�n  

�^# H�7��# Y.4:�����! d $�J<F Y��f �= �7���!<v (�77�!t A���.^# �f7 4M��#F  

,���J�! �� :� �!,�%�!# �\# �M�47�=�# �M�*#t ››G�.�] ��7‹‹ �&:=; ››,��"< ��  

�M�^< �e ,�] :4�^< �f `7B�!,�; :4] �\# �#*:!# `.!�7�.BF‹‹ �40 �n Y�*#4< �^  

s(�4# i #!,*:� ��7���! �40�4 �^ ���4#F (�77�! 4x#; C Y��(�; d �f7 ,���!:�4<  

Y�N# :4! `.!�7�.���! �.^ �40 ���=:�4> (�40F  
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� 
Igék, igenevek 

��B��B��B��B  vezet  
Y.4Q:���Y.4Q:���Y.4Q:���Y.4Q:����B�B�B�B              küld  
�!,�%B�!,�%B�!,�%B�!,�%B                     megítél  
(�77�! < (�77�Q�       nyugodt, bátor (ige!) 
`.!�7�.B + dat  rábíz 
jABjABjABjAB   tart, van neki/nála 
#��4#��!#��4#��!#��4#��!#��4#��! → #��B       legeltet (cselekvő), 
                                         legel (mediális) 
#!,*:�                    „a győztes” 
d7*d7*d7*d7* < d7�B   lát (cselekvő); 
d7[��! < d7����! látszik, látható (szenvedő) 
.74:��47�JB  megszólít  
�7��B                      remeg 
��7���! → ��7B elviszi magának (mediális)  
�&:=                        úgymond (simulószó) 
A�37�    üdvöz légy! jó napot! 
     (köszönés) 

Főnevek 
Y�N#; Y�*#4<; dY�N#; Y�*#4<; dY�N#; Y�*#4<; dY�N#; Y�*#4<; d   verseny  
s(�4#; �(�4>; �^  díj  
�a2; �)�"<; d�a2; �)�"<; d�a2; �)�"<; d�a2; �)�"<; d/iiii  kecske 
�#�74#; �#�74>; �" barlang 
��,�&7=�;  
 ��,�&7=�<; i   bot 
�4=�!4#; �4!�=4>; �"�4=�!4#; �4!�=4>; �"�4=�!4#; �4!�=4>; �"�4=�!4#; �4!�=4>; �" borjú 
  �#*:!#                        �#*:!< (ítélet) acc-a  
�>#E; �>#�!,"<; i �>#E; �>#�!,"<; i �>#E; �>#�!,"<; i �>#E; �>#�!,"<; i      nő  
�!,�:�E<; �!,�:�E<; �!,�:�E<; �!,�:�E<;     
  �!,�:�40; d              �!,�:�40; d              �!,�:�40; d              �!,�:�40; d            bíró, döntőbíró  
�M�47�=�; Q�=�<; i     szép alak, szépség 

#��#=:,4<;  
  #��#=:,4>; d           fiatalember, legény 
.��7�; .��7�<; i   szikla 

Névmások 
`�N`�N`�N`�N   én (személyes nm) 
`,�3#`,�3#`,�3#`,�3#4<; `,�=#&;4<; `,�=#&;4<; `,�=#&;4<; `,�=#&;  ő, amaz (távolra mutató  
  `,�3#4`,�3#4`,�3#4`,�3#4    nm)  
`�4=→ `�N  nekem 
,Y�n = ,�] `�n → `�N 
4M��#   semmi 
:4= → :J 
�=<v �=v W�=#4<X�=<v �=v W�=#4<X�=<v �=v W�=#4<X�=<v �=v W�=#4<X   ki? mi? 
�!<; �! W�!#"<X�!<; �! W�!#"<X�!<; �! W�!#"<X�!<; �! W�!#"<X  valaki, valami (simulószó) 
��*# → ���3<           ti (személyes nm) gen-a 

Határozószók 
j#(�   ott 
��&��&��&��&   már  
#0##0##0##0#                                most 
.�&:=4#                   közel 

Kötőszók, elöljárószók 
Y���Y���Y���Y���   de  
��7��7��7��7    ugyanis, hiszen  
��������   ugyan (simulószó) 
`.�!�E; `.�=`.�!�E; `.�=`.�!�E; `.�=`.�!�E; `.�=  minthogy, mivel 
#\ ,�] :J ��             jó napot neked is! 
                                        (visszaköszönés)  
.7".7".7".7" + gen  előtt  
.7"<.7"<.7"<.7"< + acc  -nál/-nél  
.*<v.*<v.*<v.*<v   hogyan? 
�."�."�."�." + gen                       által 

    
  

Nyelvtan  
Igeragozás 
(1) a je len idő (praesens imperf ectum)  medio-passzív ragozása         
 
                                                                igék 
 
 
 
      cselekvő (activum)                      mediális (medium)                    szenvedő (passivum) 
 
   A görög igék vagy cselekvő,  

vagy ún. mediális, 
vagy szenvedő  
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ragokat tartalmaznak. A cselekvő alakok akkor használatosak, ha az alany cselekvése másra irányul. A 
szenvedő alakok akkor, ha az alany „elszenvedi” más cselekvését. A mediális igék azt fejezik ki, hogy 
az alany cselekvése valamilyen módon visszahat, ráirányul vagy hatással van az alanyra. 
 
 (a) szenvedő a lakok (passivum) 
 
d7* �^# �4>,"�4#F    d �4>,"�4< �4! d7[��!F 
Látom a pásztort.    A pásztor látható számomra /látszik nekem. 
 
d �4>,"�4< �^ ���4# ��7�!F   �^ ���4# ��7���! �.^ �40 �4>,"�4>F 
A pásztor viszi az almát.   Az alma „vitetik” a pásztor által. 
 
�^# Y�*#� �h #��#=:,T `.!�7�.BF   d Y��# �h #��#=:,T `.!�7�.���! �." �4>F  
A versenyt az ifjúra bízom.   A verseny az ifjúra van bízva általam. 

 
A szenvedő mondatok cselekvő mondatokká alakíthatók, és viszont. A szenvedő mondat 

alanya a cselekvő mondat tárgyának felel meg; a cselekvő mondat alanya többféleképpen fejezhető ki 
a szenvedő mondatban, például a  

�." + genitivus-os szerkezettel vagy  
dativusszal (személyes névmások esetében legtöbbször így).  
A szenvedő mondat jelentése mégsem teljesen azonos a cselekvő mondat értelmével: annak a  

személynek vagy dolognak szemszögéből írja le az eseményeket, akire vagy amire a cselekvés irányul. 
  

(b) mediá l is (medium) 
 

d �40 -7!��4> >P^< �\# Y���&# #���!F              i Y���& #�����!F  
Priamosz fia legelteti nyáját.    A nyáj legel. 
 
�f �4=�!� ,7J.�BF ,7J.�4��!F  
Elrejtem/takarom a borjakat. Elrejtem magam /rejtőzködöm/elbújok. 
 
 
d �4>,"�4< �^ ���4# ��7�!F i #!,*:� �^ s(�4# ��7���!F 
A pásztor viszi az almát. A győztes elviszi a díjat (a maga 
                                                                                                   teljesítményével + magának). 
 
�JB �\# �>#�3,�F �J4��! �\# �>#�3,�F 
Elengedem/kiadom az asszonyt  Kiváltom az asszonyt. 
 

A mediális igék azt hangsúlyozzák, hogy a cselekvő úgy végez cselekvést, hogy annak  
eredményéhez valamiképp köze van. Például ha 

– visszahat rá a cselekvés (pl. legel, elrejti magát), 
– a maga erejéből, erőfeszítéseket téve cselekszik (pl. elviszi, megszerzi), 
– a maga érdekében cselekszik (pl. megszerzi magának), vagy 
– bizonyos igepárok esetében, ahol ugyanazt a cselekvést a cselekvő alak 

az adó, a mediális alak az elfogadó szemszögéből írja le  
(pl. kiadja ↔ kiváltja az asszonyt; vagy  
��#�=%B kölcsönt ad ↔ ��#�=%4��! kölcsönt kap). 
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Az igék jelentős részét nem lehet valamennyi értelemben használni! Sok függ az ige 
alapjelentésétől; tárgyatlan igéknek például általában nincs szenvedő alakja. 
 Praesens imperfectumban a mediális és szenvedő igék alakja megegyezik; csak a 
szövegösszefüggésből derül ki, mediális vagy szenvedő jelentése van-e az adott igének. 
 
képzés: imperfectum (az -B levágásával nyert) tő + medio-passzív végződések 
 
 
��7Q  ’viszek magamnak’ vagy ’visznek (engem)’  

 singularis pluralis 

1. személy ��7Q4��! ��7Q"��(� 
2. személy ��7QS ��7Q�:(� 
3. személy ��7Q���! ��7Q4#��! 
 
infinitivus 

 
��7Q�:(�! 

 

 
 

medio-passzív igevégződések 
 

 singularis pluralis 

1. személy Q4��!* Q"��(� 

2. személy QS Q�:(� 

3. személy Q���!* Q4#��!* 

*az Q�! mindig rövid 
 
(2) magánhangzós (�; �; 4)  tövű igék mgh-összevonása jelen (praesens imperfectum) időben 
�-tövűek 
 
d7�Q                              cselekvő ragozás   ’látok’ 

 singularis pluralis 

1. személy d7�QB   >  d7*   d7�Q4��#  >   d7*��# 
2. személy d7�Q�!< >  d7�< d7�Q���    >   d7[�� 
3. személy d7�Q�!   >  d7� d7�Q4>:!W#X >  d7*:!W#X 
 
                                  medio-passzív ragozás     pass: ’látnak (engem)’ 

 singularis pluralis 

1. személy d7�Q4��! > d7*��!   d7�Q"��(� >   d7N��(� 
2. személy d7�QS     >  d7� d7�Q�:(�   >   d7[:(� 
3. személy d7�Q���! >  d7[��! d7�Q4#��!  >   d7*#��! 
 
Szabály:  �    +  E-hang (�; &; �!; S)     →    � 
  �   +  O-hang (4; B; 4!; 4>)   →    BF 
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Az �-tövűek imperativusa S/2-ben:  (�77�Q� > (�77�! 
Szabály:  �    +  �     →    �!F 
 
Névszóragozás 
(1) hímnemű &<-végűek 

�-tövűek 
 
 

 

   &Qvégűek (f)                        � purum (f)         � impurum(f)  hímnemű &<; �<&<; �<&<; �<&<; �<-végűek 
    
d �!,�:�E<           ’bíró’ 
 singularis pluralis 

nom d �!,�:�E< 4P �!,�:��= 
acc �^# �!,�:�E# �4g< �!,�:��< 
gen �40 �!,�:�40 �*# �!,�:�*# 
dat �h �!,�:�q �43< �!,�:��3< 
voc C �!,�:��  
 
Az � tőhangzóból egyes számban & lesz. A nominativusban : járul a tőhöz, ezért az azonos 
végződések elkerülése érdekében a genitivust az 4-tövűek analógiájára képzik. 
 
d H�7��< < H�7���Q<     #��#!�Q    ’ifjú’ 

 singularis singularis pluralis 

nom d H�7��< d #��#=�< 4P #��#=�! 
acc �^# H�7��# �^# #��#=�# �4g< #��#=�< 
gen �40 H�7�40 �40 #��#=4> �*# #��#!*# 
dat �h H�7�q �h #��#=R �43< #��#=�!< 

vocativus C H�7�� C #��#=�  
 
A vocativus a nominativusszal egyezően � (#��#=�< → #��#=�, �!,�:�E< → �!,�:��), csak az 
összevont alakoknál & (H�7���Q< → H�7��). 
 
(2) III.  deklináció, mássalhangzó-tövűek ragozása 
 

névszóragozás 
 
 
  

  I. deklináció (�-tövűek)                      II. deklináció (4-tövűek)           III. deklináció     
 
 

 

                               mássalhangzó-tövűek     !Q és >Qtövűek     kettőshangzó-tövűek 
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végződések a III. deklinációban 
 

 singularis pluralis 

nominativus Q<  vagy tőhangzó Q�< 

accusativus Q#   vagy Q�* Q�<* 

genitivus Q4< QB# 

dativus Q! Q:!W#X** 

 
*az Q� és az Q�< rövid 
**mozgó #: msh előtt nem jelenik meg 
 

(a) #Q tövűek 
 
szótő: Y�B#Q   ’verseny’     ��!�4#Q   ’istenség’ 
 singularis pluralis singularis pluralis 

nom Y�N# Y�*#Q�< ��=�B# ��=�4#Q�< 
acc Y�*#Q� Y�*#Q�< ��=�4#Q� ��=�4#Q�< 
gen Y�*#Q4< Y�N#QB# ��=�4#Q4< ��!�"#QB# 
dat Y�*#Q! Y�*#Q:!# > Y�*Q:!W#X ��=�4#Q! ��=�4Q:!# >  ��=�4#Q:!W#X 
  
* mozgó # (pluralis dativusban mindig!) 
 
�=< �= (kérdő névmás) 
szótő: �!#Q      ’ki?’, ’mi?’ 
 singularis pluralis 

nom �=< �= �=#Q�< �=#Q� 
acc �=#Q� �= �=#Q�< �=#Q� 
gen �=#Q4< �=#Q4< �=#QB# �=#QB# 
dat �=#Q! �=#Q! �=#Q:!# > �=:!W#X �=:!W#X 
 
�!< �! (határozatlan névmás)   ’valaki’, ’valami’ 
 singularis pluralis 

nom �!< �! �!#Q�< �!#Q� 
acc �!#Q� �! �!#Q�< �!#Q� 
gen �!#Q"< �!#Q"< �!#Q*# �!#Q*# 
dat �!#Q= �!#Q= �!#Q:=# > �!:=W#X �!:=W#X 
 
 
 (b) K-hangúak (,-,  �Q és AQ tövűek) 
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szótő: �)�Q  ’kecske’ 
 singularis pluralis 

nom �a�Q< > �a2   �e�Q�< 

acc �e�Q� �e�Q�< 
gen �)�Q"< �)�Q*# 
dat �)�Q= �)2=W#X < �)�Q:=W#X 
 
szótő: �>#�!,Q    ’nő’ 
 singularis pluralis 

nom �>#E* �>#�3,Q�< 
acc �>#�3,Q� �>#�3,Q�< 
gen �>#�!,Q"< �>#�!,Q*# 
dat �>#�!,Q= �>#�!,Q:=W#X > �>#�!2=W#X 
 
*rendhagyó alak 
 
(3) személyes névmás S/1, S/2,  P/1 és 2 
 
 én te mi ti 

nom `�N :J i��3< ���3< 
acc `��     ��* :�     :�* i�[< ��[< 
gen `�40   �4>* :40   :4>* i�*# ��*# 
dat `�4=    �4!* :4=    :4!* i�3# ��3# 
 
*akkor használatos, ha nem esik rá tartalmi hangsúly, ilyenkor simulószó 
 

� 
A zenei hangsúly  
(1) A névszók hangsúlyozása 
A főszabály szerint egy névszó mindig igyekszik megtartani a hangsúlyát nominativusbeli helyén.  
Mi történik a III. deklinációban, ahol az esetvégződések megnövelik a szótagok számát? 
 
(a) Ha a szó végéles + az utolsó mgh-ja hosszú, a végződés pedig rövid:  
 Y�N# + �; 
akkor másodhajtottá válik: 

 → Y�*#�F 
Ezt fogalmazza meg  a 3. mellékszabály: a másodéles hangsúly másodhajtottá válik, ha lehet  
(vagyis ha fennáll ennek két feltétele: az utolsó előtti szótag hosszú, az utolsó pedig rövid; ez a 
szabály az igenevekre is kiterjed). 
 
Ha ugyenehhez a szóhoz hosszú végződés járul: 

Y�N# + B#; 
akkor a hangsúly nemcsak a helyén marad, de a minőségét is megőrzi, s így a szó másodéles lesz: 

 → Y�N#B#F 
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(b) 4. mellékszabály (mely az egyszótagú névszókra érvényes): 
az egyszótagú névszók genitivusban és dativusban a végződést hangsúlyozzák; ha hosszú (pl. pluralis 
genitivusban) hajtottan, másutt élesen: 

�a2  → �)�"< és → �)�*#; ugyanakkor → �e��F 
 
A �>#E; �>#�!,"< ’nő, asszony’ hangsúlyozása rendhagyó módon követi az egyszótagú szavak 
hangsúlyozását; a �=<; �= ’ki? mi?’ kérdő névmás viszont rendhagyó módon eltér ettől. 
 
(2) a kétszótagú simulószók hangsúlyozása 
Szabály: átadja hangsúlyát  
(a) az előtte álló végélesnek, amely így nem válik tompává, hanem megtartja éles ékezetét:  

�!,�:��= + `:��# →  �!,�:��= `:��#F    (↔ �!,�:��] �!,�%4>:!#FX 
��#  + �)�= →  �>#\ ��# �)�!F  (↔ i �>#\ �n# ����!FX 

 
(b) az előtte álló véghajtottnak, amelynek hangsúlya azonban változatlan marad: 

H�7��< + �)�=  →  H�7��< �)�!F 
 
(c) az előtte álló harmadélesnek, amely így egyúttal végéles is lesz: 

 �#(7B.4! + �):=# →  4M, �#(7B.4= �):!#F 
��7��74! +  �):=# →  ��7��74= �):!#. 

 
(d) az előtte álló másodhajtottnak, amely így egyúttal szintén végéles is lesz: 

�>#�3,�< + `:��  →  �>#�3,�< `:��F 
 
Nem adja viszont át a hangsúlyát 
(a) az előtte álló másodélesnek: 

�4>,"�4< +  �)�= →  �4>,"�4< �)�=F 
�=�4! + �):=# →  �=�4! �):=#F 

 
(b) ha nincs előtte szó, azaz mondat elején áll:  

�)�= →  �)�] �' 4M :4�E. 

 
(c) ha létezést fejez ki; ilyenkor S/3-ban még másodélessé is válik: 

(�4= +  �):=# →  (�4] �):=#F 
,�= + j:�! →   ,�] j:�! (�"<F 

 
(d) ha az előző szó véghangzója kiesik: 

z#' + `:�� →  z#' `:��v 
 
 
(3) hangsúlyozás összevonáskor 
(a) ha az összevont mgh-k közül az elsőre esett a hangsúly az összevonás előtt: 
 

d7�B   → d7*  

d7�4��#  → d7*��#  
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akkor hajtottá válik a hangsúly (ez a hajtás ezúttal azt jelzi, hogy itt két mgh összevonódott). 
 
(b) ha a másodikra esett: 

d7�"��(�  → d7N��(� 
 
akkor éles marad. 
 
(c) ha a hangsúly az összevonandó mgh-k előtti mgh-ra esett: 

(�77��  → (�77�! 
 
akkor változatlanul megmarad ezen a mgh-n, és a szó értelemszerűen harmadélesből másodélessé 
válik. 
 
 
Gyakorlatok  
 
1. Figyelje meg a különbségeket! 

d �M�^< WL ���^<X (�^< ,7=#�!F Ugyanaz az isten ítél. 

�M�^< d (�^< ,7=#�!F / d (�^< �M�^< ,7=#�!F  Személyesen (maga) az isten ítél. 

d (�^< �M�f< ,7=#�!F  Az isten ítél köztük. 

 
Ha az �M�"< a névelő és a főnév közé ékelődik (vagyis jelzői szórendben szerepel),  

a szókapcsolat jelentése: „ugyanaz”. 
Ha az �M�"< megelőzi vagy követi a névelős főnevet, 

jelentése nominativusban: „maga” (nyomatékos személyes névmás). 
Az önmagában álló �M�"< függő eseteinek jelentése: „ő”, „az” (személyes névmás). 
 
Ennek megfelelően egészítse ki a mondatokat a megfelelő esetbe tett szavakkal! 
 
Ugyanazt az almát W�^ ���4#X ……………………………… �����#BF  

Magát az almát  ………………………………4M �����#�!<F 

A hírnökök személyesen Wd �����4<X (ti. az almát). …………….………… �����#4>:!# �40�4F  

Ugyanannak a pásztornak Wd �4>,"�4<X ……………………… ��7��,4# ��74��#F  

��7��� ezt (ti. a gyógyszert) ……………..………… �)< ����4J<F 

Ugyanazokat ……………………… ���4>:! 4P (�4= �� ,�] 4P �#(7B.4!F 

 
2. Írja be az alábbi jelzős szerkezetek megfelelő alakjait! 
 

   a nehéz atléta (d A���.^< Y(�&�E<) ugyanaz a polgár (d �M�^< .4�=�&<) 
sing. dat.:      plur. nom.: 
plur. acc.:      sing. acc.: 
sing. gen.:      plur. gen.: 
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plur. dat.:      sing. gen.: 
 
3. Activum → passivum, passivum → activum; alakítsa át a minta szerint: 

,�] �\# Z��&# d7*F  → ,�] i Z��& d7[��!F 
 
d7* ,�] �M�^# �^# �!,�:�\# → 
 
�^# .434# �4>,"�4# ����!<v → 
 
4MA d7�< �4=�!� �� ,�] �e��<v → 
 
i �n ,���=:�& �����#�! �^ ���4#F → 
 
d ,���!:�4< Y�N# :4! `.!�7�.���! �.^ �40 ���=:�4> (�40F → 

  
4. Olvasd és fordítsd! 
i��3< �n# .!(E,4>< ��74��#; ���3< �n �e��< �����F 

`�� �n# #!,*; :g �n #!,�F 

���3< �n# #!,[��; i��3< �n #!,*��(�F 

�����#��� �^# .=(&,4#; w< `# �h `,�=#T �#�7T ,7J.����!F 

.7^ �40 �#�74> �����#���! �^ �4=�!4#F 

.�7f �=#� ��7�!< ��J�&# �\# ��,�&7=�#v 

4MA d7[��; m �! ��7���! �.^ �40 .4���40v 

.40 �!,�%4>:!# 4P �!,�:��=v 

�P (��] .40 �!,�%4#��!v 

4_�� :g; 4_�G `�� d7*��#; .40 `:�!# d .4���"<F 

i �n# (�f �M�\ 4MA d7[��!F 

4P �����4!; 4�< ���3< Y.4:������� �)< �4g< ����4J<; 4MA d7*#��! i�3#F 

d �n# >P^< �M�40 `�4] `.!�7�.���!; i �n �>#\ `,�=#TF 

4� �7��4>:!#; `# �h .�E:!4# .4���h ,7J.�4#��!F 

4MA d7* �40�4; w ,7J.��!<F 

w ,7J.����= :4!; i��3< �� ,�] 4P �!,�:��] d7*:!#F 

d `# �43< ����43< Y��# ->(!,f ������!F 

 
5. Nagyothalló gyakorlat. Kérdezzen vissza az aláhúzott szavakra, mintha rosszul hallotta volna őket! Például: 
.�7f �n# ��3# �&�4:(�#&< 4p�4< ,7=#���!. → .�7f �=:!#v 
 

�f �n# �4=�!� �� ,�] �e��< .7^< .��7�< #��4#��!; → 

d �n �4>,"�4< ,��\# ��,�&7=�# jA�!F → 

`.�] �n .�&:=4# ��& `:��#; → 
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,Y�n �^# H�7��# Y.4:�����! d $�J<F → 

,��"< �� �M�^< �e ,�] :4�^< �f `7B�!,� → 

d �f7 ,���!:�4< Y�N# :4! `.!�7�.���! �.^ �40 ���=:�4> (�40 → 

,���J�! �� :� �!,�:�\# ��#�:(�! ��< �M�47�=�< �M�*# → 

 
6. A létige alakjai  
a) Fordítás: 
Mondd el, ki vagy.   Ha jó pásztorok vagytok, kedvesek vagytok a delphoi istennek. 
Ha bölcs vagy, nem mondasz semmit.  Semmi vagyok.   A legnagyobb isten hírnöke vagyok. 
És hol vannak a jók? A színházban. Ezeket mondod jóknak? 
Minden rossz.   Phrügiában nincs jósda.   A pásztornak is van esze. 
 
b) Ki mondja? Fordítsa le, és találja ki! 
 
1. �� (�*# ��#��J����, z#' `:��v  
 
 

A. A bölcs Melanippé (Euripidész) 

2. w ����!< �e#�!, �40�4 ,�] �ev  
    �) ����!< �e#�! (�"#, (�^< �e �7�.  
 

B. Euelpidész a Bíbicnek (Arisztophanész, 
Madarak) 
 

3. `�� �>#\ ��# �)�!, #40< �' j#�:�= �4!. 
 
 

C. Télemakhosz, amikor vendégül kellene látnia 
az ismeretlen vándort (Homérosz: Odüsszeia) 

4. �M�^< �n# #�4< �)�=F 
 
 

D. Püladész Oresztésznek, barátja halálos ítélete 
hallatán (Euripidész: Oresztész) 

5. `# ,�,43< �7' �e ���=:�4!<F  
 

E. Iokaszté Oidipusz apja halálának hírére 
(Szophoklész) 
 

6. .�#�� �f7 4M ,�,"< �)�!. 
 
 

F. Sztilpón, megarai filozófus 

7. Y��' 4M, `:�n# �#(7B.4!.  
 
 

G. Odüsszeusz a phaiákoknak, akik 
gerelyhajításra hívják ki (Odüsszeia) 

 
�7�  akkor        z#' = .40 
�>#E  nő      ��#��J����  jóslat, vö. ��#��34# 
j#�:�= =  `# + `:�= 
 
1. …  2. …  3. …  4. …  5. …  6. …  7. … 
 
7. Hangsúlygyakorlat. A kétszótagú simulószókra vonatkozó szabályoknak megfelelően tegye ki a hangsúlyjeleket 
aláhúzott szavakra! 
 
-�9�����5
9                �):!# �f7 k��74! ��7��74! (�4!* �!#�<  
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                 �#B(�# ��*#v  
-5
����/9                          
M ��7* �):! ��7��74!,  

                 m(�# d .��7h4< `:�!# G�2&,�:�=�Sv  
-�.                  Z
#4�� �n �4J�4!< �43< (�43< �43< ��7��74!<  
                 �=* `:�!#v  

 
b�,�B7 �)#�=�< (', 4� �7NB# �):!# �7!:�4!.  

4� `# G��=T �):!#.    :4�4!* �)��#F   

4M (�*# �):!# Y��f ��!�"#B# �p��! �JA�!F 
.�&:=4#* `:��F    �4=�!� `:��# ,���F 

�:�! �"�4< �40 >P40v    ,��4] �G �):!#F 

*végéles 

 
8. Fordítás: 

Hozz nekem bort, te pásztor! Neked mondom! Bot van nálam; nem reszketsz tőlem (acc)? 

Én látlak téged, barátom, de te nem látsz engem. 

Ti, asszonyok, elkülditek ezt a nektek kedves fiatalembert. 

A borjú nem tőled (acc), hanem a pásztortól (acc) reszket. 

Rátok bízom ezt a kecskét, mivel ti vagytok közel hozzám. 

 
9. Fordítsa le, majd - ahol lehet - tegye át passivumba vagy activumba!  
(Szenvedő igék mellett a cselekvő személyt �." + gen., elvont fogalmat dativus fejezze ki.) 
 
A szó nem győzi le a tettet. 
  
Az ajándékok a barátokat is legyőzik. 
 
Te vagy a jobb (,7�=��B#), te győzöl, nem győznek le (pass.). 
 
Legyőzzük a rosszakat. 
 
A barátokat meggyőzik a szavak / A barátok szavakkal meggyőzhetők. 
 
Olimpiai bajnok vagyok. (= olympiast: �f o�J�.!� nyerek) 
 
Szép győzelmet (i #=,&) arattok. 
 
 

10. Amikor Platón úgy határozta meg az embert, hogy az kétlábú, tollatlan élőlény, és ezzel igen nagy tetszést aratott 
hallgatósága körében, akkor a szinópéi Diogenész megkopasztott egy kakast, bevitte Platón iskolájába, és szólt: (A 
megfejtést a függőleges, majd vízszintes sorok összeolvasása adja ki, csupa nagybetűvel) 
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       1             

         2           

   3                 

           4         

     5               

         6           

         7           

        8            

     9               

       10             

        11            

        12            

      13              

       14             

      15              

         16           

        17            

 
1. ugyanaz (hímnem) 
2. hol? 
3. A barlang előtt 
4. a vonatkozó névmás dativusa 

(hímnem) 
5. Ó, fiatalember! 
6. Ikertestvérével együtt a 12 olümposzi 

isten egyike  
7. ,7J.��! passzív megfelelője 
8. �) FFF �):!#; �):= ,�] (�4=F 

(Lukianosz) 

9. FFFF ,��4J WY(�&�E<X  
10. dagadt lábú thébai király 
11. “csupasz” betű 
12. egyrészt...másrészt 
13. Platón tanára volt 
14. reggel 4 lábú, délben 2 lábú, este 3 

lábú élőlény 
15. ezeknek a ... 
16. `�N dativusa 
17. d7��:(� összevonva 

 
11. Melyik passivum és melyik medium? Milyen műfajú szövegből származnak az egyes idézetek? 

(a) .4��f `# �43< �!,�:�&7=4!< �JAS �[��4# � �h �!,�=T ,7=#���!F 
(b) d7[�� �f7 C G�(&#�34!, m�! .�7f �n# ��3# �&�4:(�#&< 4p�4< ,7=#���!, 
.�7f �n �43< ���4!< ���3<. 
(c) A7"#T �f .�#�� �=�#���! ,�] ,7=#���!.  
(d) jA���! �n ��< Y�47[< �^ G�!��34#F 
(e) jA�:(� �*# Y��(*#v 
(f) jAB �\# 	�c��, Y��' 4M, jA4��!. 



4. olvasmány 47 

 
���4<    más 
�=�#���!   keletkezik 
�!,�:�E7!4#; =4>; �"  bíróság 

	�c< !�4<; i  Lais (híres hetéra).�7� + dat   –nál/nél 
G�!��34#; !">; �"   Ódeion (előadóterem Athénban) 

 
12. �4>,"��, �f# Y����# ."77B #���, �\ �^ �J7B#4<  
          �4=�!4#FFF 
 

�f# = �\# 
."77B  távolabb     �\   ne(hogy) 
 
A fenti epigramma Myrón megtévesztően élethű borjúszobráról szól. A témát többen is feldolgozták, a részlet 
lefordítása után próbálja kitalálni, hogyan folytatódhatott ez a mondat, vagy tetszés szerint találjon ki bármilyen 
befejezést (magyarul)! 
 

� 
1.  -40 �4! �f 8"��; .40 �4! �f a�;  

         .40 �4! �f ,��f :��!#�v 

���] �f 8"��; ���] �f a�; 

           ���] �f ,��f :��!#�F        
népdal (Carmina popularia 6) 

 
a4#; a4>; �"  ibolya  
8"�4#; 8"�4>; �"  rózsa  

:��!#4#; :��=#4>; �"  zeller 
���= = ���� itt ezek 

 
Pánhellén, azaz az összgörögség számára megrendezett játékokat nemcsak Olümpiában, hanem Delphoiban (a 
Püthói játékokat), Nemeában és a Korinthosz melletti Iszthmoszon is tartottak. Az iszthmoszi győzteseket egy olyan 
növényből font koszorúval koszorúzták meg, amelyet a fenti népdal is megemlít. Melyik lehet ez a növény? Milyen 
koszorút kaptak az olümpiai bajnokok? Nézzen utána, miért választhatták ezeket a növényeket koszorúnak? 
 
2. .�7f �n# �*# (�*# ��=�!�# �_A4#��!t .�#�� �n �f `#�#�=� �q ��!�=R .7���4>:!#F 

„Diogenész” (Sztobaiosz: Anthologia 3.6.25) 
 

`#�#�=4<; `#�#�=4# + dat ellentétes vmvel 
�_A4��! kér, imádkozik (deponens)*  

.7���B cselekszik 
��=�!�; ��!�=�<; i  egészség 

 
 
3.  �4g< Y��(4g< ���4< ���� �������!; ���4< `.�!#�3;  

           �*# �n ,�,*# �#E�& �=#���! 4M���=�F  

Theognisz 1.797-8 

���4< FFF ���4<FFF egyik..., másik...  
�=#4��! (deponens)* lesz 
`.�!#�B  dicsér   
���� nagyon  

����4��!  szid (deponens)*  
�#E�&; �#E�&<; i  emlék, említés 
4M��=< (m), 4M���=� (f), 4M��# (n)  semmilyen 

 
*A deponens igék alakja medio-passzív, de jelentése cselekvő.
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5. PARISZ ÍTÉLETE 
A bíró dolga 

 
� 
-�5�9 W�^ ���4# .�7f �40 (�40 �����#�!X 

     �7G a�B �= ,�] �4J����!F ››H� ,��E;‹‹ �&:=#; ››�����BF‹‹ .*< 4x# �J#���! `��  

(#&�^< �M�^< ,�] Y�743,4< �# �!,�:�\< ��#�:(�! (��< ��=%4#4< � ,��f �4>,"�4#v

�f �f7 �4!�0�� ,7=#�!# Y:�!,*# �[��4#t �^ �n `�"#; �e�� �n# �)�^< d.4��7�  

i ,���=B# ,�] �����!# ���&< ������B< �!,�%�!#F �p��! �n d�4=B< ,���= �):!#;  

,�] m�B< .�7!,�A>��= �4! i �M�47�=� �M�*# ,�] �A(4��!; m�! �\ ,�] �M�^< I:.�7

 d Z�7�4< m�T ���.�!# �J#���! �h :N���!F .*< 4x# 4M A���.\ i ,7=:!<v  

�5��9 

     
M, 4e��t I7� �� :4! ��& ,7=#�!#F  

-�5�9  

     -�!7N��(�t `,�3#4 �n .7"��74# �)��#�! �4J�4��!; ."��74# `2�7,�3 `.!:,4.�3#  

�M�f< �< jA4>:!#; � ,�] Y.4�0:�! ��3 .7^< �\# `2���:!#v  

�5��9  

     �40�4 �n# �40 �!,�:�40 `:�!F .7":����� m.S ,�] (���!<F  

-�5�9  

   b
.S ,�] (��Bv �>�#f< )��3# �4J�4��!F  

�5��9  

  G�."�>��; C �p��!t :g �G `.!:,".�!t `�� �n Y.4:�7��4��!F 
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� 
Igék, igenevek 

Y.4�0:�!  „levetkőzni” 
  (fni igenév) 
Y."�>�� „vetkőzzetek!” 
Y.4:�7��B elfordít (cselekvő),  
 elfordul (mediális) 
�A(4��!  bán, sajnál  
���.B���.B���.B���.B   néz  
�4J�4��!�4J�4��!�4J�4��!�4J�4��!  akar, kíván (deponens)* 
��3��3��3��3 < ���! kell 
�J#���!  „képes vagyok” 
�)��#�!  „tudni” (fni igenév) 
`2�7,�3 < `2�7,��! elegendő (ige) 
`.!:,4.*     

  < `.!:,4.�B megfigyel, vizsgál 
jABjABjABjAB + adverbium  vhogy van 
(��B; `(��B(��B; `(��B(��B; `(��B(��B; `(��B  akar 
)��3# „látni” (fni igenév) 
�����B   „kapja meg” 
4e��   „tudom”; „ismerem” 
.�!7*��!  

  < .�!7�4��!  megpróbál  
.�7!,�A>��! + dat „eláraszt”, „lenyűgöz” 
.74:����B  elrendel  
:,4.*:,4.*:,4.*:,4.* < :,4.�B figyel  
��7W�X a�B  „hadd lám!” 
�#; l#�4<   lévő, lévén (folyamatos 

 melléknévi igenév) 
Főnevek 

�����!<; ������B<; i tehénüsző  
`2���:!<;  
  `2���:�B<; i  vizsgálat  
(��; (��<; i(��; (��<; i(��; (��<; i(��; (��<; i   látvány  
,7=:!<; ,7=:�B<; i,7=:!<; ,7=:�B<; i,7=:!<; ,7=:�B<; i,7=:!<; ,7=:�B<; i  döntés, ítélet  
:*��; ::*��; ::*��; ::*��; :N���4<; �^N���4<; �^N���4<; �^N���4<; �^ test  
I7�; I7�<; iI7�; I7�<; iI7�; I7�<; iI7�; I7�<; i   idő, ideje  

Melléknevek 
Y�743,4< Wm, f),  

  Y�743,4# (n)  falusi, paraszt  
Y:�!,"<; Y:�!,E;  
  Y:�!,"#     városi  
�>�#"<; �>�#E; �>�#"<; �>�#E; �>�#"<; �>�#E; �>�#"<; �>�#E;     
  �>�#"#    �>�#"#    �>�#"#    �>�#"#    meztelen  
(#&�"<; (#&�E; (#&�"<; (#&�E; (#&�"<; (#&�E; (#&�"<; (#&�E;     
  (#&�"#  (#&�"#  (#&�"#  (#&�"#  halandó  
,���=B#; ,���!4#  
  WQ=4#4<X  szebb  
��=%B# Wm, f), ��3%4#  
   (n) Q%4#4<               nagyobb, erősebb  
m�4<; m�&; m�4#m�4<; m�&; m�4#m�4<; m�&; m�4#m�4<; m�&; m�4# teljes, egész 

Névmások 
���4<; ���&; ���4���4<; ���&; ���4���4<; ���&; ���4���4<; ���&; ���4  egyik, másik  
`�"<; `�E; `�"#`�"<; `�E; `�"#`�"<; `�E; `�"#`�"<; `�E; `�"# az én ...m (birtokos nm és 

 birtokjel) 
m.S    ahogyan  
d."��74<; d.4��7�;  
  d."��74#   melyikük (függő kérdő nm) 
�4!40�4<; �4!�J�&; �4!40�4<; �4!�J�&; �4!40�4<; �4!�J�&; �4!40�4<; �4!�J�&;     
  �4!40�4  �4!40�4  �4!40�4  �4!40�4  ilyen  

Határozószók 
�[��4#�[��4#�[��4#�[��4#   inkább  
m�B<    teljesen 
d�4=B<   hasonlóképpen  
.7"��74#.7"��74#.7"��74#.7"��74#  előbb  

Kötószók, elöljárószók, tagadószó 
� � � �    mint (középfok után) 
,��� + acc   vknek való 
��#��#��#��#   bizony, „igen” 
�E�E�E�E   ne(m)  
.�7�.�7�.�7�.�7� + gen  tól/től  
."��74# FFF �."��74# FFF �."��74# FFF �."��74# FFF �  vajon ..., vagy pedig  
�< �< �< �<    ahogyan  
I:.�7    éppúgy, ahogy  

Tulajdonnevek 
Z�7�4<; Z�7�4>; d  Ió százszemű őre 

  
*A deponens igék alakja medio-passzív, de jelentése cselekvő. 

 
 
 
Nyelvtan  
Névszóragozás 
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névszóragozás 
 
 
  

  I. deklináció (�-tövűek)                      II. deklináció (4-t.)                      III. deklináció     
 

                                
                                  
                                 

                                        mássalhangzó-t.     !Q  !Q  !Q  !Qtövűek és >Qt.               kettőshangzó-t. 
 

 
     
 

K-, P- és T-tövűek            #�#�#�#�-tövűek           ####-tövűek             :-tövűek    
 
  
(1) T-hangúak (� -,  �Q és (Q tövűek) 
 
szótő: :B���Q    ’test’ 
 singularis pluralis 

nom �^ :*��  �f :N���Q� 
acc �^ :*��* �f :N���Q�* 
gen �40 :N���Q4< �*# :B���QB# 
dat �h :N���Q! �43< :N���Q:!# > :N��:!W#XDD 
 
*Lásd a semleges neműek alapszabályát (6. o.). 
**A T tőhangzó : előtt nyomtalanul kiesik. 
 
 
(2) #�-tövűek 
 
szótő: o#�QD          ’létező’ 
 singularis pluralis singularis pluralis 

 masculinum neutrum 
nom �# l#�Q�< l# l#�Q� 
acc l#�Q� l#�Q�< l# l#�Q� 
gen l#�Q4<DD  l#�QB# l#�Q4< l#�QB# 
dat l#�Q! l#�Q:!# > 4x:!W#X l#�Q! 4x:!W#XDDD 

 
*A létige nőnemű participiumát lásd a következő olvasmány után.  
**Hangsúlyozására nem érvényes az egytagúakra vonatkozó szabály (lásd 4. (1) b). 
***A #�Q pótlónyújtással esik ki : előtt: 4 → 4>. 
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szótő: ��4#�Q     ’oroszlán’ 
 singularis pluralis 

nom ��B# ��4#�Q�< 
acc ��4#�Q� ��4#�Q�< 
gen ��4#�Q4< ��"#�QB# 
dat ��4#�Q! ��4#�Q:!# >  ��4>:!W#X 

 
(3) !-/�Qtövűek 
 
szótő: �����!Q és ������Q < ������j*Q és �����&j*- ’üsző’ 
 Singularis pluralis 

nom �����!Q<  ������Q�< > ������!<DDD 
acc �����!Q# ������!<**** 
gen ������QB< < �����&jQ4<** ������QB#***** 
dat ������Q! > ������!*** ������Q:!W#X 
 
* a j hang kiesett 
** a két hang hosszúsága fölcserélődik: Q&4Q > Q�BQ (de marad változatlanul harmadéles!) 
***  Q� + Q! és Q� +Q� > Q�! diftongussá összevonódva 
**** a nominativushoz igazodva 
***** a hangsúly az egyes számhoz igazodik 
 
Az idetartozó névszóknak két töve van: ! és �; ez �-tő eredetileg �j volt, és létezett egy hosszú &j- 
változata is.  
 
(4) #-tövűek: középfokú mel léknevek 

 
tő: ,���!4#Q          ’szebb’ 
 singularis pluralis 

 hímnem, nőnem semleges hímnem, nőnem semleges 
nom ,���=B# ,���!4#DD ,���=4><D v. ,���=4#�< ,���=B v. ,���=4#Q�D 
acc ,���=BD v. ,���=4#Q� ,���!4# ,���=4><D v.  ,���=4#�< ,���=B 
gen ,���=4#4< ,���!"#B# 
dat ,���=4#! ,���=4:!W#X 
*a :-tövűek analógiájára képzett összevont alakok (lásd majd a 6. olvasmány Nyelvtanát) csak az 
idetartozó középfokú melléknevek ragozási sajátossága; ritkábban az összevonatlanok is előfordulnak 
**a hangsúly előrevonásával 
 
A #-tövű alapfokú mellékneveket lásd a 9. olvasmány Nyelvtanában. 
 
Igeragozás 
magánhangzós (�; �; 4) tövű igék összevonása jelen (praesens imperfectum) időben 
 
�-tövűek 
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:,4.�Q        ’figyel’ 
 singularis pluralis 

1. személy :,4.�QB > :,4.* :,4.�Q4��# > :,4.40��# 
2. személy :,4.�Q�!< > :,4.�3< :,4.�Q��� > :,4.�3�� 
3. személy :,4.�Q�! > :,4.�3 :,4.�Q 4>:!# > :,4.40:!W#X 

felszólító mód 2.sz. 
(imperativus) 

:,".�Q� > :,".�! :,4.�Q��� > :,4.�3�� 

 
infinitivus 

 
:,4.�Q�!# > :,4.�3# 

 
participium 

 
:,4.�B#  > :,4.*# 

 
:,4.�4>:� > :,4.40:� 

 
:,4.�4# > :,4.40# 
 

 
Szabály:  �  +  �  →   �! (vö. 3. olv.); 
  �  +  4  →  4>; 

�  +  hosszú mgh (B; &) és kettőshangzó (4>; S) → az � eltűnik. 
 
 
Melléknevek fokozása és ragozása 
 
(i)     középfok    felsőfok 
    -��74<; -��7�; -��74#  Q���4<;Q���&; Q���4# 
 
�!,7"<; E; "#  kicsi  �!,7"��74<; -��7�; -"��74#  �!,7"���4<; -���&; -"���4# 
  
:4�"<; E; "#  bölcs  :4�N��74<; &; 4#   :4�N���4<; &; 4# 
  
A végződések a hímnemű alak tövéhez járulnak (pl. �!,74Q). Ha a tő előtti szótag rövid (pl. a 
:4�"<Qban az első 4), akkor a tő véghangzója B-vá nyúlik; az egymás után következő négy rövid 
szótagot ugyanis rossz hangzásúnak érezték. 
 
(ii) ritkábban használt   középfok    felsőfok  
    -=B#; Q!4#               -!:�4<; Q=:�&; Q!:�4# 
 
,�,"<; E; "# rossz  ,�,=B#; ,�,!4#  ,�,!:�4<; ,�,=:�&; ,�,!:�4# 
    
,��"<; E; "#  szép  ,���=B#; ,���!4#             ,���!:�4<; ,���=:�&; ,���!:�4# 
 
A prózában e kettőn kívül még négy melléknév tartozik ide. További hét alapvető melléknév szintén 
ezekkel a végződésekkel képezi közép- és felsőfokát, de az alapfoktól eltérő tőhöz illetve tövekhez 
illeszti őket. A hét közül eddig kettővel találkoztunk:  
 
����<; �����&; ����  nagy ��=%B#; ��3%4#  ���!:�4<; ���=:�&; ���!:�4# 
 
Y��("<; E; "#  jó  Y��=#B#; Y��3#4#  �7!:�4<; Y7=:�&; �7!:�4# 

     jobb, derekabb, értékesebb    legkiválóbb, előkelő 



5. olvasmány 53 

 
Megjegyzés: az Y��("<-nak más közép- és felsőfoka is használatos, némileg eltérő jelentésárnyalattal. 
Ezért tüntettük föl az Y��=#B# és az �7!:�4< pontosabb jelentéseit. Hasonlóképp a ,�,"<-t is 
lehet más melléknevek töveiből képzett alakokkal fokozni. 
 

� 
A zenei hangsúly  
A névszók hangsúlyozása 
Ha a szó másodhajtott, a végződés pedig rövid: 

:*��W�X + Q4<  
akkor az ékezet marad a helyén, de hajtottból éles lesz: 

→ :N���4<F 
 

Ha viszont a végződés hosszú: 
 :*��W�X + QB#; 
akkor az ékezet a szó vége felé ugrik, és másodéles lesz: 

→ :B���B#F 
 
Határozószó (adverbium)  
képzés (4Qtövűek esetében): melléknév töve az 4 tőhangzó nélkül+ -B< 
       m�4!Q4Q< →  d�4=QB<  

         m�Q4Q<   →  m�QB< 
 
 
Gyakorlatok  
 
 1. Az �)�= mintájára adja meg a kért alakokat az alábbi igékből: ���.B; `�.�!7�B; `7�B (’szeret’)! 

 
�)�=  `7�B � `7* ���.B  `�.�!7�B � `�.�!7* 

�)��# W`:��#X     

�):=#    

�e    

`:�=    

`:��    

 
2. Minden sorban megadtunk egy ragozott alakot: tegye azonos esetbe a többi szót is! Ügyeljen az 
ékezésre! 
 
:���      ,7=:!<   ��A#&   8"�4#   `�.�!7=� �#�2  .4!&�E< 

FFFFFFFFFFFFFFFF     FFFFFFFFFFFFF   FFFFFFFFFFF  FFFFFFFFFFF   FFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFF   .4!&��< 

FFFFFFFFFFFFFFFF     ,7=:!#    FFFFFFFFFFF  FFFFFFFFFFF   FFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFF   FFFFFFFFFFFFFFF 

:E���4<    FFFFFFFFFFFFF   FFFFFFFFFFF  FFFFFFFFFFF  FFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFF  FFFFFFFFFFFFFFF 

FFFFFFFFFFFFFFFF     FFFFFFFFFFFFF   FFFFFFFFFFF  8"�B#  FFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFF  FFFFFFFFFFFFFFF 
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FFFFFFFFFFFFFFF      FFFFFFFFFFFFF   ��A#�! FFFFFFFFFFFFF  FFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFF  FFFFFFFFFFFFFFF 

FFFFFFFFFFFFFFF      FFFFFFFFFFFFF   FFFFFFFFFFF  FFFFFFFFFFFFF  FFFFFFFFFFFFFFFFFF �#�,�! FFFFFFFFFFFFFFF 

FFFFFFFFFFFFFFF      FFFFFFFFFFFFF   FFFFFFFFFFF  FFFFFFFFFFFFF  `�.�!7=�!< FFFFFFFFFFF  FFFFFFFFFFFFFFF  

 
3. Névmások 
�\# �M�\# ��,�&7=�# jA�!     ↔     �M�\# �\# ��,�&7=�# jA�! vagy 
                   �\# ��,�&7=�# �M�\# jA�! 
        ugyanaz a bot van nála        ↔        magát a botot tartja 
     
         �M�^< (�M�\) d7�  ↔      d7� �M�^# (�M�\#)  
    ő maga (= saját szemével) látja   ↔             látja (őt) 
nom.: hangsúlyos személyes névmás  acc., gen., dat.: személyes névmás 
 
A személyes névmás nominativusát pótolja:  
(i) a „névelő” + ��# FFF �� páros vagy csak �� Wd ��# FFF d ��; d ��X 
 
d �n d7� �M�"#F  Ő pedig látja őt. 
 
(ii) a visszautaló mutató névmás (4p�4<; �O�&; �40�4) 
 
4p�4< �n d7� �M�"#F  Ő (= ez az ember, akiről szó van) pedig látja őt. 
 
Ezek alapján fortdítsa le az alábbi mondatokat! 

Ugyanazok az emberek döntenek a delphoi versenyen is (acc). 

Személyesen döntünk a díjakról (acc).  

Az istennő maga szólítja meg a pásztort. Ő fél tőle. 

Ugyanaz előtt a barlang előtt ugyanazok a kecskék legelnek. Egy szép fiatalember tereli őket. 

Magam sem, fiaim sem értenek a politikához. 

Maga az idő tanítja meg az embereket (arra), mi a jó. 

 
4. Melléknévfokozás.  
a) Írja be a zárójelben megadott alak mondatba illő alakját! 
 
�f FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ���B :4!F WY��=#B# 4#X 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ����!< �*# l#�B#F W��=%B#; ��3%4#X 

.4��f ,�] �>#�!,^< FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF `:�=F W,�,=B#; ,�,!4#X 

,�] �f ���� FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF �=�#4#��!F W,�,=B#; ,�,!4#X 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ��,�&7=�# ,�] FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF �e��< jAB � d �4>,"�4<F W��=%B#; ��3%4#X 

4MA d7�< �4J�B# FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF W,���=B#; ,���!4#X ,�] FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF W��=%B#; ��3%4#X  

�>#�3,�<v  

Y��(*# FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF `#=4�' �M�>A�:��74!. W,�,=B#; ,�,!4#X 
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`, �!,74��7B# FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF W�!,7"��74< masc) ,�] `, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF  

W��=%B# mascX �=�#4#��!F 

�JAS FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF WY��=#B#; 4#X 

b) Fordítsa görögre! 

Aphrodité szebb Héránál, Athénénál és a többi istennőnél (gen). A legkisebb borjút rejtem el. 

A majmokat nem mondom szebbnek az embereknél. Nagyobb barlangokban szebbek a sziklák. 

Az oroszlán erősebb a kecskénél. 
 
c) A megadott főnévvel egyeztetve írja be a névelő és a zárójeles melléknevek megfelelő alakjait a minta szerint! 
….  …………….. /…………….. �JAS (legszebb/rosszabb) → �q ,���=:�S / ,�,=4#! �JAS 
 
….  …………….. /…………….. �#N:�B<  (saját/királyibb) 

….  …………….. /…………….. ,7=:�:!# (királyi/legbölcsebb) 

….  …………….. /…………….. :N���� (saját/meztelenebb) 

….  …………….. /…………….. `2���:�! (teljes/teljesebb) 

….  …………….. /…………….. �#N:�!< (másik/jobb) 

….  …………….. /…………….. ������B# (rossz/rosszabb) 

….  …………….. /…………….. (�[< (vonzóbb/városiasabb) 

….  …………….. /…………….. �!,�:��= (meztelen/legrosszabb) 

….  …………….. /…………….. �>#�3,�< (halandó/parasztosabb) 

 
5. Válaszoljon a kérdésekre a zárójelbe tett melléknévből képzett adverbiummal! 
 
.*< jA�! �f -7!��4>v FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF W,�,"<X 

.*< ,7=#�! d #��#=:,4<v FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF W,��"<X 

d �n �4>,"�4< .*< ,7=#�!v FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF W��743,4<X 

�f ,�,f .*< ��7���v FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF WA���."<X 

.*< jA4#��! .7^< �M�^# 4P �!,�:��=v FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF W4),�34<XD 

Ditt: jószándékú 

 
6. Az első oszlopban igék, a második oszlopban főnevek szerepelnek. Találja ki az ismeretlen 
szavak jelentését! 
 
.7���B  i .7[2!<; �B< 

d7�B   �^ m7���; ��4< 

`�.�!7�B  i `�.�!7=�; �< 

Y.4��=#B  i Y."��:!<; �B< 

.4!�B   d .4!&�E<; 40 

`2���%B  i `2���:!<; �B< 
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7. A sztóikus Zénón állítólag arra a kérdésre, hogy mi a barát, így válaszolt: (A megfejtést a    
függőleges sor adja ki, csupa nagybetűvel) 
 
              1. tesz, csinál, sing.1. (vö. pragmatikus) 
              2. de, hanem 
              3. mit akar? (`(��BQból) 
              4F FFF�40 ��=�4> i �a�>.�4< 
              5. a bölcsekre jellemző, a bölcsek sajátossága (gen.!) 
              6. H
 (�^< �^# H�7��# �.4:�����! Q H
 H�7��< �.^ �40 (�40FF 
              7. a falusi emberek közül  
              8. lévő, lévén (a létigéből képzett participium, hímnem, sing. nom.) 

 
 

� 

1.  :*�� :��� 
 
:���; :E���4<; �"  jel, sírjel   
 
 
2. �=�#���! �G `, ��< �#E�&< `�.�!7=� �43< Y#(7N.4!<t �P �f7 .4���] �#���! �40  

�M�40 .7�����4< �![< `�.�!7=�< �J#��!# Y.4���40:!#F ,�] �4,�3 :A��^#  

`.!:�E�S ,�] ��A#S m�4!4# �e#�! ,�] `�.�!7=�; Y.4��=#�! �G `.!:�E�& ,�] ��A#&  

�!f ��< `�.�!7=�< �43< Y#(7N.4!<F  

Arisztotelész: Metafizika 980b28-981a3

Y.4��=#B  kijön; létrejön, kialakul 
Y.4����B  eredményez  
�=�#4��!  válik, lesz 
�!� + gen  révén, által 
�4,�3  tűnik  
�J#��!<; �>#���B<; i  képesség; birtoka vmnek 
�e#�!  lenni 

`�.�!7=�; `�.�!7=�<, i tapasztalat, empíria 
`.!:�E�&; `.!:�E�&<; i   tudomány 
�!� (f)  egy, egyetlen  
.7[���; .7�����4<; �^  dolog 
:A��^#  majdnem, szinte 
��A#&; ��A#&<; i  mesterség 
m�4!4<; �; 4#  hasonló vmhez (dat)
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6. PARISZ ÍTÉLETE IV. 
Aphrodité ajánlata 

 
 
� 
-�5�9 

     �\# G��74�=�&# :,4.�3# �4J�4��!F 

�5
����  

     �O�& :4! `�� .�&:=4#; ,�] :,".�! �� Y,7!�*< I:.�7 �\# b�7�# ,�] G�(&#[#  

`2E��%�<F 4M, `�� �,4>4# � j,�!#�= :4! j���4#; �) �n (���!<; C ,���; ,�] `�40  

���� �,4>:4#F `�� �f7 .���! d7*:� :� #�4# l#�� ,�] ,��^# d.434# 4M, 4e�� �a  

�!#� k��74# i 7>�=� �7���!; ��,�7=%B �n# �40 ,���4><; �)�!*��! �� �!��(�=7�!# 

�^ ,���4< `# `7&�=RF �= �n# 4M, Y.4��=.�!< ��J��< �f< .��7�< ,�] �40�4 �^  

�#�74#v �= �n �"#� �4=�!� #��"��#� :� ���.�!v j.7�.�# �n ��& :4! ,�]  

�����&,�#�!; �\ ��#�4! Y�743,"# �!#�; 4��! ,��f �\# Z��&# �P �>#�3,�<; Y���  

�!#� `, ��< H�����4<; G�7�"(�# � `, +47=#(4> � 	�,�!#�# 4z�.�7 i H���#& `:�=#; 

#�� �� ,�] ,��\ ,�] ,��G 4M�n# `����B# `�40 `7B�!,EF  

-�5�9 

     
M, 4e�� �M�E#; C G��74�=�&F 

�5
����  

     �O�& (>���&7 ��# `:�! 	E��< `,�=#&< ��< ,���<; ~ d $�g< .74:��(� ,J,#4<  

��#"��#4<F 

-�5�9  

   -4=� �� �\# )���# `:�=v  

�5
����  

  	�>,\ �n# �< ,J,#4< �!<; �.��\ �n ,�] �>�#f< �f .4��f ,�] .���!:�!,EF  

`.�!�\ �n �)< y�&# '�(�#; .�#��< 4P �7!:�4! �*# G�A�!*# `.] �\# �#&:��=�#  

Y.E#�&:�#; `#=,&:� �n ��#���4<F �) �n (���!<; `�N :4! ,���.7���4��! �^# ���4#F

 -�5�9  

     -*< ��<v 4M, �M�\# ��#���4< ��& jA�!v 

�5
����  

     ��4< �e :g ,�] Y�743,4<; `�� �n 4e�� �< A7\ �f �4!�0�� �7[#F 
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� 
Igék, igenevek    

�)�!�4��! + fn igenév vádol, hibáztat vm miatt 
Y,4JBY,4JBY,4JBY,4JB hall 
�,4>:4# `�40  „hallgasd meg tőlem” 
Y.E#�&:�# →           felkeres vkt, megjelenik                
Y.�#��B                         vk előtt                            
Y.4��=.BY.4��=.BY.4��=.BY.4��=.B                 elhagy 
�����&,�#�! + acc       „házasnak lenni vkvel”,                  
     „feleségül venni vkt”  
��#"��#4<               válva; születve (mn igenév)   
�!��(�=7B�!��(�=7B�!��(�=7B�!��(�=7B  tönkre tesz 
�7�B    cselekszik, tesz 
�7[# <  �7��!# → �7�B  
`2Q���%B  vizsgál 
j7A4��!j7A4��!j7A4��!j7A4��!  jut, érkezik  

'�(�# → j7A4��!   
   �)< y�&# '�(�#  „felserdült” 
,���.7���4��!         elintéz, nyélbe üt                
��,�7=%B + gen  boldognak tart vm 

  miatt/alapján 
#!,�B#!,�B#!,�B#!,�B      győz, győztes lesz 
d7*:� < d7�4>:� 
.7�.�!   illik 
  j.7�.�#      illett/illett volna  
.74<��(� →  
.74:�7A4��! + dat meglátogat, felkeres vkt 
�7��B   táplál, nevel                                 
A7EA7EA7EA7E + infinitivus  kell vmt csinálni 
��<                         „mondod” 

Főnevek 
���4<; ���4>; d         házasság  
`7&�=�; `7&�=�<; i  magány  
y�&; y�&<; i   ifjúság, serdülőkor 
(>���&7; (>���7"< i(>���&7; (>���7"< i(>���&7; (>���7"< i(>���&7; (>���7"< i    lánya vknek 
)���; )���<; i)���; )���<; i)���; )���<; i)���; )���<; i   kinézet 
,���4<; ,���4><; �",���4<; ,���4><; �",���4<; ,���4><; �",���4<; ,���4><; �" szépség 
,J,#4<; ,J,#4>; d  hattyú 
�#&:��=�; �#&:��=�< i lánykérés  

Névmások 
k��74<; ���7�; k��74#k��74<; ���7�; k��74#k��74<; ���7�; k��74#k��74<; ���7�; k��74# más 
m��; y��; �"��m��; y��; �"��m��; y��; �"��m��; y��; �"��  ez (közelre mutató nm) 

4�4<; 4z�; 4�4#4�4<; 4z�; 4�4#4�4<; 4z�; 4�4#4�4<; 4z�; 4�4#   amilyen  
4�":.�7; 4��.�7;  
  4�"#.�7   amilyen például  
.[<; .[:�; .[#.[<; .[:�; .[#.[<; .[:�; .[#.[<; .[:�; .[# minden  
�=�=�=�=   miért? 
�< �< �< �<                           hogyan (függő kérdő nm) 

Melléknevek 
�.��"<; �.��E; Q"#  finom bőrű 
�7!:�4<; Y7=:�&; �7!:�4<; Y7=:�&; �7!:�4<; Y7=:�&; �7!:�4<; Y7=:�&;   legjobb    
  �7!:�4#  �7!:�4#  �7!:�4#  �7!:�4#    
�>�#�<; �>�#��4<  gyakorlott; meztelen 
     (egyvégű melléknév) 
`����B#; `����4# `����B#; `����4# `����B#; `����4# `����B#; `����4#  kevesebb, kevésbé 
��>,"<; ��>,E; ��>,"<; ��>,E; ��>,"<; ��>,E; ��>,"<; ��>,E;   fehér    
  ��>,"#   ��>,"#   ��>,"#   ��>,"#    
�"#4<; �"#&; �"#4#�"#4<; �"#&; �"#4#�"#4<; �"#&; �"#4#�"#4<; �"#&; �"#4# egyedüli  
#�4<; #��; #�4##�4<; #��; #�4##�4<; #��; #�4##�4<; #��; #�4#  fiatal  
.���!:�!,"<;Q,E; Q,"# ügyesen birkózó 

Kötőszók, elöljárószók 
�)�)�)�)   vajon (függő kérdésben) 
`,`,`,`, + gen  ból/ből (hangsúlytalan)  
`.=`.=`.=`.= + acc  ra/re, vm céljából 
����   1. vagy 2. mint 
,���,���,���,��� + acc  táján, környékén 
��#�4!                      ámde 

Határozószók 
Y,7!�*<  pontosan  
,��' 4M�n#                     semennyivel sem             
.�.�.�.���!��!��!��!   régóta, régen 
.�&:=4#  közelebb 
�f .4���   mindenütt, többnyire  

Tulajdonnevek    
G�7�"(�#    Argoszból 
G�A�!"<; G�A�!�;  
  G�A�!"#     akháj, görög  
H����<; H�����4<; i H����<; H�����4<; i H����<; H�����4<; i H����<; H�����4<; i   Görögország 
+"7!#(4<; +47=#(4>; i  Korinthosz  
	�,�!#�; 	�,�=#&<; i lakón (spártai) nő 
	E��; 	E��<; i    Léda 
��#���4<;  
  ��#���4>; d     Menelaosz 

d.434<; d.4=�; d.434#d.434<; d.4=�; d.434#d.434<; d.4=�; d.434#d.434<; d.4=�; d.434# (a)milyen (függő kérdő nm) 
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Nyelvtan  
Névszóragozás 
(1) 7-tövűek 
                                          mássalhangzó-tövűek 
 

 
     
 

  K- és T-tövűek           #�-tövűek     #-tövűek     7777-tövűek      ::::-tövűek    
            
szótő: (>���&7Q; Q��7Q; Q�7Q/Q�7�Q   ’lánya vknek’ 
 singularis pluralis 

nom. i (>���&7 �P (>����7Q�< 
acc. �\# (>����7Q� �f< (>����7Q�< 
gen. ��< (>���7Q"< �*# (>����7QB# 
dat. �q (>���7Q= ��3< (>���7�Q:!W#X 
 

Az egyes esetragok három különböző tőhöz járulnak. A tövek abban különböznek egymástól, 
hogy a 7 előtti mgh hosszú (-�&7Q), vagy rövid (Q��7Q), vagy kiesik (Q�7Q). Ezt a jelenséget (mely az 
igeragozásban is megfigyelhető, sőt más indoeurópai nyelvekben is előfordul) tőhangzóváltásnak, 
német kifejezéssel ablautnak nevezik. A rövid mgh-s tövet alapfoknak, a hosszú mgh-sat nyújtott 
foknak, míg a mgh nélküli tövet null-foknak hívják.  

A 7 és általában a folyékony hangzók további sajátossága, hogy a null-fokú tövükben egy 
ejtéskönnyítő hang jelenik meg, ha msh-val kezdődő végződés járul hozzájuk,  
így a plur. dat.-ban: -�7Q + :!#   → �7�Q:!#. 
   A 7Qtövűek között mindössze négy tőhangzóváltó létezik, a többit lásd majd a 11. olvasmányban. 
   Az idetartozó szavak hangzósúlyozása rendhagyó. 
 
(2) :-tövűek 
szótő: ,���4:Q és ,����:DQ     ’szépség’ 
 singularis pluralis 

nom �^ ,���4< �f ,����Q�  >  ,���&  
acc �^ ,���4< �f ,����Q�  >  ,���& 
gen �40 ,����Q4< > ,���4>< �*# ,����QB# > ,���*# 
dat �h ,����Q! >  ,����! �43< ,����:Q:!# > ,����:!W#X 
*a ragozás során a : magánhangzó előtt kiesik, a mgh-k pedig összevonódnak 
 
Az idetartozó főnevek semleges neműek, és hangsúlyukat előrevonják. 
 
(3) �  impurum       

I. deklináció 
�-ragozás 

 
 
 

&Qvégűek               � purum           ���� impurum       &<; �<-végű hímneműek 
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szótő: 	�,�!#�Q     ’lakón nő’ 
 singularis pluralis 

nominativus i 	�,�!#� �P 	�,�!#�! 
accusativus �\# 	�,�!#�# �f< 	�,�!#�< 
genitivus ��< 	�,�=#&< �*# 	�,�!#*# 
dativus �q 	�,�=#S ��3< 	�,�=#�!< 

 
Összefoglalás: végződések az I. deklinációs csoportban 

 
 singularis pluralis 

 f F f m f / m 

nominativus Q&  Q� Q� Q&< Q�! 

accusativus Q&# Q�# Q�# Q&# Q�< 

genitivus Q&<  Q�< Q&< Q4> Q*# 

dativus QS QR QS QS Q�!< 

vocativus Q& Q� Q� Q�; Q& Q�! 

 
 

(4) part i c ipium imperfe ctum act i vum* 
képzése: imperfectum (BQvégű) tő     +  QB# WQ4#�4<X  

Q4>:� WQ4J:&<X   
Q4# WQ4#�4<X 

 
jelentése:    #��B#; #��4>:�; #��4#: „legeltető”, „amikor legeltet”, „legeltetve” 
    d7*# Wd7�B#X; d7*:� Wd7�4>:�X; d7*# Wd7�4#X: „látó”, „látva”, „amikor lát” 
    :,4.*# W:,4.�B#X; :,4.40:�; :,4.*#: „figyelő”, „amikor figyeli”, „figyelve” 
 
A mondat állítmányához képest egyidejűséget fejez ki. 
 
d7*:� :� ��,�7=%B  „ahogy nézlek / amikor rád nézek, boldognak tartalak” 
 
d7* :� #�4# l#�� „nézlek téged, aki fiatal vagy”, „nézem, milyen fiatal vagy” 
 
�"#� �4=�!� #��"��#� :� ���.�!  „csak legelésző borjak figyelnek”,  

„csak borjak figyelnek téged legelészés közben” 
 
ragozása: a #�-, illetve az  � impurum-tövűek szerint 
hangsúlyozása: hímnem sing. nom.-ban másodéles; a többi alak ehhez igazodik 
 
*Vö. a létige participiumaival (előző lecke). 
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`AQ          ’tartó’, ’tartva’, ’bíró’, ’bírva’ 
 masculinum femininum neutrum 
 singularis Pluralis singularis pluralis singularis pluralis 

nominativus jAB# jA4#��< jA4>:� jA4>:�! jA4# jA4#�� 
accusativus jA4#�� jA4#��< jA4>:�# `A4J:�< jA4# jA4#�� 
genitivus jA4#�4< `A"#�B# `A4J:&< jA4>:*# jA4#�4< `A"#�B# 
dativus jA4#�! jA4>:!W#X `A4J:S `A4J:�!< jA4#�! jA4>:!W#X 
 
(�77�Q             ’bátran’ 
 masculinum  
 singularis pluralis 
nominativus (�77�QB# > (�77*# (�77�Q4#��< > (�7740#��< 
accusativus (�77�Q4#�� > (�7740#�� (�77�Q4#��< > (�7740#��< 
genitivus (�77�Q4#�4< > (�7740#�4< (�77�Q"#�B# > (�774J#�B# 
dativus (�77�Q4#�! > (�7740#�! (�77�Q4>:!# > (�7740:!W#X 
 
 femininum 
 singularis pluralis 

nominativus (�77�Q4>:� > (�7740:� (�77�Q4>:�! > (�7740:�! 
accusativus (�77�Q4>:�# > (�7740:�# (�77�Q4J:�< > (�774J:�< 
genitivus (�77�Q4J:&< > (�774J:&< (�77�Q4>:*# > (�774>:*# 
dativus (�77�Q4J:S > (�774J:S (�77�Q4J:�!< > (�774J:�!< 
 

 neutrum 
 singularis pluralis 

nominativus (�77�Q4# > (�7740#  (�77�Q4#�� > (�7740#�� 
accusativus (�77�Q4# > (�7740# (�77�Q4#�� > (�7740#�� 
genitivus (�77�Q4#�4< > (�7740#�4< (�77�Q"#�B# > (�774J#�B# 
dativus (�77�Q4#�! > (�7740#�! (�77�Q4>:!# > (�7740:!W#X 
 
d7�Q         ’látó’, ’látva’ 
 masculinum  
 singularis pluralis 

nominativus d7�QB# > d7*# d7�Q4#��< > d7*#��< 
accusativus d7�Q4#�� > d7*#�� d7�Q4#��< > d7*#��< 
genitivus d7�Q4#�4< > d7*#�4< d7�Q"#�B# > d7N#�B# 
dativus d7�Q4#�! > d7*#�! d7�Q4>:!# > d7*:!W#X 
 
 femininum 
 singularis pluralis 

nominativus d7�Q4>:� > d7*:� d7�Q4>:�! > d7*:�! 
accusativus d7�Q4>:�# > d7*:�# d7�Q4J:�< > d7N:�< 
genitivus d7�Q4J:&< > d7N:&< d7�Q4>:*# > d7B:*# 
dativus d7�Q4J:S > d7N:S d7�Q4J:�!< > d7N:�!< 
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 neutrum 
 singularis pluralis 

nominativus d7�Q4# > d7*# d7�Q4#�� > d7*#�� 
accusativus d7�Q4# > d7*# d7�Q4#�� > d7*#�� 
genitivus d7�Q4#�4< > d7*#�4< d7�Q"#�B# > d7N#�B# 
dativus d7�Q4#�! > d7*#�! d7�Q4>:!# > d7*:!W#X 
 
(5) part i c ipium imperfe ctum medio-passivum  
képzése: BQs tő     +  Q"��#4< 
   Q4��#& 
   Q"��#4# 
jelentése:    #��"��#4<:  „legelésző” (mediális)    ↔ „legeltető” (cselekvő) 
    Y,4>"��#4<: „hallott”, „hallható” (szenvedő)  ↔ „halló” (cselekvő) 
 
ragozása: az 4- és &-tövűek szerint 
hangsúlyozása: hímnem sing. nom.-ban harmadéles; a többi alak ehhez igazodik 
 
(6)  .[<; .[:�; .[# 
szótő: .�#�Q Wm és n) és .�:�Q(f)        ’minden’ 
 singularis pluralis 
 masculinum femininum neutrum masculinum femininum  neutrum 

nominativus .[<   .[:� .[# .�#�Q�< .[:�! .�#�Q� 
accusativus .�#�Q� .[:�# .[# .�#�Q�< .�:�< .�#�Q� 
genitivus .�#�Q"< .�:&< .�#�Q"< .�#�QB#* .�:*# .�#�QB#* 
dativus .�#�Q= .�:S .�#�Q= .�#�Q:!# > .[:!W#X* .�:�!< .[:!W#X* 
 
*Pl/gen-ban és dat-ban nem érvényes rá az egytagúak hangsúlyozási szabálya (lásd 4 (1) b). 
 
Igeragozás 
(1) praeteri tum imperf ectum act i vum 
 
Képzés: augmentum* + B-s tő + praeteritum-végződések 
 
*a múlt idő jele (mint a magyarban), mely az ige első hangjához járul. 
Msh-val kezdődő ige előtt: `Q, pl. ���- → `���Q; 
a mgh-val és kettőshangzóval kezdődő ige mgh-ja megnyúlik (a kezdő �Qból ilyenkor & lesz); az 
eddig előfordult igék esetében például: 

d7�Q →  �7�Q,  
Y�Q → ��Q; 
`2���%Q → `2&��%Q (az igekötő és az ige közé ékelődik!);  
�)�!�Q → ��!�Q; 
�MAQ → &MAQF 

 
Használat: többnyire múltbeli állapotot, folyamatosan végbemenő, ismétlődő vagy csupán 
megkísérelt, de be nem fejezett cselekvéseket fejez ki. 
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igető: ���Q     ’beszéltem’ 

 singularis pluralis 

1. személy jQ���Q4# `Q���Q4��# 
2. személy jQ ���Q�< `Q���Q��� 
3. személy jQ ���Q�W#X jQ ���Q4# 
 
 
igető: :,4.�Q (�-tövű összevont igék)    ’figyeltem’ 

 singularis pluralis 

1. személy `Q:,".�Q4# > `:,".4># `Q:,4.�Q4��# > `:,4.40��# 
2. személy `Q:,".�Q�< > `:,".�!< `Q:,4.�Q��� > `:,4.�3�� 
3. személy `Q:,".�Q�W#X > `:,".�!W#X `Q:,".�Q4# > `:,".4># 
 

cselekvő praeteritum végződések 
 singularis pluralis 

1. személy Q4# Q4��# 

2. személy Q�< Q��� 

3. személy Q�W#X Q4# 

 
 
(2) aoris tos 
 

jelen múlt jövő 

praesens imperfectum √ praeteritum imperfectum √ – 

– aoristos  

  futurum 

 
Használat: az aoristos múltbeli események elbeszélésekor az imperfectummal szemben a pontszerűen 
végbement, egyszer bekövetkezett, és valóban megtörtént eseményeket jelöli. Egyéb jelentéseiről 
később lesz szó.  
Képzés. Az egyes igecsoportok nem azonos módon képezik aoristos alakjaikat; a két leggyakoribb az 
ún. erős és gyenge képzés. A gyenge aoristosra a : actio-jel jelemző (emiatt szigmás aoristosnak is 
szokás nevezni), valamint az, hogy a végződések az � kötőhanggal kapcsolódnak a :-val ellátott 
tőhöz, a singularis 3. kivételével. Az erős aoristos alakjaihoz nem járul a :; és a praeteritum 
imperfectum végződései járulnak az igetőhöz (de nem az imperfectum-tőhöz). Az ige szótári alakja 
mindig elárulja, milyen aoristos képezhető belőle. 
 

(a) erős  aor istos 
képzés: augmentum + igető* + praeteritum-végződések 

 
*A szótári alakból tudható meg; gyakran nem azonos az imperfectum-tővel. 
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igető: �!.Q     ’elhagytam’ 
 singularis pluralis 

1. személy jQ�!.Q4# `Q�=.Q4��# 
2. személy jQ�!.Q�< `Q�=.Q��� 
3. személy jQ�!.Q�W#X jQ�!.Q4# 
   
 
Ugyanennek az igének csupán az igetőben különböznek a praeteritum imperfectum alakjai: 
 
impf.-tő: ��!.Q       ’hagytam’ 

 singularis pluralis 

1. személy jQ��!.Q4# `Q��=.Q4��# 
2. személy jQ��!.Q�< `Q��=.Q��� 
3. személy jQ��!.Q�W#X jQ��!.Q4# 
   
 
  

(b) gyenge vagy szigmás aor istos 
Képzés: augmentum + igető + aoristos-végződések 
 
igető: #!,&QD      ’legyőztem’ 

 singularis pluralis 

1. személy `Q#=,&Q:� `Q#!,EQ:���# 
2. személy `Q#=,&Q:�< `Q#!,EQ:��� 
3. személy `Q#=,&Q:�W#X `Q#=,&Q:�# 
 
DA mgh-tövű igék imperfectum-tövében rövid (�; �; 4), igetövében hosszú mgh (� → & vagy 
�; � → &; 4 → B) áll. 

 
cselekvő (gyenge) aoristos-végződések 

 singularis pluralis 

1. személy Q:� Q:���# 

2. személy Q:�< Q:��� 

3. személy Q:�W#X Q:�# 

 
 
Gyakorlatok   
 
1. Szabály: többes számú semleges alany mellett az állítmány egyes számban áll: 

 
�"#� �4=�!� :� ���.�!F 
Csak borjak figyelnek téged. 
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Ennek figyelembe vételével tegye a zárójelben megadott állítmányt a mondatba! 
 
.�#�� FFFFFFFFFFFFFFFFFFF W8�BXF 

�f ��#��3�  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF W.74:����BX ��0�� �43< Y#(7N.4!<F 

4P (�4]  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF W.74:����BX ��0�� �43< Y#(7N.4!<F 

4M .�#�� �f %h� FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF W���.BXF 

���� ,�] 8"�� �]< �40 `#!�>�40D FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF W�=�#4��!XF

*kétszer egy évben
 
2. .4=� �� �\# )���# `:�=v  
   ’Külsőre milyen?’, ’Hogy néz ki?’ 
 
Az accusativus tekintethatározó is lehet: azt fejezi ki, milyen szempontból állítunk valamit. A magyarra fordításnál 
gyakran célszerű másik szerkezetet használni. A példamondat alapján fordítsa le az alábbiakat! 
 
Külsőre hasonlóak vagyunk. 
 
Parisz királyi származású (�^ ��#4<; ��#4><) (= származását tekintve királyi). 
 
Ez csak nevében jobb a másiknál. 
 
A Phrígiában (élő) pásztorok barbár nyelvet beszélnek (�"�4<) (=beszédükben barbárok).  
 
Testére nézve az a borjú kicsi és fehér. 
 
Ez a gyógyszer minden szempontból jobb. 
 
Milyen származású a bíró? 
 
3. Melyik jelenti az alábbi kifejezések közül azt, hogy ‘ugyanaz az asszony’? 
a) i �>#E �M�E   
b) �M�E i �>#E 

c) i �M�E �>#E 
d) �O�& i �>#E 

 
4. Melyik nem simulószó? 
a) a személyes névmás alakjai közül: ��; �4>; �4!; :�; :4>; :4! 
b) a határozatlan névmás valamennyi esete 
c) a létige praesens imperfectum sing./2. alakja 
d) a létige praesens imperfectum sing./1. alakja 
 
5. Milyen alak lehet a d7�? 
a) praesens impf. activum sing./3.   
b) praesens impf. medio-passivum sing./2.   

c) felszólító mód sing./2. sz.  
d) a és b 

 
6. Milyen tövűek az alábbi semleges nemű főnevek?  
�^ �"���;Q���4<;  
�a#!���;Q���4<;  

Y2=B��;Q���4<; �:(��;Q���4<;  
�7[��;Q���4<;  
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.7"��&��;Q���4<;  �=.�B��;Q���4< 
 
a) #�-tövű b) T-tövűek c) 7-tövűek      d) � -tövűek 
 
7. Milyen igealak a :,".�!? 
a) praesens impf. sing./3.   
b) főnévi igenév  

c) felszólító mód act. sing./2. sz.  
d) praeteritum impf. sing./3. 

 
8. Az alábbi III. declinatiós szavak közül melyik kap #-t sing. accusativusban? 
a) d Y�N#  b) �^ :*��  c) i �>#E  d) i ,7=:!<  
 
9. Melyik szó nem I. declinatiós (� -tövű)? 
a) :��� b) `�.�!7=� c) `7&�=� d) ��A#& 
 
10. Az egy sorba írt szavak közül egy szófaja, alakja, igeideje stb. alapján kilóg a többi közül. Melyik az? 
 
�>#���!<; `2���:�!<; (���!<; ,7=:�!< 
 
���.4>:!#; ���4>:!#; jA4>:!#; 4x:!# 
 
`���4��#; `��74��#; `2���%4��#; `:,4.40��# 
 
(�77�!; j�7���; `.!�7�.�; ��7� 
 
��,�7=%B#; ���*#; Y�N#; �7�AB# 
 
11. Keresse meg az összeillő jelzőt és jelzett szót! Melyik jelző nem illik egyik szóhoz sem?  
 
#��"��#�!; ,���!:��!; �!,7h; ��:!�!,40; #�4><; ,���; A���.E#; #!,N:&< 
 
�f  ..........................  :N����  
�P  ..........................  �>#�3,�<  
�\# ..........................  ,7=:!#  
�40 ..........................  .��7"<  

�h  ..........................  .7�����!  
�P  ..........................  �e��<  
��< ..........................  (�[<  

 
12. Adja meg a kért alakokat!  
 
i Y�743,4< �>#E  

→plur.nom.: ………….. →plur.gen.: …………….. →sing. gen.: …………….. →sing.acc.: …………….. 

→plur.acc.: ……..…….. →plur.dat.: …………... →sing.dat.: ……………. 

i `�\ (>���&7  

→plur.nom.: ………….. →plur.gen.: ……………. →sing. gen.: …………..  →sing.acc.: ………….. 

→plur.acc.: …………..  →plur.dat.: ……………. →sing.dat.: …………….  

d Y:�!,^< ,��.�&<  

→plur.nom.: ………….. →plur.gen.: ……………  →sing. gen.: ………….. →sing.acc…………..  

→plur.acc.: …………..  →plur.dat.: …………….  →sing.dat.: …………… 
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13. Tegye át a következő igéket praeteritum imperfectumba, változatlanul hagyva a megadott számot és személyt! 
 
�7��B→ 
Y,4J�!<→ 
.74:����4��#→ 
.7����!→ 
`���=#4��#→ 
:>�,7J.�4>:!→ 

.74:��47�JB→ 
o#4��%�!<→ 
������→ 
Y.4:�����!→ 
:,4.40��#→ 

 
14. Adja meg a következő aktív igék hiányzó praesens imperfectumát vagy praeteritum imperfectumát, illetve 

aoristosát, a megadott számot és személyt változatlanul hagyva! (Helyesírási szabály: K + : > 2v  P + : >  .) 

                                                       

praes. impf. praet. impf. aor. 

,���J�!<   

 Y.���!.4#  

  `���E:���# 

���B   

 `:,4.�3��  

  j�7� �# 

 
15. Egészítse ki a következő mondatokat, szólásokat a .[<; .[:�; .[# hiányzó alakjával! 
 
�.^ .�FFFFF �=(T :,"7.!4< ,�(�J��!F  

.�FFFFF �=(4# ,!#�3#F  

8��!� Wti. j:�!X .�FFFFF (�TF   

Y#\7 ���A#4< �43< .[FFFFF `:�! �40�4<F  

j:�!# Y#�7^< Y��(40 .�FFFFF ,�,f ��7�!#F 

Y#\7; Y#�7"<; d  férfi 
���A#4<; 4# ügytelen, gyakorlatlan vö. ��A#& 
�40�4<;4>; d  szolga 
,�,"<;QE;Q"# rossz, gonosz  
,�(�J�B alszik, pihen 

,!#�B (meg)mozgat  
�=(4<; 4>; d  kő 
8��!4<; Q�; Q4# könnyű 
�." + dat  alatt 
��7B visz; eltűr

 
16. Figyelje meg a szerkesztés különbségét:  

#�4< �eF  .���! d7* :� #�4# l#��  -- Fiatal vagy.  Régóta nézlek téged, aki/milyen fiatal vagy.  

 

4P �4>,"�4! �7��4>:!#F 4MA d7�< �M�4g< �7��4#��<v 

jA�!< ��& �^ ��7��,4#F d7*��# :� jA4#�� ��& �^ ��7��,4#F  

.�&:=4# �)�= :4!F .�&:=4# �� l#�� :4! d7�<F 
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i #�� �>#\ Y.4��=.�! �M�^#F d7[�� �\# #��# �>#�3,� Y.4��=.4>:�# �M�"#v 

�\# Y���&# ��:!�!,^< �4>,"�4< ���!F d7[�� �\# Y���&# ��:!�!,^# �4>,"�4# ��4#��F 

�����#��� �^# ,J,#4#; w< ��>,N���"< `:�!F 

�����#��� �^# ,J,#4#; w# d7[�� ��>,N���4# l#��F 
 
17. Fordítás: hol rejtőznek ebben a Lukianosznak tulajdonított epigrammában a participiumok?  
 
�43:! �n# �x .7���4>:!# {.�< d �=4< �7�AJ< `:�!#; 

   �43< �n ,�,*< �=� #g2 �.���"< `:�! A7"#4<.  

 
{.�< = .[< 
�.���4<;4#  mérhetetlen, soha véget nem érő 
�7�AJ< rövid (sing. nom. masc.) 
�x/,��*< .7���B jól megy a sora ↔ 
,�,*< .7���B rosszul megy a sora, bajban van  

�=� egy( sing. nom. fem.) 
#g2; #>,�"<; i  éjszaka, éj 
�43:! = �43<

 
18. A cinikus filozófus, Diogenész, egyszer akkor ment színházba, amikor szembetalálkozott a kifelé áramló 

közönséggel. Amikor megkérdezték tőle, hogy miért teszi ezt, így felelt:  

“�40�4 `# .�FFFFF �h �=T `.!�&��JB .4!�3#.”  

�=4<; 4>; d élet `.!�&��JB foglalkozik vmivel, gondja van rá, törődik 
vele, hogy + inf

  
    

� 
1.  
M��]< ���.B# ���.�! ��; �\ ���.B# �G d7�t 

d �\ ���*# ����3; d �\ �7�AB# �7�A�!t 

 �>�\< �G �.�7AB; .�#�� �G Y�&(� ���BF  

Anthologia Palatina 14.42 
Y�&(� igaz (neutrum plur. nom-acc) 
���.B néz, nyitva van a szeme  
����B beszél  

4M��=< senki  �>�E< hamis 
�7�AB fut   
�.�7AB van 

 
2. .�#�B# ���74# �7!:�4# 

Phókülidész mondásai 36 

�^ ���74#; ���74> mérték   
 

3. .�(�! ��(4< 

Aiszkhülosz: Agamemnón 177 

�^ .�(4<; .�(4>< szenvedés �^ ��(4<; ��(4>< tudás
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7. PARISZ ÍTÉLETE V. 

A nőrablás terve 
 
� 
-�5�9  

     -*< ,���.7���S �4! �^# ���4#v `(��B �f7 ,�] �M�^< �)��#�!F  

�5
����  

     9g �n# Y.4�&�E:�!< �< `.] (��# ��< H�����4<; ,�] `.�!�f# Y�=,S �)<  

�\# 9.�7�&#; l ���= :� i H���#&F �^ `#��0(�# �n `�^# j:��! �^ j7�4#F 

-�5�9  

    �40�4 �M�^ �.!:�"# �4! �4,�3F .*< Y.4��= �! �^# �#�7�v .*< `(��E:�! 

��7��7T ,�] 2�#T :>#�,.��0:�!v  

�5
����  

     ��77�! �4J�4> �� k#�,�F .�3��< �f7 �4= �):! �J4 ,��4=; b���74< ,�] Z�7B<t  

4O�4! i���"#�< j:4#��! ��< d�40t d �n# Z�7B< Y#��,�:�! �\# �>#�3,� `7[#;  

d �G b���74< P��7�"# �� .4!E:�! :� ,�] `7�:�!4#F ,�] �M�\ �n :>�.�740:�  

��E:4��! ,�] �*# @�7=�B# :>#�,4�4>(�3# �� ,�] .�7��=�#�:(�!t ,�] 4O�B<  

{.�#��< �M�\# Y#�.�=:4��#F  

-�5�9 

     b
.B< �n# ��0�� AB7E:�!; ��&�4#; C G��74�=�&t Y��G `7* �� ��& ��< H���#&<  

,�] 4M, 4e�G m.B< ,�] d7[# �M�\# 4a4��! ,�] .��B �M(g ��< H�����4< ,�]  

�q 9.�7�S `.!�&�* ,�] `.�#�7A4��! jAB# �\# �>#�3,�t ,�] �A(4��! m�! �\  

��0�� ��& .�#�� .4!*F �����#� 4x# �^ ���4#F 
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� 
Igék    

Y#��,�%B;   kényszerít 
 Y#��,�:B Wfut) 
Y#��,�:�! lásd Y#��,�%B 
Y#�.�=(BY#�.�=(BY#�.�=(BY#�.�=(B   rábeszél  
 Y#�.�=:BY#�.�=:BY#�.�=:BY#�.�=:B Wfut) 
Y#�.�=:4��# lásd  Y#�.�=(B 
Y.4�&��B   elutazik 
 Y.4�&�E:B Wfut) 
Y.4�&�E:�!<  lásd  Y.4�&��B 
Y�=,S    „megérkezel”  
��4��!��4��!��4��!��4��! + gen + inf  kér vkt megtenni 
��E:4��!  (fut)   vmt 
�4,�B�4,�B�4,�B�4,�B    tűnik 
`(��B`(��B`(��B`(��B = (��B   akar 
 `(`(`(`(��E:B��E:B��E:B��E:B (fut) 
�)��#�!  (infinitivus)  „megtudni”  
`.�#�7A4��!   visszatér 
`.!�&��B      ott van, tartóz- 

  kodik vhol 
`7�B`7�B`7�B`7�B + gen   vágyik vkre, 

  szerelmes vkbe  
j:��!    lesz (lásd nytan) 
4a4��! 4a4��! 4a4��! 4a4��!      vél 
d7�Bd7�Bd7�Bd7�B       lát (fut-ban  
 l 4��!l 4��!l 4��!l 4��! (fut)    deponens!) 
l ���! lásd d7�B 
.�7��=�#4��!   mellette van, 

  segít neki 
.��B.��B.��B.��B    hajózik 
.4!�B.4!�B.4!�B.4!�B + kettős acc   tesz vkt (acc)  
  .4!E:B.4!E:B.4!E:B.4!E:B (fut)         vmvé (acc!) 
.4!E:�! lásd .4!�B 
:>�.�7�!�!    vkvel együtt  

  jelen van 
:>�.�740:� lásd :>�.�7�!�!  
:>#�,4�4>(�B   követ, (el)kísér 
 

:>#�,.��0:�!           „együtt elhajózni” 
AB7�B    végződik 

Főnevek 
�#&7; Y#�7"<; d �#&7; Y#�7"<; d �#&7; Y#�7"<; d �#&7; Y#�7"<; d   férj, férfi 
�^ `#��0(�#   a többi 
j7�4#; j7�4>; �"j7�4#; j7�4>; �"j7�4#; j7�4>; �"j7�4#; j7�4>; �"  dolog, munka 
Z�7B<; Z�7B�4<; dZ�7B<; Z�7B�4<; dZ�7B<; Z�7B�4<; dZ�7B<; Z�7B�4<; d   Szerelem, 

  Szenvedély 
i���N#; i���"#4<; d   vezető  
(��; (��<; i    látogatás; látvány 
b���74<; H���74>; d   Vágy 
d�"<; d�40 d�"<; d�40 d�"<; d�40 d�"<; d�40 Wfem!), i i i i   út   

.�3<; .�!�"<; d.�3<; .�!�"<; d.�3<; .�!�"<; d.�3<; .�!�"<; d////i i i i   gyerek 
@�7=��<; @�7=�B#; �P   a Báj istennői 

Melléknevek, számnevek 
��&�4<; ��&�4#  bizonytalan, nem  

  világos 
{.�#��< L .�#��<  
�.!:�4<; �.!:�4#   hihetetlen 
��7��74<;��7��74<;��7��74<;��7��74<; ��7��74# ��7��74# ��7��74# ��7��74#    barbár 
�J4�J4�J4�J4    kettő 
`7�:�!4<; `7�:�!4#  kívánatos 
P��7�"<; P��7�E; P��7�"#  vonzó 
2�#4<; 2�#&; 2�#4#2�#4<; 2�#&; 2�#4#2�#4<; 2�#&; 2�#4#2�#4<; 2�#&; 2�#4# idegen; 

   vendégbarát  
Határozószók, névmások 

m.B<  Whogy) miként (függő kérdő nm) 
4O�B< 4O�B< 4O�B< 4O�B<   így 
�<  mintegy, mintha 

Elöljárószók, névutók 
k#�,k#�,k#�,k#�,� � � � + gen miatt (névutó is) 
�M(J + gen egyenesen vmi felé 

Kötőszók  
`.�!��#  mihelyt, amint  

Földrajzi nevek 
9.�7�&; 9.�7�&<;i  Spárta 

Nyelvtan  
Igeragozás 
(1) futurum 
 

 jelen múlt jövő 
befejezetlen v. 
folyamatos 

praesens imperfectum 
√ 

praeteritum imperfectum √ – 

pontszerű, egyszeri – aoristos √  

(a fut. nem fejezi ki!)   futurum 
befejezett, eredményes praesens perfectum praeteritum perfectum futurum perfectum 
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(a) futurum act i vum 
képzés: igető* + : + cselekvő praesens-végződések 

 
*Sok igének több töve is van, s előfordul, hogy a futurum és az aoristos alakok más-más tőből 
származnak. Egy ige szótári alakja ezért a futurum act. S/1-et is (a második helyen) tartalmazza, 
valamint az aoristos act. S/1-et is ( a harmadik helyen). Íme például a .4!�B ige szótári alakjának első 
három tagja: 
 
.4!�QB praesens imperfectum S/1,     .4!EQ:B futurum act. S/1,    `Q.4=&Q:� aoristos act. S/1. 
 
Az eddig tanult legfontosabb igék igetöveit lásd lentebb a (4) pontban; a szótári alakhoz tartozó 
további négy alakról pedig később lesz szó. 
 
tő: Y.4�&�&Q     ’el fogok utazni’ stb. 

 singularis pluralis 

1. személy Y.4�&�EQ:QB Y.4�&�EQ:Q4��# 
2. személy Y.4�&�EQ:Q�!< Y.4�&�EQ:Q��� 
3. személy Y.4�&�EQ:Q�! Y.4�&�EQ:Q4>:!W#X 
 
infinitivus 

 
Y.4�&�EQ:Q�!# 

 
 

(b) futurum medium 
képzés: igető + : + mediális praesens-végződések 

 
tő: ��&Q     ’kérni fogok’ 

 singularis pluralis 

1. személy ��EQ:Q4��! ��&Q:Q"��(� 
2. személy ��EQ:QS ��EQ:Q�:(� 
3. személy ��EQ:Q���! ��EQ:Q4#��! 
 
infinitivus 

 
��EQ:Q�:(�! 

 

 
 
a létige futuruma:    ’leszek’  

 singularis pluralis 

1. személy jQ:Q4��! `Q:Q"��(� 
2. személy jQ:QS jQ:Q�:(� 
3. személy jQ:Q��! jQ:Q4#��! 
infinitivus j:�:(�! 
 

(c) deponens  futurum medium: d7�B  -  l 4��! 
Néhány igének mediális ragozású a futuruma, de jelentése ugyanúgy aktív, mint a többi igeidőben. A 
d7�B-n kívül ilyen deponens futuruma van még például az Y,4JB Y,4J:4��! 
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�����#B - �E 4��! ’megfog’, ’megkap’ vagy a ,��.�B - ,�� 4��! ’lop’ igének. 
 
(2) T-tövűek fu turuma  és aoris tosa 
 
A T-tövűek T-je (�; (; �) a futurum és aoristos :-ja előtt nyom nélkül kiesik (vö. a T-tövű névszók 
ragozásával, 5.a): 
 
Y#�.�=(QB → Y#�Q.�=Q:B 

       → Y#Q�.�!Q:� 
 
(3) imperfectum- és igetövek  
 
A tővégződés alapján a görög igék a következő három nagy csoportba sorolhatók: 

1. mgh-s tövűek 
  kettőshangzó-tövűek (pl. Y�47�JB) 

összevontak (#!,�B; :,4.�B) 
2. zárhang-tövűek 

  P-tövűek (���.B; ,7J.�B; ��=.B; �����#B) 
  K-tövűek (��B; ���B; jAB) 
  T-tövűek (�!,�%B) 

3. folyékony-hangzós tövűek (,7=#B; #��B; :����B; �!��(�=7B) 
 
Az egyes igeidők azonban viszonylag ritkán képezhetők ugyanabból az igetőből. Ilyen ritkább esetnek 
számít az Y�47�JB (és a kettőshangzó-tövűek többsége) vagy a ���B, amelyek mind 
imperfectumban, mind futurumban, mind aoristosban stb. változatlanul ugyanabból az Y�47�>Q 
illetve ���Qtőből képezik alakjaikat. 
 Az igék túlnyomó többségének imperfectum-töve eltér az igetőtől: gyakran nem is fedezhető 
fel benne a tő végződése (például a ,7J.�BQn elsőre nem látszik, hogy P-tövű lenne), ráadásul 
magának az igetőnek is olykor különböző változatai használatosak az egyes igeidőkben. Hogy mikor 
melyik – éppen ezt mondja meg a szótári alak. Ezek szerint egy görög ige megtanulásához nem elég 
egyetlen szót megtanulni, hanem a szótári alak mind a hét tagját meg kell tanulni? Igen is, meg nem 
is. Aki egy ige szótári alakját megtanulja, az több tucat más ige sémáját is megismeri; az azonos tövű 
igék ugyanis nagyon hasonlóan ragozódnak (bár kivételek és meglepetések mindig is lesznek). 
 A hasonló ragozási csoportok megállapításához az igetövek mellett a másik fontos 
szempontot az jelenti, hogyan képzi az imperfectum-tövét egy ige. Ennek alapján hét osztályba 
sorolhatók a görög igék: 
 I. egyszerű imperfectum-tövűek:  

pl. igető Y�47�>Q L imperfectum-tő Y�47�JQWBX; 
     igető ���Q L impf. ���Q; 

 II. j-hanggal képzett imperfectumok: 
.7��Qj → impf. .7���-,  
,7>.Qj → impf. ,7>.�-,  
:���Qj →  impf. :����-,  
Y#��,��Qj →  impf. Y#��,�%Q;  
�!��Qj →  impf. �!��Q, 

 III. orrhanggal bővülő imperfectumok: 
���Q+ � + �# → impf. �����#Q, 
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 IV. -:,Q képzős imperfectumok: 
�&7�Q → impf. �&7�:,Q (lásd később), 

V. reduplikált imperfectumok: 
��#Q → impf. �!�#4Q (lásd később), 

VI. E-osztály: 
impf. `(��Q& → `(��&Q;  
�4,Q → impfF �4,�QF 

VII. Az utolsó „vegyes osztályba” azokat az igéket szokás sorolni, amelyek szótári alakja 
eredetileg egymással össze nem függő igék alakjaiból állt össze (pl. d7�B l 4��! �e�4#).  

Ha tehát egy igét megtanulunk, nemcsak az imperfectum-és igetövét kell megjegyezni, hanem 
azt is tisztázni kell, milyen viszonyban van egymással a két tő, mert ennek alapján sorolható be egy-
egy ragozási osztályba, vagyis ekkor derül ki, mely igékkel rokon a ragozása.    
 E két szempontot együttesen érvényesítve alakíthatók ki a hasonló ragozású igék egyes 
csoportjai. Ezekbe a csoportokba a következőképpen sorolhatók az eddig tanult legfontosabb igék: 
 
imperfectum   futurum act.   aoristos act. 
 
I-II. osztály (célszerűbb együtt kezelni őket) 
kettőshangzó-tövűek 
Y�47�JB (egyszerű)  Y�47�J:B   ��"7�>:� 
Y,4JB (látszólag egyszerű)  Y,4J:4��!   �,4>:� 
 
összevontak  
#!,�B (j-hanggal képzett)  #!,E:B    `#=,&:� 
:,4.�B   :,� 4��! (más tő!)  később tárgyaljuk 
 
P-tövűek 
���.B (egyszerű)   ��� B    j��� �  
,7J.�B (j-hanggal képzett)  ,7J B    j,7> � 
��=.B (egyszerű)   ��= B    j�!.4# (tőhangzóváltás!) 
 
K-tövűek  
��B (egyszerű)   �2B     ����4# (reduplikációval!) 
jAB (egyszerű)   k2B vagy :AE:B   j:A4# (kivételes) 
���B (egyszerű)   ��2B     j��2� 
.7���B (j-hanggal képzett)  .7�2B    j.7�2� 
 
T-tövűek  
Y#��,�%B (j-hanggal képzett) Y#��,�:B    �#��,�:� 
�!,�%B (j-hanggal képzett)  �!,�:B    `�=,�:� 
o#4��%B (j-hanggal képzett) o#4��:B    �#"��:� 
 
folyékony-hangzós tövűek 
,7=#B (j-hanggal képzett)  l. később    l.később 
:&��=#B (j-hanggal képzett)  
#��B (egyszerű)  
:����B (j-hanggal képzett)  
�!��(�=7B (j-hanggal képzett)  
 
III. orrhanggal bővülő 
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P-tövű 
�����#B     �E 4��!    j���4# 
 
IV. -:,Q képzős:  
�&7�:,B  később 
 
V. reduplikált:  
�=�#4��!  később 
 
VI. E-osztály 
�4J�4��!    �4>�E:4��!    l.később 
`(��B     `(��E:B    �(��&:�  
��4��!    ��E:4��!   l.később 
K-tövű 
�4,�B     �"2B     j�42� 
 
Vegyes osztály 
d7�B     l 4��!    �e�4# 
��7B     4a:B     �#��,4# 
j7A4��!    `��J:4��!    ��(4# 
 
Névszóragozás 
tőváltó 7 -tövűek: Y#E7; Y#�7"< 
 
Ez a főnév két tőből képezi alakjait, a három tőváltozatot mutató (>���&7-hoz hasonlóan (a 7-
tövűeknek ebbe a csoportjába még három főnév tartozik: a .��E7 Gapa’; �E�&7 Ganya’ és a 
��:�E7 Ggyomor’, ragozásukat lásd 11. olv.). Az Y#E7 egyedi sajátossága még, hogy a # és 7 hangok 
közé a � átvezető hangzó kerül a kiejtés megkönnyítésére. 
 
szótő: Y#&7Q; Y#�7Q   ’férfi’, ’férj’ 
 singularis pluralis 

nom Y#E7 �#�7Q�< 
acc �#�7Q� �#�7Q�< 
gen Y#�7Q"< Y#�7Q*# 
dat Y#�7Q= Y#�7�Q:!W#X 

 
 

Gyakorlatok  
1. Határozza meg a leivpw igealakjait, majd képezze ugyanezeket az alakokat a keleuvw és poievw igékből! 
 

leivpwleivpwleivpwleivpw    igealak meghatározása keleuvwkeleuvwkeleuvwkeleuvw    poievwpoievwpoievwpoievw    

leivyw futurum act. S.1. keleuvsw poihvsw 

ejlivpete    

leivpeiõ    

leiyovmeqa    
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leivpwleivpwleivpwleivpw    igealak meghatározása keleuvwkeleuvwkeleuvwkeleuvw    poievwpoievwpoievwpoievw    

lipei'n    

leivyousin    

leivpei    

 

2. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő igealakokkal, majd fordítsa le! 

Pavriõ …...................... eijdevnai, pw'õ !Afrodivth …............................ to;n gavmon. (akarja; fogja 

elintézni) 

@Elevnh …................................... uJpo; #Erwtoõ ejra'n tou' Pavrioõ. (rákényszeríttetik) 

aiJ Carivteõ …................................. to;n Pavrin eijõ th;n Spavrthn, kai; ….....................  

th;n @Elevnhn. (elkísérik; meggyőzik) 

…............................. to;n a[ndra, o{õ …............................ th;n kallivsthn gunai'ka. (boldognak 

tartom; meg fogja kapni) 

tivõ …........................ tw'n qew'n, h{ to; mh'lon ….......................... _ (lesz; birtokolni fogja)  

 

3. A függőleges sorok azonos igeidőt jelölnek, a vízszintesek azonos számot és személyt. Pótolja a hiányzó alakokat!  

 

igeidő? igeidő? igeidő? igeidő? 

���.�! j���.�  j��� � 

Y.4�&�40:!#   Y.4�&�E:4>:!# Y.��&�E:�# 

Y.�#��< Y.E#��< Y.�#�E:�!<  

  `��,�7=%��� ��,�7=:��� `��,�7=:��� 

 

4. Keresse meg az olvasmányban található infinitivusokat (az �)��#�! és a :>#�,.��0:�! kivételével)! Adja 
meg az igék praesens imperfectum S.1. alakját! 
 

infinitivus praes impf S.1. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. Párosítsa a nemben, számban, esetben egyeztetett szavakat! 
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A) pavnta   a) ajndriv 
B) kallivstwn   b) oJdovn  
C) ajgaqoiv   c) qugatravsin  
D) ajgroivkw/   d) kavllh  
E) calephvn   e) Lavkaina 
F) touvtou   f) dikastaiv 
G) iJmerthv   g) gunaikw'n 
H) nevaiõ   h) swvmatoõ 
 
6. Melyik a kakukktojás, miért? 
 
a) ejqevlein - nevmesqai - ejra'n - dokei'n 

b) ajnarcivaõ - bakthrivaõ - Lavkainaõ - qevaõ 

c) dokei' - damavlei - krivsei - kavllei 

 

7. Tegye át a pluralis dativusban álló jelzős kifejezéseket egyes számba! 

�43< Y��(43< i���":!#  

��3< ��7��74!< �>#�!2=# 

�43< ��>,43< :N��:!#  

�43< .[:!# j7�4!< 

�43< ��!#43< .�(�:! 

��3< A���.�3< d�43< 

��3< ���4J:�!< (>���7�:!# 

 
8. „Kettős accusativus” - Fordítsa le az alábbi mondatokat! 
 
Darei'oõ Ku'ron satravphn Ludivaõ ejpoivhsen. 

th;n povlin tw'n Spartiavtwn kai; Lakedaivmona ojnomavzousin. 

to;n Perikleva pentekaidekavkiõ strathgo;n aiJrou'ntai. 

��&�4# 4P G�A�!4] `.4=&:�# �\# �74=�#F 

i �J:!< �#�7� :n `.4=&:� ,�] 4M �>#�3,�F 
 
:��7�.&<; 4>; d  satrapa, perzsa helytartó 

.�#��,�!��,�,!<  tizenötször 

�P7�4��!  választ 

 

9. Alakítsa át a következő mondatokat jövő idejűvé! 

�) �B�4= �):!#; �):] ,�] (�4=. 
 
(�^< �4g< Y#(7N.4>< �!��3F   
�!��B szeret 
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Y(�#��4< i  >A\ ,�] Y#N��(74<F  
Y#N��(74<; 4# elpusztíthatatlan, elenyészhetetlen 
 
`����#�� `, �>=�< .4!�3<F  
d `����<; �#�4<  elefánt i �>3�;Q�<  légy 
 
�=� A��!��# j�7 4M .4!�3F  
i A��!�N#; "#4< fecske �^ j�7; j�74<  tavasz 
 
4P �#(7B.4! G���2�#�74# (�^# o#4��%4>:!#F 
 
4P :4�4] �.^ �*# �"�B# #!,*#��!F 
 
 
10. Névelőhasználat.  

Fordítsa magyarra! 

�f l#��  

4P `, +47=#(4> 

4P �"�� 

d �4>�"��#4<   

�f H�����4< 

�^ ,�,*< ����!# 

4P Y�743,4! 

�^ ,7=#�!#

.=:��>� �43< ,��43< ,Y��(4!< WL ,�] Y��(43<XF 

9B,7��&< Y#\7 �*# �"�� '# �7!:�4<F 

`�N �)�! �^ ���� ,�] �^ C ����F

 
Fordítsa görögre! 
a legjobbak 

az Argoszból valók 

a látszat 

a borjakat legeltetők 

az én dolgaim 

a sajnálás 

az Ida környékiek     

a jelen („a most”) 

szidni (csúnyán beszélni)    a látható dolgok 
 
11. Olvasd és fordítsd! 
i ,���=:�& (�f �#��,�:� �� ��:�� .��7�< Y.4�!.�3#F 

�= ��0�� Y#��,�%�! :� �7[#v 

�4g< Y7=:�4>< �*# G�A�!*# Y#��,�:4��# .�7��=�#�:(�!F 

.�&:=4# ��& �e#�! 4a4��! �M�4J<F 

.�#��< 4a4��! `7[# ��< H���#&<F 

�=< �=�4# �e#�! 4a���! �M�"#v 

,��*< ��0�� AB7E:�!# 4a�:(�v 

Y.4�&�E:�!# 4a4��! �M�4J<F 

Y.4�&�E:�!# 4a4��!F 
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,�,^< i����# �e#�! 4a���!F 

,�,^< i����# j:�:(�! 4a���!F 

,�,^# i���*#� �e#�! �^# �#�7� 4a���!F 

.�!:] .7�.�! 4O�B< ����!#F 

4M .�!�] .7�.�! 4O�B< :,4.�3#F 

4M .7�.�! :4! ���4>< ���.�!#F 

��E:4��! ��*# �4g< .�3��< �7���!#F 

Y#�.�=(B �^# 2�#4# �4g< .�3��< �7���!#F 

Y#�.�=:B �^# 2�#4#; w �4J�4��!; ����!#F 

w ���3< �4J��:(� ����:(�!; ���BF 

w :g `(���!< ����:(�!; ,���JB �M�^# ����!#F 

  
12. Fordítsa görögre! 
 
Parisz Léda lányával együtt akar Spártából elhajózni. 
 
Aphrodité segít annak, aki neki ítélte oda az almát. 
 
A Khariszok, a szépség istennői mindannyian győzködik Helenét. 
 
Menelaosz nyugodt, és vendégbarátként tekint Pariszra. 
 
Nem elég szeretni az asszonyt, vigyázni is kell rá. 
 
 
13. Válassza ki a megfelelő kifejezéseket, és egészítse ki velük a mondatokat! 
 
oiJ kaka; poiou'nteõ oujk e[cousin fivlouõ …................................ 

@O strathgo;õ ejnivkhse tou;õ barbavrouõ, kai; nu'n …....................... ejqevlei plei'n. 

boulovmeqa ajkouvein, …........................... ajpevlipen hJ @Elevnh to;n a[ndra.  

$Wra ejst] h[dh ….................................... ajpoplei'n . 

 
�=#4< k#�,�; `# Y#��,S; `, ��< 9.�7�&<; �)< �\# ."�!#  
 
14. Mit jelenthet? 
 
oJ Spartiavthõ,-ou 
iJmeivrw 
hJ ajnavgkh,-hõ 
hJ o[yiõ,-ewõ 
ejrgavzomai 

poluvpaiõ,-paidoõ 
hJgevomai 
hJ ei[sodoõ,-ou 
hJ e[xodoõ,-ou 
dh'loõ,-h,-on 
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15. Az alábbi szócsoportokban három szó ugyanabból a görög szóból ered, egy pedig nem. Mely görög szavakból 
erednek, és melyik nem való közéjük? 
 
berber, Borbála, borbély, barbár 
allergia, parergon, pergola, energia  
ortodox, paradox, index, dogma 
leander, Andrea, andrológus, androgén 
xenofób, Xénia, philoxéria, xenon 
dilemma, dialektus, dioxid, disztichon 
metódus, anód, paródia, periódus 
poéta, poén, poéma, onomatopoézis 
 

 
� 
1. Y��(^# �^ ���40 k#�,�#F  
���40 önmaga (gen) 
 

„Platón”: Meghatározások 413a3 

2. .4!&�\# FFFZ�7B< �!��:,�! 
 

�!��:,B tanít (aktív), tanul (mediális)   .4!&�E<; .4!&�40; d  költő 
Euripidész 663. töredéke 

 
  

3. �&7�:,B �' �)�] .4��f �!��:,"��#4<   
 
�)�= mindig     �&7�:,B öregszik  

Szolón 18.1  
 
4. A���.^# .4��f< d�4g< {�� �40 �=4> ���=%�!#F 
 
{��  egyszerre    ���=%B jár 
 

d�"<; d�40; i  út  

„Menandrosz” (Sztobaiosz: Anthologia 3.1.40)
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8. ZEUSZ GYERMEKEI* 
 

 
 
� 
$�g< ����3 �n# b�7�#; ,�] ��,#43 b��&# �)��=(>!�# Z�7&#; :>#�7A���! �n .4���3<

(#&��3< �� ,�] Y(�#��4!< �>#�!2=#F `, �n# 4x# ���!�4< ��< 
M7�#40 ��##�  

(>����7�< b�7�<; �)7E#&# �M#4�=�# �=,&#; �4=7�<; `, �!N#&< �n G��74�=�&#;  

`, �n �#&�4:J#&< �4J:�<F 

 

	&�� �n :>#��(40:� �!] ,��f �\# ��# {.�:�# ��G b�7�< ���J#��4; ��A7!< �)<  

���4# `�(40:� .7N�&# Z�7���!#; O:��74# G�."��B#� `��##&:�#F Z�7���!< �n# 4x# 

�\# (E7�# Y:,40:� .�7(�#4< j��!#�#; G�."��B# �n �\# ��#�!,\# ��(�# .�7f  

-�#^< �40 �!^< |,�# �)< ����4J<; A7&:�T�4J:&< �"�� ���!�4<t �< �n d �74>7*#  

�^ ��#��34# -J(B# l�!< `,N�>�# �M�^# .�7��(�3# `.] �^ A�:��; �40�4# Y#���#  

�^ ��#��34# .�7������#�!F  

 
 
* Apollodórosz mitológiai összefoglalója nyomán (1.13) 
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� 
Igék 

Y#�!7�B; Y#�!7�B; Y#�!7�B; Y#�!7�B; fut Y#Q�!7E:B;Y#Q�!7E:B;Y#Q�!7E:B;Y#Q�!7E:B;             
 aor Y#Q�3�4# Y#Q�3�4# Y#Q�3�4# Y#Q�3�4#, 
 aor. part Y#Q�!�N# Y#Q�!�N# Y#Q�!�N# Y#Q�!�N#   elpusztít 
Y:,�BY:,�BY:,�BY:,�B; fut Y:,E:B;Y:,E:B;Y:,E:B;Y:,E:B;   gyakorol, 
  aor �:,&:��:,&:��:,&:��:,&:�     foglalkozik 
����B    feleségül vesz 
��##�B ; fut ��##E:B;  
  aor `��##&:�    nemz 
`��J#B   űz 
y,By,By,By,B; praet impf |,4#|,4#|,4#|,4#   érkezik 
,B�JB,B�JB,B�JB,B�JB; fut ,B�J:B,B�J:B,B�J:B,B�J:B;  
   aor `,N�>:�`,N�>:�`,N�>:�`,N�>:�   megakadályoz 
��(N# l. ��#(�#B 
��#(�#B; ��#(�#B; ��#(�#B; ��#(�#B; fut ��(E:4��!��(E:4��!��(E:4��!��(E:4��!  
  aor j��(Q4#j��(Q4#j��(Q4#j��(Q4#     tanul  
��#B��#B��#B��#B; aor j��!#�j��!#�j��!#�j��!#�  marad 
.�7������#B   átvesz, megkap 
.�7��(�3# l. .�7�7A4��! „odamenni” 
.�7�7A4��!; fut .�7���J:4��!;  
  aor .�7��(4#   odamegy 
:>#��(40:� → :>#�7A4��! 
:>#�7A4��! + dat egyesül, együtt 

  hál vkivel 
��,#"B; fut ��,#N:B;  
   aor `��,#B:�  nemz 
�74>7�B; fut  �74>7E:B;  
   aor `�74J7&:�  őriz 
A7&:�T��B; fut A7&:�T�E:B;  
  aor `A7&:���&:�  jósol, jóslatot ad 

Főnevek 
��; ��<; i��; ��<; i��; ��<; i��; ��<; i   föld 
(E7�; (E7�<; i (E7�; (E7�<; i (E7�; (E7�<; i (E7�; (E7�<; i   vadászat 
��#�!,E; ��#�!,�<; i   jóslás 
l�!<; l��B< ; dl�!<; l��B< ; dl�!<; l��B< ; dl�!<; l��B< ; d   kígyó 
.�7(�#4<; .�7(�#4>; i.�7(�#4<; .�7(�#4>; i.�7(�#4<; .�7(�#4>; i.�7(�#4<; .�7(�#4>; i  szűz 
A�:��; A�:���4<; �"  nyílás, hasadék 

 
Melléknevek, számnevek 

Y(�Y(�Y(�Y(�#��#��#��#��4<; Y(4<; Y(4<; Y(4<; Y(�#��#��#��#��4#�4#�4#�4#  halhatatlan 
{.�:�# L .[:�#  
.4�J<; .4��E; .4�J (f)  sok 
.7*�4<; .7N�&; .7*�4#.7*�4<; .7N�&; .7*�4#.7*�4<; .7N�&; .7*�4#.7*�4<; .7N�&; .7*�4# első 

Határozószók 
�"���"���"���"��    akkor 
O:��74#   később 

Elöljárószók, kötőszók 
`.= + acc   -hoz/hez/höz 
,��� ,��� ,��� ,��� + acc   szerte,  

  -on/en/ön 
��A7!< �)< + acc  egészen -ig 
.�7�.�7�.�7�.�7� + gen   -tól/től 
��G L �." �." �." �." + gen   által 
�<�<�<�<    mivel (okhat.-i)  

Tulajdonnevek 
G�."��B#; �."��B#4<; dG�."��B#; �."��B#4<; dG�."��B#; �."��B#4<; dG�."��B#; �."��B#4<; d   Apollón 
Z�7&<; Z�7�4<; d   a háború istene 
Z�7���!<; G�7���!�4<; i Artemisz 
���4<; �E�4>; i  Délosz (sziget) 
�=,&; �=,&<; i�=,&; �=,&<; i�=,&; �=,&<; i�=,&; �=,&<; i      a jog istennője 
�!N#&; �!N#&<; i  Dióné 
�)��=(>!�; �)��!(>=�<; i        a szülés istennője 
�)7E#&; �)7E#&<; i�)7E#&; �)7E#&<; i�)7E#&; �)7E#&<; i�)7E#&; �)7E#&<; i  a béke istennője 
�M#4�=�; �M#4�=�<; i        a törvényesség istennője 
$�J<; �!"<; d $�J<; �!"<; d $�J<; �!"<; d $�J<; �!"<; d    Zeusz 
���!<; ���!�4<; i   a rend istennője 
	&�N; 	&�40<; i  Létó 
�#&�4:J#&; Q:J#&<; i        az emlékezet istennője 
�437�; �4=7�<; i�437�; �4=7�<; i�437�; �4=7�<; i�437�; �4=7�<; i  a sors istennője 
�40:�; �4J:&<; i  Múzsa 

M7�#"<; 
M7�#40; d   Ég 
-[#; -�#"<; d    Pán 
-J(B#; -J(B#4<; d   Püthón 

 

 
 
 
 

Nyelvtan  
Igeragozás 

 
(1) praet eri tum imperf ec tum medio-passivum 
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jelen múlt jövő 
pr. impf.  
activum √ 

pr. impf.  
medio-passivum √ 

praet. impf. 
activum √ 

praet. impf. 
medio-passivum 

– 

– aoristos 
act. √ 

aor. 
med. 

aor.  
pass. 

   

    futurum 
act. √ 

futurum 
med. √ 

futurum 
pass. 

praesens perf. 
 act. 

praesens perf. 
med.-pass. 

praeteritum 
perf. act. 

praeteritum perf. 
med-pass. 

futurum perfectum 

 
képzés: augmentum + imperfectum-tő + medio-passzív végződések 
 
imperfectum-tő: `��>#Q 

 singularis pluralis 

1. személy ���>#Q"�&# ���>#Q"��(� 
2. személy ���J#Q4> ���J#Q�:(� 
3. személy ���J#Q��4 ���J#Q4#�4 

 
 
(2) 4-tövű összevont igék praesens imperfe ctum act i vuma 
 
imperfectum-tő: ��,#4Q 

 singularis pluralis 

1. személy ��,#"QB > ��,#* ��,#"Q4��# > ��,#40��# 
2. személy ��,#"Q�!< > ��,#43< ��,#"Q��� > ��,#40�� 
3. személy ��,#"Q�! > ��,#43 ��,#"Q4>:!W#X > ��,#40:!W#X 
 
infinitivus 

 
��,#"Q�!#D > ��,#40# 

*eredetileg �Q�#v ez vonódott össze két lépésben az ige tövével. 
 
Szabály:  4   +  �; 4; 4>  →    4>; 
  4   +  &; B      →    B; 
  4   +  iótás kettőshangzó (�!; 4!; S)   →   4!F 
 
 (3) az erős aori stos  főnévi és melléknévi  igeneve act ivumban 

(a) in f ini t ivus  
képzés: aoristos-tő + -�3# 
aoristos-tő:  `�(Q   →   `�(�3# 

��(Q  →   ��(�3# 
 
Erős aoristos infinitivus az 5. olvasmányban szereplő )��3# is. 
 

(b) part i c ipium  
képzés: aoristos-tő + QN# Q40:� Q"# 
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aoristos-tő:  `�(Q   →   `�(N#; `�(40:�; `�("# W`�("#�4<X 

��(Q  →   ��(N#; ��(40:�; ��("# W��("#�4<X 
 
Participiumos szerkezetek  
(1) geni t i vus absolutus  
 
      G�."��B# ',� A7&:�T�4J:&< �"�� ���!�4<   ~  m�� ���!< `A7&:����! 
           Apollón Themisz jóslatadásaikor érkezett  ~   Ap. akkor érkezett, amikor Th. adott jóslatokat 
 
Magyarázat: A genitivusban álló participium és a hozzátartozó névszó között olyan kapcsolat van, 
amilyen állítmány és alany között szokott lenni. Innen kapta nevét is: a két szó a mondat 
állítmányától „független” (= absolutus) szószerkezetet alkot. Fordításkor szintén célszerű alárendelt 
mondattá alakítani; a participiumból lesz az állítmány, a névszóból az alany. 
 
A szerkezet különféle határozó szerepét töltheti be a mondatban, másképpen fogalmazva: különféle 
mellékmondattá alakítható. Lehet időhatározó: 

 
-�7!�4< #��4#�4< �f �4=�!� H�7��< .�7��(�# `.] �\# Z��&#F 
Amikor Parisz legeltette a borjakat, Hermész megérkezett az Idára. 

 
Lehet okhatározó: 
 

�*# (�*# d�4=B< ,��*# 4M:*#; A���.\ i ,7=:!< `:�=F 
Mivel az istennők egyformán szépek, nehéz a döntés. 

 
Lehet módhatározó: 

 
-�7!< �*# @�7=�B# .�7��!�#4��#B# �\# H���#&# ����3F  
Parisz a Khariszok segítségével veszi feleségül Helenét (úgy, hogy a Khariszok segítenek neki). 

 
Kifejezhet feltételességet: 

 
4M�n# Y�J#��"# `:�! (�40 (��4#�4<F  
Semmi sem lehetetlen, ha egy isten akarja. 

 
És kifejezhet megengedést is: 
 
 (E7�# Y:,E:B .��7^< ,B�J4#�4<F 
 Vadászni fogok, hiába / bár tiltja az apám. 
 
Mindig a szövegösszefüggés dönti el, milyen értelmű az igeneves szerkezet és a mondat között a 
kapcsolat; időnként többértelműség is előfordul. 
 
(2) part i c ipium con iunctum  
 

Z�7���!< �\# (E7�# Y:,40:� .�7(�#4< j��!#�#F 
A vadászatban lelvén örömét, Artemisz szűz maradt. Vagy: 
Artemisz a vadászattal töltötte idejét, és szűz maradt. 
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Egy participium gyakran kapcsolódik a mondat valamelyik névszói részéhez (vagyis nemben, 
számban és esetben megegyezik vele). Ha ilyenkor nem jelzői szórend van köztük, akkor a két szó – a 
genitivus absolutushoz hasonló – mondatértékű szószerkezetet alkot, és valamilyen határozót fejez 
ki. A kapcsolódás alapján az ilyen szerkezetet participium coniunctumnak nevezzük. A kapcsolódás lehet 
például időhatározói és/vagy okhatározói: 
 

	&�� �n :>#��(40:� �!] ,��f �\# ��# {.�:�# ��G b�7�< ���J#��4F 
Miután/mivel Létó együtt hált Zeusszal, Héra az egész földön kergette őt. 
 

Megjegyzés: az aoristos alapvetően előidejűséget, az imperfectum egyidejűséget fejez ki. Ez a szabály a 
genitivus absolutusra is érvényes. 
 
Szintén időhatározói az olvasmány következő két mondatában szereplő participium coniunctum: 
 

�^# l�!# Y#���# G�."��B# .�7������#�! �^ ��#��34#F 
Miután Apollón megölte a kígyót, átvette a jósdát. Vagy: 
Apollón megölte a kígyót, majd átvette a jósdát. 
 
G�."��B# �\# ��#�!,\# ��(�# .�7f -�#^< |,�# �)< ����4J<F 
Apollón kitanulta a jóslás mesterségét Pántól, aztán elment Delphoiba. 

 
Megengedést és ellentétet fejez ki a következő példa: 
 
 Y#��,�%�!< �� �^# ��:."�&# �^# `�^# Y.4,��=#�!# 4M, `(��4#��F  

Arra kényszerítesz, hogy megöljem az uramat, miközben / holott én nem akarom. 
 
Névszóragozás 
(1) egyszótagú �>Qtövűek 

névszóragozás 
 
 
  

  I. deklináció (�-tövűek)                      II. deklináció (4-t.)                      III. deklináció     
 

                                
                                  
                                 

                             mássalhangzó-t tövűek        !Q és >Qtövűek    kettőshangzó-tövűek 
 
 
 

egyszótagú �>Q�>Q�>Q�>Qtövűek 
tő: $�>Q; �!WVXQ 
nominativus d $�J< 

accusativus �^# �=� 
genitivus �40 �!"< 
dativus �h �!= 
vocativus C $�0 
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A szótő eredeti véghangzója, a V mgh-k között kiesett (�=V� → �=�), msh előtt és szóvégen pedig 
kettőshangzóvá vonódott össze a megelőző � mgh-val ($�V< → $�J<). A szókezdő msh-k közül a  
�!Q (dj) az eredeti, ebből fejlődött ki a % a �j → % hangváltozási törvénynek megfelelően. Nagyon 
kevés névszó tartozik ide. 
 
(2) Rendhagyó alakok:  .4�J<; .4��E; .4�J ’sok’ 
   

tő: .4�>Q; .4��4Q; illetve .4���Q       ’sok’ 
 singularis pluralis 
 masculinum femininum neutrum masculinum femininum  neutrum 

nominativus .4�J< .4��E .4�J .4��4= .4���= .4��� 
accusativus .4�J# .4��E# .4�J .4��4J< .4���< .4��� 
genitivus .4��40 .4���< .4��40 .4��*# .4��*# .4��*# 
dativus .4��h .4��q .4��h .4��43< .4���3< .4��43< 

 
A .4�>Qtő csak a hím- és semlegesnem sing. nom.-ban és acc.-ban használatos, a ragozás egyébként a 
háromvégűek szokványos sémáját követi a .4��4Q és .4���Q tőből. 
 
(3) Rendhagyó alakok: -!# / Q!��  
 
Az Q!< végű T-tővű névszók, ha nem végélesek, S/acc-ban az Q!�� végződés helyett a rövidebb 
Q!# alakot használják:  Z�7���!#; ���!#; -�7!# (lásd a 4. olvasmányt) 
 

� 
A zenei hangsúly 
A harmadéles névszók hangsúlyozása 
Ha a szó harmadéles, a végződés pedig rövid:  

Z�7���!�Q + Q4<; 
l#4���Q   + Q4<; 

akkor az ékezet ugrik egyet a szó vége felé, de megmarad harmadélesnek: 
    → G�7���!�4<; 

→ o#"���4<F 
 
Ha viszont a végződés hosszú: -B#; 
akkor az ékezet kettőt ugrik előre, és a szó másodéles lesz: 
   → G�7���!�B#; 

→ o#4���B#F 
 
Gyakorlatok  
 
1. Egészítse ki a táblázatot! Az igék száma és személye maradjon meg! 
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szám, 
személy 

praesens impf. act. praeteritum impf. act. praes. impf. med. praet. impf. med. 

sing. 3. `��J#�!   ���J#��4 

  `,N�>�< ,B�JS  

 o#4��%4��#  o#4��%"��(�  

  j��!.4#  `��!."�&# 

   ,7J.�4#��!  

 ��7���   `��7�:(� 

  `.7������ .7����:(�  

  j�7��4#  `�7��"�&# 

 ,���J�!<    

 
2. Tegye a következő jelzős kifejezéseket singularisból pluralisba illetve fordítva!  

�\# ,��\# .�7(�#4# 

�4J�B# �*# l��B# 

�40 ��!#40 A�:���4< 

�43< ��7��74!< .�!:=# 

��3< Y(�#��4!< (>���7�:!# 

 

3. A megadott példa szerint egyeztesse a névelővel a főneveket, és illessze hozzájuk a zárójelben megadott 
participiumokat is! Fordítsa le a kifejezéseket! 
�4g< …............... #��#=:,.... W`�(N#X →   

�4g< `�("#��< #��#=:,4><     az érkező fiatalemberek 

��< ….................................. (�........ W#!,*#X   …........................................ 

�h ….................................. Y#�7…... W`��>#"��#4<X  …........................................ 

�f ….................................. �4=�!......... W(�77*#X  …........................................ 

�P …................................... �>#�3,..... WY,4JB#X  …........................................ 

�43< …............................... Y#(7N...... W�!,�%B#X  …........................................ 

 
4. a) Fordítsa le, majd adja meg a kért esetét az alábbi jelzős kifejezéseknek!  

i A7&:�T�40:� ->(=� → sing. dat. 

d �^ ��#��34# �74>7*# l�!< → sing. acc.  

d �#(7B.4< �^# .�40�4# ,7J.�B# → plur. nom.  

i �\# ��#�!,\# ��(40:� .�7(�#4< → plur. dat. 
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d ������ .7���B# Y#E7 → sing. gen. 

b) Figyelje meg a különbséget: 

d �^# l�!# Y#���# G�."��B#  ↔ d G�."��B# �^# l�!# Y#���# vagy  Y#���# �^# l�!# d G�."��B#   

                a kígyóölő Apollón  ↔ Apollón, miután/mivel a kígyót megölte… 

A participium jelentését a szórend is kifejezi: jelzői szórendben értelemszerűen jelző, ha viszont nem ékelődik a névelő 

és a főnév közé, akkor határozót kifejező coniunctum. Ennek figyelembe vételével fordítsa le az alábbi mondatokat! 

A7&:�T�40:� i ->(=� �"#4> �40 G�."��B#4< Y,4J�!F 

�^# l�!# �^# �74>740#�� �^ ��#��34# �M�^< d (�^< Y#�3��#F 

�^# .�40�4# ,7J.�4#�! 4M .4��4] �=�4!F 

�\# ��#�!,\# ��(40:� i .�7(�#4< `# �43< ����43< ��#�!F 

 
5. Határozza meg a megadott igealakokat, és képezze ugyanezeket a másik két igéből! 
 

praes impf. sing. 1. ��,#"B ��##�B Y:,�B 

  ��##[#  

   Y:,�3 

 ��,#40:�   

 ��,#40#��!   

  ��##*��#  

 
6.  a) Fordítsa le a mondatokat! 
 b) Tegye át a mondatok alanyát és állítmányát többes számból egyes számba, vagy fordítva! 
�P �40:�! .�7��=�#4#��! �43< .4!&��3<F  
a) …............................................................. 
b) …............................................................ 
 
d l�!< �74>7�3 �^ ��#��34#F 
a) …......................................................... 
b) …......................................................... 
 
�O�& i d�"< �)< �4g< ����4g< ���!F 
a) ….......................................................... 
b) ….......................................................... 
 
�P �>#�3,�< �40 �!^< ���J#4#�4 �.^ ��< b�7�<F 
a) …........................................................................... 
b) …........................................................................... 
 
d �����4< j�!.� �\# ."�!#; ,�] '�(�# `.] �4g< ��7��74><F 
a) …................................................................................................ 
b) …................................................................................................ 
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7. Alakítsa át az alábbi cselekvő mondatokat szenvedővé! 

d �!#"��>74< �:(!� �4g< Y#(7N.4><F W`:(=B Q eszik, elfogyaszt) 

 

d HU���74< P��7�^# ,�] `7�:�!4# `.4=�! �^# #��#=:,4#F  

 

d #��#=:,4< �\# G��74�=�&# `:,".�!.   

 

i �7�,& .4��f< j�7��� ��7��,=��<F W��7��,=<; =�4< i Q boszorkányX 

 

d -�7!< �4=�!� j#��� `# �q 7>�=RF 

 

8. Fordítsa görögre! 
 
Amikor Létó Déloszra érkezett, megszülte Artemiszt és Apollónt. 

Úgy tűnik, először a Földé volt a delphoi-i jósda. 

Nem tudom, hogy egy Erósz van, vagy sok. 

Minden jó ember szereti Dikét, mert ő őrzi a világrendet. 

Delphoiban versenyjátékokat is rendeztek. 

Héra megparancsolta Argosznak, hogy őrizze Zeusz tehenét. 

 
9. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő istennév genitivusával! Fordítsa le a mondatokat! 

G��74�=�&; b�7�; �)��=(>!�; G�."��B#; �40:�!; H�7��<; $�J<; Z�7���!< 

….......................... `:�! i (E7�F 

….......................... `:�! d ���4<F 

….......................... �):!# 4P .4!&��=F 

….......................... `:�! �f `7B�!,�F 

….......................... `:�! .[< d ,":�4<F 

….......................... `:�! �^ ��##[#F 

….......................... `:�! �^ A7&:�T��3#F 

….......................... `:�! �^ ����!#F 

 
10. A következő �a:B.4< nyomán írt rövid mese elolvasása után döntse el, hogy az alábbi állítások igazak-e 

vagy hamisak!  

+	�-��� +�� �	�+�5/��  

+��.��! �a< �!#� 4),=�# �):��("#��< 4M�n# ���4 �p74# �) �\ Y��,�7>"#� ,�] �40�4#  

���"#��< Y.��(4#. m�� �n 4P ,��.��! j(��4# �M�^# (J�!#, d Y��,�7>N# ���� j����t  

Y.4�J��� `��t A7E:!�4< �f7 �43< Y#(7N.4!< �)�=; #J,�B7 �M�4g< `.] �f j7�� `��=7B#. 

4P �n �e.4#· Y��f ,�] �!f �40�" :� �[��4# (J4��#· `,�=#4>< �f7 `��=7B# i�[< 4M,  
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`�< ,��.��!#.

Y��,�7>N#; "#4<; d   kakas  
Y.�7A4��!  elmegy, eltávozik 
Y.4�JB  elbocsát, hazaenged  
�!� + acc   miatt  
`�B  hagy, enged 
`��=7B  felkelt, felébreszt  
�) �E  csupán, kivéve 

�e.4# → aor. ���B 
j7�4#; 4>; �"  tett, cselekvés, tevékenység; munka 

�p74# → aor. ��7=:,B  rátalál vmire, szerez  
(JB  feláldoz, megöl  
,��.�&<; 4>; d   tolvaj 
�[��4#  inkább, jobban  
#J,�B7 adv.  éjjel 
4),=�; �<; i   ház, lakás  
m��  amikor, amidőn  
A7E:!�4<; &; 4#  hasznos  

 

�X 
P ,��.��! #J,�B7 `7��%4#��!F                                                  QQQQQQ 

�X 
P ,��.��! �)< �\# 4),=�# �):��("#��< `��=74>:!# �^# Y��,�7>"#�F  QQQQQQ 

�X 
P Y��,�7>"#�< `,N�>4# �4g< ,��.��< ,��.��!#F                           QQQQQQ 

�X 
P ,��.��! Y.4�J4>:! �^# Y��,�7>"#�F                                       QQQQQQ 

�X H
 Y��,�7>N# �4g< ,��.��< ��(�# �4g< Y#(7N.4>< `��=7�!F            QQQQQQ 

�X �*# ,��.�*# �^# Y��,�7>"#� (>"#�B# �#(7B.4! j7A4#��!F              QQQQQQ 

�X 
P ,��.��! `# �q 4),=R ,7J.�4#��!F                                             QQQQQQ 

 

11. Gyűjtsön az alábbi görög szavakból eredő magyar szavakat! 
 
.7*�4<; Y:,�B; .[< W.[:�; .�#X; )���; .���! 

 

� 
 9���4< .��,B# .4�G �p74#  

`# �43< 8"�4!< Z�7B��;  

,�] �*# .��7*# ,���:AN#  

`��.�!:G �)< �^# 4e#4#;  

����# �G j.!4# �M�"#t 

,�] #0# j:B ���*# �4>  

.��743:! ��7���=%�!F  

Anakreóni dalok, 5 
��.�=%B; `��.�!:� aor alámerít, alányom 
��7���=%B csiklandoz 
j:B + gen  -ban/ben 
��7=:,B; �p74# aor  talál  
,���AB; ,���:A4# aor 
   ,���:AN# + gen „megfogva” vmnél  

�����#B; j���4# megfog, kézbe vesz  
���4<; ���4><; �"  tag, testrész; dallam 
.��,B fon  
.4�G = .4�� egyszer .=#B; j.!4# aor iszik 
.��7"#; .��740; �"  szárny  
:���4<; :���4><; �"  koszorú

 
Milyen szójátékra épül a vers csattanója?
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9. IÓ MÁR NEM LÁNY 
ZEUSZ ÉS HERMÉSZ 

 
� 
$�/9  

     �\# �40 G�#�A4> .�3�� �\# ,��\# 4e:(�; C H�7��v  

�5��9  

     ��=t �\# G�� ����!<v  

$�/9  

     
M,��! .�3< `,�=#& `:�=#; Y��f �����!<F  

�5��9  

     ��7�:�!4# �40�4t �h �7".T �G `#&����&v  

$�/9  

     $&�4�>.E:�:� i b�7� ��������# �M�E#F Y��f ,�] ,�!#^# ���4 �! ��!#^#  

`.��&A�#E:��4 �q ,�,4��=�4#!t �4>,"�4# �!#f .4�>"����4# Z�7�4# �^ l#4��  

`.�:�&:�#; w< #���! �\# �����!# ��.#4< �#F  

�5��9  

     �= 4x# i�[< A7\ .4!�3#v  

$�/9  

     +���.����#4< `< �\# �����# Q `,�3 �� .4> d Z�7�4< �4>,4��3 Q `,�3#4#  

Y.",��!#4#; �\# �n G�� �!f �40 .����4>< `< �\# �a�>.�4# Y����# ��:!# .4=&:4#t  

,�] �^ �4!.^# j:�B (�^< �*# `,�3 ,�] �^# ��3�4# Y#����B ,�] �4g< Y#��4><  

`.!.��.��B ,�] :T%��B �4g< .��4#��<F   
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� 
Igék 

��B;��B;��B;��B; fut �2B;�2B;�2B;�2B; aor ����4#;����4#;����4#;����4#;  
  pass aor �A(&# �A(&# �A(&# �A(&#   vezet 
Y#��B; fut Y#�2B; aor Y#E��Q visszafelé hajt, 
�4#; pass aor Y#EA(&#    duzzaszt 
Y.",��!#4# lásd Y.4,��=#B 
Y.4,��=#BY.4,��=#BY.4,��=#BY.4,��=#B; aor Y.�,��!#4#Y.�,��!#4#Y.�,��!#4#Y.�,��!#4# megöl 
�4>,4��B; fut �4>,4�E:B;  
 aor `�4>,"�&:�  pásztorkodik 
`#Q������QB`#Q������QB`#Q������QB`#Q������QB; fut `#����2B;`#����2B;`#����2B;`#����2B;  
 aor `#E���2�`#E���2�`#E���2�`#E���2�; p aor `#&����&#`#&����&#`#&����&#`#&����&# átváltoztat 
`.�:�&:�#   „odaállította” 
`.!�&A�#�4��!; fut `.!�&A�Q  még (ráadásul) 
#E:4��!; aor `.��&A�#&:��&#    kieszel 
`.!.��.B`.!.��.B`.!.��.B`.!.��.B; fut `.!.�� B`.!.�� B`.!.�� B`.!.�� B; aor  
 `.�.�� �`.�.�� �`.�.�� �`.�.�� �; p aor `.�.���(&#`.�.���(&#`.�.���(&#`.�.���(&# odahajt, támaszt  
j:�B     „legyen” 
%&�4�>.�B; fut %&�4�>.E:B;  
 aor `%&�4�J.&:�  féltékeny(kedik) 
,���.����#4< (participium) „leszállva” 
����Q����B����Q����B����Q����B����Q����B; aor ���Q����4#���Q����4#���Q����4#���Q����4#;  
 pass aor ������E(&#������E(&#������E(&#������E(&#  át-, megváltoztat 
4e:(�    „ismered” 
:�%B:�%B:�%B:�%B; fut :N:B:N:B:N:B:N:B; aor j:B:�j:B:�j:B:�j:B:�;  
 pass aor `:N(&# `:N(&# `:N(&# `:N(&#      oltalmaz 

Főnevek 
�#��4<; Y#��4>; d �#��4<; Y#��4>; d �#��4<; Y#��4>; d �#��4<; Y#��4>; d   szél 
4P `,�3    az ottaniak 
l#4��; o#"���l#4��; o#"���l#4��; o#"���l#4��; o#"���4<; �"4<; �"4<; �"4<; �"  név 

.����4<; .����4><; �".����4<; .����4><; �".����4<; .����4><; �".����4<; .����4><; �"     tenger 
�7".4<; �7".4>; d�7".4<; �7".4>; d�7".4<; �7".4>; d�7".4<; �7".4>; d   mód 

Melléknevek, számnevek 
��.#4<; ��.#4#*  álmatlan, éber 
��!#"<; ��!#E; ��!#"#��!#"<; ��!#E; ��!#"#��!#"<; ��!#E; ��!#"#��!#"<; ��!#E; ��!#"#    szörnyű 
,�!#"<; ,�!#E; ,�!#"#  új 
,�,4��=�B#; ,�,4��3�4# szerencsétlen 
  W,�,4��=�4#4<X 
.4�>"����4<; Q"����4#   sokszemű 
��7�:�!4<; ��7�:�!4#  csodálatos 

Névmások 
�h = �=#! 

Határozószók 
`,�3 `,�3 `,�3 `,�3     ott 
�^ �4!."#   ezentúl 
4M,��!4M,��!4M,��!4M,��!       már/még nem 
.4> (simuló)    valahol 

Elöljárószók 
�!� �!� �!� �!� + gen   keresztül 
`< = �)<  
#�=#�=#�=#�=     igen 

Tulajdonnevek 
�a�>.�4<; �)�J.�4>; i  Egyiptom 
Z�7�4<; Z�7�4>; d   Argosz 
Z�#�A4<; G�#�A4>; d   Inakhosz 
��:!<; Z�:!�4<; i  Iszisz 
G�N; G�40<; i G�N; G�40<; i G�N; G�40<; i G�N; G�40<; i    Ió 
��3�4<; ��=�4>; d   Nílus 
�����; �����< ; i   Nemea 

 
* A mgh feletti kettőspont azt jelenti, hogy önállóan, a megelőző másik mgh-tól külön kell ejteni: 
�Q>Qnak, és nem �> kettőshangzónak. 
 
 

Nyelvtan  
Igeragozás 
 
(1) a gyenge  aor istos partic ipiuma activumban 
 
képzés: igető +  -:�< Q:�:� Q:�#  
 
%&�4�>.�B       .4!�B 
igető: %&�4�>.&Q    → %&�4�>.E:�<  .4!&Q →   .4!E:�< 
      %&�4�>.E:�:�   .4!E:�:� 
      %&�4�>.�:�#    .4!�:�# 
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 masculinum femininum neutrum 
 singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis 

nominativus .4!E:�< .4!E:�#��< .4!E:�:� .4!E:�:�! .4!�:�# .4!E:�#�� 
accusativus .4!E:�#�� .4!E:�#��< .4!E:�:�# .4!&:�:�< .4!�:�# .4!E:�#�� 
genitivus .4!E:�#�4< .4!&:�#�B# .4!&:�:&< .4!&:�:*# .4!E:�#�4< .4!&:�#�B# 
dativus .4!E:�#�! .4!E:�:!W#X .4!&:�:S .4!&:�:�!< .4!E:�#�! .4!E:�:!W#X 
 
Példa az aoristos participium coniunctumos használatára: 
 

$&�4�>.E:�:� b�7� ��������# �M�E#F 
Miután/Mivel Héra féltékeny lett, átváltoztatta őt. Egyéb lehetséges fordítások: 
Héra féltékeny lett rá, ezért/és tehénné változtatta. 
Féltékenységében Héra átváltoztatta őt. 

 
(2) a gyenge  aor istos partic ipiuma mediumban 
képzés: igető +  -:���#4< Q:��#E Q:���#4#  
  
 Masculinum femininum neutrum 
 singularis Pluralis singularis pluralis singularis pluralis 

nominativus .4!&:���#4< .4!&:���#4! .4!&:���#& .4!&:���#�! .4!&:���#4# .4!&:���#� 
accusativus .4!&:���#4# .4!&:���#4>< .4!&:���#&# .4!&:���#�< .4!&:���#4# .4!&:���#� 
genitivus .4!&:���#4> .4!&:���#B# .4!&:���#&< .4!&:���#B# .4!&:���#4> .4!&:���#B# 
dativus .4!&:���#T .4!&:���#4!< .4!&:���#S .4!&:���#�!< .4!&:���#T .4!&:���#4!< 
 
(3) mediál is gyenge  aoris tos  
képzés: augmentum + igető +  : + � + végződések (múlt idejű szenvedő) 
 
�&A�#�4��!; igető: �&A�#&Q    ’kieszeltem’ 

 Singularis pluralis 

1. személy `Q�&A�#&Q:��&# `Q�&A�#&Q:���(� 
2. személy `Q�&A�#EQ:B (uQ:�:4X `Q�&A�#EQ:�:(� 
3. személy `Q�&A�#EQ:��4 `Q�&A�#EQ:�#�4 
 
(4) a passzív  aori stos (gyenge és erős) 
 

(a) gyenge passzív  aori stos  
képzés: augmentum + igető* +  (& +  végződések 
 
,B�JB; igető: ,B�>Q          ’megakadályoztak (engem)’  

 singularis pluralis 

1. személy `Q,B�JQ(&Q# `Q,B�JQ(&Q��# 
2. személy `Q,B�JQ(&Q< `Q,B�JQ(&Q�� 
3. személy `Q,B�JQ(& `Q,B�JQ(&Q:�# 

infinitivus ,B�>Q(�#�! 
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*Sokszor a passzív aoristos is más igetőből képezhető, mint a futurum vagy a cselekvő aoristos. Az ige 
szótári alakja ezért a passzív aoristos sing. 1-t is tartalmazza, éspedig az utolsó, hatodik helyen. 
 

(b) erős  passzív  aoris tos   
képzés: augmentum + igető +  & +  végződések 
 
Y�����B, igető: Y����Q   ’megváltoztattak (engem)’ 

 singularis pluralis 

1. személy �����Q&Q# �����Q&Q��# 
2. személy �����Q&Q< �����Q&Q�� 
3. személy �����Q& �����Q&Q:�# 

infinitivus �����Q�#�! 
 
Az eddig tanult fontosabb igék passzív aoristosszal kiegészült szótári alakja: 
imperfectum  futurum act.  aoristos act.  aoristos pass. 
 
kettőshangzó- és mgh-tövűek,  
Y�47�JB  Y�47�J:B  ��"7�>:�  ��47�J(&#  
Y,4JB   Y,4J:4��!  �,4>:�  �,4J:(&#D 
#!,�B    #!,E:B   `#=,&:�  `#!,E(&# 
:,4.�B   :,� 4��! (más tő!) `:,� ��&# (lásd alább)         − 

*az ige eredeti töve �,4>:Q; a : eltűnt az imperfectum-tőből. 
 
P-tövűek 
���.B   ��� B   j��� �   `����(&#D 
,7J.�B   ,7J B   j,7> �  `,7J�(&#D 
��=.B    ��= B   j�!.4# (tőhangzóváltás!) `��=�(&#D 
 
K-tövűek 
��B    �2B    ����4# (reduplikációval!) �A(&#D 
jAB    k2B vagy :AE:B j:A4#        − 
���B    ��2B    j��2�   `��A(&#D 
.7���B  .7�2B   j.7�2�  `.7�A(&#D 
Da P- és K-hang a rákövetkező (-hoz hasonulva hehezetesedik. 
 
T-tövűek 
Y#��,�%B   Y#��,�:B   �#��,�:�  �#��,�:(&#D 
�!,�%B   �!,�:B   j�!,�:�  `�!,�:(&#D 
o#4��%B   o#4��:B   �#"��:�  �#4��:(&#D 
.�=(B   .�=:B   j.�!:�   `.�=:(&#D 
Da T-hang másik T-hang előtt egy hangtörvénynek megfelelően :–vá változik. 
 
folyékony-tövűek 
,7=#B    l. később   l. később   l. később 
:&��=#B 
#��B 
:����B 
�!��(�=7B 
 
orrhanggal bővülő P-tövű 
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�����#B   �E 4��!   j���4#  `�E�(&# 
 
E-osztály 
�4J�4��!   �4>�E:4��!      −   `�4>�E(&#D  
`(��B    `(��E:B   �(��&:�      − 
��4��!   ��E:4��!     −   `��E(&#D 
�4,�B    �"2B    j�42�      − 
D passzív alak aktív jelentéssel. 
 
Vegyes osztály 
d7�B    l 4��!   �e�4#   ��(&# 
��7B    4a:B   �#��,4#  �#�A(&# 
j7A4��!   `��J:4��!   '�(4#      − 
 
 
 (5) imperativus imperf ec tus a ct i vi  S/3, aori stos  (gyenge és erős) S/2,  S/3, P/2 és P/3  
 

 imperfectum aoristos (gyenge) aoristos (erős) 

sing /2 ���Q� ���Q:4# >  ��24# ���Q�D 

sing /3 ���Q��B ���Q:��B > ��2��B ���Q��B 

plur/2 ���Q��� ���Q:��� > ��2��� ���Q��� 

plur/3 ���Q"#�B# ���Q:�#�B# > ��2�#�B#  ���Q"#�B# 

 
* A cselekvő infinitivushoz (����3#) és participiumhoz (���N#) hasonlóan az imper. sing. 2. 
személy is véghangsúlyos! 
 
 
Névszóragozás  
 
 (1) B-végű nőneműek (kettőshangzó-tövűek) 

névszóragozás 
 
 
  

  I. deklináció (�-tövűek)                      II. deklináció (4-tövűek)                      III. deklináció     
 

                                
                                  
                                 

                         mássalhangzó-t tövűek     !/�Qt. és >/�Qtövűek  kettőshangzó-tövűek 
            
 

                #Q#Q#Q#Qtövűek                    4444j- tövűek 
    
 
 
szótő: G�BQ < G�4j*Q 
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nominativus G�N   
accusativus G�"Q� > G�N** 
genitivus G�4Q"<*** > G�40< 
dativus G�4Q=*** > G�43 
 
*A j kiesése után a magánhangzók összevonódtak. 
**Hangsúlyozás a nominativushoz igazodva. 
***Az egytagúak hangsúlyozási szabálya (lásd 4 (1) b) szerint. 
 
(2) #-tővű melléknevek 
 
szótő: ,�,4��!�4#Q     ’szerencsétlen’ 
 Singularis pluralis 

 masc – fem neutrum masc – fem neutrum 
nom ,�,4��=�B# ,�,"��!�4#D ,�,4��=�4#Q�< ,�,4��=�4#Q� 
acc ,�,4��=�4#Q� ,�,"��!�4#D ,�,4��=�4#Q�< ,�,4��=�4#Q� 
gen ,�,4��=�4#Q4< ,�,4��=�4#Q4< ,�,4��!�"#QB# ,�,4��!�"#QB# 
dat ,�,4��=�4#Q! ,�,4��=�4#Q! ,�,4��=�4Q:!#DD ,�,4��=�4Q:!#DD 
*előrevonják hangsúlyukat (lásd az 5. olv. Nyelvtanát) 
**: előtt a # itt nyomtalanul kiesik 
 
Az idetartozó közneveknek is csak egyes számuk van. 

 
Gyakorlatok   
1. Gyűjtse ki az olvasmányban található névmásokat, határozza meg alakjukat! 
 
– Mutató (közelre): 
– Mutató (távolra): 
– Személyes: 
– Kérdő: 
– Határozatlan: 
– Vonatkozó: 
–  Névmási határozók: `,�3 (mutató); .4> (határozatlan) 

–  ���4<; ���&; ���4 
 
2. A fenti névmásokat – a személyes névmásokat kivéve – egyeztesse a következő főnevekkel! 
 

 mutató (köz.) mutató (táv.) kérdő hat.tlan vonatkozó ���4< � 

�7".4><       

o#"���!       

������B<       

.�����:!#       
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3. Határozza meg az igealakokat, majd tegye át activumból passivumba, vagy fordítva, a minta szerint! 
 

 igealak átalakítás (act→pass, pass→act) 

,B�JB praes. impf. act. S/1 ,B�J4��! 

`.4!E:���#   

�����&<   

j�!.�   

Y,4J���!   

`#=,&:�#   

j,7> �   

 
4. Egyeztesse a jelzőkkel a főneveket és a névelőket a minta szerint! 
….... ��!#4] …....................... (szél) →  4P ��!#4] �#��4!  
 

….... ,�!#�< …....................... (út) 

….... ��7�:�=4> …................................. (név) 

….... ��!#^# ….............................. (kígyó)  

….... ��7��74! …............................. (gyerek) 

….... m�T …............................... (tenger) 

….... `7�:�=B# …............................. (spártai nő) 
 
5. Adja meg a következő jelzős kifejezésből a kért esetet!  

i P��7�\ .�7(�#4< ……………………………………………(plur. acc.) 

d  !�^< ,�] .�=%B# ��7B#……………………………………(plur. dat.) 

d ��7�:�!4< .�3<………………………………………………(sing. dat.) 

d ��7��74< �#&7……………………………………………… (plur. nom.) 

i �M��=�B# G�7��=� …………………………………………….(sing. acc.) 

�^ ��!#^# l#4�� ……………………………………………… (plur. gen.) 

 

7. Helyettesítse a ,7J.�B ige alábbi alakjait az Y:,�B ige megfelelő alakjaival! 

 

�X ,7J.�4>:!# FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF               �X ,7J �! FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 

�X `,7J.���4  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF               �X ,7> �:&< FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 

�X ,7J.�4#�4< FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF               �X ,7J.�� FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 

�X `,7J �#    FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF               �X ,7J 4# FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 

 

8. Azonosítsa a következő igealakokat!  
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d7[�� 

:&��!#��B 

�����B  

�#4��:(&:�# 

Y#�.�=:�!< 

Y."�!.�  

`.4!E(&# 

Y#��,�:�< 

 

9. Határozza meg az első oszlopban lévő igealakokat, és képezze ugyanezeket az alakokat a ���B és 
Y.4,��=#B igékből! 
 

 igealak ���B Y.4,��=#B 

,B�J4��# praes. impf. act. P/1 ���4��# Y.4,��=#4��# 

`,N�>:�<    

,B�J:�#��<    

,B�J�:(�    

`,N�>�#    

`,B�J:���#    

,B�>:�:*#    

,B�>"��#4#    

 
 
10. Válassza ki a megfelelő személyes névmást, és illessze a mondatba! 
 
:40; `�40; i��3<; :J; �4!; ��[<; i�3# 
 
�4,�3 …............... G�#�A4> .�3< ,�,4��=�B# �e#�!F 

A7\ …................ �4g< �=�4>< :�%�!#F 

…................. ���4#�4< .�#��< ��#(�#4>:!#F 

�) 4P (�4] .�7��=�#4#��! …..................; ,�] ….............. :��4��# �M�4J<. 

…................. j7AS �)< �\# 9.�7�&#; …............... j:��! �^ ,���.7����:(�! �^# ���4#F 
:��B  tisztel 
 
11. Szövegértési feladat. Az alábbi anekdoták Leónidaszról, a spártai királyról szólnak. Válassza ki a szövegnek 

megfelelő tartalmú állítást, ügyelve a fordításnál a genitivus absolutusra!  

 

(1) 	��4#�4< �� �!#4< ‘Y.^ �*# o!:��>���B# �*# ��7��7B# 4M�n �^# y�!4# )��3# j:�!#,’ 

‘4M,40#’ j�& 	�B#=��< ‘A�7!�#, �) �.^ :,!f# �M�43< ��A�:"��(�.’  

 

(2) �40 1�724> �7� �#�4< ‘.�� 4# �f m.��’, 	�B#=��< Y#���7� � ‘�4��# ����.’  
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Y#�!7��B  visszaír, írásban válaszol  
Y." + gen  tól/től, miatt 

�7��B  ír 
j:�!# + inf  szabad, lehet 

j�&  mondta  

y�!4<; 4>; d   nap  

)��3# → aor. d7�B 
��A4��! + dat  harcol, küzd vki ellen  

�4�N# → aor. ��N:,B jön, megy 

1�72&<; 4>; d   Xerxész perzsa király  

o=:��>��; ��4<; �" ellőtt nyílvessző  
m.�4#; 4>; �"  fegyver  

4M��  sem 

.��.B   elküld  

4M,40#  tehát, akkor  

�." + acc   alatt 

A�7!�#  (n)  kellemes, kényelmes  

 

(1) 

a) A spártaiak árnyékban szeretnek harcolni. 

b) A spártaiaknak is vannak íjászaik. 

c) A spártaiak nem ijednek meg a perzsák nyilaitól. 

d) A spártaiak fegyverzetén nem fognak a perzsa nyilak. 

(2) 

a) Xerxész levelet írt Leónidasznak. 

b) Leónidasz fegyvert küld Xerxésznek.  

c) Xerxész nem küldte el a Leónidasznak írt levelét. 

d) Xerxész és Leónidasz fegyverszünetet köt. 

 
12. Fordítás magyarra: 
 
���40:� �^ ���4# G��74�=�& ,���.7�2��4 �^# ���4#F 

Z�7�4> �74>740#�4< �\# G�� j.�� � d $�g< �^# H�7��# :�%�!# �M�E#F 

Y.4,��=#�< �^# ��:."�&# j:A� ,�] �\# �>#�3,� �� ,�] �\# ��:!��=�# �J�&<F 

��0�� �).4J:&< ��< ->(=�< 4P �����4! `.�#��(4# �)< �\# 	>�=�#F 

i ��:!��=�;Q�<  királyság, királyi hatalom 
 
13. Fordítás görögre: 
 
Kroiszosz hírnököket küldött Delphoiba. 

Menjetek Delphoiba és tudjátok meg,  ki fog győzni. 

A követek elmentek Apollón jósdájához, mivel Kroiszosz elküldte őket. 

A Püthia azt jósolta, hogy Kroiszosz egy nagy királyságot fog elpusztítani. 

Térjetek haza, és mondjátok meg Kroiszosznak, hogy egy nagy királyságot fog elpusztítani. 

A Püthia nem mondta: „Kroiszosz menjen és pusztítsa el a perzsákat!” 

Kroiszosz:  +743:4< d    perzsa: d -�7:&<;Q4> 
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14. Adja meg a szócsalád hiányzó igei tagját!  

…...................  :B�E7; �74<; d  megmentő, pártfogó 
…...................        Y#��,&; &<; i   szükségesség; elkerülhetetlen sors, végzet 
…...................           .4=&��; ��4<; �"  mű, alkotás 
…...................           l#4��; o#"���4<; �"  név   
………………          ��(4<; �4<; �"  tudás, ismeret         
………………          �74>7"<; 4>; d  őr, őrség 
….......................       �&A�#E, �<; i  szerszám; ravaszság, fondorlat 
………………          �:,&:!<; �B<; i  gyakorlás, vminek a művelése 
 
15. Melyek azok a – közvetve vagy közvetlenül – görögből származó magyar szavak, melyekre az alábbi elnevezések 
vagy meghatározások ráillenek? Melyik görög szóból erednek? 
 
(gonosz) szellem: 
szókép (alapjelentésétől eltérően használt szó): 
szélrózsa: 
a naptérítők közti terület: 
mesterkedik, ravaszkodik: 

a növények fény felé fordulása: 
szerkezet vagy szervezet működése: 
altatás: 
átvilágítással nézhető kép: 
anyagcserével kapcsolatos:

 
���� 
  	��4>:!# �P �>#�3,�<t 

>>G�#�,7�4#; ��7B# �et 

����# j:4.�74# �(7�!  

,"��< �n# 4M,��G 4_:�<;  

 !�^# �� :�> ���B.4#F<<  

`�� �n �f< ,"��< ��#;  

�a�G �):]# �a�G Y.��(4#;   

4M, 4e��t �40�4 �G 4e��;  

�< �h ��74#�! �[��4#  

.7�.�! �^ ��7.#f .�=%�!#;  

m:T .���< �f �4=7&<F  

Anakreóni dalok (6) 

Y(7�B + acc. cum participio néz  
G�#�,7�B#; Q�4#�4<   
  G�#�,7�4# vocativus 
Y.�7A4��!; aor. Y.��(4#  elmegy; kihull 
��7B#; ��74# W��74#�4<X  öreg  
�a�� WL �a�GX FFF �a��  akár …, akár; vajon … vagy  
j:4.�74#; `:".�74>; �"  tükör  
,"�&; ,"�&<; i  hajszál  
�[��4# FFF m:T  annyival jobban ..., minél inkább 
���B.4#; ���N.4>; �"  fejtető   
.�=%B  játszik, lányok után fut 
.���<  közel 
:�> = :40   

��7.#"<; ��7.#E; ��7.#"#  élvezetes, vidám 
 ��7.#f .�=%�!#  kb. „élvezni a szerelmet” 
 !�"<;  !�E;  !�"#  kopasz 
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10. ZEUSZ GYENGÉLKEDIK 
POSZEIDÓN ÉS HERMÉSZ 

 
� 
-
9�����  

     Z�:�!#; C H�7��; #0# `#�>A�3# �h �!=v  

�5��9  

     
M���*<; C -":�!�4#F  

-
9�����  

     b
�B< .74:����!�4# �M�hF  

�5��9  

     �\ `#"A��!; �&�=t �,�!74# ��7 `:�!#F 

-
9�����  

     �*# �q b�7R :J#�:�!#v  

�5��9  

     
_,; Y��G ���743"# �= `:�!#F  

-
9�����  

     ��#(�#Bt d ��#>�E�&< j#�4#F  

�5��9  

     
M�n �40�4t Y��f ����,*< jA�! �M�"<F  

-
9�����  

     -"(�#; C H�7��v ��!#^# �f7 �40�4 ��<F  

�5��9  

     �):AJ#4��! �).�3#; �4!40�"# `:�!#F   

-
9�����  

     G���f 4M A7\ .7^< `�n (�3"# �� l#��F  

�5��9  

     ���4,�# Y7�=B<; C -":�!�4#F  

-
9�����  

     Z�.���; ���4,�# `,�3#4<v `, �=#4<v 4M,40# j��(� i�[< Y#�7"�>#4< �#v Y��f  

4M�n `.�:E�&#�# i ��:�\7 �M�h l�,4# �!#�F Z��B�� 4M�n# ,�(�N7�,�F 

�5��9  

     �x ����!<t 4M �f7 `,�=#& �eA� �^ j��7>4#F  
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-
9�����  

     
e��t `, ��< ,�����< j��,�# �x(!< I:.�7 �\# G�(&#[#F 

�5��9  

     
_,; Y��f `# �h �&7h `,J�! �^ ��< 9����&< �7��4<F  

-
9�����  

     �x �� d ��##�34<t Y��f �=< i 9����& `:�=v  

 
� 

Igék             fut   aor      perf  p aor  
�):AJ#B�):AJ#B�):AJ#B�):AJ#B    szégyent hoz, elcsúfít (act) l. később  �:A>#� ─  �:AJ#(&# 

         szégyell, húzódozik vmt megtenni (med)  
�.���  „menj már!” 
�e.4#�e.4#�e.4#�e.4#   mondta (csak aor, többi alakját a ���B pótolja)   
`#4A��B zavar                `#4A�E:B `#NA�&:� `#NA�&,� `#BA�E(&#  
`#�>�A�#B `#�>�A�#B `#�>�A�#B `#�>�A�#B +dat találkozik vkvel   `#��J24��! `#��>A4# `#���JA&,�  
`.!:&��=#B jelez   l. később  `.�:E�&#4# l. később  Q�:&��#(&#  
j:�!#j:�!#j:�!#j:�!# + inf.  szabad, lehet vmt csinálni (nem simulószó!) 
jAB;jAB;jAB;jAB; praet  �eA� van neki, hord    :AE:B v. k2B  j:A4#  j:A&,�   ─   
,�(47�B,�(47�B,�(47�B,�(47�B meglát, észrevesz  ,��" 4��! ,���3�4#  ,�(Q�N7�,� l. később 
,>�B      méhében hord, terhes  ,>E:B  `,J&:�  ,�,J&,� `,>E(&#  
��#(�#B ��#(�#B ��#(�#B ��#(�#B  nem vesz észre vk/rejtve marad előtte (acc!), hogy vki (nom!) vmt csinál (part.) 
     �E:B  j��(4#  ���&(�    ─ 
.74:������B.74:������B.74:������B.74:������B bejelent   l. később  .74:E���!��  QE����,� .74:&����(&#  
:J#�!�! együtt van 
�=,�B�=,�B�=,�B�=,�B  szül    ��24��! j��,4#  ���4,�  `��A(&#  
�&�=  „mondom” 

Főnevek 
�7��4<; �7��4><; �"   csecsemő, baba 
��:�E7; ��:�7"<; i��:�E7; ��:�7"<; i��:�E7; ��:�7"<; i��:�E7; ��:�7"<; i  has 
j��7>4#; `��7J4>; �"   magzat 
(�34<; (�=4>; d    nagybáty 
,����E; ,�����<; i ,����E; ,�����<; i ,����E; ,�����<; i ,����E; ,�����<; i   fej 
�&7"<; �&740; d   comb 
l�,4<; l�,4>; d   teher 

Melléknevek, számnevek 
�,�!74<; �,�!74#  alkalmatlan 
Y#�7"�>#4<   kétnemű 
��##�34<; ��##�=�;   
 ��##�34#    ügyes, derék 
����,"<; ����,E; ����,"# lágy, ernyedt, 

               gyenge 
Névmások 

j�B��    én bizony, a  
  magam részéről 

���7434<; ���74=�; ���7434# másfajta 
 
Határozószók, módosítószók 

Y7�=B<    imént 
�x(!<    megint  
�� (simulószó)   elvégre, bizony 
j#�4#j#�4#j#�4#j#�4#       bent 
�x�x�x�x    jól 
4M���*<4M���*<4M���*<4M���*<   semmiképp 
4M,404M,404M,404M,40####    akkor hát, szóval 

Kötőszók, elöljárószók 
m�B<  m�B<  m�B<  m�B<         azért, mégis 
.7"<.7"<.7"<.7"< + acc   vmvel szemben, 
      vmi miatt 

Kérdőszó 
�*#    csak nem? 
."(�# honnan? mi  

   miatt? 
Tulajdonnevek 

��#>�E�&<; ��#>�E�4><; d  Ganümédész 
-4:�!�*#; -4:�!�*#4<; d  Poszeidón  
9����&; 9����&<; i   Szemelé 
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Nyelvtan  
Igeragozás 
(1) praesens perf ec tum ac t ivum 
 

jelen múlt jövő 
pr. impf.  
activum √ 

pr. impf.  
medio-passivum √ 

praet. impf. 
activum √ 

praet. impf. medio-
passivum √ 

– 

– aoristos 
act. √ 

aoristos 
med. √ 

aoristos  
pass. √ 

   

    futurum 
act. √ 

futurum 
med. √ 

futurum 
pass. 

praesens 
perf. 

 activum 

praesens perf. 
med.-pass. 

praeteritum perf. 
act. 

praeteritum perf. 
pass. 

futurum perfectum 
 
 

 
képzés: reduplikáció * + perfectum-tő** +  perfectum-végződések 
 
*msh-val kezdődő igék esetében: a msh megismétlése �-nal, például �4,Q → ��Q�4,Q; 

mgh-val kezdődő igéknél a kezdő mgh megnyújtásával, pl. d7�Q → �7�Q (mellékalak: �B7�Q)F 
 
**A szótári alak negyedik tagja; gyakran azonos az aoristos-tővel. 
                 
 

cselekvő perfectum-végződések 
    

 Singularis pluralis 

1. személy QW,X� QW,X���# 

2. személy QW,X�< QW,X��� 

3. személy QW,X�W#X QW,X�:!W#X 

  
(a) gyenge  perf ec tum  

 
��7=:,B       #!,�B 
reduplikált igető: &�7&Q/��7&Q’megtaláltam’, ’megvan’      #�#!,&Q  ’győztem, győztes vagyok’ 

 singularis pluralis singularis pluralis 

1. személy �O7&Q,� ��7EQ,���# #�#=,&Q,� #�#!,EQ,���# 
2. személy �O7&Q,�< ��7EQ,��� #�#=,&Q,�< #�#!,EQ,��� 
3. személy �O7&Q,�W#X ��7EQ,�:!W#X #�#=,&Q,�W#X #�#!,EQ,�:!W#X 
 
 



10. olvasmány 103 

 (b)  erős  p erf ec tum  
A végződések , nélkül járulnak a reduplikált tőhöz. (A �4,Q ,-ja tőhangzó!) 
 
�=,�B; perfectum-tő: �4,Q  ’szültem’, ’gyermekágyas vagyok’ 

 singularis pluralis 

1. személy ��Q�4,Q� ��Q�",Q���# 
2. személy ��Q�4,Q�< ��Q�",Q��� 
3. személy ��Q�4,Q�W#X ��Q�",Q�:!W#X 
  

(c)  rendhagyó erős  perf e c tum: 4e�� 
 
4e�� (az �e�4# rendhagyó és önállósult jelentésű perfectuma) ’tudom’, ’ismerem’ 

 singularis pluralis 

1. személy 4e�� a:��# 
2. személy 4e:(� a:�� 
3. személy 4e��W#X a:�:!W#X 

infinitivus �)��#�!  
 
(2) �&�=      ’mondok’ 

 singularis pluralis 

1. személy �&�= ����# 
2. személy ��< W�E<X ���� 
3. személy �&:= ��:=# 
 
Megjegyzés: a ��< kivételével mindegyik simulószó. 
  
(3) a folyékonytövűek hangváltozásai  aori stosban 
.74:����!�4# < .74:Q�����Q:4# 
 
Magyarázat: a folyékony tövűek valamennyi gyenge aoristos alakjában a : pótlónyújtással kiesik, azaz 
a tő előtti mgh megnyúlik, például az  �-ból �! lesz. A cselekvő alakok a következőképpen 
módosulnak:  
 
Y�����B; igető: Y����Q    Ghírül ad’  

 singularis pluralis 

1. személy �����Q:� > ����!�� ����=����# 
2. személy ����!��< ����=���� 
3. személy ����!��W#X ����!��# 
 
Y.4,��=#B;  igető: Y.4,��#Q     ’megöl’ 

 singularis pluralis 

1. személy Y.�,��#Q:� > Y.�,��!#� Y.�,��=#���# 
2. személy Y.�,��!#�< Y.�,��=#��� 
3. személy Y.�,��!#�W#X Y.�,��!#�# 
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�!��(�=7B; igető: �!��(�7Q      ’tönkretesz’ 
 singularis pluralis 

1. személy �!��(�7Q:� > �!��(�!7� �!��(�=7���# 
2. személy �!��(�!7�< �!��(�=7��� 
3. személy �!��(�!7�W#X �!��(�!7�# 
 
 
Ennek alapján így fest az eddig vett fontosabb folyékonytövű igéknek az aoristos-alakja: 
 
imperfectum    aor act   aor pass 
�):AJ#B    �:A>#�  �:AJ#(&# 
Y.4,��=#B    Y.�,��!#�     − 
,7=#B      j,7!#�   `,7=(&#D     

��#B     j��!#�      − 
 
:&��=#B    `:E�&#�  `:&��#(&# 
#��B     j#�!��   `#��E(&#DD 
Y�����B    ����!��  �����(&# 
:����B    j:��!��  `:���&#DDD 
�!��(�=7B    �!��(�!7�  �!��(�7&#DDD 
D,7!Q tőből. 
**E-hanggal bővült #��&-tőből. 
***erős képzés hangzóváltást mutató (� → �) tőből. 
 
 
Gyakorlatok   

 
1. Változtassa meg a következő jelzős kifejezések számát!  

�h ��##�=T Y#�7= 

��< ��>,�< ��:�7"< 

�^ (#&�^# �7��4< 

�\# �,�!74# i�4#E# 

�43< ,��43< :����:!# 

 

2. Adja meg a kért alakokat az alábbi igékből! 
 
��#(�#B → aor. imperativus. act. sing./2.:……………………… 

jAB  → praet. impf. act. plur./1..:……………………… 

`#�>�A�#B → aor. ind. act. plur./2.:……………………………………. 

`#4A��B → praes. impf. act. sing./2.:……………………………………. 

.74:������B → aor. imperativus act. sing./3.:……………………………………. 

�=,�B → praes. perf. act. sing./1.:……………………………. 
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`.!:&��=#B → part. impf. med-pass. nominativus.:……………………… 

,�(47�B → fut. med. plur./3.:………………………(!) 

 

3. (a) Melyik igének szerepelnek itt a praesens perfectumai? (b) Változtassa meg a megadott alakok számát!  

�:,E,���  

����##&,�# 

.�.4!E,���# 

���4,� 

,�,���J,��� 

�B7�,�:!# 

 

4. Fordítsa le az alábbi mondatokat a következő példa szerint: 

(a)        j��(�     i�[<    $�g<  Y#�7"�>#4< �# L  

Rejtve maradt előttünk/  
nem vettük észre, hogy Zeusz kétnemű. 

magyar alany ← görög acc.  +  görög part. coniunctum nom-ban → magyar tárgyi mellékmondat 
 

Más fordításban: Zeusz titokban kétnemű volt. 
 
Nem vettem észre, hogy zavarod a babát (dat). 

Nem vettük észre, hogy az istennők terhesek. 

Anakreón nem vette észre, hogy kihullott a haja. 

A nők viszont észrevették, hogy kopasz. 

Zeusz előtt nem marad rejtve Héra féltékenysége. 

Észre sem vettem, hogy itthon (= bent) vagy. 

  

(b) Hasonló participiumos szerkezetekkel áll az �):AJ#4��! és a A�=7B is.  

�):AJ#4��! �40�4 Y�����B#F Szégyenkezve adom hírül. 

A�=7B :� d7*:�F  Örömmel / szívesen látlak. 

Ezekben a szerkezetekben az ige tulajdonképpen a határozó szerepét látja el: „szégyenkezve”, 
„örömmel” (ahogyan a ��#(�#B-t is lehetséges olykor „észrevétlenül” vagy „titokban” szavakkal 
visszaadni), a tényleges állítmányt pedig a participium fejezi ki: „hírül adom”, „látlak”. 
Az �):AJ#4��! a participium helyett infinitivusszal is állhat, ennek a szerkezetnek viszont eltér a 
jelentése:  
 �):AJ#4��! �40�4 Y������!#F Szégyelle(né)m / húzódózom ezt hírül adni (és nem is 
adom hírül). 
 �):AJ#4��! �).�3#F Szégyelle(né)m megmondani (és Poszeidón nem is folytatja). 
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Ez alapján fordítsa le a következő mondatokat: 

Y,4J:�< �4J�4> �"�4> A�=7�!F 

�):AJ#���! ,�,f �7[#F 

�):AJ#���! ,�,f �7*#F 

�^ ���4# �����#4>:�! 4M, �):AJ#���v 

4e#4# .=#4#��< .�#��< A�=74��#F 

��[< d7*#��< 4MA A�=74>:!#F 

 
5. Szövegértés. Olvassa el a filozófus Diogenészről szóló alábbi anekdotát, majd válassza ki a szövegnek megfelelő 

tartalmú állítást!  

H
 �!4��#&< (��:���#"< .4�� .�!�=4# ��3< A�7:] .3#4# `2�77! � ��< .E7�< �\# ,4�J�&#, 
�).N#, “.�!�=4# �� #�#=,&,�# �M����=R.”  
 
�).N#  a ���B aor. part.-a 
`,7=.�B  kidob vhonnan (gen) 
�M����=�; �<; i  egyszerűség, takarékosság  
(��4��!  néz, szemlél; meglepetéssel/csodálattal néz 
,4�J�&; &<; i   kis pohár, csésze 

.�!�=4#; 4>; �"  gyerek, kisgyerek 

.E7�; �<; i   tarisznya  

.=#B  iszik 

.4��  egykor, egyszer (simulószó) 
A�=7; A�!7"<; i   kéz

 

 

Miért dobta el Diogenész a poharát? 

a) Mert egy gyereket a kezéből látott inni, és rájött, hogy a pohár haszontalan tárgy. 

b) Mert egy gyerek kezében látott egy poharat, ami az övénél egyszerűbb volt. 

c) Mert egy gyerek kezében látott egy poharat, és úgy vélte, hogy a gyerek legyőzte őt egyszerűségben. 

d) Mert egy gyereket a kezéből látott inni, és úgy vélte, hogy a gyerek legyőzte őt egyszerűségben. 

 

6. Szövegértés. Olvassa el Szapphó alábbi költeményét, majd válassza ki a szövegnek megfelelő tartalmú állítást!  

���>,� �n# � :���##�  

,�] -�&����<, ��:�! �n  

#J,��<, .�7f �' j7A�(' I7�·  

`�� �n �"#� ,���J�B.  

�JB   alámerül, lebukik 
,���J�B WaiólX L ,�(�J�B  lefekszik, alszik 
��:4<; &; 4#   középső, közepén lévő 

�"#� WaiólX L �"#& 
#J,��<  éjszaka 

.�7f �' j7A�(G L .�7f �' j7A���! L .�7�7A���! 

.�7�7A4��!   elmegy/elhalad/elvonul mellette 
-�&����< L -��!���<; B#; �P  Fiastyúk (csillagkép) 
:���##� WaiólX L i :��E#&; &<   hold

 

A Fiastyúk csillagkép mikor nyugszik le a  versben? 

a) hajnalban 
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b) az éjszaka első felében 

c) a hold felkelte után 

d) az éjszaka közepén 

 

7. Fordítsa le az alábbi mondatokat a megadott példa szerint: 

j:�!# `#�>A�3# �h �!=v  Lehet Zeusszal találkozni? 

Meg lehet kapni (aor) azokat az almákat? 

Az öregeknek szabad itthon maradniuk (impf). 

Nem lehet haragudni (impf) rád. 

Minket/téged meg lehet győzni (aor). 

Ezt a tükröt nem lehet megtalálni (aor). 

Meg lehet vizsgálni (impf) a hattyúkat? 

 
8. Illessze be az  Y.4�&��B megfelelő participiumát, és fordítsa le az esetlegesen még hiányzó szavakat! 
(ha külföldre mész, aor) l S �4g< ��7��74><F → Y.4�&�E:�:� l S �4g< ��7��74><F 

………………………… (amikor a férje külföldre ment, aor) i �>#\ :>#&,4�4>(�3�4F 

………………………… (amikor a felesége külföldre ment, aor) d Y#\7 :>#&,4�4>(�3�4F 

………………………… (azután, hogy külföldre mentek, aor) 4P ��7��74! ����,*< �eA4#F 

………………………… (amikor külföldön voltak, impf) 4P ��7��74! ����,*< �eA4#F 

………………………… (a fiút, aki külföldre távozott, aor) 4M, 4e��F  

………………………… (nagybátyámmal, mivel külföldre ment, aor) 4M, Y.E#�&:�F 

 
9. Alkosson participium coniunctumos szerkezetet a zárójelben megadott mondatból illetve szószerkezetből! Az utolsó 
három mondatot fejezze be saját ötlete alapján! 
 
-4:�=�B# 4M, `#��>A� �h �!= ……………………………… (mert Z. gyengélkedett). 
                                                    ………………………………. (mert a bocikat nézte). 
                                                    ………………………………. (mert Hérával volt együtt). 
                                                    ………………………………. (amikor éppen szült). 
                                                    ………………………………. (a szülés után). 
                                                    ………………………………. (amikor koszorút font). 
                                                    ……………………………….  
                                                    ………………………………. 
                                                    ………………………………. 
 
10. Fordítsa görögre! 
 
Ti mit mondtok? Te mit mondasz? 
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Ők mit mondanak? 

Mondom, hogy gyenge vagyok. 

A bölcs embert mondjuk jónak. 

Lüsziasz azt mondja, Szolón írta a törvényt. 

d 	>:=�< athéni beszédíró  d 9"�B# 9"�B#4<  d #"�4< törvény 

 

11. Fordítsa le az alábbi mondatokat a megadott igéket és igeneveket aoristosba téve! 
 

imperfectum Igető aoristos 
,��=#B 
(,��#Q + j) 

,��#Q Y.�,��!#� 
(,��#Q + :) 

Y�����B 
(Y����Q+ j) 

Y����Q ����!�� 
(Y����Q + :) 

��#B ��#Q j��!#� 
(��#Q + :) 

�):AJ#B 
(�):A>#Q + j) 

�):A>#Q �:A>#� 
(�):A>#Q + :) 

:&��=#B 
(:&��#Q + j) 

:&��#Q `:E�&#� 
(:&��#Q + :) 

 
 

W.74<QX Y�����B 

Ne a lány jelentse be a vendéget (2�#4<)!   Jó híreket vittem (= jókat jelentettem) nekik.   Ki vitte 

hírül a győzelmet?   Haragszom rátok, amiért mindezt jelentettétek a bíráknak. 

�):AJ#B 

A lány elcsúfította a haját.   A barbárok megbecstelenítették az asszonyokat.   Nem hoztam szégyent 

apámra. 

Y.4,��=#B 

Öld meg!   A pásztor leölte a nyájat.    Megölték a kecskéket. 

:&��=#B 

Jelezd, ha nem érted (��#(�#B; coniunctummal) a szavakat!   Az isten nem a fejével jelzett.   

Mindenkinek jeleztük, hogy (�<) megváltoztattuk a nevünket. 

��#B 

Maradjatok bent!   Az ott maradtak győztek. 

 

12. Tegye át praesens perfectumba az alábbi mondatok állítmányát, és fordítsa magyarra! Hogyan változott meg a 
mondat jelentése? 
 
`�� �n ,�] �\# Z��&# d7*F 
 
$�g< ,���J�! �� :� �!,�%�!# �\# �M�47�=�# �M�*#F 
 
�JB �\# �>#�3,�F 
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d �G b���74< P��7�"# �� .4!E:�! :� ,�] `7�:�!4#F  
 
 
13. Teszt 

1. Melyik a helyes kiegészítés? 

��#���4< FFFF j��(� .�7N#. 

a) `�40    b) `�4]  c) `�n   d) `�� 

 

2. Melyik helytelen? 

a) C -":�!�4#   b) C GU�#�,7�4#  c) C $�J<  d)  C H�7��<  

 

3. Melyik a mondat helyes kiegészítése? 


M��]< FFFF (�4g< .4#&7f .4!*#F W.4#&7"<; �; "#  rossz, gonoszX 

a) ��#(�#�!<    b) ��#(�#�!  c) ��#(�#4>:!#   d)  j��(4# 

    

4. Melyik a kakukktojás? 

a) �eA�    b) `.�:E�&#�  c) .74:E������   d) `#��J�A�#� 

 

5. Hogyan hangzik görögül: 'nem merem kimondani'? 

a) �):AJ#4��! ����!#  b) �):AJ#4��! ���B#  c) �):AJ#4��! �).�3#  d)  �):AJ#4��! �).N# 

 

6.  Az alábbi igealakok közül melyik helytelen? 

a) j,7!#�<  b) `,7=#�:�#  c) `,7=#���  d)  j,7!#�# 

 
14. Párosítsa az alábbi kifejezéseket magyar megfelelőikkel illetve meghatározásaikkal! 
 
belső elválasztású (mirigyek) 
megszépítő fogalmazás 
házasságkötés csak közösségen belül 
agyhártyagyulladás 
belgyógyász 
daganatos betegségekkel foglalkozó orvos 
az étel- és italkészítés művészete 
kezdetleges 

embrionális 
onkológus 
enkefalitisz 
gasztroenterológus 
endokrin 
endogámia 
eufémizmus 
gasztronómia 
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� 
1.  -�7(�#4< �)�] �>#E, ,�] .�7(�#4> �)�] �>#�!,"<,  
         ,�] ,��' j�4< �=,�B .�7(�#4< 4x:� �>#E.  

Anthologia Palatina 14.42 
j�4<; j�4><; �"  év    ,��G j�4< évente 
 
 
2.  
M��]< Y#(7N.B# 4_�G j::���! 4_�� .��>,�#;  

       m:�!< .[:!# ���# �J:���! �)< G�=��Bt 

4M�n �f7 w< (#&�43:! ,�] Y(�#��4!:!# Y#�::�!;  

        $�g< +74#=�&<; (#&�43< .[:!# ���3# �J#���!F  

Theognisz 1.801-2

G�=��B = b�!�4>    
Y(�#��4!:!# = Y(�#��4!<  
Y#�::B + dat uralkodik vkn 
�#��#B; |�4# aor tetszik  
�J:���! „merül majd alá”  

j::���! = j:��!   
(#&�43:! = (#&�43<  
+74#=�&<; +74#=�4>; d Kronosz fia, Zeusz 
�JB; .��>,� perf nő, terem, van  
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11. ZEUSZ MÉG MINDIG GYENGE 
POSZEIDÓN ÉS HERMÉSZ 

 
� 
�5��9  

     �=< i 9����& `:�=v �&��=�; �*# +���4> (>����7B# �=�F ��J�S :>#��(�#  

`�,J�4#� `.4=&:�#F  

-
9�����  

     �e�� j��,�#; C H�7��; Y#�G `,�=#&<v   

�5��9  

     +�] ����; �) ,�] �40�4 .�7��42"# :4! �4,�3t �\# �n# �f7 9����&# i b�7� Q  

4e:(� �< %&�"�>."< `:�! Q .�=(�! �)��:�! .�7f �40 �!^< ���f �74#�*# ,�]  

Y:�7�.*# y,�!# .�7G �M�E#t �< �n `.�=:(& ,�] |,�# jAB# ,�] �^# ,�7�>#"#;  

Y#�����& d l74�4<; ,�] i 9����& �n# �!��(�=7���! �.^ �40 .>7"<; `�n �n ,���J�! 

Y#����"#�� �\# ��:��7� ��< �>#�!,^< Y#�,4�=:�! Y���n< j�! �M�h �^ j��7>4#  

�.���&#4#t ,�] `.�!�\ `.4=&:�; �!���# �^# ��>�40 �&7^# `#�=(&:!#F ,�] #0#  

�7=�T ��& �&#] `2���,�# �M�^ ,�] ����,*< Y.^ �*# ��=#B# jA�!F  

-
9�����  

     �0# 4x# .40 �^ �7��4< `:�=#v  

�5��9  

    �)< �\# �0:�# Y.4,4�=:�< .�7��B,� ��3< �J���!< Y#��7���!# �!"#>:4#F  

-
9�����  

     
M,40# Y��"��7� �40 �!4#J:4> �4J�4> ,�] �E�&7 ,�] .��\7 d Y����"<  

`:�!#v  

�5��9  

     Z�4!,�#F �.�!�! �G 4x# O�B7 �M�h .7^< �^ �7�0�� 4a:B# ,�] �f ����  

.4!E:B# � #4�=%���! I:.�7 ��A43F   
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� 
Igék   fut   aor      perf  p aor  

�)��B .�7� �)��B .�7� �)��B .�7� �)��B .�7� + gen kér vktől  �)�E:B  ��&:�  ��&,�  ��E(&#   
Y#�,4�=%BY#�,4�=%BY#�,4�=%BY#�,4�=%B elhoz    később  Y#Q�,"�!:� Y#�,�,"�!,� Y#�,4�=:(&#  
Y#����#BY#����#BY#����#BY#����#B felvág  később  Y#Q����4#  Y#�����&,� Y#���E(&# 
Y#��7��B Y#��7��B Y#��7��B Y#��7��B  felnevel  Y#�(7� B Y#��7� �  később  később    
Y#�����B  lángra gyújt (act), gyúl (pass)  

Y#����2B Y#����2�   Y#�����&#   
�.�!�!  elmegyek 
Y.4,4�=%B elvisz 
�!�!7�B�!�!7�B�!�!7�B�!�!7�B ketté vág, felhasít �!�!7E:B �!Q�3�4# �!�7&,� �!S7�(&#  
�!��(�=7B�!��(�=7B�!��(�=7B�!��(�=7B elpusztít  később  �!��(�!7�; perf �!��(�7,�     
`#�=(&:!#  „beleteszi”; lásd a Q�!-végűeket a Nyelvtanban     
j4!,�#  úgy látszik (perf)  
#4�=%���!   szokás (passzív) 
.�7��B,� „átadtam” 
.�=(B.�=(B.�=(B.�=(B     rávesz, meggyőz .�=:B  j.�!:�  .�.�!,� `.�=:(&#    
��7B��7B��7B��7B  visz, hoz  4a:B  �#��,4# `#E#4A� �#�A(&#   

Főnevek 
Y����"<; Y����40; d Y����"<; Y����40; d Y����"<; Y����40; d Y����"<; Y����40; d      fivér 
Y:�7�.E; Y:�7�.�<; i  villám 
�74#�E; �74#��<; i   mennydörgés 
,�7�>#"<; ,�7�>#40; d  villámcsapás 
��AN; ��A40<; i   gyermekágyas nő 
�E#; �&#"<; d �E#; �&#"<; d �E#; �&#"<; d �E#; �&#"<; d    hónap 
�E�&7; �&�7"<; i �E�&7; �&�7"<; i �E�&7; �&�7"<; i �E�&7; �&�7"<; i   anya 
l74�4<; o7"�4>; d   Wnád)tető 
.��E7; .��7"<; d.��E7; .��7"<; d.��E7; .��7"<; d.��E7; .��7"<; d   apa 
.07;.07;.07;.07; .>7"<; �".>7"<; �".>7"<; �".>7"<; �"   tűz 
�7�0��; �7�J���4<; �" seb 
O�B7; O���4<; �"O�B7; O���4<; �"O�B7; O���4<; �"O�B7; O���4<; �"  víz 
i ��=<; ��3#4<; i   fájás 

Melléknevek, számnevek 
Y���E< (m, f), Y����< (n) kifejletlen 
  (Y���40<X 
`�,J�B# (m, f), `�,0�4# (n) terhes 
  W`�,J�4#4<X 
��<; �=�; k#��<; �=�; k#��<; �=�; k#��<; �=�; k#    egy 
�.���&#4< (m, f), -�&#4# (n) héthónapos 
%&�"�>.4< (m, f), Q"�>.4#(n) féltékeny  
.�7��424<; .�7��424#.�7��424<; .�7��424#.�7��424<; .�7��424#.�7��424<; .�7��424#  képtelen 

�7=�4<; �7=�&; �7=�4# �7=�4<; �7=�&; �7=�4# �7=�4<; �7=�&; �7=�4# �7=�4<; �7=�&; �7=�4#   harmadik 
Névmások 

Y��"��74<; Y��4��7�;  mindkettő 
 Y��"��74# 
��>�"#; ��>�"#; ��>�"#; ��>�"#; QQQQE#; E#; E#; E#; QQQQ""""  önmagát  

  (visszaható nm) 
Határozószók, partikulák 

�e�� �e�� �e�� �e��     aztán, akkor 
j�!j�!j�!j�!     még 
,�] ����   de igen,  
       pontosan 
�< + mnév   mennyire 
I:.�7    úgy, mint 

Elöljárószók 
Y#�=Y#�=Y#�=Y#�= + gen   helyett 
Y."Y."Y."Y." + gen   tól/től 
���������������� + gen   val/vel 

Tulajdonnevek 
�&��34<; �&��=�; �&��34# thébai 
+���4<; +���4>; d   Kadmosz 
�J��&; �J��&<; i   Nümpha 
�0:�; �J:�<; i     Nüsza 

 
 

� 
paradox, pirománia, pirotechnika, metropolisz, metró, pátriárka, hidroterápia, hidromasszázs, 
hidrodinamika, hidrogén, traumatológus 
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Nyelvtan   
Névszóragozás 
 
(1) visszaható névmás S/3 és P/3      ’saját magát’ 

. masculinum femininum neutrum 
 singularis pluralis  Singularis pluralis singularis pluralis  

accusativus ��>�"# ��>�4J< ��>�E# ��>��< ��>�" ��>�� 
genitivus ��>�40 ��>�*# ��>��< ��>�*# ��>�40 ��>�*# 
dativus ��>�h ��>�43< ��>�q ��>��3< ��>�h ��>�43< 
 
Megjegyzés: a szókezdő két hangot (��Q) gyakran összevonják, és a rövidebb ���"#; ���40 stb. 
alakokat használják.  
Vigyázat, nem keverendő össze sem az �M�"<; E; " ’ő’, ’az’,  
                                                  sem a d �M�"< WL ���"<X stb. ’ugyanő’, ’ugyanaz’ névmással! 
 
(2) :-tövű melléknevek* 
 
Y���E<; Y����< 
szótő: Y����:Q              ’fejletlen’ 

. masculinum/femininum neutrum 
 singularis pluralis  singularis pluralis  

nominativus Y���E< Y����:Q�< > Y����3< Y����< Y����:Q� > Y���� 
accusativus Y����:Q� > Y���� Y����3<** Y����< Y����:Q� > Y���� 
genitivus Y���40< Y���*# Y���40< Y���*# 
dativus Y����3 Y����:!W#X Y����3 Y����:!W#X 
 
*Vö. Névszóragozás 6.(2) . 
**A pluralis nominativus hasonlóságára. 
 
(3) 7Qtövűek 
 (a) �^ .07 és i A�=7 
 
szótő: .>7Q    ’tűz’         ’őrtüzek’ 
 singularis pluralis* 

nom .07 .>7� 
acc .07 .>7� 
gen .>7Q"< .>7*# 
dat .>7Q= .>743< 

 
szótő: A�!7Q     ’kéz’ 
 singularis pluralis 

nom A�=7 A�37Q�< 
acc A�37Q� A�37Q�< 
gen A�!7Q"< A�!7Q*# 
dat A�!7Q= A�7Q:=#DD 

 
*A .07 többes számban az 4-tövűek szerint ragozódik, és jelentése is megváltozik: ’őrtüzek’-et jelent. 
**A pluralis dativust rendhagyó módon képezi a A�7Q tőből. 
 

(b) három tőhangzóváltó főnév: a �E�&7 ’anya’; .��E7 ’apa’ és a ��:�E7 ’gyomor’, melyek a 
(>���&7Qhez hasonlóan ragozódnak (lásd a 6. olv. Nyelvtanát). 
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szótő: �&�&7Q; �&��7Q; �&�7Q      .��&7Q; .���7Q; .��7Q  ��:�&7Q; ��:��7Q; ��:�7Q 
 singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis 

nom �E�&7 �&��7Q�< .��E7 .���7Q�< ��:�E7 ��:��7Q�< 
acc �&��7Q� �&��7Q�< .���7Q� .���7Q�< ��:��7Q� ��:��7Q�< 
gen �&�7Q"< �&��7QB# .��7Q"< .���7QB# ��:�7Q"< ��:��7QB# 
dat �&�7Q= �&�7�Q:!# .��7Q= .��7�Q:!# ��:�7Q= ��:�7�Q:!# 
 
 
(4) ��<; �=�; k# ’egy’ és az 4M��=<; 4M���=�; 4M��# ’senki’ ragozása 
tő: �#Q ill. �!�Q 
 singularis 

 nom ��< �=� k# 
acc k#� �=�# k# 
gen �#"< �![< �#"< 
dat �#= �!� �#= 
 
 singularis pluralis 

nom 4M��=< 4M���=� 4M��# 4M��#�< 4M���=�! 4M��#� 
acc 4M��#� 4M���=�# 4M��# 4M��#�< 4M���=�< 4M��#� 
gen 4M��#"< 4M���![< 4M��#"< 4M��#B# 4M���!*# 4M��#B# 
dat 4M��#= 4M���!� 4M��#= 4M��:!# 4M���=�!< 4M��:!# 
 
Igeragozás 
(1) a gyenge  aoris tos cselekvő  in f ini t i vusa  
képzése: aoristos-tő + Q:�! 
 
aoristos-tő: �)�&Q →  �)��:�! 
 
(2) part i c ipium fu turum   
képzés: futurum-tő  +  :    +  -B#  Q4>:�  Q4# 
 
futurum-tő:  .4!&Q   →   .4!E:B#  .4!E:4>:�  .4!�:4# 
 
használata: participium coniunctumos szerkezetekben az utóidejűség mellett mozgást kifejező igék után 
célhatározó kifejezésére is: 
  

Z�.�!�! O�B7 �M�h 4a:B#F 
Elmegyek, hogy vizet hozzak neki. 

 
(3) T-tővű  (�; �; () igék hangváltozásai aoris tosban 
 
A T-hangok (�; �; () egyfelől nyomtalanul kiesnek : előtt (lásd a 7. olv Nyelvtanát), másfelől 
egy másik T-hanggal (�; �; () kezdődő végződés előtt :-vá hasonulnak el:   

 
`Q4#4���Q -(&   →  �#4��:(& 

`Q.�!(Q +  -(&   →   `.�=:(&F 
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(4) a �!-végű igék 
 
Az eddig tanult igék (a �&�= kivételével!), akármilyen volt is az ige- és imperfectum-tövük, ragozás 
szempontjából valamennyien az B-végűek csoportjába tartoztak, vagyis praesens impf. S/1. személyben 
B-ra végződtek.  
 
A görög igéknek egy jóval kisebb, de a legalapvetőbb szókincshez tartozó csoportjában ugyanez az 
alak -�!-re végződik, mint például a �&�= vagy �=(&�! (’tesz’), és e végződés alapján �!-végűeknek 
nevezik őket. Az B-végűek és a �!-végűek azonban másutt is különböznek egymástól, éspedig 
alapvetően három igeidő:  

a praesens imperfectum (activum és medio-passivum) 
a praeteritum imperfectum (activum és medio-passivum) és 
bizonyos aoristos (activum és medium) alakok ragozásában. 

 
A különbségek abból adódnak, hogy a �!-végűek esetében 

az úgynevezett eredeti személyragok kevesebb hangváltozáson estek át,  
és közvetlenül, kötőhangzó nélkül járulnak az igetövekhez. 

 
(a) Mik az eredeti személyragok? Jelen időben így néznek ki (a múlt idejűekről később 

lesz szó): 
 

 activum  medio-passivum 

 singularis pluralis  singularis pluralis 

1. személy Q�! Q��# 1. személy Q��! Q��(� 

2. személy Q:! Q�� 2. személy Q:�! Q:(� 

3. személy Q�! Q#�! 3. személy Q��! Q#��! 

 
Ezeknek az eredeti ragoknak egy részét már ismerjük; azokat, amelyek az B-végűeknél is változatlanul 
megőrződtek a végződésekben. A �!-végűek azonban náluk erősebben tartották meg az eredeti 
formákat, ez jól megfigyelhető, ha a �=(&�! praesens imperfectum aktív alakjait szembeállítjuk az B-
végűek végződéseivel: 
 

(b) aktív praesens  imper fectum  
imperfectum-tő: �!(&Q; �!(�Q   ’teszek’ 

 activum activum 

 singularis pluralis  singularis pluralis 

1. személy �=(&Q�! �=(�Q��#  �JQB �J4Q��# 

2. személy �=(&Q< �=(�Q��  �JQ�!< �J�Q�� 

3. személy �=(&Q:!W#X �!(�Q�:!W#X  �JQ�! �JQ4>:!W#X 

infinitivus �!(�Q#�!   

  



11. olvasmány 116 

  
Magyarázatok:  
a S/1 eredeti -�! ragja  

az B-végűeknél teljesen lekopott (az B végződés egy eredetileg az ige tövéhez tartozó hangból fejlődött ki): 
például: ,���JQB. 

míg a �!-végűeknél változatlanul megmaradt, például: �=(&Q�!F 
S/2-ben az eredeti -:! rag !-je mindkét csoportban lekopott, de  

az B-végűeknél – az eredetileg szintén az igetövéhez tartozó –  kötőhangzókkal olvadt össze �!<-szé: 
,���JQ�!Q<; 

a �!-végűeknél közvetlenül járul az ige tövéhez: �=(&Q<. 
S/3-ban az eredeti -�! rag �-ja  

az B-végűeknél kiesett, a megmaradt ! pedig az előbb említett � kötőhangzóval olvadt össze �!-jé: ,���JQ�Q!; 
míg a �!-végűeknél a �! szótag :!Qvé gyengült, és megint csak közvetlenül járul a tőhöz: �=(&Q:!F 

P/1-ben és 2-ben az eredeti Q��# és Q�� nem változott meg egyik csoportban sem, 
 de az B-végűeknél 4 illetve � kötőhangzóval járul a ragozási tőhöz: ,���JQ4Q��# illetve ,���JQ�Q��, 
 míg a �!-végűeknél kötőhangzó nélkül kapcsolódik a tőhöz: �=(�Q��# illetve �=(�Q��. 
A Pl/3-ban az eredeti -#�! 
 az B-végűeknél a kötőhangzós -4#�!Qből változott -4>:!-vá (a #� pótlónyújtásos kiesésével): ,���JQ4>:!W#X, 
 a �!-végűeknél pedig egy „szabálytalan” � került eléje (az aor. -:�# analógiájára), és ezt követően az B-
végűekéhez hasonló hangváltozás játszódott le: az -�#�! -�:!-vá alakult: �!(�Q�:!W#XF 
 
A �!-végűeken belül külön csoportot képez négy, igen gyakran előforduló ige, melyek mind a három 
igeidőben sajátos ragozási sorral rendelkeznek:  

�=(&�! (tesz),  

�=�B&�! (ad),  

z&�! (küld, ereszt) és  

z:�&�! (állít, áll). 

A �=(&�! mellett így fest a másik három ige praesens imperfectum activi indicativus-a: 
 
imperfectum-tő: �!�BQ; �!�4Q       ’adok’ 

 singularis pluralis 

1. személy �=�BQ�! �=�4Q��# 
2. személy �=�BQ< �=�4Q�� 
3. személy �=�BQ:!W#X �!�"Q�:!W#X 
infinitivus �!�"Q#�! 
 
imperfectum-tő: P&Q; P�Q                 ’küldök’ 

 singularis pluralis 

1. személy z&Q�! z�Q��# 
2. személy z&Q< z�Q�� 
3. személy z&Q:!W#X PQ[:!W#X u P�Q�:!# 
infinitivus P�Q#�! 
 
imperfectum-tő: P:�&Q; P:��Q       ’állítok’ 

 singularis pluralis 

1. személy z:�&Q�! z:��Q��# 
2. személy z:�&Q< z:��Q�� 
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3. személy z:�&Q:!W#X P:�Q[:!W#X u P:��Q�:!# 
infinitivus P:��Q#�! 
 
Megjegyzések: 
1. E négy igének aktív praesens imperfectum alakjaira az jellemző, hogy egyes számban a hosszú, 
többes számban rövid tövükhöz járulnak a ragok.  
2. Imperfectum-tövük az igető reduplikációjával keletkezett: �BQ → �!�BQ; iQ → P&Q;  
:�&Q → P:�&QF A kettőzés az ! segítségével történik, szemben a perfecta reduplicatio � hangjával.  
 

(c) cselekvő aor istos   
Ebben az igeidőben a végződések többes számban szintén kötőhangzó nélkül járulnak az igetőhöz, 
egyes számban pedig megjelennek ugyan a kötőhangzók, de az eredetitől sajátosan eltérő alakok 
használatosak. 
 
igető: (&Q; (�Q      ’tettem’ 

 singularis pluralis 

1. személy jQ(&Q,� jQ(�Q��#   
2. személy jQ(&Q,�< jQ(�Q�� 
3. személy jQ(&Q,�W#X jQ(�Q:�W#X 
 
igető: �BQ; �4Q     ’adtam’ 

 singularis pluralis 

1. személy jQ�BQ,� jQ�4Q��#   
2. személy jQ�BQ,�< jQ�4Q��   
3. személy jQ�BQ,�W#X jQ�4Q:�#   
 
igető: iQ; �Q      ’küldtem’ 

 singularis pluralis 

1. személy |Q,� ��Q��#   
2. személy |Q,�< ��Q�� 
3. személy |Q,�W#X ��Q:�W#X 
 
Megjegyzések. 
1. Az idetartozó három ige aoristos activi alakjaira nemcsak az jellemző, hogy egyes számban a 
hosszú, többes számban a rövid mgh-s tőhöz járulnak a ragok, hanem az is, hogy az egyes számban a 
, hang fejezi ki az aoristos-t. Az B-végűek gyenge aoristosában megjelenő : egyáltalán nem jelenik 
meg, a gyenge aoristosra jellemző � kötőhangzó pedig csak egyes számban. A többes számban tehát 
sem :, sem � nincs, és a múlt idejű ragok közvetlenül kapcsolódnak az ige rövid mgh-s tövéhez. 
2. A z:�&�! aoristosa más séma szerint ragozódik; róla később lesz szó. 
 
 
Gyakorlatok   
 
1. Az üresen hagyott helyekre írja be az 4e�� megfelelő személyű alakját!  
 
a:��; .40 Y#��7��4>:! �^# �!"#>:4# �P �J���!v 
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FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
 
4e:(�; �=< �ev 
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
 

)�=.4>< 4M, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF; �=#� `# �q :A!:�q d�h Y.�,��!#�#F 
 
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ��0�� .�#��< ��7��74!F 
 
i��3< FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF; � :J �� 4M, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
 
`�� �n# 4_, �)�! #�E; FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF �< A7\ ���4# ,���.7����:(�!F 
 
 
2. Gyakorlatok cselekvő participiumokkal (a táblázatban csak a hímneműeket adtuk meg).  

imperfectum  gyenge aoristos  erős aoristos futurum 

���B#  ��2�<        --   ��2B# 
.4!*#   .4!E:�<        --  .4!E:B# 
�)�*#   �)�E:�<        --  �)�E:B# 
.�=(B#  .�=:�<        --  .�=:B# 
,4�=%B#  ,4�=:�<              --                  -- 
��B#      --  Y���N# �2B# 
��7B#               --  `#��,N#  4a:B# 
�=,�B#      --  ��,N#  ��2"��#4< (dep.) 
WY.4-X���#B#     --  ���N#              -- 
jAB#                --  :AN#            :AE:B#; k2B# 
`7A"��#4< (dep.)    --  `�(N#  `��>:"��#4< (dep.) 
��#(�#B#      --  ��(N#  �E:B# 
��#(�#B#      --  ��(N#  ��(&:"��#4< (dep.) 
�����#B#     --  ���N#  �& "��#4< (dep.) 

 
(a) Változtassa meg a participiumok alakját a zárójelben megadott egyetlen szempont szerint! 
���40:�! (→ impf.):     .�=:4#�! (→ fem.): 
��2�#�� (→ fem.):     ,4�=:�# (→ pl.): 
�=,�4>:�! (→ aor.):     4a:4#��< (→ sing.): 
Y���4J:&< (→ fut.):     `�(4J:S (→ pl.): 
��74J:&< (→ neut.):     ���"#�4< (→ impf.): 
`#��,"#�B# (→ fem.):     �E:B# (→ gen.): 
 
(b) Tegye ki az ékezeteket! 
 
��#(�#4#��; ��(4#��; ��(4>:�; ��(4>:&<; .4!4>#; .4!4>#��<; .4!&:�#�4<; .4!&:S;  

��(4#; �&:4#; Y24#��<; Y�4#��<; Y���4#��<; Y�4#�B#; Y�4>:B#; Y�4>:!#F 

 
(c) Fordítsa le a zárójelben szereplő mondatokat participiumos szerkezettel, ügyelve a megfelelő aspektusra! 
 
…………………. (amint azt megértette [ti.Sz.]) 9����& Y.��(�#F 
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…………………. (amint azt megértették [ti. Sz. és K.]) 9����& ,�] +���4< Y.��(4#F 

9����& .74:��(�# �^# .���7� (�*# F…………………………… (hogy meggyőzze őt). 

�,4>4# ��< 9����&< …………………… (ahogy győzködte őt). 

9����& j.�!:� �^# �=� y,�!# ………………………… (villámmal a kezében)F 

�\ `#4A��3 �&�7] ……………………… (mert gyengélkedik). 

�\ `#4A��3 �>#�!2] ……………………… (mert gyengélkednek). 

C �E��7; �\ `#"A��! �4! ……………………… (azzal, hogy egyfolytában beszélsz). 

C �E��7; �\ `#"A��! �4! ……………………… (amikor beszélek). 

j��(4# i�[< ……………………… (hogy a pásztorok terelik a nyájat). 

………………………………… (a fejét, miután levágták,) `,"�!:�# .7^< �^# Z
(B#�F 

d �!4#J:4< `#��>A� ��3< �>#�!2]  ………………………………… (amikor éppen éppen vágták 

le Orpheusz fejét). 

Orpheusz: G
7��J<; G
7��B< 

 
4. Egy sor –  egy eset; egy oszlop – egy szó; töltse ki az üres helyeket! 
 
 Y����:!#     
   �&��7B#   
     ."��! 
�40�4#      
  .���7�<    
    �74#��=  
 
5. Egy sor  – egy igealak; egy oszlop – egy ige; töltse ki az üres helyeket! 
 
,�,"�!,�<       
 j.�!:�#      
     j�!,��<  

      Y���3��! 
—   ��E:B    
  `.4!�3�4     
—    ��#(�#4#��!   

 
 
6. ��< - “egy”, “egyetlen”; 4M��=< - „egy sem”, „senki” 
(a) Fordítsa le az alábbi mondatokat, és tegye be a leginkább odaillő alakot a megfelelő esetben! 
 
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF A7"#4# `# �h �#�7T j��!#�#F 
 
4P G�(&#�34! j.�� �# FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF �*# :�7��&�*#F 
 
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF �*# ��!�"#B# 4e��! ,�,"#.  
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�f< ."��!< 4M �&��=4!< .�7��B,� 4M�n ������43< 4M�' ���T FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF. 
 
G�#�!4A=< Y#��.=:�B<D j��,� �J4 �n# (>����7�<, >P^# �n FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF �^ l#4�� �!(7!���&#. 
 
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF jA4��# �=�4>< Y��' � �4g< �4!B�4J<. 
 
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ���&< �>#�!,^< `7*F 
 
9!,��=�< 4M,��! `�.=��D FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF �eA�# d �J�!..4<. 
 
`# FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ."��! `��#"��(� `�N �� ,�] �=�4< �4>F 
 
 
* i `�.=< `�.=�4< remény 
** reményén felül, “amikor már nem is remélte” 
 
(b) Fordítsa görögre! 
Semmink sincs. Egyetlen kecskét sem látok. A hírnökök közül egyik sem mondja ugyanazt. Egyetlen 

percre (=idő) sem akarlak látni. Egyetlen versenyt sem nyerünk meg. Egyetlen nőnek sem mondom 

el, amit látok. Egyetlen bíróra sem bízza a döntést. 

 
 
7. Az imperativusos parancsokat alakítsa át ,���J�! + acc cum inf-es szerkezetté! Az első parancsot kapcsolja 
participium coniunctumos szerkezettel! A személyes névmásokat értelemszerűen használja! 
 
Például: $�g< �&:= �4! − Y#����n �\# ��:��7� ��< �>#�!,"<F Y#�,"�!:4# �^ j��7>4#F → 

`�n �n ,���J�! $�g< Y#����"#�� �\# ��:��7� ��< �>#�!,^< Y#�,4�=:�! �^ j��7>4#F  

 
`�N �&�! �h .��7= − ���n �^ ���4#F `�(n .7^< �^# �4>,"�4#F 
 
���3< ���� �h #��#=:,T − Y,7!�*< :,".�! �f< �>#�3,�<F ,73#4#F 
 
d Y����"< �&:= �4! − (�77�3F .74:��47�0:4# �M�E#F 
 
��#���"< �&:! �q �>#�!,= − `.�#��(n �)< �\# 9.�7�&#F ��#� .�7G `�4=F 
 
4P ��74#��< ��:! �43< #�4!< − ���.��� .7^< �^# �7,�4#F .��J:��� �)< �^ Z��!4#F 
 
:g � < i�3# − Y,4J:��� `�40F �\ �M�^# Y.4,��=#���F  
 
 
8. Alakítsa át szenvedő mondattá! 
Például: Y#����2� �^# l74�4#F  → Y#�����& d l74�4<F 
 
�\# ,����&# �M�40 `.4=&:� ��>,\#F 
 
.74:E���!�4# �^# -4:�!�*#� �h �!=F 
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�\# ��,�&7=�# ��7�:(�! `,�3#4# �#��,�:�F 
 
j.�!:� �4g< Y7=:�4>< �*# G�A�!*# `.] �\# �#&:��=�# Y.&#��:�!F 
 
�^# �!"#>:4# �J���! Y#��7��4#F 
 
�^# �#�,�� �)< �\# �=�&�4# `,"�!:�F 
 
4M �"�T i�[< j.�!:�<F 
 
.7^< �^# �#�,�� ��[< j.�� �F  
 
4P i���4#�< :� �#��,�:�#F 
 
 
9. Olvasd és fordítsd! 
 
:���4< �=(&< �q ,����qF 

(>����7� Y#�7] �=�B:!#F 

(7"#4# �4! �!(��:!#F 

`# A�!7] �\# ��,�&7=�# �=(&�!F 

4P (�4= �4! �\# #=,&# �!�"�:!#F 

`# �43< �=�4!< :� �=(���#F 

4M,40# O�B7 i�3# �=�4��v 

`, A�!7^< �M�h .!�3# �=�B�!F 

:�7��&�^< �# �"�4# �=�B<F 

�4J:�� �=(4>< �43< (�43< �=(���F 

 

(>����7� Y#�7] j�B,�F 

���4# `,�=#S j�B,�<v 

.40 �^ �7��4< j(���v 

A7>:40# :����#4# �h #!,*#�! j(�:�#F 

.4��f< Y��(f< �e��< ��3# j�4��#F 

�40�4# �^# #"�4# �M�^< j(&,�<F 

�"�� d -4�>,7��&< Y#�(&,� �h G�."��B#! �h �&�=T.  

j�4�� �\# ."�!# �!4#>:=T �h 9>7�,4:=TF 

�=�# �7�A�E# �4! j�4:�#F 

`# �43< �=�4!< �M�^# j(&,�F 

Y#��=(&�!  felajánl  

�=(&�! `# + dat  vkik közé sorol 

�"�4# �=�B�!  számot ad 
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� 
1. ,":�4# �"#��, �^# �M�^# �.�#�B#, 4_�� �!< (�*# 4_�� Y#(7N.B# `.4=&:�#, Y��' 

'# Y�] ,�] j:�!# ,�] j:��! .07 Y�=%B4#. 
Hérakleitosz 30. töredéke 

Y�=%B4<; Y�=%B4# örökéletű, örökkévaló   
 
2.  �=< :4! .��E7v 
 ."(�# �*# �E�B# �ev 

�=< :4! .��7^< .��E7v 
�=< �E�&7v 
�=< �&�7^< .��E7v 
."(�# �*# �E�B# `:�!v 

  j:�!# :4! G�."��B# -��7h4< ,�] $�g< H�7,�34<v 
.40 ��0�� �f P�7� `:�!#v 

Arisztotelész: Az athéniak állama 55.3 nyomán 
 
�E�4<; �E�4>; d község, démosz  
H�7,�34< házvédő (tkp. kerítésvédő) 

P�7"#; P�740; �" szentély 
-��7h4< atyai, ősi   

 
Ki tehette föl a fenti kérdéseket, kinek és milyen szituációban? 
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12. NEM LESZ EBBŐL BAJ, ZEUSZ? 
HÉPHAISZTOSZ ÉS ZEUSZ 

� 
���9�
9  

     �= ��; C $�0; ��3 .4!�3#v y,B ��7; �< `,���>:�<; jAB# �^# .���,># o2J���4#; 

�) ,�] �=(4>< ��4! �!� .�&�q �!�����3#F  

$�/9  

     �x ��; C b���!:��t Y��f �=��� �4> �\# ,����\# �)< �J4 ,���#��,N#F  

���9�
9  

     -�!7� �4>; �) ���&#�v .7":����� �G 4x# �Y�&(n< m.�7 (���!< :4! ��#�:(�!F  

$�/9  

     �40�4 �M�"; �!�!7�(�#�= �4! �^ ,7�#=4#t �) �n Y.�!(E:�!<; 4M #0# .7*�4#  

o7�!%4��#4> .�!7�:S �4>F Y��f A7\ ,�����7�!# .�#�] �h (>�h �&�n �����!#t  

Y."��>��! �f7 �.^ �*# ��=#B#; �z �4! �^# `�,����4# Y#�:�7��4>:!#F  

���9�
9  

     
M ,�,"# �!; C $�0; .4!E:4��#v o2g< �f7 d .���,J< `:�! ,�] 4M, Y#�!�B�]  

4M�n ,��f �\# �)�E(>!�# ��!N:���= :�F 

$�/9 

     +���#��,� �"#4#; C b���!:��; (�77*#t 4e�� �f7 `�� �^ :J���74#F  

���9�
9  

     +��4=:Bt �= �f7 A7\ .4!�3# :40 ,���J4#�4<v �= �40�4v ,"7& j#4.�4<v ����;  

C $�0; ,�,^# �eA�< `# �q ,����qt �),"�B< �40# o2J(>�4< ':(� �&�!,�J�&# �.^  

�\# �E#!��� .�7(�#4# %B4�4#*# ,�] ��0�� j#4.�4#t ' .4> :�7��".��4#; 4M  

,����\# j��(�< jAB#F i �n .&�� ,�] .>77!A=%�! ,�] �\# Y:.=�� �!#�::�! ,�]  

�^ �"7> .����! ,�] �^ ���!:�4#; ,��\ .�#> ,�] Y,��=� ����#&��! �\ `# �7�A�3t  

���>,*.!< ��#; Y��f ,4:��3 �40�4 i ,"7><F I:��; C $�0; ��=B�7� �4! Y."�4<  

`��>E:�< ��& �M�E#F  

$�/9  

     G��J#��� �)��3<; C b���!:��t .�7(�#4< �f7 Y�] `(��E:�! ��#�!#F `�� �G 4x#  

�" �� `.G `�4] 4M�n# Y#�!���BF  

���9�
9  

     �40�G j(��4#t `�4] ���E:�! �f �4!.�; ,�] ��& :>#�7.�:B �M�E#F  

$�/9  

     �a :4! 8��!4#; 4O�B .4=�!t .�\# 4e�� m�! Y�>#��B# `7�<F 
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Igék    fut   aor     perf  p aor       m-p perf 
Y#�Q:�7��BY#�Q:�7��BY#�Q:�7��BY#�Q:�7��B kiborít, kiugraszt         Y#�:�7� B Y#�:�7� � Y#�:�74��  Y#�:�7��&# Y#�:�7����!   
Y#�!���B ellenkezem       
Y.�!(�B     nem engedelmeskedik  Y.�!(E:B   �.�=(&:�     
Y."�4<  „add cserébe” 
Y."��>��! elpusztul 
�=�#4��!�=�#4��!�=�#4��!�=�#4��! létrejön        ��#E:4��!    `��#"�&#  ���4#�  ─   ����#&��! 
�!����#B�!����#B�!����#B�!����#B kettévág   később    �!����4# �!�����&,� �!���E(&#   
`��>�B   eljegyez, feleségül ad `��>E:4��! ���J&:� ���J&,�    
`7�B`7�B`7�B`7�B + gen kíván, vágyik vmre (a többi alakja az j7���!–ból)       
%B4�4#�B élve szül, világra hoz 
':(�  → �)�= „voltál” 
,���Q��7B  lesújt 
,4:��B,4:��B,4:��B,4:��B ékesíti, szépen áll neki ,4:�E:B    `,":�&:� ,�,":�&,� `,4:�E(&#  ,�,":�&��!  
��=#��=#��=#��=#4��!4��!4��!4��! megőrül   később    j�&#� ���&#�  ─  ─ 
��!"4��! szülni segít, bábáskodik 
�������!���!���!���! + dat   gondja van vknek (dat) vmre (nom)  

        ���E:�!      `���&:� �����&,�   ─  ─ 
����B  habozik          ����E:B     `����&:�      ─  ─  ─ 
o7�=%Bo7�=%Bo7�=%Bo7�=%B   haragít (act), haragszik (med)  

később       �7�!:�      ─         �7�=:(&#    �7�!:��! 
.���B  forgat   később     j.&��      ─  ─    .�.����!  
.�!7�4��!.�!7�4��!.�!7�4��!.�!7�4��! + gen. próbára tesz vkt; megtapasztal vmt (gen) 
            .�!7�:4��!  `.�!7�:��&#     ─  ─   .�.�=7���!  
.&��B  ugrik, ugrál         .&�E:4��!   j.&�&:� .�.E�&,�  ─  ─  
.>77!A=%B fegyvertáncot jár 
:>#Q�7.�%B:>#Q�7.�%B:>#Q�7.�%B:>#Q�7.�%B elragad         :>#�7.�:B :>#E7.�:� :>#E7.�,� Q&7.�:(&#    QE7.�:��!  
�!#�::B ráz          �!#�2B    `�=#�2�      ─       `�!#�A(&#   

Főnevek 
Y:.=<; Y:.=�4<; i     pajzs  
�"7>; �"7��4<; �"  dárda 
`�,����4<; `�,����4>; d  agyvelő 
(>�"<; (>�40; (>�"<; (>�40; (>�"<; (>�40; (>�"<; (>�40; d d d d   erő, lendület 
,"7&; ,"7&<; i ,"7&; ,"7&<; i ,"7&; ,"7&<; i ,"7&; ,"7&<; i       lány 
,"7><; ,"7>(4<; i   sisak 
,7�#=4#; ,7�#=4>; �"  koponya 
�=(4<; �=(4>; d �=(4<; �=(4>; d �=(4<; �=(4>; d �=(4<; �=(4>; d   kő 
��=B�7�; ��!B�7*#; ��    bábaasszony fizetsége 
��#!�2; �E#!��4<; i   agyhártya 
.���,><; .���,�B<; d   bárd (i-tövű!) 
.�&�E; .�&��<; i .�&�E; .�&��<; i .�&�E; .�&��<; i .�&�E; .�&��<; i   ütés 
:�7��".��4#; :�7��4.��4> �" tábor, sereg 

Melléknevek 
Y�J#��4<; Y�J#��4#Y�J#��4<; Y�J#��4#Y�J#��4<; Y�J#��4#Y�J#��4<; Y�J#��4#  lehetetlen 
Y,��34<; Y,��=�; Y,��34#  érett 
Y�&(E<; Y�&(�< WQ(40<XY�&(E<; Y�&(�< WQ(40<XY�&(E<; Y�&(�< WQ(40<XY�&(E<; Y�&(�< WQ(40<X igaz 
�7�AJ<; �7�A�3�; �7�AJ�7�AJ<; �7�A�3�; �7�AJ�7�AJ<; �7�A�3�; �7�AJ�7�AJ<; �7�A�3�; �7�AJ rövid 
���>,*.!<; ���>,N.!�4< bagolyszemű 
j#4.�4<; j#4.�4#  fegyveres 
����<; �����&; ������<; �����&; ������<; �����&; ������<; �����&; ����������  nagy 

o2J(>�4<; o2J(>�4#  ingerült, ideges 
o2J<; o2�3�; o2Jo2J<; o2�3�; o2Jo2J<; o2�3�; o2Jo2J<; o2�3�; o2J  éles; csípős 
8��!4<; 8R�=�; 8��!4#8��!4<; 8R�=�; 8��!4#8��!4<; 8R�=�; 8��!4#8��!4<; 8R�=�; 8��!4#  könnyű 
:J���74<; :J���74#  hasznos 

Határozószók, névmások 
Y#�!�B�=            vér nélkül 
�),"�B<     joggal, érthetően 
`# �7�A�3   rövid idő alatt 
�x ��    rendben 
'''' .4> .4> .4> .4>    nyilvánvalóan 
,�] ��0��   ráadásul 
�"#4#    csak 
.�#>.�#>.�#>.�#>    nagyon 
�Y�&(�< L �f Y�&(�<  igazán 
�&�!,40�4<; Q�J�&; Q40�4 ekkora  
�^ `.G `�4=          a magam részéről 

Kötőszók, partikulák, elöljárószók 
�40#   hát ezért 
,���,���,���,��� + acc  szerint 
.�E#.�E#.�E#.�E#      bár 
I:I:I:I:��������   úgyhogy (következtető) 
�."�."�."�." + acc  alatt, alá



12. olvasmány 125 

� 
oxigén, monolit, neo-, mezo-, paleolitikum, litográfia, eutanázia, evangélium, Eugénia, eufémizmus, 
eufória, eukaliptusz, empírikus, mánia, monológ, monogám, stratégia, glaukóma, hárpia, Harpagon 
 
 

Nyelvtan  
Igeragozás 
 
(1 ) optativus imperf ec tus  
képzés: imperfectum-tő + cselekvő optativus-végződések* 
 
*három elemből állnak össze: 4 kötőhangzó + ! módjel + aktív jelen idejű személyragok 
     
jelentés:  1. önállóan: óhajtás, teljesíthető kívánság kifejezésére:  

jA4!�! Y:.=�� ’bár volna pajzsom’, ’pajzsot szeretnék’; 
melyet gyakran az �a(� vagy �) �f7 ’bárcsak’ vezet be:  

�a(� Y:.=�� jA4!�!F  �) �f7 Y:.=�� jA4!�!F  
   

2. �) után: lehetséges feltétel kifejezésére: �) jA4!�! Y:.=�� ’ha volna pajzsom’ (lásd a 20. olv. 
Nyelvtanát). 
 
imperfectum-tő: `AQ 

 singularis pluralis 

1. személy jAQ4Q!Q�! jAQ4Q!Q��# 
2. személy jAQ4Q!Q< jAQ4Q!Q�� 
3. személy jAQ4Q! jAQ4Q!Q�# 
 

 
cselekvő optativus-végződések 

 
 singularis pluralis 

1. személy Q4!�! Q4!��# 
2. személy Q4!< Q4!�� 
3. személy Q4! Q4!�# 

 
(2 ) az erős aor isto s in f init i vusa  mediumban  
képzés: aoristos-tő + Q�:(�!  
 
igető: ���Q →  ����:(�! 
 
(3) az erős  aori s tos part ic ipiuma mediumban 
képzése: az ige aoristos-töve*   +  Q4��#4< 
     Q4��#& 
     Q4��#4# 
ragozása: az 4- és &-tövűek szerint 
jelentése:  az ige alapjelentésétől függően mediális vagy cselekvő, gyakran előidejűséget fejez ki. Például: 
,J,#4< ��#4��#4< ”hattyúvá válva”, „miután hattyúvá vált”. 
 

* Lásd alább Igeragozás 5. 
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(4 ) a �!-végűek praes ens imperf ec tum medio-passivuma  
 
imperfectum-tő: �!(�Q       pl. 'magának letesz’       imperfectum-tő: P�Q   pl. ’törekszem’ 

 singularis pluralis singularis pluralis 

1. személy �=(�Q��! �!(�Q��(� z�Q��! z�Q��(� 
2. személy �=(�Q:�! �=(�Q:(� z�Q:�! z�Q:(� 
3. személy �=(�Q��! �=(�Q#��! z�Q��! z�Q#��! 
infinitivus �=(�Q:(�! z�Q:(�! 
 
 
imperfectum-tő: P:��Q   pl. ’felállok’         imperfectum-tő: �!�4Q pl. ’adok a magaméból’ 

 singularis pluralis singularis pluralis 

1. személy z:��Q��! P:��Q��(� �=�4Q��! �!�"Q��(� 
2. személy z:��Q:�! z:��Q:(� �=�4Q:�! �=�4Q:(� 
3. személy z:��Q��! z:��Q#��! �=�4Q��! �=�4Q#��! 
infinitivus z:��Q:(�! �=�4Q:(�! 
 
Az eredeti mediális végződések (lásd a 11. olvasmány Nyelvtanát) tehát minden változtatás nélkül 
kapcsolódnak a rövid mgh-s imperfectum-tőhöz. Ugyanígy ragozódik a �J#���! (vagy az Y."��>��!) 
ige is: 
 
imperfectum-tő: �>#�Q  ’képes vagyok’ 

 singularis pluralis 

1. személy �J#�Q��! �>#�Q��(� 
2. személy �J#�Q:�! �J#�Q:(� 
3. személy �J#�Q��! �J#�Q#��! 
infinitivus �J#�Q:(�! 
 
 
(5 ) praesens per f ec tum medio-passivum 
képzés: (reduplikált) perfectum-tő + eredeti medio-passzív személyragok (kötőhang nélkül!) 
 

     perfectum-tő: ��Q��#&Q           ’lettem’ 
 singularis pluralis 

1. személy ��Q��#&Q��! ��Q��#EQ��(� 
2. személy ��Q��#&Q:�! ��Q��#&Q:(� 
3. személy ��Q��#&Q��! ��Q��#&Q#��! 

 
Névszóragozás 
 
(1 ) >-tövű mel léknevek 

névszóragozás 
 
  

 
  I. deklináció (�-tövűek)                 II. deklináció (4-tövűek)                      III. deklináció     

 
                                
                                  
                                 

                               mássalhangzó-tövűek         !Qt. és >Q>Q>Q>Qtövűek          kettőshangzó-tövűek 
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o2J<; o2�3�; o2J 
 
szótő: o2>Q és o2�Q (< Q�VQ), illetve o2�!�Q              ’éles’ 
 masculinum femininum neutrum 
 singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis 

nominativus o2J< o2�Q�< > o2�3< o2�3� o2�3�! o2J o2�Q� 
accusativus o2JQ# o2�3< o2�3�# o2�=�< o2J o2�Q� 
genitivus o2�Q4< o2�QB# o2�=�<  o2�!*#  o2�Q4< o2�QB# 
dativus o2�Q! > o2�3 o2�Q:!W#X o2�=R o2�=�!< o2�3 o2�Q:!W#X  
 
 
(2 ) ����<; �����&; ���� 
 
szótő: ����Q és �����4Q; illetve �����&Q       ’nagy’ 
 singularis pluralis 
 masculinum femininum neutrum masculinum femininum  neutrum 

nominativus ����< �����& ���� �����4! ������! ������ 
accusativus ����# �����&# ���� �����4>< ������< ������ 
genitivus �����4> �����&< �����4> �����B# �����B# �����B# 
dativus �����T �����S �����T �����4!< ������!< �����4!< 
 
 
(3) tőszámnevek  
 

1 �e<; �=�; k# (ragozását lásd a 11. olvasmányt) 
2 �J4 
3 �7�3< (m-f), �7=� (n) 
4 �����7�< (m-f), �����7� (n) 
5 .�#�� 
6 k2 
7 �.�� 
8 o,�N 
9 `##�� 
10 ��,� 

 
nom �J4 �7�3< �7=� �����7�< �����7� 
acc �J4 �7�3< �7=� �����7�< �����7� 
gen �>43# �7!*# �����7B# 
dat �>43# �7!:=# �����7:!# 
 
Az első tíz tőszámnév közül csak az első négy ragozható. 
  
Gyakorlatok   
 
1. Tegye a megfelelő optativus-i alakba, és egészítse ki egy tetszőleges szóval! Például: jAB → jA4!�! Y����"#F 
 
��7�!< → 
o7�=%�! 
��#(�#4>:!# 

�!#�::��� 
�=,�B 
,4�=%�!< 
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2. Tegye med-pass.-ba! Például .�.�=��>,� → .�.�=��>��! 
 
.�.4!E,���# → 
.�.4=&,�< 
.�.4!E,��� 

���>,� 
,�,":�&,� 
���J,�:!# 

 
3. Írja be a zárójelben álló ige optativusát a megadott számban! 
 
�a(� �� .�#��< FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF W���.B; P/3) 

�a(� FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ,>40:� W��#(�#B; S/2) 

�a(� �\ FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF �^# .���7� Wo7�=%B; P/1) 

�) �f7 �7=� :N���� FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF WjAB; S/1) 

�a(G `�n i �E�&7 .7^< (�34# FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF W.��.B; S/3) 

 

4. Az alábbi mondatokból a következő esetben álló melléknevek hiányoznak: �7�A��; �7�A�3; �7�A�B#;  

�7�A�4<; �7�AJ; �7�A�3< (nom); �7�A�3< (acc); �����&#; ������; o2J; o2�:!F Illessze be őket!  

 

�\# �n# ,����\# FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF jA�!; �4g< �n ."��< FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F 

 
Y��' 4z �' `��J(�# P:����#4! k#� (>�^# jA4#��<  
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF  �\ .���,�::! FFF ��A4#�4F 
 
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF  �' j�! .7^< ��[< ��3 �).�3#; C �#�7�< �!,�:��=F 
 
+7�B#:   C .4��f ��2�< `# FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF  �"�T ,�,�.  

��!7�:!�<:   :4= �', Y��f .��7=�! FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF  ,�] :B�E7!�.  
 

m�! �n# FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF  �4g< �"�4>< `.4!E:�#�4, 4M (�>��%B �M�*#·  
 
�*# ��A#*# �P �n# �"�4>  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF  ��4#��!; �P �n 4M��#"<F 
 
Y.",7!#�= �4!, C �=#B<· FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ��7 �! ��2B :4!.  
 
.�!7*��! �!f FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF  �).�3#F 
 
��".4�."< �&:! .�7] �^# G�7!�*#� .4���^# FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF  �e#�! O�B7F 
 
 
5. Fordítsa le a zárójelben szereplő szavakat, ügyelve az igék vonzataira! 
 
(két édes almára ) FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF `7*:!#F  

(az édes almákat négy részre = ”négyre”) FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF �!�!7E:BF 

(három hatalmas dárdát) FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF .����!F 

(a bor savanyú) FFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ����#&��!F 

�!� .�&�q (két éles követ) FFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFF �!����4#F 

(öt hatalmas kígyóval) FFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFF `#��JA4��#F 

 



12. olvasmány 129 

édes    ��>,J< Q,�3� Q,J savanyú     o2J<; o2�3�; o2J 
 
6. Ki kinek a kicsodája? Határozza meg! 
.��E7 – �E�&7; >P"<– (>���&7; Y����"< – Y����E; (�34< – (�=�; �#&7 – �>#E 
 
Például: ��#���4< WH���#&X → �#&7 H���#&< 
 
b�,�B7 W-7=��4<X → 

b�,�B7 WG���2�#�74<X → 

G�#�74��A& Wb�,�B7X → 

+�:�B7 W	E��X →  

+�:�B7 W-4�>��J,&< -�4<X → 

$�J< W+�:�B7X → 

b�!�&< W	E��X → 

b�7� W$�J<X → 

�&�E�&7 -�74< W-�7:��"#&X → 

H�7�,��< W-�7:��"#&X → 

�40:�! W�#&�4:J#&X → 


)�=.4>< WG�#�!�"#&X →

 
7. Fordítsa le az alábbi mondatokat a megadott igeidőkben! Ügyeljen az igék vonzataira! 

Az apa a vendégbarátjával jegyzi el (praes. impf. +  fut.) a lányát. 

Az anya segítette (aor.) lányát a szülésben. 

Két csecsemőről is gondoskodni fognak a szülők (aor. part. -mal). 

A fivérek nem engedelmeskedtek (praet. impf. + aor.) a nagybácsinak. 

Amikor meghallotta férjét (aor. part.), a feleség már nem habozott (aor.). 

Öt drachmát (i �7�A�E) kért (aor. + perf.) a fiától. 

Ha képes vagy, akadályozd meg (aor. + impf.) a tüzet! 

Csapjatok (aor.) a kígyóra, ahogy csak tudtok! 

 

8. Kiegészítés a 4. olv. Nyelvtan 1. (b)-hez. Néhány ige mediális alakja szűkebb, átvitt jelentést is kifejezhet a kevésbé 

speciális értelmű aktív alakhoz képest, például:   

Y.4�=�B�! ’visszaadom’, ’megadom’ –  Y.!�=�4��! ’eladom’ vmnnyiért (gen). 

Ennek figyelembe vételével, olvassa és fordítsa! 

�7=B# o�4�*# Y.4�=�4��! �f 8"��F 

�7=B# o�4�*# 4M �J#���! Y.4�=�4:(�! �f 8"��F 

�*# .�#�� �7�A�*# �\# m�&# Y���&# Y.4�=�4:(�v 

�����7�< �e��< A7\ i�[< `# �7�A�! Y.4�=�4:(�!F 

�E#�� .�3�� Y.4�=�B�= :4!F 

4M,40# Y.4�=�4:�! i�3# �f �"7��� ��0��v 

�7�A��< Y.4�=�4#��! �\# ."�!#F 

4M, Y.4�=�4��# ��3# �f< .�&�f<F 

�J4 Y:.=��< Y.4�=�4#��! �M�43<F 

�f< �J4 Y:.=��< Y.4�!�"�:!# �M�43<F 

d #"�4< �M�^< Y.4�=�B:! �h >Ph �f �40 .��7"<F 

�f �40 .��7^< 4M��#] Y.4�=�4��!F 
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9. Hányan vannak, hányan voltak? Írja be a megfelelő számnevet! 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF :4�4= 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF @�7!��< 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF �40:�! 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF `.] �E��<

%*#�! `.] ��< ��< �):! FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F 

�=� �7�A�E `:�! FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF l�4�4!F 

�a:4�4! �� �):!# �)< �f �!,�:�E7!� FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF , �=� �q �>�q �,�:�S. 

Y7A"#�B# �*# G�(E#&:!# o#"���� 4P  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF �7A4#��<.  

d �n# G�#�2��"7�< �&:] .07 ,�] O�B7 ,�] Y�7� ,�] ��# :�4!A�3�  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF �e#�!F  

 
YE7; Y�74<; d   levegő 
�7AB#; 4#�4<; d  tisztségviselő 

�!,�:�E7!4#; �"   bíróság 
:�4!A�34#; �"   elem 

k,�:�4<; &; 4#  mindegyik  �>�E; i   phülé, “törzs” 
 

10. Ismételje át az eddig tanult hangsúlyozási szabályokat (lásd az 1., 2., 4., 5., és 8. olvasmány Nyelvtanát), majd írja 

le mondatokra és szavakra tagolva, valamint ékezetekkel és hehezeti jelekkel ellátva a következő részletet, melyet az 

ókori írásmód egyik „szigorúbb”változatának megfelelően bármiféle elválasztó- és írásjel nélkül, nagybetűkkel közlünk! 

Ha elkészült, hasonlítsa össze a nyomtatott változattal! Ha hibátlan, �_ ��. Ha valahol hibázott, próbáljon rájönni, 

melyik szabályt nem vette figyelembe!  
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11. Nézzen utána Kerényi Károly Görög mitológiájában, sikerül-e Héphaisztosznak elrabolnia és feleségül 
vennie Athénét? 
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� 

1.  �)�] �G `�� (�7�.B# �n# G�#>��=4!4 �#�,�4<  

        ,�] �4>:�B# `7��^# �*74# `.!:����#4<F 

2. `# �47] ��# �4! �[%� �������#&; `# �47] �G 4e#4<  

        G�:��7!,"<t .=#B �G `# �47] ,�,�!��#4<F   

Arkhilokhosz 1. és 2. töredéke 

�*74#; �N74>; �"  ajándék, adomány 
G�#>��!4<; G�#>��=4!4 = G�#>��=4> Enüaliosz: 
„Harcias” (harci isten v. Arész mellékneve)  
`.!:����#4< + acc  értő 
`7��"<; `7��E; `7��"#  szeretett, kedves 
G�:��7!,"< W4e#4<X  iszmaroszi (bor) 

(�7�.B#; (�7�.4#�4<; d   szolga  
,�,�!��#4<  „ráfekve” 
�[%�; ��%�<; i   tészta, lepény 
�������#&  meggyúrt 
�4>:�B# = �4>:*# 

 
 

3. d �=4< �7�Ag<; i �n ��A#& ��,7\; d �n ,�!7^< o2g<; i �n .�37� :����7\;  

i �n ,7=:!< A���.EF 

Hippokratész: Aforizmák 1.1 
 

��,7"<; ��,7�; ��,7"#  hosszú  
.�37�; .�=7�<; i  próbálkozás, kísérlet   

:����7"<; :����7�; :����7"#  bizonytalan, kétséges  
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13. VOLT EGYSZER EGY HÉRAKLÉSZ 
 DIOGENÉSZ ÉS HÉRAKLÉSZ  

 
� 
��
����9  

     
MA H�7�,��< 4p�"< `:�!#v 4M �n# 4x# ���4<; �f �^# H�7�,���F �^ �"24#; 

�^ 8".��4#; i ��4#��; �^ ����(4<; m�4< H�7�,��< `:�!#F �e�� ��(#&,�# �!^<  

>P^< �#v �).� �4!; C ,���=#!,�; #�,7^< �ev `�� ��7 :4! j(>4# �.n7 ��< �< (�hF  

�5�+	�9  

     +�] o7(*< j(>�<t �M�^< �n# �f7 d H�7�,��< `# �h 4M7�#h �43< (�43< :J#�:�!  

››,�] jA�! ,���=:�>74# b��&#;‹‹ `�� �n �a�B�"# �)�! �M�40F  

��
����9  

     -*< ����!<v �a�B�4# �40 (�40v ,�] �J#���= �!< `2 i�!:�=�< ��# (�^< �e#�!;  

��(#�#�! �n �h i�=:�!v   

�5�+	�9  

     ��=t 4M �f7 `,�3#4< ��(#&,�#; Y��G `�� i �),�# �M�40F  

��
����9  

     ��#(�#Bt �#��#�7"# :� �h -�4J�B#! .�7����B,�# Y#(G ��>�40; ,�] :g #0#  

Y#�G `,�=#4> #�,7^< �eF  

�5�+	�9  

     �4!40�" �!F  

��
����9  

     G���G �).� �4! .7^< �40 :40 H�7�,��4><; d."�� `,�3#4< j%&; :>#�< �M�h ,�]  

�"�� �a�B�4# �#v � ��< �n# '�� .�7f �^# �=4#; `.�] �n Y.�(�#���; �!�!7�(�#��<  

d �n# �)< (�4g< Y.��(�#; :g �n �^ �a�B�4#; I:.�7 �),^< '#; �)< ¡�4> .�7�!v  

�5�+	�9  

  Z���! �n# �&�n Y.4,7=#�:(�! .7^< �#�7� �4!40�4#t m�B< �G 4x# ,�] �40�4  

�,4>:4#t d.":4# �n# �f7 G���!�7JB#4< `# �h H�7�,��3 '#; �40�4 ��(#&,�# ,�=  

�)�! `�� `,�3#4 .[#; w �n '# �40 �!"<; `# 4M7�#h :J#�:�! �43< (�43<F  

��
����9  

    9��*< #0# ��#(�#Bt �J4 �f7 � < j��,�# i G��,�E#& ,��f �^ �M�^ H�7�,���<;  

�^# �n# �.G G���!�7JB#!; �^# �n .�7f �40 �!"<; I:�� `��(��� �=�>�4! l#��<  

d�4�E�7!4!F  

�5�+	�9  

     
_,; C ����!�t d �f7 �M�^< ���B '��#F 

��
����9  

     
M, j:�! ��(�3# �40�4 8��!4#; :>#(��4>< �J4 l#��< H�7�,���<; `,�^< �) �\  

I:.�7 P..4,�#��>7"< �!< '�� �)< ¢# :>�.��>,"��< �#(7B."< �� ,�] (�"<F 
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� 
Igék   fut        aor      perf  p aor       m-p perf 

Y.�7A4��!Y.�7A4��!Y.�7A4��!Y.�7A4��! eltávozik    Y.���J:4��!  Y.��(4#  Y.��E�>(�   ─  ─ 
Y.4(#�:,B Y.4(#�:,B Y.4(#�:,B Y.4(#�:,B  meghal  később   Y.�(�#4# ��(#&,�   ─  ─  
Y.4,7=#4��!Y.4,7=#4��!Y.4,7=#4��!Y.4,7=#4��!    válaszol  később    Y.�,7!#��&# ─   ─   Y.4,�,7!��! 
�J#���! „képes”      
%�B%�B%�B%�B  él       praet. j%&; �PN:4��! lásd később ���=B,�  ─  ─ 
(JB(JB(JB(JB  áldoz    (J:B   j(>:�  ��(>,�  `�J(&#   ��(>��!  
.�7����B,�#  „átadta” (a �=�B�! pr. perf.-a)     
.�7�!�! jelen van, van vhol 
:>�Q�JB összenő   �J:B  lásd később .��>,�  ─  ─ 
:>�.��>,N< (m), "�4< lásd :>�Q�JB  
:J#�!�! együtt van   
:>#Q�< lásd :J#�!�! (praet. S.2.) 

 
Főnevek 

¡�&<; ¡�4>; ¡�&<; ¡�4>; ¡�&<; ¡�4>; ¡�&<; ¡�4>; dddd   alvilág 
�#��#�74<; 4>; d    helyettes 
�=4<; �=4>; d�=4<; �=4>; d�=4<; �=4>; d�=4<; �=4>; d    élet 
�=�>�4! ; 4P    ikrek 
�a�B�4#; �)�N�4>; �"�a�B�4#; �)�N�4>; �"�a�B�4#; �)�N�4>; �"�a�B�4#; �)�N�4>; �"  árnykép, halott  

   árnya 
�),"<; �),"<; �),"<; �),"<; """"�4<; �"�4<; �"�4<; �"�4<; �"   természetes, 

  valószínű dolog 
�),N#; �),*#4<; i   képmás 
P..4,�#��>74<; Q,�#��J74> d kentaur 
��4#��; ��4#��<; i   oroszlánbőr 
����(4<; ����(4><; �"����(4<; ����(4><; �"����(4<; ����(4><; �"����(4<; ����(4><; �"  magasság, termet 
8".��4#; 84.��4>; �"  bunkósbot 
�"24#; �"24>; �"�"24#; �"24>; �"�"24#; �"24>; �"�"24#; �"24>; �"  íj 

Melléknevek, számnevek 
���B���B���B���B             mindkettő 
yyyy�!:><; i�=:�!�; y�!:>�!:><; i�=:�!�; y�!:>�!:><; i�=:�!�; y�!:>�!:><; i�=:�!�; y�!:> fele vmnek 
,���=#!,4<; ,���=#!,4#  szép győzelmű 
,���=:�>74<; ,���=:�>74# szép bokájú 
����!4<; ����=�; ����!4# bolond 
#�,7"<; #�,7�; #�,7"##�,7"<; #�,7�; #�,7"##�,7"<; #�,7�; #�,7"##�,7"<; #�,7�; #�,7"#  halott 
d�4�E�7!4<; d�4�E�7!4#  féltestvér közös 

  anyától 

 
 
 
 
 
 
o7("<; o7(E; o7("#o7("<; o7(E; o7("#o7("<; o7(E; o7("#o7("<; o7(E; o7("#     helyes 
:�:�:�:��E<; :���<�E<; :���<�E<; :���<�E<; :���<         világos 
:J#(��4<; :J#(��4#   összetett 

Névmások 
d.":4<; d.":&; d.":4# amennyi 

Határozószók, partikulák 
`,�"<   kivéve 
,��f �^ �M�"  egyszerre 
�f �^# H�7�,��� Héraklészre!, „istenemre!” 

  (bizonygatáskor) 
�n# 4x#  egészen biztosan 

Kötőszók, Elöljárószók 
d."��d."��d."��d."��      amikor 
.�7� + acc  alatt 
.7"<.7"<.7"<.7"< + gen  -ért, -ra/re (könyörgésben) 
�.�7�.�7�.�7�.�7 + gen  felett, -on/en/ön 

Tulajdonnevek 
G��,�E#&; G��,�E#&< i  Alkméné 
G���!�7JB#;    Amphitrüón 
  G���!�7JB#4<; d  
H�7�,��<; H�7�,��4><; H�7�,��<; H�7�,��4><; H�7�,��<; H�7�,��4><; H�7�,��<; H�7�,��4><; dddd Héraklész 
-�4J�B#; -�4J�B#4<; d  Plutón 
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� 
toxikus, leopárd, nekrológ, nekropolisz, ortográfia, ortodox, ortopéd, idol, ikon, zoológia, zoo-
csemege, biológia, bioszféra, biomassza, szintetikus  
 
Nyelvtan  
Igeragozás 
  
(1) a létige múlt ideje  

 singularis pluralis 

1. személy 'W#X '��# 
2. személy ':(�; (később) '< '�� 
3. személy '# ':�# 
 
(2) az in f ini t i vus perf ec tus és a  part i c ipium  per f ec tum  act i vumban 
 

(b) in f ini t i vus   
képzés:  perfectum-tő  +  Q,�#�! (gyenge)   perfectum-tő  +   Q�#�! (erős) 
 

��(>-  →  ��(>,�#�!          ���7��-  →   ���7���#�! 
 ’az áldozat bemutatásával késznek lenni’           ’megírni’, ’az írással késznek lenni’ 
 
Megjegyzés: az olvasmányban szereplő ��(#�#�! ’halottnak lenni’ egy nagyon ritka, ún. gyök-perfectumi 
alak. Gyöknek vagy gyökérnek egyes hosszú mgh-ra végződő igék tövét szokás nevezni. A gyök-
perfectumban a reduplikált gyökhöz (��Q(#�-) a Q#�! képző járul. 
 
 (b) part i c ipium  
képzés:  perfectum-tő  + -,N<  Q,>3�  Q,"< (gyenge) -N<  Q>3�  Q"< (erős) 
 
perfectum-tő: .��>Q →     ���7��Q → 

 .��>,N<; .��>,>3�; .��>,"<              ���7��N<; ���7��>3�; ���7��"<   
 
A participium töve: hím- és semlegesnemben ,4�Q, a nőnemű alaké � purumF 

 
szótő: .��>,4�Q; .��>,>!�Q         ’rátermett’ 
 masculinum femininum neutrum 
 singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis 

nominativus .��>Q,N< .��>Q,"��< .��>Q,>3� .��>Q,>3�! .��>Q,"< .��>Q,"�� 
accusativus .��>Q,"�� .��>Q,"��< .��>Q,>3�# .��>Q,>=�< .��>Q,"< .��>Q,"�� 
genitivus .��>Q,"�4< .��>Q,"�B# .��>Q,>=�< .��>Q,>!*# .��>Q,"�4< .��>Q,"�B# 
dativus .��>Q,"�! .��>Q,":!W#X .��>Q,>=R .��>Q,>=�!< .��>Q,"�! .��>Q,":!W#X 
 
(3) a passzív aoris tos  part i c ipium  
képzés: az ige passzív aoristos-töve + -(�=<  Q(�3:�  Q(�# 
 
igető:   �P7�Q   →  �P7�(�=<    �P7�(�3:�   �P7�(�# 
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A participium töve: �#�Q (m és n) és  � impurum (f). 
 
�P7�(�#�Q;  �P7�(�!:�Q        ’választott’ 
 masculinum femininum neutrum 
 singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis 

nominativus �P7�Q(�=< �P7�Q(�#��< �P7�Q(�3:� �P7�Q(�3:�! �P7�Q(�# �P7�Q(�#�� 
accusativus �P7�Q(�#�Q� �P7�Q(�#��< �P7�Q(�3:�# �P7�Q(�=:�< �P7�Q(�# �P7�Q(�#�� 
genitivus �P7�Q(�#�Q4< �P7�Q(�#�B# �P7�Q(�=:&< �P7�Q(�!:*# �P7�Q(�#�Q4< �P7�Q(�#�B# 
dativus �P7�Q(�#�Q! �P7�Q(�3:!W#X �P7�Q(�=:S �P7�Q(�=:�!< �P7�Q(�#�Q! �P7�Q(�3:!W#X 
 

Az eddig előfordult infinitivusok: 
 

 activum medium passivum 

imperfectum ���#Q�!# ���#Q�:(�! 

aoristos (erős) ���Q�3# ���Q�:(�! Y����Q�#�! 

aoristos (gyenge) �)��Q:�! �)�EQ:�:(�! �)�&Q(�#�! 

futurum �)�EQ:�!# �)�EQ:�:(�! l. később 

perfectum (gyenge) ��(>Q,�#�!  l. később 

 perfectum (erős) ���7��Q�#�! l. később 

 
 

Az eddig előfordult participiumok 
 

 activum medium passivum 
imperfectum (JQB# 

(JQ4>:� 
(0Q4# 

 (>Q"��#4< 
(>Q4��#& 
 (>Q"��#4# 

aoristos (erős) �).QN# 
�).Q40:� 
�).Q"# 

��#Q4��#4< 
��#Q4��#& 
��#Q4��#4# 

Y����Q�=< 
Y����Q�3:� 
Y����Q�# 

aoristos (gyenge)  (JQ:�< 
(JQ:�:� 
(0Q:�# 

(>Q:���#4< 
(>Q:���#& 
(>Q:���#4# 

�>Q(�=< u W(>Q(�=<X 
�>Q(�3:� 
�>Q(�# 

futurum (JQ:B# 
(JQ:4>:� 
(0Q:4# 

(>Q:"��#4< 
(>Q:4��#& 
(>Q:"��#4# 

l. később 

perfectum (gyenge) ��(>Q,N< 
��(>Q,>3� 
��(>Q,"< 

l. később 

perfectum (erős) `�&�>(QN< 
`�&�>(Q�3� 
`�&�>(Q"< 

l. később 
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(4) Az eddig előfordult imperativus  alakok 
 

 imperfectum aoristos (gyenge) aoristos (erős) 

sing /2 ���Q� ��24# �).Q�* ���Q� 
sing /3 ���Q��B ��2��B �).Q��B ���Q��B 
plur/2 ���Q��� ��2��� �a.Q��� ���Q��� 
plur/3 ���Q"#�B# ��2Q�#�B# �).Q"#�B# ���Q"#�B# 
 
*Hangsúlyozása rendhagyó, mint a ����–nek (lásd 97. o.). 
 
Gyakorlatok   

 
1. Tegye múlt időbe! 
 

`�� �a�B�"# �)�! �M�40F 

�43< �M�43< :J#�:��#F 

.�#��< 4P ��74#��< .�7�:��F 

.40 �e; C >P�v 

m�4< H�7�,��< `:�!#F 

�P ,4��= :4! .�#> �7�A�3�= �):!#F 

 
2. Alkossa meg az alábbi igékhez tartozó infinitivust és participiumot, a minta szerint egyeztetve igeidőben, actióban, 
igenemben és számban! 
Y.�(�#4# W�P �>#�3,�<X  → Y.4(�#�3#     →  Y.4(�#40:�! 
 
     infinitivus   participium 
Y.���>:"��(� W4P G�A�!4=X →        → 

Y.�7AS Wi �E�&7X 

Y.��(�# Wd �=4<X 

���&#� Wd �4>,"�4<X 

��=#���! Wi (>���E7X 

`,":�&:�# W4P .�3��<X 

Y#�:�7��& Wi ,����EX 

Y#�:�7� 4>:!# W�P ��3#�!X 

i7.�:��4 Wd (�"<X 

d7[��! W�^ �a�B�4#X 

`,4�=:(& W�f �7��&X 

 

3.  Tegye a megfelelő aoristos imperativusi alakot a mondatba! 
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FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF .7*�4#; �=#�< �):]# 4p�4! (tudd meg). 

i �n# �>#\ FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF (távozzon), 4P �n .�3��< FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF (maradjanak). 

d jAB# 4x< FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF (hallja meg). 
�\ �a�� �h (�h FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF (áldozz). 
� FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF d 2�#4< � FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF m�! 4M, `(���! Y.4,7=#�:(�!F (válaszoljon; mondja ki). 
 
4x< ��"< fül 

 
4. Mi a különbség az infinitivusok jelentése között?  
 
��0�� ����(&,�#�! :� 4a��!F 
�40�4 (��B ��(�3#. 
�=#� `:�]# � ��3 �4g< ,��4g< .�3��< ��#(�#�!#v 
  
�.n7 .��7�< �n# .[< �!< Y.4(#�:,�!# (���!. 
�7!:�4# .[:! ,�] .�:�!< �^ �\ ��#�:(�!, ��J��74# ��, �^ ��#4��#4>< 
Y.4(�#�3# �< ��A!:��. 
���!#4# �a& Y#(7N.T ��(#�#�! �[��4# � %N�!#. 
 
�< ��A!:�� a lehető leggyorsabban    �a&  volna 
 
5. Fordítsa le a következő mondatokat participiumos szerkezetet alkotva az aláhúzott szavakból, a megadott actiót 
használva!  
 
Haragosan (impf.) csaptam a kezedre.  

Haragjában (aor.) ütött rám az anyám. 

A haldoklók (impf.) igazat mondanak, a halottak (perf.) nem beszélnek. 

Élve (impf.) küldesz az Alvilágba, s amikor még nem vagyok halott (perf.)? 

Miután az öreget elfogták (pass. aor.) és Spártába vitték (pass. aor.), kivégezték. 

Látod a folyó mellett kinőtt (perf.) rózsákat? 

nem beszélnek  :!B.�B visz  ,4�=%B kivégez Y#�!7�B 
 
6. Fordítás:  
`,�=#T �� ��3 .�7��=�#�:(�!F 

Mellettem kellene lenned. 

j��! �M�4g< Y.�#��:�! �43< G�(&#�=4!<F 

Héraklész elébe kellett volna mennünk. 

.7^< ��[< j��! ����!#F 

Hozzánk kellett (volna) beszélnetek. 

�f< �' `�f< o7�f< ��7�!# FFF �),"< :'. 

El kellene viselnetek, ha indulatos vagyok. 
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#0# d7�<; � A7E :' d7[#.  

Most hallom, amit hallanom kell. 

�4g< `, �!^< �f7 �),"< `:�! .�#(' d7[#.  

Héraklész sarjai természetesen mindent birtokolnak. 

 
7. írjalemondatokraésszavakratagolvaékezetekkeléshehezet-jelekk 

elakövetkezőrészletetutánahasonlítsaösszeanyomtatottverzióvalésel 

emezzeahibákat 
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8. Nézzen utána, hogy a mítoszok szerint hogyan jutott hozzá Héraklész jellegzetes fegyvereihez: az íjhoz és a 

bunkósbothoz, valamint öltözékéhez, az oroszlánbőrhöz?  

9. Hogyan távozott az életből Héraklész? Mi lesz a sorsa íjának? 

10. Kire illik a következő jellemzés: d ���"��#4< �n# �)��B<; ��#4��#4< �G `, -4:�!�*#4<? Keressen 

még olyan mítikus személyeket, esetleg testvérpárokat, akiknek halandó és halhatatlan szülőjük is van! 

  
 

� 
1F  ��!�=#�!# �n# �7!:�4# Y#�7] (#&�h;  

��J��74# �n ,��^# �>f# ��#�:(�!;  

�^ �7=�4# �n .�4>��3# Y�"�B<;  

,�] �^ ����7�4# i�[# ���f �*# �=�B#F   
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Lakomai dal (7) 

Y�"�B<  csalás nélkül 
��J��74<; ��>��7�; ��J��74#  második  
i�[# = i���!#  fiatal (ige)  
.�4>��B  gazdag (ige)   

����7�4<; ����7�&; ����7�4#  negyedik 
�7=�4<; �7=�&; �7=�4#  harmadik  
�>� = �>E; �>�<; i  alak, termet

 

2. @���.^# �^ �\ �!��:�!;  

A���.^# �n ,�] �!��:�!t  

A���.N��74# �n .�#�B#  

Y.4�>�A�#�!# �!�40#��F  

Anakreóni dal (29) 

Y.4�>�A�#B  sikertelen, boldogtalan �!��B  szeret 
  
 

3.  
���-
/9      
p�4< �n �=< .4�' `:�=, ,�] �= �4! ����!v  
�
+�9��       G�, ��< +47=#(4>, .���7� �^# :^# Y����*#  

    �< 4M,��' l#�� -"�>�4#, Y��' o�B�"��.  
Szophoklész, Oidipusz király 954−6 

 

Y�����B + �< acc cum participio 
Y����*#  az Y�����B futurum participiua  
l��>�!; l�B�� perf,  

o�B�N< part. perf.  elpusztít, elpusztul (perf) 
.4�G = .4�� vajon  

 
 

 

4.  9�5������9 �!�!..=�&; �!�!..=�!4#F  

����--���9                                        �=; C .���7v  

9�        ,J:4# �� ,�] �\# A�37� �^< �\# ��2!�#F  

�         )�4JF �= `:�!#v  

9�                        �).� �4!; �!��3< `��v   

�         #\ �^# -4:�!�* �4>�4#] �^# z..!4#F  

9�        �E �4! �� �40�4# �&���*< �^# z..!4#t 

                 4p�4< �f7 d (�^< �a�!"< �4! �*# ,�,*#F  

Arisztophanész, Felhők 80−85 
�a�!4<; �)�=�; �a�!4# okozó, bűnös   #E + ac c  -ra/re 
z..!4<; P..=�; z..!4# lovas    -4:�!�* Poszeidón acc-a 
,>#�B; j,>:� aor megcsókol    �!�!..=�!4# �!�!..=�&< becézése  
�&���*< semmiképp    A�=7; A�!7"<; i   kéz 
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14. ERISZ ALMÁJA 
PANOPÉ ÉS GALÉNÉ 

 

-��
-�  

     �e��<; C ���E#&; A(n< 4�� `.4=&:�# i Z�7!< .�7f �^ ��3.#4# `# ������=R;  

�!"�! �\ ,�] �M�\ `,�E(& �)< �^ :>�.":!4#v 

��	���  

     
M :>�.�7�# ��3# j�B��t d �f7 -4:�!�*# `,���>:� ��; C -�#".&; �>�����!# 

�^ .����4<F �= �G 4x# `.4=&:�# i Z�7!< �\ .�740:�v 

-��
-�  

     H� ���!< �n# ��& ,�] d -&��g< Y.��&�J(�:�# `< �^# (����4#; i Z�7!< �n  

`# �4:4J�T ��(40:� .�#��< `#�����# `< �^ :>�.":!4# ���"# �! .��,��4#;  

A7>:40# m�4#; C ���E#&t `.����7�.�4 �n ››i ,��\ �����BF‹‹ ,>�!#�4J��#4# �n  

�40�4 I:.�7 `2�.=�&��< |,�#; j#(� b�7� �� ,�] G��74�=�& ,�] G�(&#[  

,���,�=#4#�4F  ,Y.�!�\ d H�7��< Y#��"��#4< `.���2��4 �f ���7����#�; �P �n#  

�&7�c��< i��3< `:!B.E:���#F �= �f7 j��! .4!�3# `,�=#B# .�74>:*#v �P �n  

Y#��.4!40#�4 �,�:�& ,�] ����< �e#�! �^ ���4# �2=4>#F �^ ����>��34# �n d $�g<  

››�M�^< �n# 4M ,7!#*;‹‹ �&:=; ››.�7] �4J�4>;‹‹ Q ,�=�4! `,�3#�! �M�^# �!,�:�!  

�2=4># Q ››�.!�� �n `< �\# Z��&# .�7f �^# -7!��4> .�3��; w< 4e��# �� �!��#*#�!  

�^ ,���!4# �!�",��4< �#t 4M, `,�3#4< ,7!#�3 ,�,*<F‹‹ 

��	���  

     �= 4x# �P (��=; C -�#".&v 

-��
-�  

     �E��74#; 4e��!; Y.=�:!# �)< �\# Z��&#; ,�= �!< y2�! ���f �!,7^# Y.������B#  

i�3# �\# #!,*:�#F  

��	���  

    Z��& :4= �&�!; 4M, ���& #!,E:�! ��< G��74�=�&< Y�B#!%4��#&<F  
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� 
Igék   fut        aor          perf       p aor        m-p perf 

Y�B#=%4��!Y�B#=%4��!Y�B#=%4��!Y�B#=%4��! versenyez  Y�B#!40��! ��B#!:��&#    ��N#!:��! 
Y#�!7�BY#�!7�BY#�!7�BY#�!7�B fölemel  Y#�!7E:B Y#�3�4#       Y#�7&,�    Y#S7�(&#  Y#�7&��! 
Y#�!Q.4!�B  igényt tart rá 
Y.Q������B elmesél, hírül ad 
Y2!"BY2!"BY2!"BY2!"B  jogosnak tart, kér  Y2!N:B �2=B:�        �2=B,� 
�.Q�!�! W�e�!X elmegy 
�!��#*#�!  „megítélni” (a �!��!�#N:,B–ból) 
�!��!�#N:,B�!��!�#N:,B�!��!�#N:,B�!��!�#N:,B megítél  �!��#N:4��! később           �!��#B,�     �!��#N:(&#   �!��#B:��! 
`.!Q�7��B`.!Q�7��B`.!Q�7��B`.!Q�7��B ráír  `.!�7� B `.��7� �    `.!���7���  `.��7��&#   `.!���7����! 
`.!Q���4��! olvas (med) `.!��24��! `.���2��&# 
,���B,���B,���B,���B     hív  ,��*  `,���:�      ,�,�&,�      `,�E(&#   ,�,�&��! 
,���Q,�=#B,���Q,�=#B,���Q,�=#B,���Q,�=#B lefektet, fekszik (med) Q,�!#* ,���,�!#�   ,���,�,�!,� ,���,�=#&# ,���,�,�!��!     
,>�=#�B gurít  ,>�=:B  `,J�!:�       ─      `,>�=:(&#   ,�,J�!:��! 
:!B.�B:!B.�B:!B.�B:!B.�B (el)hallgat 
:>�.�7Q�!�! mellette van, segít 
4e��!4e��!4e��!4e��!     vél  4)E:4��!   ─  ─       £E(&# 
�>����B�>����B�>����B�>����B őriz  �>��2B `�J��2�      .��J��A� 
 

Főnevek 
�f ���7����#�     a ráírt szöveg (part. m-p perf.) 
��3.#4#; 4>; �"      lakoma, vacsora 
(����4<; 4>; d      hálószoba 
:>�.":!4#; 4>; �":>�.":!4#; 4>; �":>�.":!4#; 4>; �":>�.":!4#; 4>; �"  lakoma, együttivás 

Melléknevek 
.��,��4<; &; 4#     nagyon szép 
����>��34<; �=�; 4#����>��34<; �=�; 4#����>��34<; �=�; 4#����>��34<; �=�; 4# végső 
A7>:40<; �; 40#A7>:40<; �; 40#A7>:40<; �; 40#A7>:40<; �; 40#     arany 

Határozószók 
j#(�       ott, ahol 
`# �4:4J�T      ezalatt 
`2�.=�&��<       szándékosan 
,�=�4!,�=�4!,�=�4!,�=�4!       noha, bár 
���f �!,7"#      nemsokára 
�^ ����>��34#      végül 
�E�E�E�E��74#��74#��74#��74#      ma 

A(�<A(�<A(�<A(�<     tegnap 
I:.�7   ahogyan 

Névmások 
k,�:�4<; �:�&; �:�4#k,�:�4<; �:�&; �:�4#k,�:�4<; �:�&; �:�4#k,�:�4<; �:�&; �:�4#     mindegyik  

Kötőszók, elöljárószók 
�!"�!    amiért, mert 
,Y.�!�E L ,�] `.�!�E  
���������������� + acc   után 
.�7�.�7�.�7�.�7� + acc   alatt; hoz/hez/höz 
.�7= .�7= .�7= .�7= + gen  ról/ről 

Tulajdonnevek 
���E#&; &<; i   tengeri nimfa (Szélcsend) 
���!<; !�4<; i   tengeristennő 
������=�; �<; i Thesszália 
�&7�c<; c�4<; i  Néreusz lányai 
-�#".&; &<; i           tengeri nimfa (Mindentlátó) 
-&��J<; �B<; d    Akhilleusz apja

 
 

Nyelvtan  
Igeragozás 
 
(1) 4-tövűek összevonása praesens  és praet er i tum  imper fec tumban 
Az összevonásnál három szabály érvényesül:  
 4  +   �; 4; 4>     →     4> 
  4  +   & vagy B    →     B 
 4  +   �!; 4!; S      →     4! 

    (iótás kettőshangzó) 
 



14. olvasmány 143 

praesens imperfectum (lásd 8. olv. 84.o.) 
praeteritum imperfectum 

 activum medio-passivum 

singularis 1. �2=4Q4#    � �2=4># �2!4Q"�&#    � �2!4J�&# 
              2.  �2=4Q�<    � �2=4>< �2!"Q4>       � �2!40 
              3.  �2=4Q�W#X   � �2=4> �2!"Q��4      � �2!40�4 
pluralis  1. �2!"Q4��#  � �2!40��# �2!4Q"��(�   � �2!4J��(� 
            2. �2!"Q���   � �2!40�� �2!"Q�:(�    � �2!40:(� 
            3. �2=4Q4#    � �2=4># �2!"Q4#�4     � �2!40#�4 
 
(2) folyékonyhangúak aktív és mediál is fu turuma ( futurum contractum) 
 
,7!#Q; Y����Q;  
képzés: igető + �-nal öszevont cselekvő illetve mediális személyragok  
Az így képzett alakok megegyeznek az �-tövűek praesens imperfectum (.4!*; .4!�3< stb.) összevont 
alakjaival: 
 

 activum medium 

singularis 1. ,7!#* ,7!#40��! 
              2.  ,7!#�3< ,7!#q 
              3.  ,7!#�3 ,7!#�3��! 
pluralis  1. ,7!#40��# ,7!#40��(� 
            2. ,7!#�3�� ,7!#�3:(� 
            3. ,7!#40:!W#X ,7!#40#��! 
 
Magyarázat: eredetileg a két szótagos �-tövűeknél esett ki előbb a futurum :-ja két msh között: 
például az o��Q ’öl’ igető esetében: o��:B → o��B, majd vonódott össze a két mgh: 
o��B → o�*F  
Az összevont mgh-k előtti folyékony hangot később tőnek értékelték, és innen terjedt el analógiával 
az összevont képzési forma a valóban folyékonyhangúak körében.  
 
(3) praet eri tum perf ec tum medio-passivum  
 
Képzése :  augmentum + m-p perf ec tum -tő + „eredeti” múlt idejű medio-passzív ragok* 
*lásd lentebb (4) 
 
tő: .�.4!&Q      Gmár el volt készítve’     tő: ���7��Q  ’már le volt írva’ 

 medio-passivum 

singularis 1. `Q.�Q.4!EQ�&# `Q��Q�7���&# 
              2.  `Q.�Q.4=&Q:4 `Q��Q�7� B 
              3.  `Q.�Q.4=&Q�4 `Q��Q�7�.�4 
pluralis  1. `Q.�Q.4!EQ��(� `Q��Q�7����(� 
            2. `Q.�Q.4=&Q:(� `Q��Q�7��(� 
            3. `Q.�Q.4=&Q#�4 ��Q�7����#4! ':�# 

��Q�7����#�! ':�# 
��Q�7����#� '# 
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Megjegyzés :  a P-tövűek pluralis 3. személyében a kiejtés nehézsége miatt körülírt alak használatos. 
 
(4) eredet i múlt  idejű ragok 
Az „eredeti” múlt idejű ragok viszonylag kis változtatással őrződtek meg az egyes igeidőkben, ezért 
tulajdonképpen már mindegyikükkel találkoztunk: 
 
 

 
 
(5) a rendhagyó �e�!  ’menni fogok’ ragozása 
 
igető: �)Q; )Q 

 
 
 
 
 
 
 

Ennek az igének az imperfectum alakjai az attikai prózában futurum jelentésben használatosak, a 
„megy” ige jelen idejű alakjait az j7A4��! pótolja. 
Vigyázzunk, főként singularisban nagyon könnyű összekeverni a létige alakjaival: 
 �e�! ’menni fogok’ ↔ �)�= ’vagyok’,  
 �e ’mész majd’  L �e ’vagy’,   
 �eQ:!# ’megy majd’ ↔ �):=# ’vannak’. 
 
Gyakorlatok   

 
1. Határozza meg az olvasmányban szereplő igealakokat! 
`:!B.E:���# 

Y#��.4!40#�4 

:>�.�7�# 

Y.��&�J(�:�# 

#!,E:�! 

`,�E(& 

�����B 

,���,�=#4#�4 

Y�B#!%4��#&<  

 
2. Határozza meg a következő igealakokat! 

 activum medio-passivum 

singularis 1. Q# Q�&# 
              2.  Q< Q:4 
              3.  − Q�4 
pluralis  1. Q��# Q��(� 
            2. Q�� Q:(� 
            3. Q# vagy Q:�# Q#�4 

 activum imperativus 

singularis 1. �e�!  
              2.  �e aQ(! 
              3.  �eQ:!# aQ�B 
pluralis  1. aQ��#  
            2. aQ�� aQ�� 
            3. aQ�:!# )Q"#�B# 
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`�J(&< 

.�.�!��J,���# 

`.4!E:B 

`����E��(� 

`,��4># 

����3 

�>��2��� 

.�7�:�# 

 
3. Írja ki az összes participium coniunctum-os és genitivus absolutus-os szerkezetet az olvasmányból! Állapítsa meg 
azt is, melyik mondatrészhez kapcsolódnak, és milyen jelentéssel? 
 
4. Melyik a kakukktojás? Az egy sorba írt szavak közül egy szófaja, alakja stb. alapján kilóg a többi közül. 
 

:>�.":!4#; ���4#; ,7=#4#; ��3.#4# 

�>����4>:�!; �!,�:�!; .�740:�!; ��(40:�!  

Y����*#; .4!E:B#; :>�.�7N#; �>��2B# 

,���,�=#��4; `.4!�3�4; ��B#=%��4; Y#����4 

 
5. Párosítsa az igealakokat a jelentésükkel! 
 
1. lefektettek titeket (P)  a) j����� 
2. felírtam magamnak   b) `,���:��&# 
3. lefeküdtem    c) �2=4># 
4. el fogjuk dobni   d) �>��2�!< 
5. (úgy) ítélték    e) `�7� ��&# 
6. dobálózott    f) ,���,�!#��&# 
7. magamhoz hívtam   g) `,�E(&:�# 
8. ítélkezik    h) ,���,�=(&�� 
9. odahívták őket (P)   i) ,7=#�! 
10. vigyázni fogsz   j) ���40��# 
 
6. Határozza meg az első oszlop igealakjait, és képezze ugyanazokat az alakokat az Y2!"B és ,7=#B igékből a 
minta szerint! 
 

.4!�B igealak Y2!"B ,7=#B 

`.4!E:��� aor. act. P/2. �2!N:��� `,7=#��� 

.4!�3#    

`.4!40��#    

.4=�!    

.4!E:�!    

`.4!40    

.�.4!E,�:!#  �2=B,�:!# ,�,7=,�:!# 

.4!*#    
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.4!�B igealak Y2!"B ,7=#B 

`.4=�!    

`.�.4!E��(�    

 
7. Egészítse ki a kifejezéseket a melléknevek/névmások és a névelő megfelelő alakjával, majd tegye át egyes számból 
többes számba vagy fordítva! 
 

névelő jelző jelzett szó     

��3< A���.�3< (nehéz) Y:.=:!# →  �q A���.q Y:.=�! 

 (szép) .����4<     

 (egyszerű) (����4!<     

 (bronz) .���,�B<     

 (teljes) ��3.#4#     

 (mindegyik) .�3��<     

 (rövid) d�h     

 
 
8. Olvasd és fordítsd! 
4P 2�#4! `# �h (���7T �):=#F 
d 2�#4< �)< �^ (���74# �e:!#F 
2�#4! `:��F 
2�#4! a�� `< �\# ."�!#F 
b���&#�< `:��#. 
."��74# �.!��# y#.�7 ��(4��# � ���&# �!#f d�^#; 
.7^< �f< �>,E#�< �e�!F 
�M�"< �� b���&# ��#4< �)�=F 
�M(g ."��B< �e�!· (0:�! ��7 �� ��3F 
`, (>���7^< i��3< +=7B#"< `:��#. 
�)< Y�47f# �a:�!�!F 
y�� d�^< .7^< #"�4# �e:!#F 
.�7] (�*# ���� �< �):=#.  
."(�# �e:!# `,�3#4< d ."���4<v 
4e:(�; ."(�# �)�=F 
A7"#4< `:�]# O:���4# ,�] .7*�4# .�#�B# ,�] jA�! `# ��>�h .�#�� ,�] j:�!# ��< Y�=. 
`:�n# 4�"# `:��#, �>#�3,�<. 
i �>#\ �e:!# `< �^# (����4#. 
�P .�7(�#4! �):]# `# �h (����TF 
s7�, ��"�B7�, w � < �e#�!, �40�4 ,�] �ev (s7�  vajon) 
."�� .7":�! 9B,7���!v 
:g �' �e �=<v 
���3< `, �4J�4> �40 ,":�4> `:��, `�� 4M, �)�] `, �40 ,":�4> �4J�4>.  
C a�� ��,A�!, C a�� ��,A�!. 
�) �' 4p�4! Y.=�:!#, i��3< �"#4! ��#40��#. 
 



14. olvasmány 147 

9. Egészítse ki a szöveget a zárójelben megadott igék megfelelő alakjaival! 
 
-&��g< ,�] ���!< 4M, ….................................... �\# Z�7!# �)< �^ :>�.":!4#F   

...................................... �n i (�f `�4J���4 j7!# `������!# ��3< (��3<F  

.�#��< j��(� ...................................... ���"# �! A7>:40# �7������ …............................ 

`< �^  :>�.":!4#F     `.����7�.�4 �f7 ��i ,��\ …................................uu. 

b�7� �� ,�] G��74�=�& ,�] G�(&#[ �^# �=� …..................................... �!,�:�!;  

d �n 4M, ….........................................     �a.� �f7 m�! ….......... �^# -7!��4> .�3�� ,7=#�!#F 

 
W`�����B; �4J�4��!; o7�=%4��!; �����#B; ,���JB; ��3; ,���B; jABX 
 
10. Egészítse ki a szöveget az �e�! megfelelő alakjaival!  
 
   -����/9        ,�] .*< �!G �:��B< …............... +����=4>< ��(N#v 
   ��
�/9
9      d�4g< `7E�4>< .................t `�� �G i�E:4��!F  

 Euripidész: Bakkhánsnők 840−841 
 
11. Fordítsa le az alábbi szövegeket! 
 
 ¤�# ,��^# 4e�� �^ .[#; k# �4! �"#4# 4e�� �^ �=A#4#  
          l���; �>c:,4# d7[#t �s��� �n �>��^< `�NF  

Anthologia Graeca 12.106 
 

●  Tegye át a szöveg mondatait (alanyokat és állítmányokat) többes számba! 
 
●  Ragozza végig a  �^ �=A#4# l��� kifejezést! 

 
 
 �>�#\# �e�� -�7!< �� ,�] G��A=:&< ,�] Z��B#!<t  
        �4g< �7�3< 4e�� �"#4><F -7�2!���&< �n ."(�#v  
 G��74��#40< -��=&< %�(�4# .�7!��7,�4 ,���4<;  
        ,�] ��2�!<t �)#* �^# 7J�� ��< ,7=:�B<F 

Anthologia Graeca 16.169 
●  Ki mondja az első két sort? 
●  Ki a „fríg”? 
●  Tegye át a szöveg mondatait (alanyokat és állítmányokat) többes számba! 
 
●  Ragozza végig a  �^ %�(�4# ,���4< kifejezést! 

 
Y�74��#E<; �<  tenger habjából született 
%�(�4<; W&X; 4#  isteni 
�=A#4<; &; 4#  mohó, sóvár 
�>c:,4<; 4>; i ”Egérke” vagy „Kagylócska” 
l���; ��4<; �^   szem 
-��!4<; �; 4#  paphoszi (P. város Küprosz szigetén) 
.�7!��7,�4 L  .�7!��7,4>  

.�7!��7,4��!  jól megnéz 

."(�#  honnan? 
�s��� L �f ����  egyébként, különben 
�^ .[#  teljesen 
�>��"<; E; "#  vak 
7J2; 7>�"<  frígiai, fríg (trójai)
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12. Szövegértés.  Olvassa el az alábbi �a:B.4< mesét, majd válassza ki a szövegnek megfelelő tartalmú állítást!  


�
�-
5
� +�� �5+�
9  
 
�J4 �=�4! �\# �M�\# d�^# `���!%4#. �7,�4> �n �M�43< `.!��#�=:&< d �n# k��74<  
Y#��& `.= �! ��#�74# ,�] `#��0(� `,7J.���4. d �n k��74< ����B# .�7!,����&.�4<  
�=#�:(�! .�:�# ,��f �40 `���4>< �^# #�,7^# .74:�.4!�3�4. ��< �n �7,�4>  
.74:�#��,4J:&< �M�h �^ 8J�A4< ,�] .�7!4:�7�!#4J:&< �f< Y#�.#4f< :>#�3A�· 
��:] �f7 #�,740 �\ {.��:(�! �^ %h4#. Y.������=:&< �n �M��< d k��74< ,����f<  
Y.^ �40 ��#�74> `.>#(�#��4 �M�40, �= i �7,�4< .7^< �^ 4x< �a7&,�#F d �n �e.�· 
„�4!4J�4!< �40 �4!.40 �\ :>#4�4!.47�3# �=�4!<, 4� `# ,!#�J#4!< 4M .�7���#4>:!#.”  
d �"�4< �&�43, m�! �4g< �#&:=4>< �*# �=�B# �P :>��47�] �4,!��%4>:!#.   
 

{.�B + gen odaköt, hozzányúl vmihez (med)  
Y#�.#4E; �< i  lélegzés, kilégzés  
Y#��& (aor. ind. act. sing. 3)  
Y#��=#B  felmegy vhova 
Y.������=:�  (aor. part. pass. fem.) l.  Y.����::B 
Y.����::B  megszabadít (act), eltávozik, elmegy (m-p) 
�7,�4<; 4>; d/i   medve  
���=%B  megy, halad 
�#E:!4<; �; 4#  igazi, valódi  
�4,!��%B  kipróbál, megvizsgál  
`���4<; �4< �"  alap, föld 
`#��0(�  ott  
`.!��=#B  láttat, mutat (act), megjelenik, felbukkan (p) 
�x�4#4<; 4#  erős, kitartó  
,��� + gen vmire le 
,�����< (aor. part. act. masc.)  l. ,�����=#B  
,�����=#B  lemegy, leszáll, leereszkedik 
,!#�J#4<; 4>; d  veszély, veszedelem 

�40 �4!.40  a jövőben, később, ezután 
����B + inf  készül vmt megtenni  
#�,7"<; 40 d  holttest, hulla 
d�4!."74<; 4>; d   utas 
4x<; ��"<; �"  fül  
.�7���#B  megmarad, kitart vki mellett, helytáll 
.�7!,����&.�4<; 4#  mindenfelől körülfogott  
.�7!4:�7�=#4��!  körbeszagol vmit  
.�:N#; 40:�; "# (aor. part. act.) l. .=.�B 
.=.�B elesik 
.74:�#��,4J:&<  l.  .74:��7B  
.74:��7B + dat odavisz, odatesz vkihez/ vmihez  
.74:.4!�4��!  színlel, tettet vmit  
.>#(�#4��! + gen kérdezősködik, érdeklődik vkitől  
:>��47�; [< i  balszerencse 
:>#4�4!.47�B  együtt utazik vkivel 
:>#�AB  visszafog, visszatart, akadályoz  
8J�A4<; �4<; �d  orr 

 
Melyik állítás igaz? 
 
a) A társak közül az egyiket megette a medve. 
b) A medve először az után szaladt, aki a fára mászott. 
c) A  közhiedelem szerint a medve nem bántja a halottakat. 
d) Aki a fára mászott, azt hitte, hogy társa halott. 
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15. IÓ MÁR NEM TEHÉN 
NOTOSZ ÉS ZEPHÜROSZ 

 
�
�
9  

     ��J�&#; C $��>7�; �\# �����!#; ¥# �!f �40 .����4>< �)< �a�>.�4#  

d H�7��< ���!; d $�g< �!�,"7&:�#v 

$�/5
9  

     ��=; C �"��t 4M �����!< �n �"��; Y��f .�3< '# �40 .4���40 G�#�A4>t #0# �n  

i b�7� �4!�J�&# `.4=&:�# �M�\# %&�4�>.E:�:�; m�! .�#> �N7� `7*#�� �^# �=�F  

�
�
9  

     �0# �n j�! `7� ��< �4"<v 

$�/5
9  

     +�] ����; ,�] �!f �40�4 �M�\# �)< �a�>.�4# j.�� �# ,�] i�3# `,���>:�  

�\ ,>��=#�!# �\# (���::�# j:�G ¦# �!�#E2���!F `,�3 �n Y.4��,40:� Q ,>�3 �n  

��& Q (�^< ��#E:���! ,�] �M�\ ,�] �^ ��A(�#F  

�
�
9  

     H� �����!< (�"<v 

$�/5
9  

     +�] ����; C �"��t �72�! ��; �< d H�7��< j�&; �*# .��"#�B# ,�] i�*#  

j:��! ��:.4!#�F  

�
�
9  

     ��7�.�>��� �4!��740#; C $��>7�; ��& ��:.4!#� �� 4x:�F  

$�/5
9  

     G���G ��& �f7 �!�.�7�:� ,�] `2�#�>:�# `< �\# ��#F H
7�< m.B< 4M,��! �n#  

���7�.4�&�] ���=%�!; Y#47(N:�< �n �M�\# d H�7��< �>#�3,� .��,��&# �x(!<  

`.4=&:�#v 

�
�
9  

     -�7��42� �40# ��0��; C $��>7�t 4M,��! �f ,�7��� 4M�n 4M7f ,�] �=A&��  

�f :,��&; Y��G `7�:�!4< ,"7&F d ��#�4! H�7��< �= .�(�# ��������&,�# ��>�^#  

,�] Y#�] #��#=:,4> ,>#4.7":B.4< ����#&��!v  

$�/5
9  

   9!N.�; C �"��t ���!#4# `,�3#4< 4e�� �^ .7�,��4#F  
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� 
Igék 

Y#47("B   felegyenesít 
Y.4�=,�B = �=,�B 
�7AB�7AB�7AB�7AB + gen   uralkodik vmin/vkin 
���=%B���=%B���=%B���=%B   lépked, jár, megy 
����#&��!:  �=�#4��! praes. perf. m-p.  S/3.  
  (lásd Nyelvtan) 
��#E:���!: �=�#4��! fut S/3. 
�!�,47�B  szüzességétől megfoszt 
�!�#EA4��!  átúszik 
�!�.�7�B  keresztülmegy, átér 
`,#�B; aor `2�#�>:� kiúszik 
j�&: �&�= praet. impf. S/3. (lásd Nyelvtan) 

�N7�: d7�B praet. impf. S/3. 
(�7�.�>��4<; �; 4#  „szolgálni kell”  
 → (�7�.�JB (lásd Nyelvtan: adiectivum verbale) 
(�7�.�(�7�.�(�7�.�(�7�.�JJJJBBBB  szolgál, tisztel, gondoz 
,>��=#B  hullámzik, hullámossá tesz 
��������&,�: ��������B praes. perf. 
.�(N# → .�:AB 
....����:AB:AB:AB:AB aor j.�(4# átél, elszenved, történik vele 
 �= .�(�#v  „mi lelte, hogy ...”, miért 
....��.B��.B��.B��.B; aor j.�� � küld 
.7�,��4<; �; 4# → .7���B „teendő”, „amit 
tenni kell” (lásd Nyelvtan: adiectivum verbale) 
....7777������������BBBB        tesz, csinál 
��A(�# → `��A(&# : �=,�B pass aor

Főnevek 
�4�4�4�40000<; �4<; �4<; �4<; �4""""<; <; <; <; dddd/i  i  i  i   bika/tehén/ökör  
��:.4!#�; &<; i   úrnő 
((((������::�; &<; ��::�; &<; ��::�; &<; ��::�; &<; iiii         tenger 
,�7�<; ,�7��4<; �"  szarv 
4M7�; [<; i  farok 
:,��4<; 4><; �"  láb(szár) 

Melléknevek 
�=A&�4<; 4#  hasított patájú 
,>#4.7":B.4<  kutyaarcú 

 
 
Határozószók 

���7�.4�&�=  négy lábon, négykézláb 
Kötőszók, elöljárószók 

j:�� + fut        mígnem; addig, amíg… nem 
�4!��740#     ezért, így hát 

Tulajdonnevek 
$��>74<; d$��>74<; d$��>74<; d$��>74<; d nyugati szél 
�"�4<; d�"�4<; d�"�4<; d�"�4<; d    déli szél 

 
Nyelvtan  
Igeragozás 
 
(1) �-tövűek összevonása prae teri tum imperf ectumban 
Az összevonás szabályait lásd a 4. olvasmány Nyelvtanában. 
 
`7�B         ’szeret’ 

 activum medio-passivum 

singularis 1. �7�Q4#     �  �7B# �7�Q"�&#    �  �7N�&# 
              2.  �7�Q�<     �  �7�< �7�Q4>       �  �7* 
              3.  �7�Q�W#X   �  �7� �7�Q��4      �  �7[�4 
pluralis  1. �7�Q4��#  �  �7*��# �7�Q"��(�   �  �7N��(�  
            2. �7�Q���    �  �7[�� �7�Q�:(�    �   �7[:(� 
            3. �7�Q4#     �  �7B# �7�Q4#�4    �   �7*#�4 
 
(2) adie ct i vum verbal e  
 
Az igék szótári alakjának hetedik, s egyben utolsó tagja egy szenvedő értelmű melléknévi igenév: az 
adiectivum verbale, melynek két fajtája létezik. 

A -�"<, -�E, -�"# végződésű alak befejezettséget vagy lehetőséget fejez ki, például 
.7�,�"<; .7�,�E; .7�,�"# – „megtett” vagy „megtehető”; 
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a -��4<, -���, -��4# végződésű alak pedig szükségességet, például 
.7�,��4<; .7�,���; .7�,��4# – „megteendő” (tagadás esetén: „nem megtehető”, „amit nem 
szabad megtenni”). 
 
 (3) az ige tel jes szótári alakja 
 
Egy ige szótári alakja tehát, amennyiben valamennyi alakja használatos, a következőképpen néz ki: 
 

praes. impf. futurum act aoristos act praes. perf. act praes. perf. m-p aoristos p adiect. verb. 

.4!�B .4!E:B `.4=&:� .�.4=&,� .�.4=&��! `.4!E(&# .4!&�"<3 

����B ���* j���4# ����&,� ����&��! `��E(&# ��&�"<3 

 
(3) a �&�= praet eri tum imperf ec tuma 
 
sing.1. j�&# plur. 1. j����# 
     2. j�&:(�        2. j���� 
     3. j�&        3. j��:�# 
 
Névszóragozás 
 
(1) kettőshangzó-tövűek: 4>-tövű tővéghangzós egyszótagú főnevek 
                  III. deklináció     

 
                                
                                  
                                 

mássalhangzó-tövűek    !Q és >Qtövűek         kettőshangzó-tövűek 
            
 
          4j- tövűek        4>4>4>4>-, �>�>�>�>-, �>- tövű egyszótagúak  
 

Nagyon kevés főnév tartozik ebbe a csoportba, a korábban vett $�J<-hoz hasonlóan mind 
egyszótagú. 
 
d i �40< 

szótő: �4>Q; �4WVXQ      Gtehén, ’ökör’ 
 singularis Pluralis 

nominativus �40< �"Q�< 
accusativus �40Q# �40Q< 
genitivus �4Q"< �4Q*# 
dativus �4Qc �4>Q:= 
 
A tőben eredetileg szereplő V a rákövetkező mgh előtt kiesett: pl. �4V"< → �4"<, 
msh előtt pedig kettőshangzóvá olvadt össze a megelőző mgh-val: �"V< → �40<F 
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(2) kettőshangzó-tövűek: �>-tövű tővéghangzós egyszótagú főnevek 
 
i #�0< 
szótő: #�>Q; #&WVXQ       Ghajó’ 
 singularis pluralis 

nominativus #�0< #�Q�< 
accusativus #�0Q# #�0Q< 
genitivus #�QN< #�Q*# 
dativus #&Qc #�>Q:= 
 
Az 4>Qtövűekhez képest az jellemző még rájuk, hogy singularis gen-ban a mgh-k hosszúsága 
kicserélődött a ."�&4< → ."��B<Qhoz hasonlóan,  
pluralis gen-ban pedig a hosszú mgh előtt megrövidült a tő véghangzója: #&*# → #�*#. 
 
 
Gyakorlatok 
 
1. Töltse ki a hiányzó alakokkal! 
 
praes. impf. futurum aoristos  praes. perf.  praes. perf. m-p  aoristos pass. adiect. verb. 

(JB      (>��4< 

#!,�B      #!,&�"<; Q��"< 

,7J.�B      ,7>.�"< 

.7���B      .7�,�"< 

.�=(B      .�!:�"<; .�!:��4< 

:&��=#B      :&��#�"< 

:����B      :�����4< 

�����#B      �&.�"< 

�=�#4��!      ��#&�"< 

d7�B       d7��"<; o.�"< 

��7B       4):�"< 

 
2. Mit jelent? 
 
��(&��4<; ��&�"<; `7��"<; A7!:�"<; #!,&��4#; .��.��4<; ��,�"<; �!�&��4#; d7��"#; ��,�"# 
 
3. Tegye a pluralis megfelelő esetébe a következő jelzős főneveket!  

�\# `7�:�!4# ,"7&# 

�^# Y#47(B(�#�� �#(7B.4# 

�h �!AE�T :,���! 

��< .��,��&< �>#�!,"< 

d .���(�=< �����4< 

i ,��\ �40< 

�q `7*#�! .�!�= 
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4. Tegye át aktívból passzívba, vagy fordítva! 
��B  ________________ 

`.4!E:�#  ________________ 

`.�!��J(&< ________________ 

����E,���#  ________________ 

.�.4=&��!  ________________ 

`,�E(&  ________________ 

#�#!,E,���  ________________ 

  
5. Gyorsteszt 

(1) Melyik a helyes kiegészítés? i b�7� �N7� FFF �^# �=�.  

a) `7*#  b) `7*#��  c) `7*#�!  d) `7*#�4< 

 

  (2) Melyik participium különbözik a többitől?   

a) .�(40:�    b) Y.4��,40:�  c) 4x:�   d) %&�4�>.E:�:� 

 

  (3) Melyik szóhoz nem illeszthető a ,��E jelző? 

a) �a�>.�4<  b) d�"<  c) .�3<  d) .����4< 

 

  (4) Válassza ki a kakukktojást! 

a)  �N7�   b) ,���>�  c) ���=%�  d) :!N.� 

 

  (5) Melyik igealak nem praesens? 

a) ,7=#�!   b) ,�,���J,�:!#  c) :&��#�3  d) ��������&,� 

 

  (6) Melyik igealak nem pluralis 3. sz.? 

a) �eA4#   b) Y����40:!#  c) `.4=&:�  d) `,�E(&:�# 

 
6. A görögök más-más nevet adtak a különböző irányból fújó szeleknek. Az alábbi szövegeben a négy fő égtáj felől 
fújók szerepelnek. Nézzen utána, melyik melyik égtájhoz kapcsolódik! 

 
 :g# �G �M7"< �� #"�4< �G j.�:4# %��>7"< �� �>:�E<  
 ,�] �47�&< �)(7&��#��&<; ���� ,0�� ,>�=#�B#F           

   Odüsszeia 5. 295-296 
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É: ______________, D: _____________, K:______________, Ny: _______________ 

 
�)(7&��#��&<; 4>  aithérból („derült égből”) született 
�>:�E<; �<  heves, tomboló 

j.�:4# → .=.�B 

,0��; ��4<; �^  hullám 

.=.�B; j.�:4# (aor.)  esik, zúdul 

 
7. Fordítsa le a következő szövegrészleteket, és válaszoljon a kérdésekre! 
 
,�] �):] FFF 4P Y.^ ��J�&< ��< AN7&< .#�4#��<; d �� #"�4< ,�] d �= ;  Y#��B# .4��^# �*#  
.�#�B# ���!N���4!F  (Hérodotosz 2. 25) 
 
d �n# �f7 #"�4< �M�=�# .4!�3; d �n �47��< A�!�*#�F (Arisztotelész: Meteorologica 347b) 
 
�M74<t 4p�4< �f7 Y.G Y#��4��< A�!��7!#�< .#�3; ��!�#!*# �h #"�T �!^ ,�] .4���,!< �M7"Q
#4�4! ���4#��! .#�3#F  (Arisztotelész: Meteorologica 363b) 
 
Milyen időjárást hoz magával a Notosz, és milyet a Boreasz? 
Milyennek ismerhetjük meg a Zephüroszt? 
Mi az Eurosz másik neve? 
 
Y#��4�E; �<; i  napkelte, kelet 
��!�#!�B  szomszédos vkivel 
�M�=�; �<; i  enyhe, szép idő 

�= ; �!�"<; d  délnyugati szél 
.#�B  fúj 
.4���,!<  sokszor, gyakran 

 
.4��^# L .4�J 
���!4<; �; 4#  esőt hozó, csapadékos 
A�!��7!#"<; E; "#  téli 
A�!�N#; *#4<; d  viharos idő, tél 
AN7& L AN7�; �<; i  hely, vidék, terület 

 
8. Szövegértés.  Olvassa el az alábbi �a:B.4< mesét, majd válassza ki a szövegnek megfelelő tartalmú állítást!  
 

��/��
9  
G�#\7 .�4J:!4< G�(&#�34< ��(' ���7B# �!#*# j.��!. ,�] �\ A�!�*#4< :�4�740 ��#4��#4>  
,�] ��< #&^< ,����J:&< 4P �n# �4!.4] .�#��< �!�#EA4#�4, d �n G�(&#�34< .�7' k,�:��  
�\# G�(&#[# `.!,��4J��#4< �>7=� `.&�������4. ��< �� �!< �*# #�>��*# .�7�#&A"��#4<  
j�& .7^< �M�"#· :g# G�(&#� ,�] A�37� ,=#�!.”  



15. olvasmány 155 

      
�!�#EA4��!   elúszik  

k,�:�4<; &; 4#   mindegyik 

`.������B   bejelent; med. felajánl, ígér vmit  

`.!,���B  odahív, segítségül hív (istent)  

k��74<; �; 4#   más, másik   

,����JB   alámerít, elsüllyeszt; act. intr. alámerül, 

elsüllyed (aor. part. nőnem: ,����0:�X  

,!#�B   mozgásba hoz, mozgat  

�4!."<; E; "#  meghagyott, megmaradt;  

4P �4!.4= a többiek 

�>7=4<; �; 4#   igen v. végtelenül sok 

#�>��"<; "#  hajótörést szenvedett, hajótörött  

#�0<; #&"<; i  hajó 

.�7�  +acc.  felül, kívül, inkább mint 

.�7�#&A"��!   med. úszik vmi mellett  

.�4J:!4<; �; 4#   vagyonos, gazdag, jómódú  

:�4�7"<; W�X; "#  heves, erőteljes 

:J#  +dat. vkivel együtt; vki segítségével/ vezetésével 

A�!�N#; *#4<; d   tél; viharos idő, vihar  

 

(1) Melyik állítás igaz? 

a) A társak magára hagyták az athénit. 
b) A hajót elsüllyesztette a vihar. 

c) Az athéni nem tudott úszni. 
d) Athéné meghallgatta a fohászokat. 

(2) Melyik nyelvtani elem nem található a szövegben? 
a) határozószó 
b) praeteritum imperfectum 

c) genitivus partitivus 
d) imperativus 

 

9. Aiszkhülosz Leláncolt Prométheusz  című drámájában Ió is színre lép. A Kaukázusban szenvedő titán 
mondja el neki, milyen szenvedéseken kell még keresztülmennie. Az alábbiakban ebből a szakaszból 
idézünk néhány részletet (703-706, 732-735, 840-841). 
 

●  �f �4!.f #0# Y,4J:�(G; 4�� A7\ .�(&  
       ���#�! .7^< b�7�< �E#�� �\# #��#!��F  
       :J �G; G�#�A�!4# :.�7��; �4g< `�4g< �"�4><  
       (>�h ���G; �< �# ��7���G `,��(S< d�40F  
  

●  j:��! �n (#&�43< �):��] �"�4< ����<  
       ��< :�< .47�=�<; �":.474< �G `.N#>�4<  
       ,�,�E:���!F �!.40:� �G �M7N.&< .��4#  
       �.�!74# y2�!< G�:!���F 
 

●      ."#�!4< �>A"< 
 F  FF G�"#!4< ,�,�E:���!; 
      ��< :�< .47�=�< �#��� �43< .[:!# �74�43<F  
 
G�:!�<; ��4<  ázsiai 
�74�"<; 4#   halandó 

�):��=  örökre 
`,��#(�#B  alaposan megtud 

`.N#>�4<; 4#  névként adott, elnevezett 
y,B; y2B (fut) + acc.   érkezik vhova 
�.�!74<; 4>; i  szárazföld 
G�"#!4<; �; 4#  ión 

,�,�E:���!  „lesz elnevezve”, „fogják hívni” 
(,���BQból) 
�f �4!.�  a maradék, „ezután”  
�#���; ��4<; �"  emlékjel 
�>A"<; 40; d  zug, szeglet, öböl 
#�[#!<; !�4<; i  fiatal leány 
.��4#; 4>; �"  föld, táj, vidék   
."#�!4<; �; 4#  tengeri 
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.47�=�; �<; i  járás, utazás 
:.�7��; ��4<; �"  mag, sarj, utód 
��7��; ��4<; �"  vége, határa vminek 

���#�! (aor. inf.)  tűr, elvisel 
�< �# `,��(S<  „hogy megtudd”  

 
●  Boszporusz, Ión tenger, árgus szemek: hogyan kapcsolódik Ió történetéhez? 
●  Milyen mítoszokban fordul elő a tehén vagy a bika valamilyen formában?  
●  Milyen egyiptomi istenalakokkal azonosították Iót, Hermészt, Epaphoszt? 

 

10. Miről kaphatták nevüket a következő földrajzi nevek? Hol találhatók? 

�)�^< .4���4= 
��::��4#=,& 
+>#4:,�����! 

+>#":4>7� 
�M�4=� 
�����".4�!< 

���.4�!< 
����4= 
H�7�4J.4�!< 

 

11. Fejtse meg az alábbi rejtvényes epigrammát! 

��< �#��4<; �J4 #��<; `7���4>:!# ��,� #�0��!t 

          ��< �n ,>��7#E�&< Y��4��7�< `���!F 

Anthologia Palatina 14.14 
 

Y��"��74!; Y��4��7�!; Y��"��7�  mindkettő 
��,�  tíz 
`��B  hajt, előre juttat 

`7���B  evez 
,>��7#E�&<; ,>��7#E�4>; d  kormányos 
#�J�&<; #�J�4>; d  hajós, tengerész 
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16. LÁDA A HULLÁMOKBAN 
DÓRISZ ÉS THETISZ 

��5�9  

     �= ��,7J�!<; C ���!v 

����9  

     +���=:�&#; C �B7=; ,"7&# �e�4# `< ,!�B�^# �.^ �40 .��7^< `���&(�3:�#;  

�M�E# �� ,�] �7��4< �M��< Y7�=�4,4#t `,���>:�# �n d .��\7 �4g< #�J��<  

Y#����"#��< �^ ,!�N�!4# Y.4773 �! �)< �\# (���::�#F Y.4��3��! 4x# i Y(�=�;  

,�] �M�\ ,�] �^ �7��4<F  

��5�9  

     �=#4< k#�,�; C Y����Ev �).�; �a �! j��(�< Y,7!�*<F  

����9  

     b�.�#��F d �f7 G�,7=:!4< d .��\7 �M��< ,���=:�&# 4x:�# `.�7(�#�>�#  

`< A��,40# �!#� (����4# `����N#t �e��; �) �n# Y�&(n< 4M, jAB �).�3#; ��:] �G  

4x# �^# �=� A7>:^# ��#"��#4# 8>�#�! �!f �40 o7"�4> `.G �M�E#; ��2���#&# �n  

`,�=#&# `< �^# ,"�.4# ,���77�4#�� �^# (�^# `�,J�4#� ��#�:(�!F �40�4  

�):("��#4< d .��E7; ��7!"< �!< ,�] %&�"�>.4< ��7B#; ���#�,�&:� ,�] �." �!#4<  

���4!A�0:(�! 4)&(�]< �M�\# `������! �)< �\# ,!�B�^# �7�! ���4,>3�#F  

��5�9  

     H� �n �= j.7����#; C ���!; d."�� ,�(=��4v 

����9  

     H/.n7 ����< �n# `:=��; C �B7=; ,�] j��7� �\# ,����=,&#F �^ �7��4< �n  

.�7S��3�4 �\ Y.4(�#�3# ��,7J4>:� ,�] �h .�..T ��!,#J4>:� �M�"; ,���!:�4#  

l#t �^ �n �.G Y�#4=�< �*# ,�,*# �.���!�=� .7^< �\# (���::�#F .�E7�!< �4! 

�x(!< 4P o�(���4] ��,7JB# �#&�4#�>:�:S �M�*#F  

��5�9  

     +Y�n ��,70:�! `.4=&:�<F Y��G ��& ��(#[:!#v 

����9  

     
M���*<t #EA���! �f7 j�! i ,!�B�^< Y��] �\# 9�7!�4# %*#��< �M�4g<  

�>����4>:�F  

��5�9  

     �= 4x# 4MA] :�%4��# �M�4g< �43< ��!�0:! �4J�4!< `����40:�! `< �f �=,�>�  

�43< 9�7!�=4!<v 4P �n Y#�:.�:�#��< :N:4>:! ���4# m�!F  

����9  
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     �x ����!<; 4O�B .4!E:4��#t �\ �f7 Y.4��:(B �E�� �M�\ �E�� �^ .�!�=4#  

4O�B< 6# ,��"#F  

� 
Igék 

Y��#�,��B megharagszik 
�):(�#4��!�):(�#4��!�):(�#4��!�):(�#4��! észrevesz 
Y#����"#��<: Y#�Q�����#B aor part 
Y#������#B felemel, megfog 
Y#�:.�B kihúz 
Y.4��3��!: Y."��>�! med fut 
Y.4��:(B: Y."��>�! aor imper (lásd Nyelvtan) 
Y."��>�!Y."��>�!Y."��>�!Y."��>�! megöl (act), meghal (med) 
Y.4Q77=.�BY.4Q77=.�BY.4Q77=.�BY.4Q77=.�B (el)dob 
��,7JB��,7JB��,7JB��,7JB sír, könnyezik 
��!,#J4>:�  „mutatva” 
��A4��!��A4��!��A4��!��A4��! befogad, magába fogad 
`���&(�3:�#: `�Q����B pass aor part 
jAB jAB jAB jAB + inf tud, van mit csinálnia    
���#�,�&:�: Y��#�,��B  
,�(=��4: ,�(Q=&�! praet impf (lásd Nyelvtan) 
,�(Q=&�! leereszt, vízre tesz 
,���Q77�B,���Q77�B,���Q77�B,���Q77�B lefolyik, ömlik 
�#&�4#�JB rágondol, emlékezik 
���4!A�0:(�!: �4!A�JB m-p perf inf (lásd Nytan) 
�4!A�JB elcsábít 
#EAB  úszik 
4)&(�=<: 4a4��! pass aor part (deponens!) 
.�7Q�!��4��!  kikönyörög 
.�7(�#�JB szűzként nevel 
8>�#�!: 8�B aor act inf: „folyni” 
�.4��!�!�B�.4��!�!�B�.4��!�!�B�.4��!�!�B szelíden mosolyog 
��7B��7B��7B��7B  elvisel, tűr; hoz, visz 
 

Főnevek 
Y�#4=�; �<; i    tudatlanság 
Y����E; �<; iY����E; �<; iY����E; �<; iY����E; �<; i   nővér 

��!�J<; �B<; d��!�J<; �B<; d��!�J<; �B<; d��!�J<; �B<; d   halász 
��,7>4#; 4>; �"��,7>4#; 4>; �"��,7>4#; 4>; �"��,7>4#; 4>; �" könny 
�=,�>4#; 4>; �"  háló 
,����=,&; &<; i ellene hozott ítélet 
,!�B�"<; 40; d   láda 
,"�.4<; 4>; d  ,"�.4<; 4>; d  ,"�.4<; 4>; d  ,"�.4<; 4>; d    öl  
#�J�&<; 4>; d#�J�&<; 4>; d#�J�&<; 4>; d#�J�&<; 4>; d      hajós 
o�(���"<; 40; do�(���"<; 40; do�(���"<; 40; do�(���"<; 40; d szem 
.�!�=4#, 4>; �"   gyermek 
.�..4<; 4>; d   nagypapa  
 

Melléknevek 
��7!4<; �; 4#  vad, kegyetlen 
�(�!4<; �; 4#�(�!4<; �; 4#�(�!4<; �; 4#�(�!4<; �; 4#  szerencsétlen 
Y7�=�4,4<; 4#  újszülött  
���4<; &; 4#���4<; &; 4#���4<; &; 4#���4<; &; 4#  világos  
.�E7&<; �< + gen teli vmvel 
A��,40<;A��,40<;A��,40<;A��,40<; -����, -40#40#40#40# bronz  

Elöljárószók 
Y��= + acc környékén 
.7"< + acc  Qra/re 
�.�7 �.�7 �.�7 �.�7 + gen -ról/ről, kapcsolatban 

Határozószók, kötőszók 
�7�!   imént 
���4# m�!  nyílvánvalóan 
�E��…�E��… se …,se …  
4x#4x#4x#4x#  biztosan; mindenesetre; ígyhát 

Tulajdonnevek 
G�,7=:!4<; 4>; d Akrisziosz 
�B7=<; =�4<; i  tengeri nimfa 
9�7!�4<; 4>; i   Szeriphosz szigete  
9�7=�!4<; �; 4#  szeriphoszi 
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Nyelvtan  
Igeragozás 
(1) a z&�! praet er i tum  imperf ectuma 
 

 activum Medio-passivum 

singularis 1. zQ�!Q# PQ�Q�&# 
              2.  zQ�!Q< zQ�Q:4 
              3.  zQ�! zQ�Q�4 
pluralis  1. zQ�Q��# PQ�Q��(� 
            2. zQ�Q�� zQ�Q:(� 
            3. zQ�Q:�# zQ�Q#�4 
 
(2) imperativus  a medio-passzív imperfectumban és mediál is  aoristosban 

 

 imperfectus medio-pass aoristos (erős)  
med 

aoristos (gyenge) med 

sing. 2 ��,7JQ4> Y."�Q4> ��,7>Q:�! 
sing. 3 ��,7>Q�:(B Y.4�Q�:(B ��,7>Q:�:(B 
plur. 2 ��,7JQ�:(� Y."�Q�:(� ��,7JQ:�:(� 
plur. 3 ��,7>Q�:(B# Y.4�Q�:(B# ��,7>Q:�:(B# 

 

(3) in f ini t i vus perf ec tus medio-passiv i  
 
képzése: perfectum-tő + :(�! 
hangsúly: az utolsó előtti szótagon (ha hosszú: másodhajtott, ha rövid: másodéles) 
 

���4!A�0:(�! 
���7��(�! (a : kiesik msh-torlódás miatt!) 

 
Az eddig előfordult főnévi igenevek: 

 
 activum medium passivum 

imperfectum ���#Q�!# ���#Q�:(�! 
aoristos (erős) ���Q�3# ���Q�:(�!  

aoristos (gyenge) �)��Q:�!   
perfectum (erős) ��(#�Q#�! ─ 

perfectum (gyenge) ����&Q,�#�! �����Q:(�! 

 

(4) gyenge mediális aoris tos  part i c ipium 

képzése: aoristos-tő     +   :�Q��#4<; :�Q��#&; :�Q��#4# 

��AQ  → ��2���#4<; ��2���#&; ��2���#4# 
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 activum medium passivum 
imperfectum (JQB# 

(JQ4>:� 
(JQ4# 

(>Q"��#4< 
(>Q4��#& 
(>Q"��#4# 

aoristos (gyenge)  (JQ:�< 
(JQ:�:� 
(0Q:�# 

(>Q:���#4< 
(>Q:���#& 
(>Q:���#4# 

�>Q(�=< W(>Q(�=<X 
�>Q(�3:� 
�>Q(�# 

aoristos (erős) �).QN# 
�).Q40:� 
�).Q"# 

���Q4��#4< 
���Q4��#& 
���Q4��#4# 

Y����Q�=< 
Y����Q�3:� 
Y����Q�# 

perfectum (gyenge) ��(>Q,N< 
��(>Q,>3� 
��(>Q,"< 

 

perfectum (erős) `�&�>(QN< 
`�&�>(Q�3� 
`�&�>(Q"< 

 

  

 
Névszóragozás 
kettőshangzó-tövűek:  �>-tövű főnevek 
 

névszóragozás 
 
 
  

  I. deklináció (�-tövűek)                      II. deklináció (4-tövűek)             III. deklináció     
 

                                
                                  
                                 

                           mássalhangzó-tövűek          !Q és >Qtövűek     kettőshangzó-tövűek 
d ��!�J< 

tő: ��!�>Q; ��!&WVXQ       ’halász’ 
 singularis pluralis 

nominativus ��!�JQ< ��!�<  vagy  ��!�3< 
accusativus ��!�Q� ��!�Q�< 
genitivus ��!�QB< ��!�QB# 
dativus ��!�3 ��!�0Q:! 
 

Megjegyzések:  

1. valamennyi idetartozó főnév hímnemű és végéles; 

 2. az  accusativus és genitivus alakok a mgh-k hosszúságának felcserélődésével jöttek létre az 

eredeti és Homérosznál még előforduló Q��; Q�4<; Q��< és QEB# végződésekből; 
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 3. a pluralis nominativus ��!�< (u ��!�VQ�<) mellett analógiásan keletkezett (az !-tövű .4��3< 

nyomán) a ��!�3< alak. 

 
Gyakorlatok   

 
1. Írja ki az olvasmányban szereplő participiumokat (20) és infinitivusokat (6), majd határozza meg a őket! 

 

2. Tegye a ����B és a ��=,#>�! igéket az első oszlopban szereplő igealakokkal azonos igeidőbe! 
 

��,7J�!< �����!< ��=,#>< 

`��,7J:���#   

�4!A�J4#��!   

�����#4��#   

�����#�!#   

��,7J�   

`�����#"�&#   

 
 
3. Adja meg az első oszlopban lévő szó jelentését, határozza meg alakját, és tegye ugyanezen alakba a aJlieuvõ-t! 
 
.����4>< tenger sing. gen. ��!�B< 

o�(���*#    

�=,�>�    

�7���!    

(���::�#    

(����4!<    

#�>��<    

 
4. Tegye függővé az alábbi mondatokat a zárójelbe tett igéktől (= alkosson accusativus cum participio-s szerkezetet) a 
megadott minta szerint! 
,"7& `< ,!�B�^# �.^ �40 .��7^< `#���E(&F W�e�4#X → 

+"7&# �e�4# `< ,!�B�^# �.^ �40 .��7^< `���&(�3:�#F 

j�! j:�! 4p�4<F W�:("�&#X 

�P #��< y,4>:!#F W�:(��4X 

i �>#\ �):��E�>(�F W�:(4#�4X 

�^ ,!�B�^# �!��(�7�4F W�e�4#X 

�4J�4#��! �M�^# 4P �)�J.�!4! )��3#F W �:(��4X 
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�^ �7��4< `��A(&#F W�a�4��#X 

i ,"7& �7�! ���4,� �^ �7��4<F W�e��<X   

-�7!4< :4�^< j#(��� `.!�&��3F W�:("�&#X 

j#(���  itt 

 
5. Mit jelenthet? 
 

i :!�E; �< 

Y�#N<; *�4< 

�^ ��!�=���; ��4< 

i %BE; �< 

�^ %h4#; 4> 

d �J��2; �,4< 

�>��,��4# 

d :B�E7; �74< 

i :B�&7=�; �< 

�&�"B 

 
7. Fordítsa görögre, lehetőleg participiumos szerkezeteket is használva! 
 
Héra említést tett Danaéról, erre Zeus feldühödve hozzávágott egy arany ládikát. 

Héphaisztosz bronzhálót dobott feleségére és csábítójára. 

A Szeriphosziak királya megparancsolta, hogy a halászok fogják meg és hozzák a ládát a városba. 

A Szeriphoszon élő halászok hálója tele volt aranyhalakkal. 

Kroiszosz, miután megtudta a Delphoi-i jósdától, hogy egy nagy királyságot Wi ��:!��=�; �<X fog 

elpusztítani, megtámadta W`�����4��!X a perzsákat Wd -�7:&<; 4>X. 

 
8. Ezt a K.u. 3. század végén keletkezett feliratot a római Porta San Sebastiano mellett találták (CII 
283). 

 
 
(a) Hány szóból áll a felirat? (b) Kinek állították? (c) Mi lehetett a tárgy és a felirat funkciója? 
(d) Milyen nemzetiségű lehetett az illető? 
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9. Az alábbi, szintén 3. századi feliratnak (CII 1936; lelőhely: Via Portuense) ugyanaz volt a szerepe, 
mint az előzőnek.  
(a) A „kulcs” igéjük is megegyezik, azzal a különbséggel, hogy a lenti szöveg a korabeli kiejtésnek 
megfelelően �-nal írja az �� kettőshangzót. Melyik ez az ige?  
(b) Ezúttal két személyt is megismerhetünk a szövegből. Hogy hívják az elsőnek említettet? (4 
betűből áll.)  
(c) A második neve Gadiasz (���=�<); a szövegben ennek a szónak ún. dór genitivusa (-�) szerepel. 
Milyen rokoni kapcsolatban állhatnak egymással? 
(d) Gadiaszról rangját is megtudhatjuk; mi volt ez? 
(e) Írja át a szöveget saját betűivel! Tagolja szavak és mondatok szerint! Mely betűket ír másként a 
felirat?  
(f) A 6. sorban a H��7�34< ’héber’ nép nevével találkozhatunk. Mit rontott el a vésnök? Mivel 
magyarázható a tévedése? 
(g) A 7. sorban két aláhúzott betűt lát, ezek számokat jelölnek: a � 40-et, az � 1-et. Mire 
vonatkoznak a számok?  
(h) A 8. sorban egy alulírt ióta „hiányzik” (ezt sem ejtették!), a sor utolsó betűjét pedig véletlenül a 
következő sor elejére is kiírták.  
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10. A hibásan írt igével itt is találkozhatunk. Pedig ez a szöveg már a betűk formáját és 
megmunkálását tekintve is sokkal igényesebb az előző kettőnél, még központozással is igyekszik 
megkönnyíteni az olvasó dolgát.  
(a) Milyen írásjeleket használ, és milyen funkcióval?  
(b) Az utolsó két sor szintén egy olyan formulát alkalmaz, amelyik már az előző feliratban is 
szerepelt; mi a formula lényege?  
(c) Az utolsó előtti sor egy – ragozhatatlannak tekintett – tulajdonnevet tartalmaz, ezúttal 
„genitivusban”. Milyen kultúrkörből származik a fogalom? Mit jelenthet? 
(d) Írja át ezt a szöveget is saját betűivel és központozásával! 
(e) Hogy hívják a feliraton szereplő két személyt? 
(f) Mit tudunk meg róluk? 
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11. Jól ismert igénknek ezúttal már az első szótagját sem a klasszikus helyesírási szabályoknak 
megfelelően, hanem kiejtés szerint írták.  
(a) Milyen hangnak ejtették azt a kettőshangzót, amelyet az előző feliratokon még szabályosan 
kettőshangzónak írtak?  
(b) Az írásképen feltűnő még, hogy a betűk közül kettő is a kisbetűs változatokra hasonlít; melyik ez 
a kettő?   
(c) Ezen a feliraton is olvashatunk számot kifejező betűket, de ezúttal nem a betűk alá, hanem föléjük 
húzott vonallal hívják ra föl a figyelmet. Az első betű 80-at, a második 5-öt jelöl; melyik két betűről 
van szó? 
(d) A feliraton egyetlen ember neve olvasható. Hogy hívják? Hogyan azonosítja a szöveg az illetőt 
közelebbről? 
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17. HALHATATLAN HALÁL 

 MENIPPOSZ ÉS KHEIRÓN 

����--
9  

     Z�,4>:�; C @�=7B#; �< (�^< �# `.�(J�&:�< Y.4(�#�3#F  

@��5��  

     G��&(� ��0�� �,4>:�<; C ��#!..�; ,�] ��(#&,�; �< d7�<; Y(�#��4< �e#�!  

�>#���#4<F  

����--
9  

     �=< ��= :� j7B< �40 (�#��4> j:A�#v  

@��5��  

     
M, '# j�! i�g Y.4��J�!# ��< Y(�#�:=�<F  

����--
9  

     
MA i�g '# %*#�� d7[# �^ �*<v 

@��5��  

     
_,; C ��#!..�t �^ �f7 i�g j�B�� .4!,=�4# �! ,�] 4MA �.�40# i�40��! �e#�!F 

`�� �n j%B# Y�] ,�] Y.���>4# �*# d�4=B#; i�=4>; �B�"<; �74��<; �P r7�! �n  

�P �M��] ,�] �f �!#"��#� {.�#�� �2�< k,�:�4#; I:.�7 Y,4�4>(40#�� (���74#  

(���7Tt `#�.�E:(&# 4x# �M�*#F 

����--
9  

     �x ����!<; C @�=7B#F �f `# ¡�4> �n .*< ��7�!<v 

@��5��  

     
M, Y&�*<; C ��#!..�t i �f7 ):4�!�=� .�#> �&�4�!,\ ,�] �^ .7[��� 4M�n#  

jA�! �^ �!��474# `# �B�] �e#�! � `# :,"�Tt ���B< �� 4_�� �! �# I:.�7 �#B  

4_�� .�!#�# ��3; Y��G Y#�.!���3< �4J�B# �.�#�B# `:��#F  

����--
9  

     b
7�; C @�=7B#; �\ .�7!.=.�S< :��>�h ,�] `< �^ �M�" :4! d �"�4< .�7!��(SF  

@��5��  

     -*< �40�4 ��<v 

����--
9  

     b
�! �) �*# `# �h �=T �^ m�4!4# Y�] ,�] ��M�^# `��#��" :4! .74:,47�<; ,�]  

�Y#��0(� m�4!� l#�� .74:,47� d�4=B< ¦# ��#4!�4; ,�] ��E:�! �����4�E#  

:� %&��3# �!#� ,�] `#��0(�# �)< ���4# �=4#; m.�7 4e��! Y�J#��4#F  

@��5��  
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     �= 4x# ¦# .�(4! �!<; C ��#!..�v 

����--
9  

     G���.[# �43< .�740:! ,�] �&�n# �M�*# Y�"7&�4# 4a�:(�!F  

 

� 
Igék 

Y��.�BY��.�BY��.�BY��.�B + dat      megbékél; Qelégszik vmvel  
Y,4�4>(�BY,4�4>(�BY,4�4>(�BY,4�4>(�B + dat  követ vmt 
Y.4��JBY.4��JBY.4��JBY.4��JB + gen      élvez vmt 
�! �B      szomjas 
��#4!�4: �=�#4��! opt (lásd Nyelvtan) 
j:A�#: jAB aor-a 
`#�.�E:(&#: „elteltem” (`�.=�.�&�! pass aor)  
`.!(>��B`.!(>��B`.!(>��B`.!(>��B     vágyik 
%&��B%&��B%&��B%&��B      keres 
i��4��!i��4��!i��4��!i��4��!     vél, gondol 
.�(4!: .�:AB opt (lásd Nyelvtan) 
.�!#�B          éhes 
.�7!��(S: .�7!�7A4��! coni (lásd Nyelvtan) 
.�7!�7A4��! + �)< kilyukad vhová 
.�7!.=.�S<: .�7!.=.�B coni (lásd Nyelvtan) 
.�7!.=.�B.�7!.=.�B.�7!.=.�B.�7!.=.�B + dat    beleütközik 

Főnevek 
Y(�#�:=�; �<, i  halhatatlanság 
�!��474#; 4>; �"  különbség 
j7B<; j7B�4<; dj7B<; j7B�4<; dj7B<; j7B�4<; dj7B<; j7B�4<; d   vágy 
i�=4<; 4>; d i�=4<; 4>; d i�=4<; 4>; d i�=4<; 4>; d      nap 
):4�!�=�; �<; i    jogegyenlőség  
�����4�E; �<; i   változás 

:,"�4<; 4>; d :,"�4<; 4>; d :,"�4<; 4>; d :,"�4<; 4>; d      árnyék, sötét 
�74�E; �<; i�74�E; �<; i�74�E; �<; i�74�E; �<; i      étel 
�*<; �B�"<; �"�*<; �B�"<; �"�*<; �B�"<; �"�*<; �B�"<; �"    fény 
r7�; �<; i r7�; �<; i r7�; �<; i r7�; �<; i     évszak 

Melléknevek 
Y#�.!��E<; �<+ gen nincs híján vmnek  
�.�40<; Q�; Q40#�.�40<; Q�; Q40#�.�40<; Q�; Q40#�.�40<; Q�; Q40#  egyforma, egyszerű 
Y�"7&�4<; 4#     elviselhetetlen 
�&�4�!,"<; E; "#   demokratikus 
i�J<; i��3�; i�Ji�J<; i��3�; i�Ji�J<; i��3�; i�Ji�J<; i��3�; i�J   kellemes 
.4!,=�4<; &; 4#.4!,=�4<; &; 4#.4!,=�4<; &; 4#.4!,=�4<; &; 4#     sokszínű, tarka 
.74:,47E<; �<      unalmas 

Névmások 
k��74<; �; 4#        egyik - másik 
(���74# L �^ k��74# 
(���7T L �^ ���7T 

Határozószók 
Y�=Y�=Y�=Y�=  mindig 
Y&�*<  nem szívesen, kelletlenül 
���B<   egyébként 

Tulajdonnevek 
��#!..4<; 4>; d  szatíraíró 
@�=7B#; B#4<; d  kentaur 

�#B�#B�#B�#B   fent 
��=  ugyan (kérdőszó után) 
`#��0(�#  innen 
�2�<   sorban 
�Y#��0(� L �f `#��0(�
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Nyelvtan  
Igeragozás 
(1) coniunct i vus  

(a)  coniunc t i vus  imperfe c tus  (akt ív  és medio-passzív) 

 Képzése: imperfectum-tő + hosszú kötőhangzős ragok 

 activum medio-passivum 

singularis 1. .=.�QB .=.�QB��! 
              2.  .=.�QS< .=.�QS 
              3.  .=.�QS .=.�Q&��! 
pluralis  1. .=.�QB��# .!.�QN��(� 
            2. .=.�Q&�� .=.�Q&:(� 
            3. .=.�QB:!# .=.�QB#��! 
  

(b) az erős aori stos  coniunct i vusa  (aktív  és mediál is)  

Képzése: igető + hosszú kötőhangzős ragok 

 activum medium 

singularis 1. j�(QB ���QB��! 
              2.  j�(QS< ���QS 
              3.  j�(QS ���Q&��! 
pluralis  1. j�(QB��# ���QN��(� 
            2. j�(Q&�� ���Q&:(� 
            3. j�(QB:!# ���QB#��! 
 

Használata: főmondatban felszólítást, tiltást (aoristosban), valamint tanakodó kérdést fejez ki; 
 j�(B��#F  Induljunk! 

�\ �40�4 ���S<F Ne vedd ezt el! 

�= ���B��#v Mit mondjunk? 

mellékmondatban: leggyakrabban a célhatározói és a félelmet kifejező tárgyi alárendelésekben 
(róluk később lesz szó), ezenkívül például az óvakodást jelentő kifejezések után tárgyi 
mellékmondatokban is használatos: 
   

m7�; �\ �M�43< .�7!.=.�S<F  Vigyázz / tartsd szemmel, nehogy beléjük ütközz!  
 
(2) az összevont igék imperfectus infinitivusai activumban  

d7�Q → d7[# 

.4!�Q → .4!�3# 

Y2!"Q 

 

Q��# W�Q�!#X  

→ Y2!40# 
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Magyarázat: a tő mgh-ja előbb az � kötőhangzóval, majd utána az infinitivus eredeti -�# képzőjével 

vonódott össze, nem pedig a másodlagosan (szintén összevonással) keletkezett Q�!# alakkal. 

 

(3) az imperfectum és erős aoristos mediál is optativusa 
Képzése: imperfectum-tő + 4! + múlt idejű mediális ragok 

  imperfectum 

singularis 1. .!.�Q4=Q�&# 

              2.  .=.�Q4!Q4D 

              3.  .=.�Q4!Q�4 

pluralis  1. .!.�Q4=Q��(� 

            2. .=.�Q4!Q:(� 

            3. .=.�Q4!Q#�4 

 

Képzése: igető + 4! + múlt idejű mediális ragok 

 erős aoristos 

singularis 1. ��#Q4=Q�&# 

              2.  ��#Q4!Q4D 

              3.  ��#Q4!Q�4 

pluralis  1. ��#Q4=Q��(� 

            2. ��#Q4!Q:(� 

            3. ��#Q4!Q4#�4 

*a : két mgh között kiesett. 

 

(4) %�# (él); �! �# (szomjazik) és .�!#�# (éhezik)  
Ezeknek az igéknek az igetöve: -&B, amely E-hangokkal szabályosan vonódik össze:  

%E- �!< � %q<; %E- �! � %q; stb., %E- �!# � %�#,  
más hangokkal viszont az Q�B végű igék analógiájára:  

%E- 4>:!# � %*:!#; praet. impf. j%&- 4# � j%B#; stb. 
 

Mondattan: opta tivus  + �# 

.74:,47� ¦# ��#4!�4F 
Könnyen unalmassá válhat. 

 
�= ¦# .�(4! �!<v 
Mit tehetne akkor az ember (hogy ti. elkerülje ezt)? 
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Ha egy kijelentés tartalmát a beszélő könnyen elképzelhetőnek, lehetségesnek gondolja, optativus + 
�#-os szerkezettel fejezi ki. Magyarra feltételes móddal, hat/het (hatna/hetne) modális igével vagy 
módosítószóval (valószínűleg, alighanem, minden bizonnyal, könnyen …hat/het) fordíthatjuk. 
Tagadása 4M–val. 
 
d �n# Y��(^< Y#\7 ��#4!�G �# .4�� ,�] ,�,"<; d �n ,�,^< Y#\7 4M, �# .4�� ��#4!�4  
Y��("<F 
Egy becsületes ember néha rosszá is válhat, de egy rossz ember sosem válhat becsületessé. 
Az elképzelhető, hogy egy becsületes ember néha nem becsületes, de az nem, hogy egy becstelen 
becsületessé válik.  
 

Névszóragozás :  a visszaható névmás S/1,  S/2-ben és S/3-ban 

singularis  

 `�N :J  

accusativus `��>�"#; `��>�E# :��>�"#; :��>�E# ��>�"#; ��>�E#; ��>�" 
genitivus `��>�40; `��>��< :��>�40; :��>��< ��>�40; ��>��< 
dativus `��>�h; `��>�q :��>�h; :��>�q ��>�h; ��>�q 
 

Gyakorlatok 
 
1. Olvasd és fordítsd! 
a) ��7G a�B; �= ,�] �4J����!F 

��7� #0# ����B��# ���� �)< �\# (���::�#F 

Rajta, küldjünk egy másik hírvivőt! 

��7� ���B��# �! ,�] i��3<F 

��7G �a.S< �4!F 

��7G `#��,B :4! .���,>#F 

Hadd tudjam meg (��#(�#B) egyértelműen! 

��7� �\ a�B��#; �=#�< 4p�4! �):=#F 

m7�; �\ �^# l�(���4# �(�=7S<F 

Vigyázz, ne nézz (���.B �)<) a napba! 

.40 #��B��# �f �4!�=�v  

�= .7���B��#v ."��74# ��#B��# `# q 7>�=R � `.�#�7AN��(� �)< �\# H������v 

Mit mondjunk (�e.4#) erre? 

b) 4M, ¦# �4J�4!#�4 �^# .�3�� ���.��!#F 

4M, ¦# ��(4!< �4g< (�4g< ���.�B#F 

,�] ���4>< ¦# jA4!�# .�� �!F 

."��� :4! ¦# ����!# jA4!�!F 
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�4>�4=�&# ¦# �\# ��:.4!#�# )��3#F 

d �n# 8R�=B< ¦# �40�4 ��#(�#4!, d �n A���.*<F 

�=< ¦# .7^< (�f# Y�B#=%4!�4v 

 
2. Mit jelent? 
 
i `.!(>�=�     �.�*< 

i Y."��>:!<    d i���N# 

�B:�"74<    �7��B 

.4!,!�4�E�&<    d �74��J< 

�7�34<    d ,"74< 

 
3. Fordítsa le! 
 
C .�3; �E.4�� �^# .�40�4# .�7] .��=4#4< .4!434 ��< Y7���<F 
�=< �# #4�=%4!v 
�40�4 ��#4!�4 �#F 
�=< 4M, �# `.�!#4=& �4g< �)< �E# ,4!#\# ��< ."��B< :B�&7=�# �f<  >Af< Y#��N:�#��<v 
�) �f7 ��#4=�&# :4�N��74<F 
 
4. Az isteneknek tulajdonított halál nélküli élet fogalmában rejlő paradoxon a Kr. e. 6. században élt Hérakleitoszt 
is foglalkoztatta:  
Y(�#��4! (#&�4=, (#&�4] Y(�#��4!, %*#��< �^# `,�=#B# (�#��4#, �^# �n `,�=#B# �=4#  
��(#�*��<.  
A mondat értelmézését több nyelvi sajátosság is nehezíti. Az első két tagmondatot (vagy csak szókapcsolatot?) két 
olyan szó alkotja, amely főnév és melléknév egyaránt lehet, a két szó szófaji azonosításához és a köztük fennálló 
grammatikai viszony megállapításához szükséges névelők viszont hiányoznak. Végül, a mondat második felében a 
szokásos nyelvhasználattól eltérően tárgyas igeként szerepel az ’él’ illetve ’hal’ ige. Milyen értelemben lehet mégis élni a 
halált, és halni az életet? Kikről beszélhet a mondat, és mit állít róluk? Hasonlítsa össze válaszát Kirk-Raven: A 
preszókratikus filozófusok (Budapest, Atlantisz 1999.) c. könyv rövid elemzésével! 
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5. 

  
 
(a) Írja át a felirat szövegét! Próbálja tagolni szavak és mondatok szerint! 
(b) Hányszor nem esik egybe a sorhatár szóhatárral? 
(c) Használ-e alulírt iótát a szöveg? 
(d) Mely szavak utalnak a kőből megmintázott alakra? 
(e) Ki vagy kik állították ezt az emléket? 
(f) Ezen a feliraton is olvasható számok, de most nem betűjellel, hanem teljes nevükön kiírva: mely 
számokról van szó? Mit mérnek? 
(g) A korábban olvasott záróformulák helyett ezúttal egy másik szerepel (a görög mellett latin 
megfogalmazásban is); kihez és milyen szándékkal fordul most a beszélő? 
(h) A fej mellett két betű olvasható, ezek a latin D(is) és M(anibus) kezdőbetűknek felelnek meg (lásd 
az 1. olv. végén látható képet); hogyan lehet kiegészíteni a görög kezdőbetűket?
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18. FELELŐTLEN LÉPÉS 
AIAKOSZ, PRÓTESZILAOSZ, PLUTÓN, MENELAOSZ ÉS PARISZ 

 
 

���+
9  

     �= ��A�!<; C -7B��:=���; �\# H���#&#v 

-5���9�	�
9  

     b
�! �!f ��J�&#; C �)�,�; Y.�(�#4# AE7�# ,����!.N# #�"���4# �>#�3,�F  

���+
9  

     �)�!* �4=#># �^# ��#���4#; m:�!< ��[< �.n7 �4!�J�&< �>#�!,^< `.] �74=�#  

�����#F  

-5���9�	�
9 

     �x ����!<t `,�3#"# �4! �)�!���4#F  

����	�
9  

     
M, `��; C ����!:��; Y��f �!,�!"��74# �^# -�7!#; w< `�40 �40 2�#4> �\#  

�>#�3,� .�7f .�#�� �f �=,�!� y7.�:�t 4p�4< �f7 4MA �.^ :40 �"#4>; Y��G �.^  

.�#�B# H���E#B# �� ,�] ��7��7B# �2!4< ��A�:(�! �4:4J�4!< (�#��4> �a�!4<  

����#&��#4<F   

-5���9�	�
9  

    Z���!#4# 4O�Bt :n �4!��740#; C �J:.�7!; 4M, Y�E:B .4�n Y.^ �*# A�!7*#F  

-�5�9  

     Z��!,� .4!*#; C -7B��:=���; ,�] ��0�� d�"��A#4# l#�� :4!t `7B�!,^< �f7  

,�] �M�"< �)�! ,�] �h �M�h (�h ,���:A&��!t 4e:(� �n �< Y,4J:!"# �= `:�!# ,�=  

�!< i�[< ��=�B# ���! j#(� ¦# `(��S; ,�] Y�J#��"# `:�!# ��A�:(�! �M�hF  

-5���9�	�
9  

     �x ����!<F �a(� 4x# �4! �^# Z�7B�� `#��0(� ����3# �>#��^# '#F  

���+
9  

     G��N :4! ,�] .�7] �40 Z�7B�4< Y.4,7!#40��! �f �=,�!�t �E:�! �f7 �M�^< �n#  

�40 `7[# �h -�7!�! a:B< ����#�:(�! �a�!4<; �40 (�#��4> �� :4! 4M��#� ���4#; C 

-7B��:=���; � :��>�"#; w< 4O�B< �!�4,!#�J#B< .74�.E�&:�< �*# ���B# �"2&<  

`7�:(�=<; �!G ¥# .7*�4< `# �q Y.4��:�! Y.�(�#�<F  

-5���9�	�
9  
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M,40# ,�] �.n7 `��>�40 :4!; C �)�,�; Y.4,7!#40��! �!,�!"��7�t 4M �f7 `��

�4J�B# �a�!4<; Y��f i �437�F  

���+
9  

     G
7(*<t �= 4x# �4J�4>< �)�!�v 

 

� 
Igék 

��AB  fojtogat 
Y.4,7=#4��!Y.4,7=#4��!Y.4,7=#4��!Y.4,7=#4��! válaszol 
�7.�%B elrabol 
Y�E:B: Y�=&�! fut (lásd Nyelvtan) 
Y�Q=&�!  elereszt 
`7�:(�=<: j7���! pass aor part 
j7���!j7���!j7���!j7���!     szeret (lásd még `7�B) 
�����#: ��B aor 
,���Q��=.B hátrahagy 
,��Q�AB fogva tart, megszáll 
��A4��!��A4��!��A4��!��A4��! + dat  harcol vkvel 
.74Q.&��B Wmások) előtt kiugrik        

Főnevek 
Y."��:!<; �B<; i Y."��:!<; �B<; i Y."��:!<; �B<; i Y."��:!<; �B<; i  partra szállás 
��=�B#; 4#4<; d��=�B#; 4#4<; d��=�B#; 4#4<; d��=�B#; 4#4<; d  isten(ség) 
�"2&; &<; i �"2&; &<; i �"2&; &<; i �"2&; &<; i   hírnév 
2�#4<; 4>; d2�#4<; 4>; d2�#4<; 4>; d2�#4<; 4>; d  vendégbarát 

Melléknevek 
�a�!4<; �; 4#�a�!4<; �; 4#�a�!4<; �; 4#�a�!4<; �; 4#+gen okozója vmnek, felelős 
Y,4J:!4<; 4#Y,4J:!4<; 4#Y,4J:!4<; 4#Y,4J:!4<; 4# akarattól független, akarata ellenére 
#�"���4<; 4#   ifjúházas 

d�"��A#4<; 4# ugyanannak mestere 
�!�4,=#�>#4<; 4#  veszélyt megvető 
A�74<; AE7�; A�74# özvegy 

Határozószók, partikulák 
a:B<a:B<a:B<a:B<   talán 
4M FFF .4�� soha 
.4�� (simulószó)  valaha is 
�4=#>#   akkor inkább 
�4!��740# most már tényleg 

Elöljárószók 
Y."Y."Y."Y." + gen ból/ből, közül 
�!��!��!��!� + acc  miatt 
.�7�.�7�.�7�.�7� + acc ellenére, sértve 
.�7= .�7= .�7= .�7= + gen ról/ről 
�.�7�.�7�.�7�.�7 + gen  ért; védelmében, mellett 

Tulajdonnevek 
�)�,"<; 40; d  az Alvilág egyik bírája 
�J:.�7!<; !�4<; d  gyász-Parisz 
HU���&#; &#4<HU���&#; &#4<HU���&#; &#4<HU���&#; &#4<  görög 
-7B��:=��4<; 4>; d  Próteszilaosz

 

Nyelvtan  
Mondattan  
(1) ¦# + coniunc t i vus  
A coniunctivus mellékmondati használata: főként időhatározói és helyhatározói mondatok 
coniunctivusos állítmányai a hozzátartozó ¦# partikulával együtt  

általánosítást, 
feltételességet, 
vagy jövőidejűséget fejeznek ki. A következő mondatban például általánosítást: 
 
���! j#(� ¦# `(��S ”arra vesz rá, amire csak akar”. 

 

(2) �a(� + prae teri tum imperf ectum  vagy aor is tos : lehetetlen óhaj 

�a(� �>#��^# '# 
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bárcsak lehetséges lett volna/ lett volna rá mód… 

 
Igeragozás 
összevont igék imperf e ctus  imperativusai 

 

 act medio-pass act medio-pass act medio-pass 

sing. 2. .4=�Q� �  

.4=�! 

.4!�Q4>  � 

.4!40   

j7�Q� � 

j7� 

`7�Q4> � 

`7* 

Y2=4Q� � 

Y2=4> 

Y2!"Q4> � 

Y2!40 

        3. .4!�Q��B �  

.4!�=�B 

.4!�Q�:(B � 

.4!�=:(B 

`7�Q��B � 

`7��B 

`7�Q�:(B � 

`7�:(B 

Y2!4Q��B � 

Y2!4J�B 

Y2!4Q�:(B � 

Y2!4J:(B 

plur. 2. .4!�Q��� �  

.4!�3�� 

.4!�Q�:(� � 

.4!�3:(� 

`7�Q��� � 

`7[�� 

`7�Q�:(� � 

�7[:(� 

Y2!"Q��� � 

Y2!40�� 

Y2!"Q�:(� � 

Y2!40:(� 

        3. .4!�Q"#�B# �  

.4!4J#�B# 

.4!�Q�:(B# � 

.4�=:(B# 

`7�Q"#�B# 

`7N#�B# 

`7�Q�:(B# 

`7�:(B# 

Y2!4Q"#�B# � 

Y2!4J#�B# 

Y2!4Q�:(B# � 

Y2!4J:(B# 

 

 

Gyakorlatok 

1. Határozza meg az igealakokat! 
 
��7N��! 

���� 

`,���>:� 

i��3��! 

jAS< 

.=.�4!�� 

`��#��o 

%&��=&#

d7h�# 

 

2. Tegye be a mondatba a megfelelő elöljárószót: �!�; .�7�; �!�; �."; ����; �)<; .�7=!  

FFFFFFFFFFFFFFFFF G�(E#&# `#!,E:���#F 

4M FFFFFFFFFFFFFFFFF �=,&# `#!,E:���#F 

FFFFFFFFFFFFFFFFF :� .�:AB �(�!4< Y�=,B<F 

�40�4# �^# �#�7� FFFFFFFFFFFFFFFFF �>#�!,*# Y.4��:(�! ��:=#F 

d .��\7 FFFFFFFFFFFFFFFF ���B# �.���(& FFFFFFFFFFFFF G�(&#�<F 

FFFFFFFFFFFFFFF �4J�4> �40 :>�.4:=4> .4��4] �"�4! ���4#��!F 
 
 
3. Fordítsa magyarra! 
 
."��G �# �).�3# `A4!�G; C �#�7�< �!,�:��=...   
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�a(� .�3< `�^< �_(&74< �a&F 

C .��7=<; �a(� .�#��< 4z #�=4>:= :�; 4O�B �!�43�# I< `�NF  

�a(G '# G
7�:�&< .�&:=4# ,�JB# ����F 

aB��#; m.B< ,�����(B��#; 4z�# j#��7� ,�] #�07� �B#\# Y�=&:!#F 

,�,*# �G; � ����<; .����4< �):47* �4:40�4# I:�� �E.4�G `,#�0:�! .��!#F 

 

4. A felsorolt görög közmondások és szólások mellé írja be a tartalmában nekik megfelelő magyar közmondás 

sorszámát! 

1. Lassan járj, tovább érsz! 

2. A farok csóválja a kutyát. 

3. Egy fecske nem csinál nyarat. 

4. Körméről ismerni meg az oroszlánt. 

5. Lyukas vödörrel hord vizet. 

6. Eső után köpönyeg. 

7. Öregebb az országútnál.  

8. Bolond lyukból bolond szél fúj. 

a) (���::�# :.�=7�!<.  

b) ���f �^# ."���4# i :>���A=�. 

c) i {��2� �^# �40# .4���,!< `,��7�!.  

d) .7�:�J��74< +"�74>F  

e) �=� A��!��# j�7 4M .4!�3. 

f) `, �*# o#JAB# ��#(�#��B �^# ��4#��.  

g) �*74< �*7� ����!F 

h) :.�0�� �7���B<F

 

{��2�; &<; i   szekér 
�7��J<; �3�; J  lassú, nyugodt 
j�7; j�74<; �"   tavasz 
`,��7B  kivisz, elvisz vhova 
+"�74<; 4> d  Kodrosz, Athén mondabeli királya 
�*74<; �; 4#  ostoba, bolond 
o#>2; >A4<; d   köröm 

.4���,!<  gyakran 

.7�:�J��74<; �; 4#  idősebb  
:.�=7B   bevet 
:.�J�B  siet 
:>���A=�; �<; i   szövetség 
A��!�N#; "#4<; i   fecske

 
 
4. Mit jelenthet? 
Y�A40     �!,�!4:J#& 

A&7�JB    .7"2�# 

.�7���=.B    Y7.��& 

�a�!4#     Y2!"B 

�a�!4<; �; 4#    Y2!N�� 

 

5. Szövegértés. Olvassa el az alábbi �a:B.4< mesét, majd válaszoljon az kérdésekre!  

�
5��9 +�� �	�
9  
�47��< ,�] b��!4< .�7] �>#���B< �7!%4#· j�42� �n �M�43< `,�=#T �\# #=,&# Y.4#�3��!, 
w< ¦# �M�*# �#(7B.4# d�4!."74# `,�J:S. ,�] d �47��< Y72���#4< :�4�7^< '#· �40 �n  
Y#(7N.4> Y#��A4��#4> ��< `:(��4< �[��4# `.�,�!�4. d �n �.^ �40  JA4>< ,���.4#4JQ 
��#4< j�! �[��4# �\# `:(��� .74:������#�#, kB< Y.4,���# d �47��< �h H��=T ����Q 
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.�7��B,�. ,Y,�3#4< �^ �n# .7*�4# ���7=B< .74:���� �· �40 �n Y#(7N.4> �f .�7!::f  
�*# P���=B# Y.4�>4��#4> :�4�7"��74# �^ ,�0�� `.���!#�, ��A7!< 4p .7^< �\# Y���#  
Y#��A�!# �\ �>#���#4< Y.4�>:���#4< .4���40 .�7�K8�4#�4< `.] �4>�7^# Y.��!. 
H
 �"�4< �&�43, m�! .4���,!< �^ .�=(�!# �40 �!�%�:(�! Y#>:�!,N��7"# `:�!. 
  
Y���; �<; i   meleg(ség) 
Y#��AB  visszatart, M. belefogódzik vmibe �!#"< 
Y#>:�!,"<;QE;Q"#  eredményes 
Y.��!  praet. impf. sing.3.: �.�!�!  visszavonul  
Y.4�JB  levetkőztet; M. levetkőzik, levet magáról vmit  
Y.4,��N#; 4J:�; "# aor. part. act.:  Y.4,��#B  
belefárad vmibe, lemond vmiről  
Y.4#�3��!  aor. inf. act.:  Y.4#��B  kioszt, juttat 
�7AB  parancsol; M. megkezd vmit  
�47��<; 4>; d   északi szél (dat.: �47�SX 
`,�JB  levetkőztet vkit; lehúz vkiről vmit (ruhát)  
`.=,�!��!  szorongat, megtámad  
`.!��=#B megfeszít; erősít, fokoz, növel  
`7=%B  civakodik; vetélkedik, versenyez  
`:(�<; ��4<; i   ruha 
j�! �[��4#  még jobban 
kB<  amíg nem 
P���=4#; 4>; �"  ruhadarab, ruha  

,�0��; ��4<; �"  hőség, a nap tüze 
,���.4#�B  kifáraszt, kimerít, meggyengít  
�4>�7"#; 40; d   fürdő; (fürdő)víz  
�[��4# jobban  
����.�7��B,� aor. act. sing.3.:  ����.�7��=�B�!  átad  
���7=4<; 4#  közepes, mérsékelt  
��A7!< 4p  ameddig, amíg 
.�7�K8�B  elfolyik vmi mellett  
.�7!::"<; E; "#  a kelleténél több; fölösleges 
."��74<; �; 4#  kérdő nm. melyik a kettő közül?  
.7"< (+ acc) következtében, miatt  
.74:���.B  ráragyog, megvilágít  
.74:�����#B  még hozzávesz; segítségül maga mellé 
vesz  
:�4�7"<; W�X; "# heves, erőteljes  
:�4�7"��74#  erősebben  
 JA4<; �4<; �"  hideg fuvallat, hűvösség; hideg idő 
 

 
(1) Melyik nyelvtani elem nem található a szövegben? 

a) genitivus absolutus 
b) participium coniunctum 

c) passiv aoristos 
d) középfok 

 
(2) Melyik állítás igaz? 

a) Boreasz lefújta a vándor ruháját. 
b) Héliosz kezdetben enyhén sütött.  
c) Az utas ruhástul ugrott be a folyóba.  
d) Héliosz rábeszélésére a vándor levette a 
ruháját
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19. MEGDOBTA A SZÉL 
HERMÉSZ ÉS APOLLÓN 

 

�5��9  

     �= ,��&�\< �e, C Z�.4��4#v  

�-
		��  

     b
�!, C H�7��, �>:�>A* `# �43< `7B�!,43<.  

�5��9  

     Z�2!4# �n# �J.&< �^ �4!40�4· :g �n �= �>:�>A�3<v � �^ ,��f �\# ���#&# :�  

�>.�3 j�!v 

�-
		��  

     
M���*<· Y��f `7N��#4# .�#(* �^# 	�,B#� �^# 
)���4>.  

�5��9  

     ��(#&,� ��7, �).� �4!, d H/�,!#(4<v  

�-
		��  

     +�] ����.  

�5��9  

     -7^< �=#4<, C Z�.4��4#v � �=< 4O�B< Y#�7�:�4< '# �< Y.4,��3#�! �^ ,��^#  

`,�3#4 ��!7�,!4#v  

�-
		��  

     �M�40 `�40 �^ j7�4#. 

�5��9  

     
M,40# `��#&<, C Z�.4��4#v  

�-
		��  

     
_,, Y��f �>:�JA&�� �! Y,4J:!4# `��#��4.  

�5��9  

     -*<v `(��B �f7 Y,40:�! �^# �7".4#.  

�-
		��  

   �!:,�J�!# `��#(�#� ,Y�� :>#��=:,�>4# �M�h; d �n ,�,!:�� Y#��B#  

Y.4�4J��#4< d $��>74< �7� �n# `, .4��40 ,�] �M�"<; Y���4J��#4< �n ,�] �\  
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��7B# �\# �.�74 =�# ��0�� �)7��:��4· `�� �n# Y#�77! �, I:.�7 �)N(�!��#, 

�^# �=:,4# �)< �^ �#B, d �n Y.^ �40 ������4> ,���.#�J:�< `.] ,����\# �h  

.�!�] `#�:�!:� ��7B# �M�"#, I:�� Y.^ ��< .�&��< ���� 8>�#�! .4�g ,�] �^#  

.�3�� �M(g< Y.4(�#�3#. Y��f `�� �^# �n# $��>74# �M�=,� ��>#��&# ,����42�JQ 

:�<, ��J�4#�! `.!:."��#4< �A7! �40 l74><, �h .�!�] �n ,�] �^# ���4# �n# `AB:�Q 

�&# `# G��J,��!<, m.4> d �=:,4< �M�^# ,�������, ,�] Y.^ �40 �z���4< �#(4< 

Y#��40#�! �\# ��# `.4=&:� y�!:�4#, C H�7��, ,�] �M�#(�:���4# Y#(*# �.�#�B#,  

j�! ,�] �7������ jA4# `.�!�%4#�� �h #�,7h. s7� :4! Y�"�B< ���>.�:(�! �4,*v  

�5��9  

     ��=, C Z�.4��4#· ���!< �f7 (#&�^# .�.4!&��#4< �^# `7N��#4#· I:�� �\ �A(4>  

Y.4(�#"#�4<. 

� 
Igék 

Y����B  nem törődik 
Y�J#BY�J#BY�J#BY�J#B + acc bosszút áll vkn (med)  
Y#��40#�!  „teremni” 
Y#�77=.�B eldob 
�!:,�JB diszkoszt vet 
�>:�>A�B�>:�>A�B�>:�>A�B�>:�>A�B balszerencsés 
j(Bj(Bj(Bj(B  szokott 
�)N(�!��#: j(B praet perf (lásd Nyelvtan) 
`#:�=B  rálök, -zúdít 
`.�!�%B + dat sirat 
`.!:."��#4<: `��.B med aor part 
`7��%4��!`7��%4��!`7��%4��!`7��%4��! véghez visz 
`��.B + dat követ 
���!<: 4e�� praet perf (lásd Nyelvtan) 
,�������B eltalál 
,���.#�B,���.#�B,���.#�B,���.#�B lefelé fúj 
,����42�JB lenyilaz 
.�#(�B.�#(�B.�#(�B.�#(�B        gyászol 
:>#�!:,�JB együtt gyakorol diszkoszvetést 
��J�B��J�B��J�B��J�B        menekül 
A"B  (sírhalmot) emel (med) 

Főnevek 
�#(4<; d�#(4<; d�#(4<; d�#(4<; d virág 
�=:,4<; d�=:,4<; d�=:,4<; d�=:,4<; d diszkosz 
�>:�JA&��; ��4<; �" baleset 
`7N��#4<; d vk kedvese 
�J.&; i�J.&; i�J.&; i�J.&; i     fájdalom 
��!7�,!4#; �"��!7�,!4#; �"��!7�,!4#; �"��!7�,!4#; �" fiatalember 
l74<; 4><; �"l74<; 4><; �"l74<; 4><; �"l74<; 4><; �" hegy 

���4<; d���4<; d���4<; d���4<; d sírhalom 
�.�74 =�; i mellőzés, visszautasítás 

Melléknevek 
Y#�7�:�4<; 4# szeretet nélküli, kegyetlen  
�2!4<; �; 4#�2!4<; �; 4#�2!4<; �; 4#�2!4<; �; 4# + gen érdemes vmre 
Y.4�"��#4< → 
  d ,�,!:�� Y.4�4J��#4< „akasztófavirág” 
�M�#(E<; �< szép virágú 
,��&�E<; �< szemét lesüti, fejét búnak ereszti 

Kötőszavak 
�  csak nem…? 
m.4>  ahol 
�< (hsúlytalan)  annyira hogy (lásd Nytan) 

Határozószók, elöljárószók 
Y�"�B<   nélkül 
�M�=,�  tüstént 
�A7! + gen -ig 
`, .4��40 régóta 
�M(J<   egyenesen 
,��� + acc vkvel kapcsolatos 
.7"< + gen vk miatt, által 

Tulajdonnevek 
Z��>,��!; �P     lakóniai város 
���#&; &<; i     Daphné 
	�,B#; B#4<; d    lakón, spártai 

a���4<; 4>; d     Hüakinthosz apja 
��§���4<; d      hegy Spártában 
H/�,!#(4<; 4>; d   Hüakinthosz 



19. olvasmány 

 

182 

 
 
Nyelvtan  
Igeragozás 
praet er i tum perf ec tum ac t iv i  (gyenge és erős) 

Képzése: augmentum + perfectum-tő + Q, + végződések 

gyenge  (,-s): .4!&Q 

 Activum 
singularis 1. `Q.�Q.4!EQ,Q�!# QW,X�!# 
              2.  `Q.�Q.4!EQ,Q�!< QW,X�!< 
              3.  `Q.�Q.4!EQ,Q�! QW,X�! 
pluralis  1. `Q.�Q.4!EQ,Q���# QW,X���# 
            2. `Q.�Q.4!EQ,Q��� QW,X��� 
            3. `Q.�Q.4!EQ,Q�:�# QW,X�:�# 
 

erős �)B(Q (j(B; praesens perfectum �aB(�) 

Activum 
singularis 1. �)N(Q�!# pluralis  1. �)N(Q���# 
              2.  �)N(Q�!<             2. �)N(Q��� 
              3.  �)N(Q�!             3. �)N(Q�:�# 
 

erős és rendhagyó ��Q (praesens perfectum 4e��) 

activum 
singularis 1. ��Q& vagy (Q�!#X pluralis  1. ��Q���# 
              2.  ��Q&:(� vagy (Q�!<X             2. ��Q��� 
              3.  ��Q�!             3. ��Q�:�# 
 

Mondattan  
1. d �J7�##4< 4O�B< �7�=:(&; I:�� 4M, `.�=:(&F 
A zsarnok annyira feldühödött, hogy (végül) nem hatott rá a szó. 

2. d �n `.] ,����\# �h .�!�] `#�:�!:� �M�"#, I:�� ���� 8>�#�! .4�JF 
Ő pedig úgy / olyan erővel lökte rá a fiú fejére a diszkoszt, hogy kiomlott a vére. 

3. �=< 4O�B< Y#�7�:�4< '# �< Y.4,��3#�! �^ ��!7�,!4#v  
Ki volt annyira kegyetlen, hogy megölje/ megölte őt? 
 

A következményes mellékmondatokat, melyek általában egy tulajdonság nagy fokú meglétét, 
egy cselekvés intenzivitását stb. fejezik ki („vk annyira …, hogy …” típusú mondat), a I:��; ritkábban 
a �< kötőszó vezeti be. A mellékmondat állítmánya vagy indicativusban álló ragozott ige, vagy 
infinitivus. A ragozott igét tartalmazó mondat a következmény tényleges megvalósulását 
hangsúlyozza, bekövetkezésének tényét állapítja meg (1. mondat); tagadása 4M-val. Az infinitivusos 
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szerkezet a következményt mint egy adott tulajdonságban, cselekedetben stb. bennerejlő lehetőséget, 
vagy a cselekvő szándékának megfelelő eredményt fejezi ki (2-3. mondat); tagadása �E-vel.  
Megjegyzés: Az infinitivusos szerkezet olyan esetekben is használható, ha megvalósult a következmény, 
és akkor is, ha nem. Az előbbi esetben csak árnyalatnyi a különbség a ragozott igés és infinitivusos 
szerkezet jelentése között. A 4O�B< Y#�7�:�4< '# �< Y.�,��!#� �^ ��!7�,!4# mondat például 
azt fejezi, ki hogy az illető kegyetlensége végül gyilkosságba torkollott, szemben az eredeti mondattal, 
mely a gyilkosság elkövetésére is képes kegyetlenséget hangsúlyozza. 
 
Gyakorlatok 

1. Határozza meg az olvasmányban szereplő igealakokat, és alkossa ugyanezeket a ����B és a 
�>.�B igékből! 
 

 Igealak ����B �>.�B 

��(#&,�    

Y.4,��3#�!    

`��#&<    

`��#��4    

`��#(�#�    

Y.4�4J��#4<    

�)N(�!��#    

jA4#    

���>.�:(�!    

 
2. Egészítse ki a szöveget! 
 
G�."��4#� ….............................. 6#�� H�7��< `7B�� �= …........................... �M�"#F  G�."��B#  
�&:! …................................ �! �a�!4# �e#�! �J.&<F …....................... �f7 d H/�,!#(4<F  
G�."��B# Y.�,��!#� �^ …................................ . $`�>74< ��7; d ,�,!:�� …..................................  
Y.4�4J��#4< `7*# ….................................... ,�] Y���4J��#4< ,�,"# …......... �)7��:��4F  
�^# �=:,4#; m# d G�."��B# Y#�77! �; `.] …............................ �h .�!�] `#�:�!:�;  
…........................ ���� 8>�#�! .4�g ,�] …............................ �M(g< Y.4(#�3#F  
 
3.  
,��^< '# 4O�B<; I:�� .�#��< Y.4���.�!# �)< �M�"#F 
 
4. Mit jelent? Mit jelenthet? 

 
 �>:�>A*  �M�>A* 
    �>:�>AE< 
    �J:�474< 
 .�#(*   .�#(4<; 4><; �" 
 j7�4#   `7���&<; 4> 
    `7��:�E7; �74<; d 
    `7��:�E7!4#; 4>; �" 
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    ,�,407�4<; 4# 
    �M�7���&<; 4>; d 
 ��=#4��!  ��!#�<; ��4< 
    ��#=�; �<; i 
 .�&�E   .�E::B 
    `,.�E::B 
 ���4<   (�.�B 

 
4. A felsorolt görög közmondások és szólások mellé írja be a tartalmában nekik megfelelő magyar közmondás 

sorszámát! 

1. Kutyából nem lesz szalonna. 

2. Dunába vizet. 

3. Annyit ért hozzá, mint tyúk az ábécéhez. 

4. Játszik a tűzzel.  

5. Az oroszlán nem vadászik egérre. 

6. Bolhából csinál elefántot. 

7. Sok lábon állni. 

8. Második gyerekkorát éli. 

9. Lövése sincs hozzá. 

a) `����#�� `, �>=�< .4!�3<F 

b) ��0�� 4M�' a,��7 �����!F 

c) �]< .�3��< 4P ��74#��<F 

d) l#4< �J7�< WY,4JB#XF 

e) `.] �>43# Y�,J7�!# d7��3#F  

f) ,�,40 ,"7�,4< ,�,^# £"#. 

g) ���0,' G�(E#�%�F 

h)  Y��^< �>=�< 4M (&7�J�!F 

i) ��4#�� 2>7�3#F 

 

��,>7�; i   horgony 
Y��"<; 40; d   sas  
���J2; ���>,"<; i   bagoly 
�=<   kétszer  
(&7�JB  vadászik vmire  (+ acc) 
a,��7  közel 
,"7�2; �,4<; d   holló 

�J7�; �<; i   líra (hangszer) 
�>3�; �<; i   légy 
2>7�B   borotvál 
l#4<; 4>; d   szamár 
d7��B  horgonyoz  
£"#; 40; �^   tojás
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20. NEM FELHŐTLEN KAPCSOLAT 
HÉRA ÉS ZEUSZ 

�5�  

     �^# G�2=4#� �40�4#, C $�0, .43"# �!#� �^# �7".4# i�qv  

$�/9  

     Z�#(7B.4# �e#�! A7&:�"#, C b�7�, ,�] :>�.4�!,"#· 4M �f7 ¦# :>#�# i�3#  

Y#�2!4< �40 :>�.4:=4> �#.  

�5�  

     G���f Y#�2!"< `:�!#, ��7!:�E< �� �#· I:�� �&,��! :>#�:�B.  

$�/9  

     �= ��] O�7!:�v A7\ ��7, 4e��!, ,Y�n �)��#�!.  

�5�  

     �= �f7 ���4v – ,�=�4! �):AJ#4��! �).�3# �M�"· �4!40�"# `:�!# w `�"��&:�#.  

$�/9  

     +�] �\# �!f �40�4 ,�] �[��4# �a.4!< �#, m:T ,�] �):A743< `.�A�=7&:�. �*# �' 

4x# `.�=7� �!#�v :>#=&�! �f7 d.43"# �! �^ �):A7"#, m.�7 ¦# :g o,#E:�!�< �).�3#.   

�5�  

     �M�\# `��, 4M, ���&# �!#�, C $�0, .4�g# ��& A7"#4#. ,�] �^ �n# .7*�4#  

��#"4># �^ .7[���, �!"�! Y��#n< Y��N7� �)< `��· d �n ,�] j:��#� ,�] �.���,7>�, 

,�] �a .4�� .!40:� .�7��4=&# �h ��#>�E��! �^ j,.B��, d �n ���! `# �M�h  

`,�=#T .!�3# ,�] ����# `�=��! ����2g ,�] .7^< �4g< o�(���4g< .74:��� ,�]  

�x(!< Y��N7� `< `��· ��0�� �n ��& :>#=&# `7B�!,f l#��. ,�] `.] .4�g �n#  

��4J�&# ����!# .7^< :n ,�] ¨�&# .�J:�:(�! ��< ��#=�< �^# �#(7B.4#· `.�] �n 

,�] �"�4>< `�"��&:� �4! .74:�#��,�3#, `�� �n# Y��3:� �M�^# j�! ��,7J4#��  

,�] .74,>�!#�4J��#4#, `.!�7�2���#& �f C��, �< �&�n Y,4J:�!�! �M�40  

��7!:�!,f P,���J4#�4<, Y.��(4# :4] �7�:4>:�· :g �n �M�^< m7�, m.B< ����!  

�^# �#�7�. 

$�/9  

     �x �� d ,���7��4<· `.' `�n �M�^# ,�] ��A7! �*# b�7�< ���B#v �4:40�4#  

`��(J:(& �40 #�,��74<v Y��' i��3< �4J�B# �a�!4! ,�] .�7� �40 ���7=4>  
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�!��#(7B.4!, 4z �� ,�] :>�."��< �M�4g< `.4!&:���(�. :>��#B:�4] 4x#, 

�) .!"#��< m�4!� i�3# ,�] )�"#��< 4M7�#!� ,���& ,�] 4�� 4_ .4�� �e�4# `.] ��<, 

`.�(J�&:�# Y.4��0:�! �M�*# j7B�! ��"#��<· d �' j7B< �=�!"# �= `:�! ,�]  

4M, Y#(7N.B# �"#4# �7A�!, Y��f ,�] i�*# �M�*# `#=4��.  

�5�  

     940 �n# ,�] .�#> 4p�"< �� ��:."�&< `:�] ,�] ���! :� ,�] ��7�! ��< 8!#"<, 

��:=#, k�,B#, ,�] :g k.S �M�h j#(� ¦# i����= :4!, ,�] Y�����S 8R�=B<  

`< m �! ¦# ,���J:S, ,�] m�B< ,���� ,�] .�!�!f �40 j7B�4< :J ��· ,�] #0# �h  

G�2=4#! 4e�� ,�("�! :>��#N�&# Y.4#���!< {�� ,�] �M�^< �4!A�J:�< .4�n �M�40  

�\# �>#�3,�, y :4! �^# -�!7=(4># j��,�#.  

$�/9  

     Z��! �f7 :g ���#&:�! `,�=#B#, �a �! `�� j.�!2� �)< ��# ,����(N#v Y�f7 4e:(�  

m �4! �4,�3 .�7] �40 G�2=4#4<v ,4��%�!# �n# �&���*< �M�^# �&�n Y.B(�3# �40  

:>�.4:=4>· :,�!^# ��7· `.�] �n `7� ,�] �< � < ��,7J�! ,�] Y�"7&�� .�:A�! –  

�5�  

     �=, C $�0v ���!� ��7, �E �! ��7!:�!,^# ,�] :g �a.S<.  

$�/9  

     
M���*<· Y��' �a�B�4# `, #����&< .��:���#4! �M�q :4! m�4!4#, `.�!�f# �>(q  

�^ :>�.":!4# ,Y,�3#4< Y�7>.#q, �< �^ �),"<, �.^ �40 j7B�4<, .�7�,���,�=#B��#  

�M�h ��74#��<· 4O�B �f7 ¦# .�J:�!�4 Y#!N��#4< 4)&(�]< ���>A&,�#�! ��<  

`.!(>�=�<.  

�5�  

     Z�.���, �\ I7�:!# z,4!�4 �*# �.n7 �M�^# `.!(>�*#.  

$�/9  

     b
�B< �."��!#4#, C b�7�. � �= �f7 ¦# ,�] .�(4!< ��!#^# Y.^ �40 .��:���4<, 

�) #����S d G�2=B# :>#�:��!v   

�5�  

     G���f i #����& `�� �e#�! �"2B, ,�] �^ �):A7^# `.' `�n y2�! �!f �\# d�4!"�&��.  

$�/9  
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M�n# �40�4 ��<· 4_�� �f7 i #����& .4�n b�7� ��#4!�' ¦# 4_�� :g #����&· d �' 

G�2=B# �"#4# `2�.��&(E:���!.  

�5�  

     G���f 4P .�#��< �#(7B.4! Y.�!7",��4= �):!#· �MAE:�! ,����(�# a:B< ,�]  

�!&�E:���! {.�:! ���B# :>�����#�:(�! �q b�7R ,�] :J���,�74< �e#�! �h �!=, 

,�= .4> ��A� `7[# �� �E:�!�# �M�40, 4P �n .!:��J:4>:!# 4M, �)�"��< �<  

#����S :>#�#.  

$�/9  

     
M,40#, �# �! �4!40�4# �a.S, `< �^# ¡�&# `�.�:�# �74Ah �(�!4< .74:��(�]<  

:>�.�7!�#�A(E:���! ���' �M�40 Y�] ,�] ."#4# �.�>:�4# k2�! �=,&# �!�4g< 4M  

�40 j7B�4< – 4M �f7 ��!#^# �40�" ��– Y��f ��< ������>A=�<.  

� 
Igék 

Y�#4�BY�#4�BY�#4�BY�#4�B     nem vesz észre 
Y�7>.#�B ébren van 
�)��4��!+ inf szégyell, ódzkodik 
��N#: ��=:,4��! aor part 
��=:,4��!��=:,4��!��=:,4��!��=:,4��!+ dat  rabja lesz vmnek 
Y#!�B  szomorít, szomorú (med) 
Y.4#��B oszt 
Y.B(�B + gen kizavar vhonnan 
�MA�B�MA�B�MA�B�MA�B  dicsekszik 
Y��3:�: Y�=&�! aor part 
Y�47�B �)<+acc  ránéz 
���!�  „félek” (perf) 
�!&��4��!�!&��4��!�!&��4��!�!&��4��! mesél 
�!�4J<: �=�B�! impf part 
��,B��,B��,B��,B  húz, fog 
`2�.��&(E:���!: `2�.���B pass fut (lásd Nytan) 
`2�.���B`2�.���B`2�.���B`2�.���B becsap 
`.!�7�::B betöm 
`.!A�!7�B`.!A�!7�B`.!A�!7�B`.!A�!7�B+dat  megpróbál vmt 
k.4��!k.4��!k.4��!k.4��! + dat követ 
i��4��!i��4��!i��4��!i��4��!+ dat vezet 
P,���JB könyörög 
,���7A4��! lemegy 
,4��%B megbüntet 
�JB�JB�JB�JB  elold; feloszlik (pass) 
����!�! + acc utána megy; büntet 
��(J:,B lerészegít; lerészegedik (pass) 
���#&:�!: �!�#�:,B m-p pr perf 
�!�#�:,B�!�#�:,B�!�#�:,B�!�#�:,B+ gen említ; emlékezik (pass) 

o,#�B  habozik, óvakodik 
.�=%B.�=%B.�=%B.�=%B  játszik, udvarol 
.�7��4=&# „átadtam” 
.�7�,���,�=#B mellé lefektet 
.�J4��!.�J4��!.�J4��!.�J4��!+gen v. part abbahagy 
.�!7�B+ acc kikezd vkvel 
.=#B.=#B.=#B.=#B  iszik 
.!:��JB megbízik 
.��::B.��::B.��::B.��::B megformáz, készít 
.74,>�!#��4��! leborul  
.74:��B odahúz 
.74:��(�=< .74:��B pass aor part 
.74:��B odakötöz 
.74:��7B �"�4>< ajánlatot tesz 
:��#B  nyög 
:>��!�#N:,B  megbocsát 
:>��#B:�"<: :>��!�#N:,B adiectivum verbale 
:>�.�7!�#�A(E:���! Q��7B pass fut (lásd Nytan) 
:>�.�7!��7B  vele együtt körbeforog (pass) 
:>#�:�B :J#�!�! imper 
:>#=&# L :>#=�!# 
�4���B�4���B�4���B�4���B merészel 
���>A&,�#�! �>�A�#B act perf inf 
�>�A�#B�>�A�#B�>�A�#B�>�A�#B + gen  megkap, elér 
��7=%B��7=%B��7=%B��7=%B  bűnt követ el 
�.4��,7JB halkan sír 
�.4��#B eltűr 
�!��B�!��B�!��B�!��B  csókol; szeret 
�7�%B�7�%B�7�%B�7�%B  elmond, közöl 

Főnevek 
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�=,&�=,&�=,&�=,&; i    büntetés  
 �=,&# �!�4J<    „megbűnhődve” 
j,.B��; ��4<; �" ivócsésze 
`.!(>�=�; i    vágy 
,����; ��4<; �",����; ��4<; �",����; ��4<; �",����; ��4<; �"  birtok; rabszolga 
������>A=�; i   dicsekvés 
#�,��7; �74<; �"#�,��7; �74<; �"#�,��7; �74<; �"#�,��7; �74<; �" istenek itala 
#����&; i#����&; i#����&; i#����&; i    felhő 
d�4!"�&<; �&�4<; i hasonlóság 
4x<; ��"<; �"4x<; ��"<; �"4x<; ��"<; �"4x<; ��"<; �"    fül 
.�!�!�; i    játékszer 
.��:��; ��4<; �"  fantom 
."#4<; d."#4<; d."#4<; d."#4<; d    fáradság, munka 
8=<; 8!#"<; i    orr 
:>��#N�&; i:>��#N�&; i:>��#N�&; i:>��#N�&; i    bocsánat 
:>�."�&<; 4>; d  ivótárs 
�74A"<; d�74A"<; d�74A"<; d�74A"<; d    kerék 
��7!:�E<; 40; d   erőszakos alak   

Melléknevek 
�):A7"<; �; "#�):A7"<; �; "#�):A7"<; �; "#�):A7"<; �; "#     gyalázatos 
Y#�2!4<; 4#        méltatlan 
�.�>:�4<; 4#     szüntelen 
Y.�!7",��4<; 4#  érzéketlen a szép és jó iránt 
Y��#E<; �<     merev, mozdulatlan 
�=�!4<; �; 4#�=�!4<; �; 4#�=�!4<; �; 4#�=�!4<; �; 4#     erőszakos 
,���7��4<; 4#     átkozott 
���7!4<; �; 4#���7!4<; �; 4#���7!4<; �; 4#���7!4<; �; 4#     mértékletes 
4M7�#!4<; �; 4#    égi 
:,�!"<; �; "#     ostoba, otromba 
:J���,�74<; 4#    ágytárs 
��7!:�!,"<; E; "#  erőszakos, féktelen 
�!��#(7B.4<; 4#  emberbarát   
A7&:�"<; E; "#A7&:�"<; E; "#A7&:�"<; E; "#A7&:�"<; E; "#     derék, jóravaló 

Határozószók 
�x(!<  ismét 
`#=4��  néha 
`.] .4�J  sokáig 
����2J  közben 
I7�:!#   idejében 
  �\ I7�:!# z, 4!�4 „ne érkezzen időben!”,  

  „ne sikerüljön neki!” 
Kötőszók, partikulák 

Y��7     de 
{��     mint olyan, aki 
��=          pontosan (kérdőszó után)  
�#�#�#�# = `�#`�#`�#`�#  amennyiben (lásd Nyelvtan) 
,�("�!     hogy miért 
,�] �E#    akkor viszont 
m:T     amennyivel 
4x#      tulajdonképpen 
.4J         bizonyára, szerintem 
��A�       alighanem, valószínűleg 

�= �f7 ���4v „hisz mi mást (tennék)”, 
       természetesen 
Névmások 

,Y�� = ,�] `�� 
Elöljárószók  

`.=`.=`.=`.= + gen      on/en/ön 
.�7� + gen   túl  
�.�7�.�7�.�7�.�7 + acc   fölött 

Tulajdonnevek 
��#>�E�&<; 4><; d 
G�2=B#; 4#4<; d  
-�!7=(44<; d 
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Nyelvtan  
Igeragozás 
 

(1) a létige imperativusa 

    
singularis  2.  a:Q(! pluralis  2. j:Q�� 
               3.  j:-�B             3. j:Q�B# 
 

(2) az aor istos optativus activumban 

erős (lásd Igeragozás 10.1) 

 activum 

singularis 1. j�(Q4!�! 
              2.  j�(Q4!< 
              3.  j�(Q4! 
pluralis  1. j�(Q4!��# 
            2. j�(Q4!�� 
            3. j�(Q4!�# 
 

gyenge 

 activum  

singularis 1. ,���JQ:�!Q�! Q:�!�! 
              2.  ,���JQ:�!Q< vagy  Q:�!�<  Q:�!<       Q:�!�<  
              3.  ,���JQ:�!   vagy  Q:�!�# Q:�!        Q:�!�# 
pluralis  1. ,���JQ:�!Q��# Q:�!��# 
            2. ,���JQ:�!Q�� Q:�!�� 
            3. ,���JQ:�!Q�# vagy  Q:�!�# Q:�!�#        Q:�!�# 
 

 

(3) az aor istos optativus mediumban 

erős 

 medium 

singularis 1. `�(Q4=Q�&# 
              2.  j�(Q4!Q4 
              3.  j�(Q4!Q�4 
pluralis  1. j�(Q4=Q��(� 
            2. j�(Q4!Q:(� 
            3. j�(Q4!Q#�4 
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 medium 

singularis 1. ,���>Q:�=Q�&# 
              2.  ,���JQ:�!Q4 
              3.  ,���JQ:�!Q�4 
pluralis  1. ,���>Q:�=Q��(� 
            2. ,���JQ:�!Q:(� 
            3. ,���JQ:�!Q#�4 
 

 (4) a passzív aor is tos coniunctivusa 
 passivum 

singularis 1. �>Q(* 
              2.  �>Q(�< 
              3.  �>Q(� 
pluralis  1. �>Q(*��# 
            2. �>Q(��� 
            3. �>Q(*:!W#X 
 

(5) a futurum passivum 
 Passivum 

singularis 1. �>Q(EQ:Q4��! 
              2.  �>Q(EQ:QS 
              3.  �>Q(EQ:Q���! 
pluralis  1. �>Q(&Q:Q"��(� 
            2. �>Q(EQ:Q�:(� 
            3. �>Q(EQ:Q4#��! 
 

infinitivus: �>Q(E:�:(�! 

participium: �>Q(&:"��#4<; Q(&:4��#&; Q(&:"��#4# 

 

(6) a z&�!; �=(&�!; �=�B�! és z:�&�! participiuma imperfectum activumban 
z&�! �=(&�! �=�B�! z:�&�! 

P�=<; Q�#�4< 

P�3:�; Q�=:&< 

P�#; Q�#�4< 

�!(�=<; Q�#�4< 

�=(�3:�; Q�=:&< 

�!(�#; Q�#�4< 

�!�4J<; Q�"#�4< 

�!�40:�; Q�4J:&< 

�!�"#; Q�"#�4< 

P:��<; Q�#�4< 

P:�[:�; Q:��:&< 

P:��#; Q�#�4< 

 

(1) fe ltételes mondatok  
  potentialis: opt. + �# 

irrealis: praet. +  �# 
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eventualis: �# + coni. 

(2) m.B< + futurum gondoskodást kife jező igék után  

m7�, m.B< ����! �^# �#�7�. 

(3) �E + coniunctivus félelmet jelentő kife jezések után 

���!�, �E �! ��7!:�!,^# ,�] :g �a.S<F
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Függelék 

21. APOLLÓN ÉS HERMÉSZ 

 

�-
		��  

     Z�A�!< �4! �).�3#, C H�7��, ."��74< d +�:�B7 `:�] �4J�B# � ."��74<  

d -4�>��J,&<v `�� �f7 4M, ¦# �!�,7=#�!�! �M�4J<.  

�5��9  

     H
 �n# A(n< i�3# 2>���#"��#4< `,�3#4< +�:�B7 '#, 4p�4< �n -4�>��J,&<.  

�-
		��  

     -*< �!��!#N:,�!<v m�4!4! ��7.  

�5��9  

     b
�! 4p�4< ��#, C Z�.4��4#, jA�! `.] �40 .74:N.4> �f aA#& �*# �7�>���B#  

� j���� .�7f �*# Y#���B#!:�*# .>,��JB#, ,�] ���!:�� d.":� �.^ �40  

���7>,4< G��J,4> `�7N(& �h G��:4#! :>�.��B#, k��74< �n 4M�n# �4!40�4#  

`���=#�!, Y��f ,�(�7"< `:�! ,�] Y.�(\< �^ .7":B.4#.  

�-
		��  

     Z�#&:�< �!��2�< �f �#B7=:����, `.�] �� �� ���� .�#�� a:�, �40 £40 �^  

i�=�4�4# ,�] Y:�\7 �.�7�#B ,�] Y,"#�!4# `# �q A�!7] ,�] z..4< �,���7T ��>,"<, 

I:�� .4���,!< `�� �^# �n# .74:�3.4# +�:�47� -4�>��J,&# l#��, �^# �n �h �40  

-4�>��J,4>< o#"���!. Y�f7 �).� �4! ,�] �"��, �= �E.4�� 4M, ���B 2J#�!:!# i�3#, 

Y��' `2 i�!:�=�< �7�! �n# #�,7"<, �7�! �n (�"< `:�!# {��74< �M�*#v   

�5��9  

     H/.^ �!������=�< �40�4 .4!40:!#· `.�] �f7 j��! k#� �n# ��(#�#�! �*# 	E��<  

>P�B#, k#� �n Y(�#��4# �e#�!, `#�=��#�4 4O�B< �M�4] �\# Y(�#�:=�#.  

�-
		��  

     
M 2>#��E#, C H�7��, �\# #4�E#, 4z �� 4M�n l 4#��! 4O�B< Y��E�4><, m.�7  

`."(4>#, 4e��!, ���!:��· .*< ��7, d �n# .�7f (�43<, d �n .�7f �43< �(!�43<  

�#v .�\# Y��' I:.�7 `�� ��#��J4��!, d �n G�:,�&.!^< )[��!, :g �n .���=�!#  

�!��:,�!< .�!�4�7=�&< �7!:�4< �#, i �n Z�7���!< ��!�J���! ,�] �*# ���B#  
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k,�:�4< jA�! �!#f ��A#&# � (�43< � Y#(7N.4!< A7&:=�&#, 4p�4! �n �= .4!E:4>:!#  

i�3#v � Y7�4] �MBAE:4#��! �&�!,40�4! l#��<v  

�5��9  

     
M���*<, Y��f .74:����,��! �M�43# �.&7���3# �h -4:�!�*#! ,�]  

,�(!..�J�!# ��3 �^ .����4< ,�] `�# .4> #�J��< A�!��%4��#4>< a�B:!#, 

`.!,�(=:�#��< `.] �^ .�434# :�%�!# �4g< `�.��4#��<.  

�-
		��  

     G���(E#, C H�7��, ,�] :B�E7!4# ����!< �\# ��A#&#.   

 

22. DIOGENÉSZ ÉS ALEXANDROSZ 

 

��
����9  

     �= �40�4, C G���2�#�7�v ,�] :g ��(#&,�< I:.�7 ,�] i��3< {.�#��<v  

�	�1���5
9  

     H
7�<, C �!"��#�<· 4M .�7��424# ��, �) �#(7B.4< �# Y.�(�#4#.  

��
����9  

     
M,40# d Z���B# ` �J���4 ���B# ��>�40 :� �e#�!, :g �n !�=..4> �7� ':(�v  

�	�1���5
9  

     !�=..4> �&���E· 4M �f7 ¦# `��(#E,�!# Z���B#4< �#.   

��
����9  

     +�] �\# ,�] .�7] ��< G
�>�.!��4< m�4!� `�����4,  �7�,4#�� d�!��3# �M�q ,�]  

���.�:(�! `# �q �M#q, �e�� 4O�B :� ��A(�#�!, �^# �n =�!..4# `2&.���:(�!  

4)"��#4# .���7� :4> �e#�!.  

�	�1���5
9  

     +Y�� ��0�� �,4>4# I:.�7 :J, #0# �n d7* m�! 4M�n# ��!n< 4_�� i �E�&7 4_��  

4P �*# G���B#=B# .74����! j���4#.  

��
����9  

     G���f �^  �0�4< �M�*# 4M, �A7&:�"# :4!, C G���2�#�7�, .7^< �f .7������  

`��#��4· .4��4] �f7 �.�.�&::4# (�^# �e#�= :� #4�=%4#��<.  Y�f7 �).� �4!, �=#!  

�\# �4:�J�&# Y7A\# ,������4!.�<v  
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�	�1���5
9  

     
M, 4e��, C �!"��#�<· 4M �f7 j�(�:� `.!:,� �= �! .�7] �M��< � �40�4 �"#4#, 

m�! Y.4(#E:,B# -�7�=,,R �^# ��,�J�!4# `.��B,�. .�\# Y��f �= ����<, 

C �!"��#�<v  

��
����9  

     �= �f7 ���4 � Y#��#E:(&# 4�� `.4=�! i H����<,  �7�! :� .�7�!�&�"�� �\#  

Y7A\# ,4��,�J4#��< ,�] .74:���&# �P74J��#4! ,�] :�7��&�^# `.] �4g<  

��7��74><, j#!4! �n ,�] �43< �N��,� (�43< .74:�!(�#��< ,�] 4),4�4�40#��< :4!  

#��< ,�] (J4#��< �< �7�,4#�4< >Ph.  Y��' �).� �4!, .40 :� 4P ��,��"#�<  

j(� �#v   

�	�1���5
9  

     Z��! `# ���>�*#! ,�3��! �7!�,4:�\# i��7�# ��J�&#, �.!:A#�3��! �n  

-�4����34< d �.�:.!:�E<, �# .4�� Y���S :A4�\# Y.^ �*# (47J�B# �*# `# .4:=#, 

�)< �a�>.�4# Y.�����# (� �!# `,�3, �< ��#4=�&# ��< �*# �)�>.�=B# (�*#.  

��
����9  

     �\ ����:B 4x#, C G���2�#�7�, d7*# ,�] `# ¡�4> j�! :� �B7�=#4#�� ,�]  

`�.=%4#�� Z�#4>�!# � Z
:!7!# ��#E:�:(�!v .�\# Y��f ��0�� ��#, C (�!"����, 

�\ `�.=:S<· 4M �f7 (��!< Y#��(�3# �!#� �*# {.�2 �!�.��>:�#�B# �\# �=�#&# ,�]  

�)< �^ �a:B �40 :�4�=4> .�7��("#�B#· 4M �f7 Y���\< d �)�,^< 4M�n d +�7��74<  

�M,����7"#&�4<.  `,�3#4 �� �� i��B< ¦# ��(4!�! .�7f :40, .*< ��7�!<, d."��#  

`##4E:S< m:&# �M��!�4#=�# �.n7 ��< Y.4�!.�# Y�32�!, :B���4�J��,�< ,�]  

�.�:.!:�f< ,�] :��7�.�< ,�] A7>:^# �4:40�4# ,�] j(#& .74:,>#40#�� ,�]  

���>�*#� ,�] ��,�7� ,�] �f ������ (&7=� ,�] �!�\# ,�] �"2�# ,�] �^ `.=:&�4# 

 �e#�! `2���J#4#�� �!�������#4# ��!#=R ��>,q �\# ,����\# .47�>7=��  

`�.�.47.&��#4#. 4M �>.�3 ��0�� :� �.n7 �\# �#E�&# )"#��v �= ��,7J�!<, 

C ����!�v 4M�n ��0�� :� d :4�^< G�7!:�4���&< `.�=��>:�# �\ 4a�:(�! ����!�  

�e#�! �f .�7f ��< �JA&<v  

�	�1���5
9  

     H
 :4�^< `,�3#4< �.�#�B# ,4��,B# `.!�7!.�"���4< �#v `�n �"#4# j�:4# �f  

G�7!:�4���4>< �)��#�!, m:� �n# ��&:�# .�7' `�40, 4�� �n `.�:�����#, �< �n  
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,���A7��" �4> �q .�7] .�!��=�# �!�4�!�=R (B.�JB# ,�] `.�!#*# �7�! �n# .7^< �^

,���4<, �< ,�] �40�4 ��74< 6# �Y��(40, �7�! �n `< �f< .7�2�!< ,�] �^# .�40�4#. 

,�] �f7 �x ,�] �40�4 Y��(^# i��3�4 �e#�!, �< �\ �):AJ#4!�4 ,�] �M�^<  

�����#B#· �"&<, C �!"��#�<, {#(7B.4< ,�] ��A#=�&<. .�\# Y��f �40�" ��  

Y.4����>,� ��< :4�=�< �M�40, �^ �>.�3:(�! �< `.] ���=:�4!< Y��(43< `,�=#4!<, 

� ,��&7!(�E:B �!,7h �� j�.74:(�#.  

��
����9  

     G���' 4e:(� w �7�:�!<v �,4< ��7 :4! ��< �J.&< �.4(E:4��!. `.�] `#��0(� ��  

`����474< 4M �J���!, :g �n ,¦# �^ 	E(&< O�B7 A�#�^# `.!:.�:���#4< .=� ,�]  

�x(!< .=� ,�] .4���,!<· 4O�B �f7 ¦# .�J:�!4 `.] �43< G�7!:�4���4>< Y��(43<  

Y#!N��#4<. ,�] �f7 +��3�4# `,�3#4# d7* ,�] +���!:(�#&# ,�] ���4>< .4��4g<  

`.] :n d7�*#��<, �< �!�:.�:�!#�4 ,�] Y�J#�!#�4 :� r# j�7�:�< �M�4J<. 

I:�� �\# ���7�# :g ��J�&# ���!%� ,�] .3#� .4���,!<, �< j�&#.  

 

23. MENIPPOSZ ÉS TANTALOSZ 

 

����--
9  

     �= ,���!<, C ��#����v � �= :��>�^# o�J7S `.] �q �=�#S �:�N<v  

�����	
9  

     b
�!, C ��#!..�, Y."�B�� �.^ �40 �= 4><.  

����--
9  

     
O�B< Y7�^< �e, �< �\ `.!,J �< .!�3# � ,�] #\ �=' Y7>:���#4< ,4=�S �q A�!7=v  

�����	
9  

     
M�n# l���4<, �) `.!,J �!�!· ��J��! �f7 �^ O�B7, `.�!�f# .74:!"#�� �a:(&��=  

��· �# �� .4�� ,�] Y7J:B��! ,�] .74:�#��,B �h :�"���!, 4M �(�#B �7�2�<  

�,74# �^ A�3�4<, ,�] �!f �*# ��,�J�B# �!�77>n# 4M, 4e�' m.B< �x(!< Y.4��=.�!  

2&7f# �\# A�37� �4!.  

����--
9  

     ��7�:�!"# �! .�:A�!<, C ��#����. Y�f7 �).� �4!, �= ��] ,�] ��S �40 .!�3#v  
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4M �f7 :*�� jA�!<,  Y��' `,�3#4 �n# `# 	>�=R .4> ��(�.��!, m.�7 ,�] .�!#�#  

,�] �! �# `�J#��4, :g �n i  >A\ .*< ¦# j�! � �! �&< � .=4!<v  

�����	
9  

     �40�' �M�^ i ,"��:=< `:�!, �^ �! �# �\#  >A\# �< :*�� 4x:�#.  

����--
9  

     G���f �40�4 �n# 4O�B< .!:��J:4��#, `.�] � < ,4��%�:(�! �h �= �!. �= �' 

4x# :4! �^ ��!#^# j:��!v � ���!�< �\ `#��=R �40 .4�40 Y.4(�#S<v 4MA d7* �f7  

���4# ¡�&# ���f �40�4# � (�#��4# `#��0(�# �)< k��74# �".4#.  

�����	
9  

     G
7(*< �n# ����!<· ,�] �40�4 �' 4x# ��74< ��< ,����=,&<, �^ `.!(>��3#  

.!�3# �&�n# ��"��#4#.  

����--
9  

     	&7�3<, C ��#����, ,�] �< Y�&(*< .4�40 ��3:(�! �4,�3<, Y,7��4> ��  

`����"74> #\ �=�, m:�!< �4M#�#�=4# �43< �.^ �*# �>��N#�B# ,>#*# ���&���#4!<  

.�.4#(�< 4M �^ O�B7 Y��f �\# �= �# .��4�&��#4<.  

�����	
9  

     
M�n �^# `����474#, C ��#!..�, Y#�=#4��! .!�3#, ��#4!�" �4! �"#4#.  

����--
9  

     ��77�!, C ��#����, �< 4_�� :g 4_�� ���4< .=���! �*# #�,7*#· Y�J#��4# ��7· 

,�=�4! 4M .�#��< I:.�7 :g `, ,����=,&< �! *:! �40 O���4< �M�4g< 4MA  

�.4��#4#�4<.  

 

24. NIREUSZ, THERSZITÉSZ ÉS MENIPPOSZ 

 

��5�/9  

     G��4g �E, ��#!..4< 4��4:] �!,�:�!, ."��74< �M�47�"��7"< `:�!#. �).�, 

C ��#!..�, 4M ,���=B# :4! �4,*v  

����--
9  

     �=#�< �n ,�] j:��v .7"��74#, 4e��!, A7\ �f7 �40�4 �)��#�!.  

��5�/9  
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     �!7�g< ,�] ��7:=�&<.  

����--
9  

     -"��74< 4x# d �!7�g< ,�] ."��74< d ��7:=�&<v 4M��.B �f7 �40�4 ���4#.   

��59���9  

     ¤�# �n# ��& �40�4 jAB, m�! m�4!"< �)�= :4! ,�] 4M�n# �&�!,40�4#  

�!���7�!< i�=,4# :� b
�&74< `,�3#4< d �>��^< `.�#�:�# �.�#�B# �M�47�"��74#  

.74:�!.N#, Y��' d �42^< `�� ,�]  ��#^< 4M�n# A�=7B# `��#&# �h �!,�:�q.  

m7� �n :J, C ��#!..�, m#�!#� ,�] �M�47�"��74# i�q.  

��5�/9  

     G��� �� �^# G����c�< ,�] @�74.4<, “w< ,���!:�4< Y#\7 �.^ Z��!4# '�(4#.”  

����--
9  

     G���' 4MA] ,�] �.^ ��#, �< 4e��!, ,���!:�4< '�(�<, Y��f �f �n# o:�[ m�4!�, 

�^ �n ,7�#=4# ��J�S �"#4# �7� �!�,7=#4!�4 Y.^ �40 ��7:=�4> ,7�#=4>, m�!  

�_(7>.�4# �^ :"#· Y��.��#^# �f7 �M�^ ,�] 4M, Y#�7*��< jA�!<.  

��5�/9  

     +�] �\# `740 b
�&74#, d.434< '#, d."�� :>#�:�7���>4# �43< G�A�!43<.  

����--
9  

     G
#�=7��� �4! ����!<· `�� �n � ���.B ,�] #0# jA�!<, `,�3#� �� 4P �"�� a:�:!#.  

��5�/9  

     
_,4># `�� `#��0(� �M�47�"��7"< �)�!, C ��#!..�v   

����--
9  

     
_�� :g 4_�� ���4< �_�47�4<· ):4�!�=� �f7 `# ¡�4> ,�] m�4!4! {.�#��<.  

��59���9  

     G��4] �n# ,�] �40�4 P,�#"#.   

 

25. PROMÉTHEUSZ ÉS ZEUSZ 

 

-5
����/9  

     	0:"# ��, C $�0· ��!#f �f7 ��& .�.4#(�.   

$�/9  
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     	J:B :�, ��<, w# `A7�# ��7>��7�< .���< jA4#�� ,�] �^# +�J,�:4# m�4# �.n7  

,�����< `.!,�=��#4# �.^ �,,�=��,� �>.*# �\ �"#4# ,�=7�:(�! �^ |.�7, Y��f  

,�] �4g< o�(���4g< `247J���:(�!, Y#(' r# �4!�0(' i�3# %h� �4g< Y#(7N.4><  

j.��:�< ,�] �^ .07 j,�� �< ,�] �>#�3,�< `�&�!4J7�&:�<v � �n# �f7 `�n  

`2&.��&:�< `# �q #4�q �*# ,7�*# o:�[ .!���q ,�,��>���#� .�7�(�]< ,�] �\#  

Y��=#B �*# �4!7*# :��>�h �>����B#, �= A7\ ����!#v  

-5
����/9  

  
_,4># P,�#\# ��& �\# �=,&# `,���!,� �4:40�4# A7"#4# �h +�>,�:T  

.74:&�B��#4< �^# ,�,!:�� o7#�B# Y.4�4J��#4# Y��^# �7��B# �h y.��!v  

$�/9  

     
M�n .4��4:�&�"7!4# �40�4 r# :� ��3 .�(�3#.  

-5
����/9  

     +�] �\# 4M, Y�!:(= �� �J:�!<, Y��� :4! �&#J:B �!, C $�0, .�#> Y#��,�34#.  

$�/9  

     +���:4�=%S ��, C -74�&(�0.  

-5
����/9  

     +�] �= .��4# k2Bv 4M �f7 Y�#4E:�!< �x(!< j#(� d +�J,�:"< `:�!#, 4M�n  

Y.47E:�!< ��:�*#, �# �! ��A#�%B# ��=:,B��!.   

$�/9  

     �).n .7"��74# m#�!#� �!:(^# Y.4�=:�!< Y#��,�34# i�3# l#��.  

-5
����/9  

     ©�# �a.B `�' m �! ���=%�!< #0#, Y2!".!:�4< j:4��= :4! ,�] .�7] �*# �.4�4=.B#  

��#��>"��#4<v  

$�/9  

     -*< �f7 4_v  

-5
����/9  

     -�7f �\# ���!#, :>#�:"��#4< �M�q.  

$�/9  

     �4>�] �n# j�#B<· �= �' 4x# �^ `.] �4J�Tv �4,�3< �f7 Y�&(�< �! `7�3#.  

-5
����/9  
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     �&��#, C $�0, ,4!#B#E:S< �q �&7�c�!· �# �f7 �O�& ,>4�47E:S `, :40, 

�^ ��A(n# a:� `7��:���= :� 4�� ,�] :g j�7�:�<–  

$�/9  

     �40�4 ��<, `,.�:�3:(�= �� ��< Y7A�<v  

-5
����/9  

     �\ ��#4!�4, C $�0. .�\# �4!40�" �� i �32!< �M��< Y.�!��3.  

$�/9  

     @�!7��B �4!��740# i ���!<· :n �n d b���!:�4< `.] �4J�4!< �>:��B.   

 

 

26. ERÓSZ ÉS ZEUSZ 

 

�5�9  

     G���' �) ,�= �! y��7�4#, C $�0, :J��#B(= �4!· .�!�=4# ��7 �)�! ,�] j�! ��7B#.  

$�/9  

     9g .�!�=4# d Z�7B<, w< Y7A�!"��74< �e .4�g G��.��40v � �!"�! �\ .N�B#� �&�n  

.4�!f< j�>:�<, �!f ��0�� ,�] �7��4< Y2!43< #4�=%�:(�! ��7B# ,�] .�#407�4< �#v  

�5�9  

     �= ��= :� ���� ��=,&:� d ��7B# �< � < `�N, �!"�! �� ,�] .���:�! �!�#4qv  

$�/9  

     9,".�!, C ,���7���, �) �!,7�, w< `�4] �n# 4O�B< `#�7>��<, I:�� 4M��# `:�!#  

w �\ .�.4=&,�< ��, :��>74#, ��074#, A7>:"#, ,J,#4#, Y��"#· `�40 �n m�B<  

4M���=�# y#�!#� `7�:(�#�! .�.4=&,�<, 4M�n :>#�,� i�g< �>#�!,] �!f :n  

����#&��#4<, Y��� �� ��3 �����#�J�!# `.' �M�f< ,�] ,7J.��!# `��>�"#· �P �n �^#  

�n# ��074# � ,J,#4# �!�40:!#, `�n �n �# a�B:!, ��(#[:!# �.^ �40 ��4><.   

�5�9  

     �),"�B<· 4M �f7 ��74>:!#, C $�0, (#&��] 4x:�! �\# :\# .7":4 !#.  

$�/9  

     -*< 4x# �^# G�."��B d �7��A4< ,�] d H/�,!#(4< �!�40:!#v  

�5�9  
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     G���f i ���#& ,Y,�3#4# j��>�� ,�=�4! ,4�E�&# ,�] Y��#�!4# l#��. �) �' 

`(���!< `.�7�:�4< �e#�!, �\ `.=:�!� �\# �)�=�� �&�n �^# ,�7�>#^# ��7�, Y��' 

�< y�!:�4# .4=�! :��>�^#, �.��^# o�(�#�!, ,�(�!��#4< �4:�7JA4><, �q �=�7R  

�4J�4>< Y#�!�&���#4<, .47�>7=�� jA�, �.4��4> A7>:=��<, �.' M�h ,�] �>�.�#4!<  

�_7>(�� ��3#�, ,�] l �! m�! .��=4>< Y,4�4>(E:4>:= :4! �*# �!4#J:4>  

��!#��B#.  

$�/9  

     Z�.���· 4M, ¦# ��2�=�&# `.�7�:�4< �e#�! �4!40�4< ��#"��#4<.  

�5�9  

     
M,40#, C $�0, �&�n `7[# (���· 8��!4# �f7 �40�" ��.  

$�/9  

     
_,, Y��f `7[# ��#, Y.7���4#�:��74# �n �M�*# `.!�>�A�#�!#· `.] �4J�4!<  

�M�43< Y�=&�= :�.   

 

27. ZEUSZ, ASZKLÉPIOSZ ÉS HÉRAKLÉSZ 

 

$�/9  

     -�J:�:(�, C G�:,�&.!n ,�] H�7�,��!<, `7=%4#��< .7^< Y��E�4><  

I:.�7 �#(7B.4!· Y.7�.� �f7 ��0�� ,�] Y��"�7!� �40 :>�.4:=4> �*# (�*#.  

�5�+	�9  

     G���f (���!<, C $�0, �4>�4#] �^# ��7��,�� .74,���,�=#�:(�= �4>v  

�9+	�-�
9  

     �\ �=�· ,�] �f7 Y��=#B# �)�=.  

�5�+	�9  

     +��f �=, C `��7"#�&��v � m�! :� d $�g< `,�7�J#B:�# � �\ (��!< .4!40#��, 

#0# �n ,��' j��4# �x(!< Y(�#�:=�< ����=�&��<v  

�9+	�-�
9  

     G�.!���&:�! �f7 ,�] :J, C H�7�,��!<, `# �q 
a�S ,��������=<, m�! �4!  

o#�!�=%�!< �^ .07v   
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_,4># a:� ,�] m�4!� ���=B��! i�3#, w< �!^< �n# >P"< �)�!, �4:�0�� �n  

.�."#&,� `,,�(�=7B# �^# �=4#, (&7=� ,����B#!%"��#4< ,�] Y#(7N.4><  

��7!:�f< �!�B74J��#4<· :g �n 8!%4�"�4< �e ,�] Y�J7�&<, `# Y(�=4!< �n  

a:B< Y#(7N.4!< A7E:!�4< `.!(�:�! �*# ��7��,B#, Y#�7*��< �n 4M�n#  

`.!����!���#4<.  

�9+	�-�
9  

     
M ����!<, m�! :4> �f `�,�J���� )�:��&#, m�� .7�&# Y#��(�< i�=���,�4< �.' 

Y��43# �!��(47�< �^ :*��, �] �40 A!�*#4< ,�] ���f �40�4 �40 .>7"<v `�� �n �)  

,�] �&�n# ���4, 4_�� `�4J��>:� I:.�7 :g 4_�� j2�!#4# j7!� `# 	>�=R  

.47�>7=�� `#���>,�< ,�] .�!"��#4< �.^ ��< G
����&< A7>:h :�#���T, Y��f  

4M�n �����A4�E:�< Y.�,��!#� �f ��,#� ,�] �\# �>#�3,�.  

�5�+	�9  

     �) �\ .�J:S �4!�474J��#"< �4!, �M�=,� ���� �a:S m�! 4M .4�J :� o#E:�!  

i Y(�#�:=�, `.�] Y7���#"< :� 8= B `.] ,����\# `, �40 4M7�#40, I:�� �&�n  

�^# -�!*#� )�:�:(�= :� �^ ,7�#=4# :>#�7!��#��.  

$�/9  

     -�J:�:(�, �&�=, ,�] �\ `.!��7������ i�3# �\# �MBA=�#, Y��4��74>< ��[<  

Y.4.�� 4��! �40 :>�.4:=4>. ,�=�4! �_�#B�4#, C H�7�,��!<, .74,���,�=#�:(�=  

:4> �^# G�:,�&.!^# {�� ,�] .7"��74# Y.4(�#"#��.  
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Ragozási táblázatok 
 
  

1. A NÉVELŐ 
 

 singularis pluralis 
 m f n m f n 

nominativus d i �" 4P �P �� 
accusativus �"# �E# �" �4J< ��< �� 
genitivus �40 ��< �40 �*# �*# �*# 
dativus �h �q �h �43< ��3< �43< 

 
 
2. I. DEKLINÁCIÓ (�-tövűek) 

 
 

        
&Qvégűek (f)      � purum (f)       � impurum (f)          hímnemű &<; �<-végűek 

 
2.1. &Qvégűek (f)  2.2.   � purum (f)        

 
 
 
 
 
 
 

 
                 2.3F � impurum (f)               2.4. hímnemű &<-végűek      2.4. hímnemű �<-végűek 

 
 
 
 
3. II. DEKLINÁCIÓ (4-tövűek) 
 
        3.1. végéles (m)    3.2. harmadéles (m)  3.3. másodéles (m) 

 singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis 

nom d (�"< 4P (�4= �#(7B.4< �#(7B.4! ,":�4< ,":�4! 
acc �^# (�"# �4g< (�4J< �#(7B.4# Y#(7N.4>< ,":�4# ,":�4>< 
gen �40 (�40 �*# (�*# Y#(7N.4> Y#(7N.B# ,":�4> ,":�B# 
dat �h (�h �43< (�43< Y#(7N.T Y#(7N.4!< ,":�T ,":�4!< 

 singularis pluralis singularis pluralis 

nom i o7�E �P o7��= Y#�7A=� Y#�7A=�! 
acc �\# o7�E# �f< o7��< Y#�7A=�# Y#�7A=�< 
gen ��< o7��< �*# o7�*# Y#�7A=�< Y#�7A!*# 
dat �q o7�q ��3< o7��3< Y#�7A=R Y#�7A=�!< 

 singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis 

nom i 	�,�!#� �P 	�,�!#�! d �!,�:�E< 4P �!,�:��=   
acc �\# 	�,�!#�# �f< 	�,�!#�< �^# �!,�:�E# �4g< �!,�:��<   
gen ��< 	�,�=#&< �*# 	�,�!#*# �40 �!,�:�40 �*# �!,�:�*#   
dat �q 	�,�=#S ��3< 	�,�=#�!< �h �!,�:�q �43< �!,�:��3<   
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3.4. semlegesneműek     3.5. nőneműek 
 singularis pluralis singularis pluralis 

Nom �^ ��7��,4# �^ ��7��,� i d�"< �P d�4= 
Acc �^ ��7��,4# �^ ��7��,� �\# d�"# �f< d�4J< 
gen �40 ��7��,4> �*# ��7��,B# ��< d�40 �*# d�*# 
dat �h ��7��,T �43< ��7��,4!< �q d�h ��3< d�43< 
 
 
4. I-II. DEKLINÁCIÓS MELLÉKNEVEK 
 
4.1. végéles, &Qtövű (f) 
 

 singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis 

nom Y��("< Y��(4= Y��(E Y��(�= Y��("# Y��(� 
acc Y��("# Y��(4J< Y��(E# Y��(�< Y��("# Y��(� 
gen Y��(40 Y��(*# Y��(�< Y��(*# Y��(40 Y��(*# 
dat Y��(h Y��(43< Y��(q Y��(�3< Y��(h Y��(43< 
 
4.2. másodéles; � purum (f) 

 singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis 

nom #�4< #�4! #��  #��! #�4# #�� 
acc #�4# #�4>< #��# #��< #�4# #�� 
gen #�4> #�B# #��< #�B# #�4> #�B# 
dat #�T #�4!< #�R #��!< #�T #�4!< 
 
4.3. másodhajtott, � purum (f) 
 

 singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis 

nom ��##�34< ��##�34! ��##�=� ��##�3�! ��##�34# ��##�3� 
acc ��##�34# ��##�=4>< ��##�=�# ��##�=�< ��##�34# ��##�3� 
gen ��##�=4> ��##�=B# ��##�=�< ��##�=B# ��##�=4> ��##�=B# 
dat ��##�=T ��##�=4!< ��##�=R ��##�=�!< ��##�=T ��##�=4!< 
 
4.4. összevont 
          A7J:�4Q      A7>:��Q     A7J:�4Q 

 singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis 

nom A7>:40< A7>:43 A7>:� A7>:�3 A7>:40# A7>:[ 
acc A7>:40# A7>:40< A7>:�# A7>:[< A7>:40# A7>:[ 
gen A7>:40 A7>:*# A7>:�< A7>:*# A7>:40 A7>:*# 
dat A7>:h A7>:43< A7>:q A7>:�3< A7>:h A7>:43< 
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5. III. DEKLINÁCIÓ:  MÁSSALHANGZÓ-TÖVŰEK 
5.1. K- tövűek (,Q; �Q; AQ) és P-tövűek (.-, �-, �-) 
 
       �)�Q                   �>#�!,Q 
 singularis pluralis singularis pluralis 
nom �a2   �e�Q�< �>#E �>#�3,Q�< 
acc �e�Q� �e�Q�< �>#�3,Q� �>#�3,Q�< 
gen �)�Q"< �)�Q*# �>#�!,Q"< �>#�!,Q*# 
dat �)�Q= �)2=# �>#�!,Q= �>#�!2=# 
 
5.2.  T- (�-, �Q és (Q) 
       :B���Q .�!�Q            ,47>(Q  
 singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis 
nom �^ :*��  �f :N���Q� d; i .�3< .�3��< i ,"7>< ,"7>(�< 
acc �^ :*�� �f :N���Q� .�3�� .�3��< ,"7>(� ,"7>(�< 
gen �40 :N���Q4< �*# :B���QB# .�!�"< .�!�*# ,"7>(4< ,47J(B# 
dat �h :N���Q! �43< :N��Q:!# .�!�= .�!:=# ,"7>(! ,"7>:!# 
 
5.3. #�Qtövűek 
        ��4#�Q 
 singularis pluralis 
nom ��B# ��4#�Q�< 
acc ��4#�Q� ��4#�Q�< 
gen ��4#�Q4< ��"#�QB# 
dat ��4#�Q! ��4>Q:!# 
 
5.4. #Qtövűek 
         Y�B#Q 
 singularis pluralis 
nom Y�N# Y�*#Q�< 
acc Y�*#Q� Y�*#Q�< 
gen Y�*#Q4< Y�N#QB# 
dat Y�*#Q! Y�*Q:!# 
 
5.5. 7-tövűek 
                 .>7Q                        

 singularis plur. (4-tövű!) 

nom �^ .07 .>7� 

acc .07 .>7� 

gen .>7Q"< .>7*# 

dat .>7Q= .>743< 

 

A�!7Q      
 singularis pluralis 

nom A�=7 A�37Q�< 
acc A�37Q� A�37Q�< 
gen A�!7Q"< A�!7Q*# 
dat A�!7Q= A�7Q:=# 

(>���&7Q; Q��7Q; Q�7Q       Y#&7Q; Y#�7Q 
 singularis pluralis singularis pluralis 

nom i (>���&7 (>����7Q�< Y#E7 �#�7Q�< 
acc (>����7Q� (>����7Q�< �#�7Q� �#�7Q�< 
gen (>���7Q"< (>����7QB# Y#�7Q"< Y#�7Q*# 
dat (>���7Q= (>���7Q�:!# Y#�7Q= Y#�7�Q:!# 
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5.6. :-tövűek 
 
 ,����W:XQ 
 singularis pluralis 

nom �^ ,���4< �f ,���&  
acc �^ ,���4< �f ,���& 
gen �40 ,���4>< �*# ,���*# 
dat �h ,����! �43< ,����:!# 
 
6. III. DEKLINÁCIÓ:  MÁSSALHANGZÓ-TÖVŰ MELLÉKNEVEK ÉS PARTICIPIUMOK 
 
6.1. #t-tövű participiumok (impf.) 
 
          o#�Q   4M:�Q (�-tövű!)   o#�Q 
 singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis 

 masculinum femininum neutrum 
nom �# l#�Q�< 4x:� 4x:�! l# l#�Q� 
acc l#�Q� l#�Q�< 4x:�# 4_:�< l# l#�Q� 
gen l#�Q4< l#�QB# 4_:&< 4M:*# l#�Q4< l#�QB# 
dat l#�Q! 4x:!# 4_:S 4_:�!< l#�Q! 4x:!# 
 
6.2. #t-tövű participiumok (act. aor.) 
 
              #!,&:�#�Q   #!,&:�:�Q (�-tövű!)  #!,&:�#�Q 
 masculinum femininum neutrum 
 singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis 

nom #!,E:�< #!,E:�#��< #!,E:�:� #!,E:�:� #!,�:�# #!,E:�#�� 
acc #!,E:�#�� #!,E:�#��< #!,E:�:� #!,E:�:� #!,�:�# #!,E:�#�� 
gen #!,E:�#�4< #!,&:�#�B# #!,&:�:&< #!,&:�:*# #!,E:�#�4< #!,&:�#�B# 
dat #!,E:�#�! #!,E:�:!# #!,&:�:S #!,&:�:�!< #!,E:�#�! #!,E:�:!# 
 
6.3. #t-tövű participiumok (pass. aor.) 
 
      �P7�(�#�Q           �P7�(�!:�Q (�Qtő!)  �P7�(�#�Q 
 masculinum femininum neutrum 
 singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis 

nom �P7�(�=< �P7�(�#��< �P7�(�3:� �P7�(�3:�! �P7�(�# �P7�(�#�� 
acc �P7�(�#�Q� �P7�(�#��< �P7�(�3:�# �P7�(�=:�< �P7�(�# �P7�(�#�� 
gen �P7�(�#�Q4< �P7�(�#�B# �P7�(�=:&< �P7�(�!:*# �P7�(�#�Q4< �P7�(�#�B# 
dat �P7�(�#�Q! �P7�(�3:!# �P7�(�=:S �P7�(�=:�!< �P7�(�#�Q! �P7�(�3:!# 
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6.4. #-tövű melléknevek 
 
        ,�,4��!�4#Q     
 singularis pluralis 

 masc - fem neutrum masc – fem neutrum 
nom ,�,4��=�B# ,�,"��!�4# ,�,4��=�4#Q�< ,�,4��=�4#Q� 
acc ,�,4��=�4#Q� ,�,"��!�4# ,�,4��=�4#Q�< ,�,4��=�4#Q� 
gen ,�,4��=�4#Q4< ,�,4��=�4#Q4< ,�,4��!�"#QB# ,�,4��!�"#QB# 
dat ,�,4��=�4#Q! ,�,4��=�4#Q! ,�,4��=�4Q:!# ,�,4��=�4Q:!# 
  
6.5. #-tövű középfokú melléknevek 
   
      ,���!4#Q 
 singularis pluralis 

 masc - fem neutrum masc - fem neutrum 
nom ,���=B# ,���!4# ,���=4>< v. ,���=4#�< ,���=B v. ,���=4#Q� 
acc ,���=B v. ,���=4#Q� ,���!4# ,���=4>< v. ,���=4#�< ,���=B v. ,���=4#Q� 
gen ,���=4#4< ,���!"#B# 
dat ,���=4#! ,���=4:!# 
 
6.6. :-tövű melléknevek 
 
       Y����:Q 

. masculinum/femininum neutrum 
 singularis pluralis  singularis pluralis  

nom Y���E< Y����3< Y����< Y���� 
acc Y���� Y����3< Y����< Y���� 
gen Y���40< Y���*# Y���40< Y���*# 
dat Y����3 Y����:!# Y����3 Y����:!# 
 
7. III. DEKLINÁCIÓ:  FÉLHANGZÓ-TÖVŰEK 

 
7.1. tőhangzóváltó !/�-tövűek 7.2. tőhangzóváltó >/�-tövűek 

          �����!Q és ������Q          .���,>Q és .���,�Q 
 singularis pluralis  singularis pluralis  
nom �����!<  ������!< .���,>< .���,�!< 
acc �����!# ������!< .���,># .���,�!< 
gen ������B< ������B# .���,�B< .���,�B# 
dat ������! ������:!# .���,�! .���,�:!# 
 
7.3. valódi >-tövűek 
        )A(>Q 
 singularis pluralis  
nom )A(J< )A(J�< 
acc )A(J# )A(J< 
gen )A(J4< )A(JB# 
dat )A(J! )A(J:!# 
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8. III. DEKLINÁCIÓ:  FÉLHANGZÓ -TÖVŰ MELLÉKNEVEK 
  
       o2>Q; o2�Q         o2�!�Q     o2>Q; o2�Q 
 masculinum femininum neutrum 
 singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis 

nom o2J< o2�3< o2�3� o2�3�! o2J o2�Q� 
acc o2JQ# o2�3< o2�3�# o2�=�< o2J o2�Q� 
gen o2�Q4< o2�QB# o2�=�<  o2�!*#  o2�Q4< o2�QB# 
dat o2�3 o2�Q:!# o2�=R o2�=�!< o2�3 o2�Q:!# 
 
9. III. DEKLINÁCIÓ:  KETTŐSHANGZÓ-TÖVŰEK 
9.1. �>Qtövűek 
 

       ��!�>Q; ��!&WVXQ; ��!�Q 
 singularis pluralis 

nom ��!�JQ< ��!�<  vagy  ��!�3< 
acc ��!�Q� ��!�Q�< 
gen ��!�QB< ��!�QB# 
dat ��!�3 ��!�0Q:!# 
 
9.2.  egyszótagú Q�>; Q4>; Q�> tővéghangzósak 
 
          $�>Q; �!WVXQ  �4>Q; �4WVXQ     #�>Q; #&WVXQ; #�Q 
 singularis singularis pluralis singularis pluralis 

nom d $�J< �40< �"Q�< i #�0< #�Q�< 
acc �^# �=� �40Q# �40Q< #�0Q# #�0Q< 
gen �40 �!"< �4Q"< �4Q*# #�QN< #�Q*# 
dat �h �!= �4Qc �4>Q:= #&Qc #�>Q:=# 
vocativus C $�0     
 
9.3. Q4WjX tövűek 

 G�4Wj)Q 
nom G�N   
acc G�N 
gen G�40< 
dat G�43 
 
10. RENDHAGYÓ MELLÉKNEVEK 
10.1. ’nagy’ 
 singularis pluralis 
 masculinum femininum neutrum masculinum femininum  neutrum 

nom ����< �����& ���� �����4! ������! ������ 
acc ����# �����&# ���� �����4>< ������< ������ 
gen �����4> �����&< �����4> �����B# �����B# �����B# 
dat �����T �����S �����T �����4!< ������!< �����4!< 
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10.2. ’sok’ 

        .4�>Q; .4��4Q; illetve .4���Q  
 singularis pluralis 
 masculinum femininum neutrum masculinum femininum  neutrum 

nominativus .4�J< .4��E .4�J .4��4= .4���= .4��� 
accusativus .4�J# .4��E# .4�J .4��4J< .4���< .4��� 
genitivus .4��40 .4���< .4��40 .4��*# .4��*# .4��*# 
dativus .4��h .4��q .4��h .4��43< .4���3< .4��43< 

 
 
11. NÉVMÁSOK 
 
11.1. mutató névmások 
 
 singularis pluralis 

 masculinum femininum neutrum masculinum femininum neutrum 
nominativus 4p�4< �O�& �40�4 4p�4! �p��! ��0�� 
accusativus �40�4# ��J�&# �40�4 �4J�4>< ��J��< ��0�� 

genitivus �4J�4>  ��J�&< �4J�4> �4J�B#  �4J�B# �4J�B# 
dativus �4J�T ��J�S �4J�T �4J�4!< ��J��!< �4J�4!< 
 
 singularis pluralis 

 masculinum femininum neutrum masculinum femininum neutrum 
nominativus m�� y�� �"�� 4z�� �z�� ���� 
accusativus �"#�� �E#�� �"�� �4J:�� ��:�� ���� 

genitivus �40�� ��:�� �40�� �*#�� �*#�� �*#�� 
dativus �h�� �q�� �h�� �43:�� ��3:�� �43:�� 
 
 singularis pluralis 

 masculinum femininum neutrum Masculinum femininum neutrum 
nominativus `,�3#4< `,�=#& `,�3#4 `,�3#4! `,�3#�! `,�3#� 
accusativus `,�3#4# `,�=#&# `,�3#4 `,�=#4>< `,�=#�< `,�3#� 

genitivus `,�=#4> `,�=#&< `,�=#4> `,�=#B# `,�=#B# `,�=#B# 
dativus `,�=#T `,�=#S `,�=#T `,�=#4!< `,�=#�!< `,�=#4!< 
 
11.2. �M�"< és a személyes névmások  
 
 sing/1 sing/2 sing/3 plur/1 plur/2 plur/3 

nom `�N :J W�M�"<X i��3< ���3< W�M�4=X 
acc `��  vagy �� :� vagy :� �M�"# i�[< ��[< �M�4J< 
gen `�40 vagy �4> :40 vagy :4> �M�40 i�*# ��*# �M�*# 
dat `�4=  vagy �4! :4= vagy :4! �M�h i�3# ��3# �M�43< 
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11.3. vonatkozó névmás 
 
 singularis pluralis 

 masculinum femininum neutrum masculinum femininum neutrum 
nom m<   y  m  4z �z { 
acc m# y# m 4O< {< { 
gen 4p |< 4p r# r# r# 
dat } ~ } 4�< ��< 4�< 
 
 
11.4. �=< �= kérdő névmás 
 

�!#Q 
 singularis pluralis 

nom �=< �= �=#Q�< �=#Q� 
acc �=#Q� �= �=#Q�< �=#Q� 
gen �=#Q4< �=#Q4< �=#QB# �=#QB# 
dat �=#Q! �=#Q! �=#Q:!# > �=:!W#X �=:!W#X 
 
11.5. �!< �! határozatlan névmás 
 
            �!#Q 
 singularis pluralis 

nom �!< �! �!#Q�< �!#Q� 
acc �!#Q� �! �!#Q�< �!#Q� 
gen �!#Q"< �!#Q"< �!#Q*# �!#Q*# 
dat �!#Q= �!#Q= �!#Q:=# > �!:=W#X �!:=W#X 
 
11.6. „ugyanaz” 
 
 singularis pluralis singularis pluralis 

nom d �M�"< L ���"< 4P �M�4= L ���4= i �M�E L ���E �P �M��= L ����= 
acc �^# �M�"# L ─ �4g< �M�4J< L ��M�4J< �\# �M�E# L ─ �f< �M��< L ��M��< 
gen �40 �M�40 L ��M�40 �*# �M�*# L ��M�N# ��< �M��< L ─ �*# �M�*# L ��M�N# 
dat �h �M�h L ��M�h �43< �M�43< L ��M�43< �q �M�q L ��M�q ��3< �M��3< L ��M��3< 
 

 singularis pluralis 

nom �^ �M�" L ��M�"W#X �f �M�� L ��M�� 
acc �^ �M�" L ��M�"W#X �f �M�� L ��M�� 
gen �40 �M�40 L ��M�40 �*# �M�*# L ��M�N# 
dat �h �M�h L ��M�h �43< �M�43< L ��M�43< 
 
11.7. visszaható névmás 
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 `�N :J singularis/3 pluralis/3 

acc `��>�"#; `��>�E# :��>�"#; :��>�E# ��>�"#; ��>�E#; ��>�" ��>�4J<; ��>��<; ��>�� 
gen `��>�40; `��>��< :��>�40; :��>��< ��>�40; ��>��<; ��>�40 ��>�*# 
dat `��>�h; `��>�q :��>�h; :��>�q ��>�h; ��>�q; ��>�h ��>�43<; ��>��3<; ��>�43< 
 
 
 
 
11.8. .[<; .[:�; .[# ’minden’ 
 

       .�#�Q        .�:�Q .�#�Q 
 singularis pluralis 
 masculinum femininum neutrum masculinum femininum  neutrum 

nom .[<   .[:� .[# .�#�Q�< .[:�! .�#�Q� 
acc .�#�Q� .[:�# .[# .�#�Q�< .�:�< .�#�Q� 
gen .�#�Q"< .�:&< .�#�Q"< .�#�QB# .�:*# .�#�QB# 
dat .�#�Q= .�:S .�#�Q= .[:!# .�:�!< .[:!# 
 
12. SZÁMNEVEK 
 
          12.1. ’egy’  12.2. ’kettő’  12.3. ’három’     12.4. ’négy’ 
 
nom ��< �=� k# �J4 �7�3< �7=� �����7�< �����7� 
acc k#� �=�# k# �J4 �7�3< �7=� �����7�< �����7� 
gen �#"< �![< �#"< �>43# �7!*# �����7B# 
dat �#= �!� �#= �>43# �7!:=# �����7:!# 
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13. �-VÉGŰ IGÉK 
13.1. magánhangzós tövű egyszerű igék aktívuma 
 
  Indicativus Coniunctivus Optativus Imperativus 

 Praesens Praeteritum    
S.1 ,B�JQB `Q,N�>Q4# ,B�JQB ,B�JQ4!�!  
S.2 ,B�JQ�!< `Q,N�>Q�< ,B�JQS< ,B�JQ4!< ,N�>Q� 
S.3 ,B�JQ�! `Q,N�>Q� ,B�JQS ,B�JQ4! ,B�>Q��B 
P.1 ,B�JQ4��# `Q,B�JQ4��# ,B�JQB��# ,B�JQ4!��#  
P.2 ,B�JQ��� `Q,B�JQ��� ,B�JQ&�� ,B�JQ4!�� ,B�JQ��� Im

pe
rf

ec
tu

m
 

P.3 ,B�JQ4>:!# `Q,N�>Q4# ,B�JQB:!# ,B�JQ4!�# ,B�>Q"#�B# 
S.1 ,B�J:QB ,B�J:Q4!�! 

S.2 ,B�J:Q�!< ,B�J:Q4!< 

S.3 ,B�J:Q�! ,B�J:Q4! 

P.1 ,B�J:Q4��# ,B�J:Q4!��# 

P.2 ,B�J:Q��� ,B�J:Q4!�� F
ut

ur
um

 

P.3 ,B�J:Q4>:!# 

  

,B�J:Q4!�# 

 

S.1 `Q,N�>Q:� ,B�J:QB ,B�JQ:�!�!  
S.2 `Q,N�>Q:�< ,B�J:QS< ,B�JQ:�!< v. 

,B�JQ:�!�< 
,N�>Q:4# 

S.3 `Q,N�>Q:�# ,B�J:QS ,B�JQ:�! v. 
,B�JQ:�!�# 

,B�>Q:��B 

P.1 `Q,B�JQ:���# ,B�J:QB��# ,B�JQ:�!��#  
P.2 `Q,B�JQ:��� ,B�J:Q&�� ,B�JQ:�!�� ,B�JQ:��� 

A
or

is
to

s 

P.3 

 

`Q,N�>Q:�# ,B�J:QB:!# ,B�JQ:�!�# ,B�>Q:�#�B# 
 Praesens Praeteritum    
S.1 ,�Q,N�>Q,� `Q,�Q,B�JQ,�!# ,�Q,B�J,QB ,�Q,B�J,Q4!�! 

S.2 ,�Q,N�>Q,�< `Q,�Q,B�JQ,�!< ,�Q,B�J,QS< ,�Q,B�J,Q4!< 

S.3 ,�Q,N�>Q,�# `Q,�Q,B�JQ,�! ,�Q,B�J,QS ,�Q,B�J,Q4! 

P.1 ,�Q,B�JQ,���# `Q,�Q,B�JQ,�!��# ,�Q,B�J,QB��# ,�Q,B�J,Q4!��# 

P.2 ,�Q,B�JQ,��� `Q,�Q,B�JQ,�!�� ,�Q,B�J,Q&�� ,�Q,B�J,Q4!��� P
er

fe
ct

um
 

P.3 ,�Q,B�JQ,�:!# `Q,�Q,B�JQ,�:�# ,�Q,B�J,QB:!# ,�Q,B�J,Q4!�# 

 

Megjegyzés: kisebb betűmérettel írtuk az első 20 olvasmány nyelvtani anyagában nem tárgyalt, de a 
kiegészítő szövegekben vagy a függelékben előforduló alakokat.  
 
13.2. magánhangzós tövű egyszerű igék aktív participiumai és infinitivusai 
 

 participium infinitivus 

Imperfectum ,B�JQB#; ,B�JQ4>:�; ,B�0Q4# ,B�JQ�!# 

Aoristos  ,B�JQ:�<; ,B�JQ:�:�; ,B�0Q:�# ,B�0Q:�! 

Futurum ,B�J:QB#; ,B�J:Q4>:�; ,B�0:Q4# ,B�JQ:�!# 

Perfectum ,�,B�>Q,N<; ,�,B�>Q,>3�; ,�,B�>Q,"< ,�,B�>Q,�#�!  
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13.3. magánhangzós tövű egyszerű igék mediumban 
  Indicativus Coniunctivus Optativus Imperativus 

 Praesens Praeteritum    
S.1 ,B�JQ4��! `Q,B�>Q"�&# ,B�JQB��! ,B�>Q4=�&#  
S.2 ,B�JQS `Q,B�JQ4> ,B�JQS ,B�JQ4!4 ,B�JQ4> 
S.3 ,B�JQ���! `Q,B�JQ��4 ,B�JQ&��! ,B�JQ4!�4 ,B�>Q�:(B 
P.1 ,B�>Q"��(� `Q,B�>Q"��(� ,B�>QN��(� ,B�>Q4=��(�  
P.2 ,B�JQ�:(� `Q,B�JQ�:(� ,B�JQ&:(� ,B�JQ4!:(� ,B�JQ�:(� Im

pe
rf

ec
tu

m
 

P.3 ,B�JQ4#��! `Q,B�JQ4#�4 ,B�JQB#��! ,B�JQ4!#�4 ,B�>Q�:(B# 
S.1 ,B�J:Q4��! ,B�>:Q4=�&# 

S.2 ,B�J:QS ,B�J:Q4!4 

S.3 ,B�J:Q���! ,B�J:Q4!�4 

P.1 ,B�>:Q"��(� ,B�>:Q4=��(� 

P.2 ,B�J:Q�:(� ,B�J:Q4!:(� F
ut

ur
um

 

P.3 ,B�JQ:4#��! 

  

,B�J:Q4!#�4 

 

S.1 `Q,B�>Q:��&# ,B�J:QB��! ,B�>Q:�=�&#  
S.2 `Q,B�JQ:B ,B�J:QS ,B�JQ:�!4 ,B�0Q:�! 
S.3 `Q,B�JQ:��4 ,B�J:Q&��! ,B�JQ:�!�4 ,B�>Q:�:(B 
P.1 `Q,B�>Q:���(� ,B�>:QN��(� ,B�>Q:�=��(�  
P.2 `Q,B�JQ:�:(� ,B�J:Q&:(� ,B�JQ:�!:(� ,B�JQ:�:(� A

or
is

to
s 

P.3 

 

`Q,B�JQ:�#�4 ,B�J:QB#��! ,B�JQ:�!#�4 ,B�>Q:�:(B# 
 Praesens Praeteritum    
S.1 ,�Q,N�>Q��! `Q,�Q,B�JQ�&# ,�Q,B�>��#4< C ,�Q,B�>��#4< �a&#  
S.2 ,�Q,N�>Q:�! `Q,�Q,N�>Q:4 ,�Q,B�>��#4< q< ,�Q,B�>��#4< �a&< ,�,N�>Q:4 

S.3 ,�Q,N�>Q��! `Q,�Q,N�>Q�4 ,�Q,B�>��#4< q ,�Q,B�>��#4< �a& ,�,B�JQ:(B 

P.1 ,�Q,B�JQ��(� `Q,�Q,B�JQ��(� ,�Q,B�>��#4! h��# ,�Q,B�>��#4! �a&��#  

P.2 ,�Q,N�>Q:(� `Q,�Q,N�>Q:(� ,�Q,B�>��#4! ��� ,�Q,B�>��#4! �a&�� ,�,N�>Q:(� P
er

fe
ct

um
 

P.3 ,�Q,N�>Q#��! `Q,�Q,N�>Q#�4 ,�Q,B�>��#4! C:!# ,�Q,B�>��#4! �a&:�# ,�,B�JQ:(B# 

 
13.4. kettőshangzó-tövű egyszerű igék passivuma futurumban és aoristosban 
 
  Indicativus Coniunctivus Optativus Imperativus 

 Praesens Praeteritum    

Im
p  Megegyezik a mediálissal  

 
S.1 ,B�>(E:Q4��! ,B�>(&:Q4=�&# 

S.2 ,B�>(E:QS ,B�>(E:Q4!4 

S.3 ,B�>(E:Q���! ,B�>(E:Q4!�4 

P.1 ,B�>(&:Q"��(� ,B�>(&:Q4=��(� 

P.2 ,B�>(E:Q�:(� ,B�>(E:Q4!:(� F
ut

ur
um

 

P.3 ,B�(E:Q4#��! 

  

,B�>(E:Q4!#�4 

 

S.1 `Q,B�JQ(&# ,B�>Q(* ,B�>Q:�=�&#  
S.2 `Q,B�JQ(&< ,B�>Q(q< ,B�JQ:�!4 ,B�JQ(&�! 
S.3 `Q,B�JQ(& ,B�>Q(q ,B�JQ:�!�4 ,B�>Q(E�B 
P.1 `Q,B�JQ(&��# ,B�>Q(*��# ,B�>Q:�=��(�  
P.2 `Q,B�JQ(&�� ,B�>Q(��� ,B�JQ:�!:(� ,B�JQ(&�� A

or
is

to
s 

P.3 

 

`Q,B�JQ(&:�# ,B�>Q(*:!# ,B�JQ:�!#�4 ,B�>Q(�#�B# 

P e  Praesens Praeteritum    
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Megegyezik a mediálissal 
 

 
 
13.5. Participiumok és infinitivusok mediumban és passivumban 
 

 participium infinitivus 

Imperfectum med-pass ,B�>Q"��#4<; ,B�>Q4��#&;  
,B�>Q"��#4# 

,B�JQ�:(�! 

Aoristos medium  ,B�>Q:���#4<; ,B�>Q:���#&;  
,B�>Q:���#4<; 

,B�JQ:�:(�! 

Aoristos passivum ,B�>(�=<; ,B�>(�3:�; ,B�>(�# ,B�>(�#�! 

Futurum medium ,B�>:Q"��#4<; ,B�>:Q4��#&; 
,B�>:Q"��#4# 

,B�JQ:�:(�! 

Futurum passivum ,B�>(&:Q"��#4<; ,B�>(&:Q4��#&; 
,B�>(&:Q"��#4# 

,B�>(E:Q�:(�! 

Perfectum med-pass ,�,B�>Q��#4<; ,�,B�>Q��#&;  
,�,B�>Q��#4# 

,�,B�0Q:(�!  

 
 
14. �-VÉGŰ IGÉK 
14.1. �–tövű összevont igék imperfectuma 
 
  Indicativus Coniunctivus Optativus Imperativus 

 Praesens Praeteritum    
S.1 #!,* `#=,B# #!,* #!,�&#  
S.2 #!,�< `#=,�< #!,�< #!,�&< #=,� 
S.3 #!,� `#=,� #!,� #!,�& #!,��B 
P.1 #!,*��# `#!,*��# #!,*��# #!,���#  
P.2 #!,[�� `#!,[�� #!,[�� #!,h�� #!,[�� Im

p.
 a

ct
iv

i 

P.3 #!,*:!# `#=,B# #!,*:!# #!,��# #!,N#�B# 
Infinitivus #!,[# 
Participium  #!,*#; #!,*:�; #!,*#   

 Praesens Praeteritum    
S.1 #!,*��! `#!,N�&# #!,*��! #!,��&#  
S.2 #!,� `#!,* #!,� #!,�4 #!,* 
S.3 #!,[��! `#!,[�4 #!,[��! #!,��4 #!,�:(B 
P.1 #!,N��(� `#!,N��(� #!,N��(� #!,���(�  
P.2 #!,[:(� `#!,[:(� #!,[:(� #!,h:(� #!,[:(� 

Im
p.

 m
ed

-p
as

s 

P.3 #!,*#��! `#!,*#�4 #!,*#��! #!,�#�4 #!,�:(B# 
Infinitivus #!,[:(�! 
Participium  #!,N��#4<; #!,B��#&; #!,N��#4#   
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14.2. �–tövű összevont igék imperfectuma 
 
  Indicativus Coniunctivus Optativus Imperativus 

 Praesens Praeteritum    
S.1 ���* `���4># ���* ���4=&#  
S.2 ����3< `����!< ���q< ���4=&< ����! 
S.3 ����3 `����! ���q ���4=& ����=�B 
P.1 ���40��# `���40��# ���*��# ���43��#  
P.2 ����3�� `����3�� ������ ���43�� ����3�� Im

p.
 a

ct
iv

i 

P.3 ���40:!# `���4># ���*:!# ���43�# ���4J#�B# 
Infinitivus ����3# 
Participium  ���*#; ���40:�; ���40#   

 Praesens Praeteritum    
S.1 ���40��! `���4J�&# ���*��! ���4=�&#  
S.2 ���q `���40 ���q ���434 ���40 
S.3 ����3��! `����3�4 ������! ���43�4 ����=:(B 
P.1 ���4J��(� `���4J��(� ���N��(� ���4=��(�  
P.2 ����3:(� `����3:(� ����:(� ���43:(� ����3:(� 

Im
p.

 m
ed

-p
as

s 

P.3 ���40#��! `���40#�4 ���*#��! ���43#�4 ����=:(B# 
Infinitivus ����3:(�! 
Participium  ���4J��#4<; ���4>��#&; ���4J��#4#   
 
14.3. 4–tövű összevont igék imperfectuma 
 
  Indicativus Coniunctivus Optativus Imperativus 

 Praesens Praeteritum    
S.1 Y2!* �2=4># Y2!* Y2!4=&#  
S.2 Y2!43< �2=4>< Y2!43< Y2!4=&< Y2=4> 
S.3 Y2!43 �2=4> Y2!43 Y2!4=& Y2!4J�B 
P.1 Y2!40��# �2!40��# Y2!*��# Y2!43��#  
P.2 Y2!40�� �2!40�� Y2!*�� Y2!43�� Y2!40�� Im

p.
 a

ct
iv

i 

P.3 Y2!40:!# �2=4># Y2!*:!# Y2!43�# Y2!4J#�B# 
Infinitivus Y2!40# 
Participium  Y2!*#; Y2!40:�; Y2!40#  

 Praesens Praeteritum    
S.1 Y2!40��! �2!4J�&# Y2!*��! Y2!4=�&#  
S.2 Y2!43 �2!40 Y2!43 Y2!434 Y2!40 
S.3 Y2!40��! �2!40�4 Y2!*��! Y2!43�4 Y2!4J:(B 
P.1 Y2!4J��(� �2!4J��(� Y2!N��(� Y2!4=��(�  
P.2 Y2!40:(� �2!40:(� Y2!*:(� Y2!43:(� Y2!40:(� 

Im
p.

 m
ed

-p
as

s 

P.3 Y2!40#��! �2!40#�4 Y2!*#��! Y2!43#�4 Y2!4J:(B# 
Infinitivus Y2!40:(�! 
Participium  Y2!4J��#4<; Y2!4>��#&; Y2!4J��#4#   
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15. �-VÉGŰ IGÉK 
15.1. erős aoristos aktívumban és mediumban 
 
  Indicativus Coniunctivus Optativus Imperativus 

S.1 j�!.4# �=.B �=.4!�!  
S.2 j�!.�< �=.S< �=.4!< �=.� 
S.3 j�!.�# �=.S �=.4! �!.��B 
P.1 `�=.4��# �=.B��# �=.4!��#  
P.2 `�=.��� �=.&�� �=.4!�� �=.��� A

ct
iv

um
 

P.3 

 

j�!.4# �=.B:!# �=.4!�# �!."#�B# 
Infinitivus �!.�3# 
Participium  �!.N#; �!.40:�; �!."# 

S.1 `�!."�&# �=.B��! �!.4=�&#  
S.2 `�=.4> �=.S �=.4!4 �!.40 
S.3 `�=.��4 �=.&��! �=.4!�4 �!.�:(B 
P.1 `�!."��(� �=.N��(� �!.4=��(�  
P.2 `�=.�:(� �=.&:(� �=.4!:(� �=.�:(� 

M
ed

iu
m
 

P.3 

 

`�=.4#�4 �=.B#��! �=.4!#�4 �!.�:(B# 
Infinitivus �!.�:(�! 
Participium  �!."��#4<; �!.4��#&; �!."��#4# 
 
 
16. �-VÉGŰ IGÉK 
16.1. folyékony-tövűek aoristosa és futuruma aktívumban 
 
  Indicativus Coniunctivus Optativus Imperativus 

 Praesens Praeteritum    
S.1 ,7=#QB jQ,7!#Q4# ,7=#QB ,7=#Q4!�!  

Im
p 

stb.  
S.1 ,7!#Q* ,7!#Q4=&# 

S.2 ,7!#Q�3< ,7!#Q4=&# 
S.3 ,7!#Q�3 ,7!#Q4=&# 
P.1 ,7!#Q40��# ,7!#Q43��# 
P.2 ,7!#Q�3�� ,7!#Q43�� F

ut
ur

um
 

P.3 ,7!#Q40:!# 

  

,7!#Q43�# 

 

S.1 j,7!#Q� ,7=#QB ,7=#Q�!�!  
S.2 j,7!#Q�< ,7=#QS< ,7=#Q�!< v. 

,7=#Q�!�< 
,73#Q4# 

S.3 j,7!#Q� ,7=#QS ,7=#Q�! v. 
,7=#Q�!�# 

,7!#Q��B 

P.1 `,7=#Q���# ,7=#QB��# ,7=#Q�!��#  
P.2 `,7=#Q��� ,7=#Q&�� ,7=#Q�!�� ,7=#Q��� 

A
or

is
to

s 

P.3 

 

j,7!#Q�# ,7=#QB:!# ,7=#Q�!�# ,7!#Q�#�B# 
 Praesens Praeteritum    
S.1 ,�Q,7=Q,� `Q,�Q,7=Q,�!# ,�Q,7=,QB ,�Q,7=Q4!�! 

P
er

f 

stb. 
 

 
16.2. folyékony-tövűek aoristosa és futuruma mediumban 



Ragozási táblázatok 

 

216 

 
  Indicativus Coniunctivus Optativus Imperativus 

 Praesens Praeteritum    
S.1 ,7=#Q4��! `Q,7!#Q"�&# ,7=#QB��! ,7!#Q4=�&#  

Im
p 

stb. 
S.1 ,7!#Q40��! ,7!#Q4=�&# 

S.2 ,7!#Qq ,7=#Q4!4 

S.3 ,7!#Q�3��! ,7=#Q4!�4 

P.1 ,7!#Q40��(� ,7!#Q4=��(� 

P.2 ,7!#Q�3:(� ,7=#Q4!:(� F
ut

ur
um

 

P.3 ,7!#Q40#��! 

  

,7=#Q4!#�4 

 

S.1 `,7!#Q��&# ,B�J:QB��! ,7!#Q�=�&#  
S.2 `,7=#Q:B ,B�J:QS ,7=#Q�!4 ,73#Q�! 
S.3 `,7=#Q:��4 ,B�J:Q&��! ,7=#Q�!�4 ,7!#Q�:(B 
P.1 `,7!#Q���(� ,B�>:QN��(� ,7!#Q�=��(�  
P.2 `,7=#Q�:(� ,B�J:Q&:(� ,7=#Q�!:(� ,7=#Q�:(� A

or
is

to
s 

P.3 

 

`,7=#Q�#�4 ,B�J:QB#��! ,7=#Q�!#�4 ,7!#Q�:(B# 
 Praesens Praeteritum    
S.1 ,�Q,7!Q��! `Q,�Q,7=Q�&# ,�Q,7!��#4< C ,�Q,7!��#4< �a&#  

P
er

f 

stb. 
 
16.1. folyékony-tövűek participiumai és infinitivusai 
 

Activum Participium Infinitivus 

Imperfectum ,7=#QB#; ,7=#Q4>:�; ,73#Q4# ,7=#Q�!# 

Aoristos  ,7=#Q�<; ,7=#Q�:�; ,73#Q�# ,73#Q�! 

Futurum ,7!#Q*#; ,7!#Q40:�; ,7!#Q40# ,7!#Q�3# 

Perfectum ,�,7!Q,N<; ,�,7!Q,>3�; ,�,7!Q,"< ,�,7!Q,�#�!  

 
 

 Participium Infinitivus 

Imperfectum med-pass ,7!#Q"��#4<; ,7!#Q4��#&;  
,7!#Q"��#4# 

,7=#Q�:(�! 

Aoristos medium  ,7!#Q���#4<; ,7!#Q���#&;  
,7!#Q���#4<; 

,7=#Q�:(�! 

Aoristos passivum ,7!(�=<; ,7!(�3:�; ,7!(�# ,7!Q(�#�! 

Futurum medium ,7!#Q4J��#4<; ,7!#Q4>��#&; 
,7!#Q4J��#4# 

,7!#Q�3:(�! 

Futurum passivum ,7!(&:Q"��#4<; ,7!(&:Q4��#&; 
,7!(&:Q"��#4# 

,7!(E:Q�:(�! 

Perfectum med-pass ,�,7!Q��#4<; ,�,7!Q��#&;  
,�,7!Q��#4# 

,�,73Q:(�!  
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17. �!-VÉGŰ IGÉK: 
 

 Praesens Praeteritum Aoristos Praesens Praeteritum Aoristos 
S.1 �=�BQ�! `�=�4># jQ�BQ,� �=(&Q�! `�=(&# jQ(&Q,� 
S.2 �=�BQ< `�=�4>< jQ�BQ,�< �=(&Q< `�=(�!< jQ(&Q,�< 
S.3 �=�BQ:!W#X `�=�4> jQ�BQ,�# �=(&Q:!# `�=(�! jQ(&Q,�# 
P.1 �=�BQ�! `�=�4��# jQ�4Q��#   �=(�Q��# `�=(���# jQ(�Q��#   
P.2 �=�BQ< `�=�4�� jQ�4Q��   �=(�Q�� `�=(��� jQ(�Q�� 

A
ct

iv
um

 

P.3 �=�BQ:!W#X `�=�4:�# jQ�4Q:�#   �!(�Q�:!# `�=(�:�# jQ(�Q:�# 
infinitivus �!�"Q#�! �40#�! �!(�Q#�! (�3#�! 

S.1 �=�4Q��! `�!�"�&# `�"�&# �=(�Q��! `�!(��&# `(��&# 

S.2 �=�4Q:�! `�=�4:4 j�4> �=(�Q:�! `�=(�:4 j(4> 

S.3 �=�4Q��! `�=�4�4 j�4�4 �=(�Q��! `�=(��4 j(��4 

P.1 �!�"Q��(� `�!�"��(� `�"��(� �!(�Q��(� `�!(���(� `(���(� 

P.2 �=�4Q:(� `�=�4:(� j�4:(� �!(�Q:(� `�=(�:(� j(�:(� 

M
ed

io
-p

as
s 

P.3 �=�4Q#��! `�=�4#�4 j�4#�4 �!(�Q#��! `�=(�#�4 j(�#�4 

infinitivus �=�4:(�! �":(�! �=(�:(�! (�:(�! 

 
 

 Praesens Praeteritum Aoristos Praesens Praeteritum Aoristos 
S.1 z&Q�! zQ�!Q# |Q,� z:�&Q�! z:�&# j:�&# 

S.2 z&Q< zQ�!Q< |Q,�< z:�&Q< z:�&< j:�&< 

S.3 z&Q:!# zQ�! |Q,�W#X z:�&Q:!# z:�& j:�& 

P.1 z�Q��# zQ�Q��# ��Q��#   z:��Q��# z:����# j:�&��# 

P.2 z�Q�� zQ�Q�� ��Q�� z:��Q�� z:���� j:�&�� 

A
ct

iv
um

 

P.3 PQ[:!# zQ�Q:�# ��Q:�W#X P:�Q[:!# z:��:�# j:�&:�# 

infinitivus P�Q#�! �e#�! P:��#�! :��#�! 

S.1 z�Q��! P��&# �z�&# z:��Q��! P:���&# `:�&:��&# 

S.2 z�Q:�! z�:4 ��:4 z:��Q:�! z:��:4 `:�E:B 

S.3 z�Q��! z��4 ���4 z:��Q��! z:���4 `:�E:��4 

P.1 z�Q��(� P���(� �z��(� P:��Q��(� P:����(� `:�&:���(� 

P.2 z�Q:(� z�:(� ��:(� z:��Q:(� z:��:(� `:�E:�:(� 

M
ed

io
-p

as
s 

P.3 z�Q#��! z�#�4 ��#�4 z:��Q#��! z:��#�4 `:�E:�#�4 

infinitivus z�:(�! k:(�! z:��:(�! :�E:�:(�! 
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18. RENDHAGYÓ IGÉK 
18.1. �)�=; a létige 
 

 
 
18.2. �e�! ’menni fog’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.3. �&�= ’mond’ 
 Praesens imperf Praeteritum 
S.1 �&�= j�&# 
S.2 ��< v .  �E<  j�&:(� 
S.3 �&:= j�& 
P.1 ����# j����# 
P.2 ���� j���� 
P.3 ��:=# j��:�# 
infinitivus ��#�!  
 
18.4. 4e�� ’tud’ 
 
 Praesens perfectum Praeteritum perfectum 
S.1 4e�� ��Q& vagy ���!# 
S.2 4e:(� ��Q&:(�  vagy ���!< 
S.3 4e�� ��Q�! 
P.1 a:��# ��Q���# 
P.2 a:�� ��Q��� 
P.3 a:�:!# ��Q�:�# 
infinitivus �)��#�!  
participium �)�N<; �)�>3�; �)�"< 

 Praesens  Praeteritum  Futurum Coniunctivus Optativus Imperativus 

S.1 �)�= |# j:4��! C �a&#  
S.2 �� |:(� j:S  v .  j:�! ª< �a&<  a:(! 

S.3 `:�= |# j:��! ª �a&  j:�B 

P.1 `:��# |��# `:"��(� C��# �e��#  

P.2 `:�� |�� j:�:(� '�� �e�� j:�� 

P.3 �):=# |:�# j:4#��! C:!# �e�# j:�B# 

infinitivus ��#�!  j:�:(�!    

 Futurum  Praeteritum  Imperativus  

S.1 �e�! ª� v .  ��!#  
S.2 �e ��!<  aQ(! 

S.3 �eQ:!# ��!  aQ�B 

P.1 aQ��# ª��#  

P.2 aQ�� ª�� aQ�� 

P.3 aQ�:!# �:�# )Q"#�B# 

infinitivus )�#�!   
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Görög-magyar szójegyzék 
 
Szótári alakok: 
 
1. főnév: nominativus +    genitivus    + névelő  
                �����4<;    Y����4>;         d     
 
2. melléknév: masculinum (hímnem) + femininum (nőnem) + neutrum (semlegesnem) 
                       Y��("<(m),                 Y��(E(f),                Y��("#(n), 
 
Két alak esetén az első a hím- és nőnemű melléknév közös alakja, a második a semlegesnemé: 
��&�4< (m) és (f);  ��&�4# (n)F 
 
3. ige: 
a teljes szótári alak az alábbi hét alakot tartalmazza:  
 

praesens 
imperfectum 

futurum aoristos activi perfectum activi perfectum  
med.-passivi 

aoristos  
passivi 

adiectivum 
verbale 

 
Y�����B 

 
Y����* 

 
����!�� 

 
�����,� 

 
�������! 

 
�����(&# 

 
Y�����"< 

 
A szójegyzékben a futurummal kezdve az egyes alakokat szögletes zárójelben adtuk meg a fenti 
sorrendben. 
A vízszintes vonal azt jelöli, hogy a szóban forgó igének nem használatos a szóban forgó alakja.  
 
 
Valamennyi szó szótári alakja után a zárójelbe tett szám azt az olvasmányt jelöli, ahol a szó először 
előfordul. Nem jelöltük ilyen számmal a kiegészítő olvasmányokban szereplő szavakat. 
 
 
 
� 
 
Y��("<; E; "#(n) jó (2) 
 Y��=#B#; 4# jobb (2) 
 �7!:�4<; &; 4# legjobb (6) 
Y��#�,��B «Y��#�,�E:B; ���#�,�&:�;  
���#�,�&,�; Q; Q; Y��#�,�&�"<¬  

    megharagszik (16) 
Y��.�B «Y��.E:B; ���.&:�; ���.&,�;  
���.&��!; ���.E(&#; Y��.&�"<¬ 1. 
szeret, 2. + dat megbékél; Qelégszik vmvel (17) 

�����4<; 4>; d hírnök (3) 
Y�����B; «Y����*; ����!��; �����,�;    
�������!; �����(&#; Y�����"<¬ hírül ad 

Y���&; &<; i csorda, nyáj (3) 
Y�#4�B «Y�#4E:B; ��#4E:�; Q; ��#"&��!; 
��#4E(&#; Y�#4&�"<¬ nem vesz észre (20) 

Y�#4=�; �<; i tudatlanság (16) 

��7!4<; �; 4# vad, kegyetlen (16) 
Y�743,4<; &; 4# falusi, paraszt (5) 
Y�7>.#�B «Y�7>.#E:B; ��7J.#&:�;  
   ��7J.#&,�; Q; Q; Q¬ ébren van (20) 
��AB «��2B; '�2�; Q; Q; Q; Q¬ fojtogat (18) 
��B «�2B; ����4#; 'A�; '���!; �A(&#;  
   Y,�"<¬ vezet (4) 
Y�N#; Y�*#4<; d verseny (4) 
Y�B#=%4��! «Y�B#!40��!; ��B#!:��&#; Q; 
��N#!:��!; ��B#=:(&#; Y�B#!:��4#¬    
versenyez (14) 

Y����E; �<; i    nővér (16) 
Y����"<; 40; d fivér (11) 
��&�4<; 4# bizonytalan, nem világos (7) 
¡�&<; 4>; d alvilág (13) 
��!,4<; 4# jogtalan, igazságtalan 
Y�"�B< csalás nélkül 
Y�J#��4<; 4# lehetetlen (12) 



Görög-magyar szójegyzék 

 

220 

Y�=    mindig (17) 
Y�=%B4<; 4# örök életű, örökkévaló 
Y&�*< nem szívesen, kelletlenül (17) 
Y(�#�:=�; �<, i halhatatlanság (17) 
Y(�#��4<; 4# halhatatlan (8) 
�(�!4<; �; 4#    szerencsétlen (16) 
s(�4#; 4>; �^ díj (4) 
Y(7�B «Y(7E:B; �(7&:�; �(7&,�; Q; Q;  
   Y(7&��4#¬ néz 
�)��4��! «�)��:4��!; Q; Q; ���:��!; ���:Q
(&#; �)��:�"<¬ + inf szégyell, ódzkodik (20) 

�)�= = Y�= 
�a2; �)�"<; i kecske(4) 
�P7�B «�P7E:B; ���4#; 7&,�; 7&��!;  
   ®7�(&#; �P7��"<¬ megfog 
�):(�#4��! «�):(E:4��!; �:("�&#; Q;   
   �:(&��!; Q; �):(&�"<¬ észrevesz (16) 
�):A7"<; �; "#    gyalázatos (20) 
�):AJ#B «�):A>#*; �:A>#�; Q; �:A>���!;
�:AJ#(&#; �):A>#��4#¬ szégyent hoz (act), 

     szégyell (med-pass) (10) 
�)��B «�)�E:B; ��&:�; ��&,�; ��&��!;  
   ��E(&#; �)�&�"<¬ .�7�+ gen  kér vktől (11) 
�)�!�4��! «�)�!�:4��!; ��!�:��&#; Q; 
   ��=���!; ��!�(&#; �)�!��"<¬ + inf vádol, 
hibáztat vm miatt (6) 

�a�!4<; �; 4# + gen okozója vminek, bűnös, 
felelős (18) 
�,�!74<; 4# alkalmatlan (10) 
Y,��34<; �; 4# érett (12) 
Y,4�4>(�B «Y,4�4>(E:B; �,4�4J(&:�;   
�,4�4J(&,�; Q; Q; Y,4�4>(&��4#¬       
+ dat követ vmt (17) 

Y,4J:!4<; 4#    akarattól független, akarata 
ellenére (18) 

Y,4JB «Y,4J:B; �,4>:�; Y,E,4�;  
   �,4>:��!; �,4J:(&#; Y,4>:�"<¬ hall (6) 
Y,7!�*< pontosan (6) 
Y�&(E<; �< igaz (12) 
 �Y�&(�< igazán (12) 
��!�J<; �B<; d    halász (16) 
��=:,4��! «��N:4��!; ���B#/y�B#;  
   ���B,�/y�B,�; Q; Q; ��B�"<¬ + dat rabul 
esik, rabja lesz vmnek (20) 

Y��� hanem (2) 
���4<; ���&; ���4 egyik, másik (5) 
 ���4< FFF ���4<FFF egyik..., másik... 
���B< egyébként (17) 
Y�"�B< ok nélkül (19) 
��N# → ��=:,4��! 
{�� egyszerre 
Y��(=�, �< i tudatlanság (2) 

���7�=�; �<; i hiba, bűn 
Y��=#B# → Y��("< 
Y����B «Y���E:B; ����&:�; ����&,�;  
   ����&��!; ����E(&#; Y���&�"<¬ nem 
törődik (19) 

Y�J#B «Y�>#*; ��>#�; ��>,�; Q; Q; Q¬  act. 
+ acc elhárít; med. bosszút áll vkn (19) 

Y��= + acc környékén (16) 
Y��"��74<; Y��4��7�; Y��"��74# 
mindkettő (11) 

���B mindketten 
Y#��,�%B «Y#��,�:B; �#��,�:�;  
   �#��,�,�; �#��,�:��!; �#��,�:(&#; 
Y#��,�:�"<¬ kényszerít (7) 

Y#Q��B W→ ��BX visszafelé hajt, duzzaszt (9) 
Y#��=�B�! W→ �=�B�!X terem, termést hoz 
(19) 

Y#�Q�40#�! →  Y#��=�B�! (inf. aor.) 
Y#�!�B�= vér nélkül (12) 
Y#Q�!7�B W→ �P7�BX 1. fölemel (14), 2. 
elpusztít (8) 

Y#�Q,4�=%B W→ ,4�=%BX elhoz (11) 
Y#�Q�����#B W→ �����#BX felemel, 
megfog (16) 

�#�2; �#�,�4<; d úr (2) 
Y#�2!4<; 4# méltatlan (20) 
Y#�Q.�=(B W→ .�=(BX rábeszél (7) 
Y#�Q77=.�B W→ 8=.�BX eldob (19) 
Y#�7A=�; �<; i anarchia (2) 
Y#�::B + dat uralkodik vkn 
Y#�Q:.�B «Q:.�:B; Y#�:.�:�;  
   Y#�:.�,�; Y#�:.�:��!; Y#�:.�:(&#;  
   Q:.�:�"<¬ kihúz (16) 
Y#�Q:�7��B W→ :�7��BX kiborít, kiugrasztja 
a helyéről (12) 

Y#�Q���#B W→ ���#BX felvág (11) 
Y#�Q�7��B W→ �7��BX felnevel (11) 
Y#�Q����B «Q���2B; Y#����2�; Q;  
  Q.�������!; Y#�����&#; Q¬ act. lángra gyújt; 

pass. gyúl (11) 
�#��#B «��E:B; k��4#/'�4#; k���; Q; Q;Q] 
tetszik 

Y#�7"�>#4< kétnemű (10) 
�#��4<; 4>; d szél (9) 
Y#�.!��E<; �< + gen nincs híján vmnek (17) 
Y#�7�:�4<; 4# szeretet nélküli, kegyetlen (19) 
�#E7; Y#�7"<; d férj, férfi (7) 
�#(4<; 4><; �"    virág (19) 
�#(7B.4<; 4>; d ember (1) 
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Y#!�B «Y#!�:B; �#=�:�; �#=�,�; �#=���!;
 �#!�(&#; Q¬ szomorít, med. szomorú (20) 

Y#Q47("B felegyenesít (15) 
�#��#�74<; 4>; d helyettes (13) 
Y#�= + gen helyett (11) 
Y#�!���B W→ ���BX ellenkezik 
Y#�!Q.4!40��! W→ .4!�BX  med. igényt tart rá 
(14) 

�#�74#; 4>; �^ barlang (4) 
�#B    fent (17) 
�2!4<; �; 4# + gen érdemes, méltó vmre (19) 
Y2!"B «Y2!N:B; �2=B:�; �2=B,�; �2=B��!;
 �2!N(&#; Y2!B��4#¬    jogosnak/méltónak 
tart, kér (14) 

Y.Q������B W→ Y�����BX elmesél, hírül ad 
(14) 

�.Q��� → Y.��B (imper) „menj már!” (10) 
Y.��B W→ ��BX eltávolít, eltávozik 
�.��"<; E; "# finom bőrű (6) 
Y.�#��B «Y.�#�E:B; Y.E#�&:�; Y.E#�&Q
,�; Y.E#�&��!; Y.&#�E(&#; Y.�#�&��Q
4#¬ felkeres vkt, megjelenik vk előtt (6) 

{.�#��< = .�#��< 
�.�>:�4<; 4# szüntelen (20) 
Y.�!(�B nem engedelmeskedik (12) 
�.Q�!�! W→ �e�!X elmegy (14) 
Y.�!7",��4<; 4# érzéketlen a szép és jó iránt 
(20) 

Y.�7A4��! W→ j7A4��!X eltávozik, elmegy; 
kihull (13) 

�.!:�4<; 4# hihetetlen (7) 
�.�40<; Q�; Q40# egyforma, egyszerű (17) 
Y." + gen -tól/től (11); -ból/ből; közül (18) 
Y.4Q��=#B W→ ��=#BX kijön; létrejön, kialakul 
Y."��:!<; �B<; i    partra szállás (18) 
Y.4�=�B�! W→ �=�B�!X (vissza)ad (12) 
Y."�4< →  Y.4�=�B�! (imper) 
Y.4�0:�! →  Y.4�JB 
Y.4�JB «Q�J:B; Y.��>:�; Q���>,�;  
   Q���>��!; Y.��J(&#; Q�>�"<¬ levetkőztet, 
levetkőzik  

Y.4(#�:,B «Y.4(�#40��!; Y.�(�#4#;  
   ��(#&,�; Q; Q;(#&�"<¬ meghal (13) 
Y.4Q,4�=%B W→ ,4�=%BX elvisz (11) 
Y.4Q,7=#4��! W→ ,7=#BX med. válaszol (13) 
Y.4Q,��=#B «Q,��#*; Y.�,��!#�;  
   Y.�,�4#�; Q; Q; Q¬ megöl (9) 
Y.4Q��JB «Y.4��J:B; Y.���>:�;  
   Q����>,�; ����>:��!; Y.���J:(&#;  
   Q��>:�"<¬ + gen élvez vmt (17) 

Y.4Q��=.B W→ ��=.BX elhagy (6) 
Y.Q"��>�! «Y.4�*; Y.N��:�; Y.4�N��Q 
   ,�; Q; Q; Q¬ act. elpusztít, megöl(16) 
Y.Q"��>��! «Y.4�40��!; Y.B�"�&#;  
   Y."�B��; Q; Q; Q¬ med. elpusztul, meghal (12) 
Y.4�4J��#4< → Y.Q"��>��! (19) 
 d ,�,!:�� Y.4�4J��#4< „akasztófavirág” 
(19) 

Y.4Q#��B W→ #��BX oszt (20) 
Y.4Q77=.�B W→ 8=.�BX eldob (16) 
Y.4Q:����B «Q:���*; Y.�:��!��;  
   Q�:���,�; Q�:�����!; Q�:���&#;  
   Q:�����4<¬ küld (4) 
Y.4Q:�7��B W→ :�7� BX act. elfordít; med. 
elfordul (5) 

Y.4Q����B «Q���*; Y.�����:�;Q������,�;
 Q������:��!; Y.�����:(&#; Q����:�"<¬
 eredményez 

Y.4Q�=,�B = �=,�B 
Y.4Q�>�A�#B  W→ �>�A�#BX sikertelen, 
boldogtalan 

�.>74<; 4# tűz nélküli 
 �.>74# A7>:=4#; �" termésarany (nem 
olvasztással nyert), aranyrög 

Y.QB(�B «QN:B; Q�B:�; Q�B,�; Q�B:��!;
 Q�N:(&#; QB:�"<¬ + gen kizavar vhonnan 
(20) 

�7!:�4< → Y��("< 
�7.�%B «�7.�:B/�7.�2B; y7.�:�/ 
    y7.�2�; y7.�,�; y7.�:��!; i7.�:(&/ 
i7.�A(&#; �7.�,�"<¬ elrabol (18) 

�7�! imént (16) 
Y7�=�4,4<; 4# újszülött (16) 
Y7�=B< imént (10) 
�7AB «�72B; '72�; '7A�; '7���!; �7A(&#; 
Y7,�"<¬ + gen uralkodik vmin/vkin (15) 

Y:,�B «Y:,E:B; �:,&:�; �:,&,�;  
   �:,&��!; �:,E(&#; Y:,&�"<¬ gyakorol, 
foglalkozik (8) 

Y:.=<; Y:.=�4<; i pajzs 
Y:�!,"<; E; "# városi (5) 
Y:�7�.E; �<; i villám (11) 
Y��7 de (20) 
{�� mint olyan, aki (20) 
Y���E<; �< kifejletlen (11) 
Y��#E<; �< merev, mozdulatlan (20) 
�x(!< megint (10) 
��.#4<; 4# álmatlan, éber (9) 
�x(!< ismét (20) 
�M�=,� tüstént (19) 
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�M�"<; �M�E; �M�"# 1. maga (nominativus) 2. ő, 
az (többi eset) (3) 

 d �M�"< ugyanaz (1) 
�MA�B «�MAE:B; &_A&:�; Q; Q; Q; Q¬  
   dicsekszik (20) 
Y��3:� → Y�=&�! (20) 
Y�Q=&�! W→ z&�!X elereszt (18) 
Y�E:B → Y�=&�! 
Y�Q47�B →  d7�BX �)< + acc ránéz vre (20) 
Y�"7&�4<; 4# W��7BX elviselhetetlen (17) 
�A(4��! «YA(�:4��!; Q; Q; Q; �A(�:(&#; Q¬
 bán, sajnál (5) 

�A7! + gen -ig (19) 
 
� 
 
���=%B «���!40��!; `���!:�; �����!,�; Q;
 Q; ���!:��4#¬ jár, megy, lépked (15) 

��=#B «�E:4��!; j�&#; ���&,�; Q; Q;  
    ���"<¬ lép, megy 
��,�&7=�; �<; i bot (4) 
����B; «���*; j���4#; ����&,�;  
    ����&��!; `��E(&#; ��&�"<¬ dob 
��.�=%B «��.�!*; `��.�!:�; ����.�!,�;   
����.�!:��!; ��.�!:�"<¬ alámerít, (víz alá) 
nyom 

��7��74<; 4# barbár (7) 
��:!�!,"<; E; "# királyi (3) 
�=�!4<; �; 4#    erőszakos (20) 
�=4<; 4>; d élet (13) 
����&; &<; i kár, baj (2) 
���.B «��� 4��!; j��� �; Q; ��������!; 
Q; ���.�"<¬ néz (5) 

�4=�!4#; 4>; �^ borjú (4) 
�4>,4��B pásztorkodik (9) 
�4>,"�4<; 4>; d csordás, pásztor (3) 
�4J�4��! «�4>�E:4��!; Q; Q; ���4J�&��!; 
`�4>�E(&#; �4>�&��4#¬ akar, kíván (5) 

�40<; �4"<; d/i    bika/tehén/ökör (15) 
�7�AJ<; �7�A�3�; �7�AJ rövid (12) 
 `# �7�A�3 rövid idő alatt (12) 
�74#�E; �<; i mennydörgés (11) 
�74�"<; "# halandó (5) 
�B�"<; 40; d oltár 
 
� 
 
����B «���*; j�&��; �����&,�;  
    �����&��!; `����(&#; ���&��4#¬  
    act. + acc nősül, felségül vesz vkit; med. + dat 
férjhez megy vkihez 

���4<; 4>; d házasság (6) 

��7 ugyanis, hiszen (4) 
��7���=%B csiklandoz 
��:�E7; ��:�7"<; i has (10) 
�� ugyan, bizony (simulószó) (4) 
�����&,�#�! → ����B (6) 
���7����#�; �f W→ �7��BX „a ráírt szöveg” 

(part. med-pass perf) (14) 
��##�34<; �; 4# ügyes (10) 
��##�B «��##E:B; `��##&:�; ����##&,�; 
����##&��!; `��##E(&#; ��##&�"<¬ nemz 
(8) 

��#4=�&# → �=�#4��! 
��7B#; 4# WQ4#�4<X öreg 
��; ��<; i föld (8) 
�&7�:,B «�&7�:4��!; `�E7�:�;  
    ���E7�,�; Q; Q; Q¬ öregszik 
�=W�X#4��! «��#E:4��!; `��#"�&#; ���4#�;
����#&��!; Q; ��#&�"<¬ létrejön, lesz, válik 
(12) 

�!�#N:,B «�#N:4��!; j�#B#; j�#B,�;  
    j�#B:��!; `�#N:(&#; �#BW:X�"<¬  
    megismer 
���>,*.!< (f); ���>,N.!�4< 
bagolyszemű/kékszemű (12) 

�#*:!<; �B<; i ítélet (14) 
�40# hát ezért (12) 
�7��B «�7� B; j�7� �; ���7���;  
    ���7����!; `�7��&#; �7�.�"<¬ ír (14) 
�>�#"<; E; "# meztelen (5) 
�>#E; �>#�!,"<; i nő, feleség (4) 
 
� 
 
��= (kérdőszó után) 1. ugyan  (17) 2. pontosan (20) 
��=�B#; 4#4<; d    isten(ség) (18) 
��,7>4#; 4>; �" könny (16) 
��,7JB    «��,7J:B; `��,7>:�; ����,7>,�;
 ����,7>��!; Q; ��,7>�"<¬ sír, könnyezik 
(16) 

�����!<; �B<; i tehénüsző (5) 
�� de, pedig (2) 
���!� → ��=�B (perf) „félek” (20) 
��3 «j��! praet. impf.; ��E:�!; `��&:�; 
    Q; Q; Q; Q¬ (személytelen) kell (5) 
��=�B «��=:B; j��!:�; ���4!,�/���!�; Q; Q;
 Q¬ fél 

��=,#>�! «��=2B; j��!2�; ����!A�;  
    ����!���!; `��=A(&#; ��!,�"<¬ mutat 
��!,#J4>:�  → ��=,#>�! (16) 
��!#"<; E; "# szörnyű, borzasztó; ügyes, 
bámulatos (9) 
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��3.#4#; 4>; �" lakoma, vacsora (14) 
��,� tíz 
��4��! «��E:4��!; Q; Q; ����&��!; `��EQ   
(&#; Q¬ + acc + inf  kér vkt megtenni vmt (7) 

��:.4!#�; &<; i úrnő (15) 
��J��74<; �; 4# második 
��A4��! «��24��!; `��2��&#; Q; �������!; 
Q; ��,�"<¬ befogad, magába fogad (16) 

���4<; &; 4# világos (16) 
 ���4# m�! nyilvánvalóan (16) 
�E�4<; 4>; d község, démosz 
�&�4�!,"<; E; "# demokratikus (17) 
�!�  + gen révén, által; keresztül (9) 
 + acc miatt (18) 
�!�Q�!�#N:,B «�!��#N:4��!; �!��#B#;    
�!��#B,�; �!��#B:��!; �!��#N:(&#;    
�!��#B:�"<¬ megítél (14) 

�!��#*#�! → �!��!�#N:,B 
�!Q�!7�B W→ �P7�BX kettévág, szétválaszt (11) 
�!�Q,47�B szüzességétől megfoszt (15) 
�!�Q#EA4��! átúszik (15) 
�!�Q.�7�B keresztülmegy, átér (15) 
�!�Q���#B W→ ���#BX kettévág , felhasít (12) 
�!�Q�(�=7B «Q�(�7*; �!��(�!7�; �!��(�7Q
,�; �!��(�7��!; �!��(�7&#; Q�(�7�"<¬ 
 tönkre tesz (6) 

�!��474#; 4>; �" különbség (17) 
�!��:,B «�!��2B; `�=��2�; ���=��A�;  
    ���=�����!; `�!��A(&#; �!��,�"<¬  
    act. tanít; med. tanul  
�!�4J< → �=�B�! (20) 
�=�>�4<; W&X; 4# iker (13) 
 4P �=�>�4! ikrek (13) 
�=�B�! «�N:B; j�B,�; ���B,�; ���4��!;   
`�"(&#; �4�"<¬ ad 

�!Q&��4��!    W→ i��4��!X mesél (20) 
�=,�!4<; �; 4# jogos, igazságos 
�!,�%B «�!,�:B; `�=,�:�; ���=,�,�;  
    ���=,�:��!; `�!,�:(&#; Q¬ + dat ítél, 
dönt vkik között 

�!,�:�E<; 40; d bíró, döntőbíró (4) 
�=,&; &<; i büntetés (20) 
 �=,&# �!�4J< „megbűnhődve” (20) 
�=,�>4#; 4>; �" háló (16) 
�!"�! amiért; mert (14) 
�!:,�JB diszkoszt vet (19) 
�=:,4<; 4>; d    diszkosz (19) 
�=A&�4<; 4# hasított patájú (15) 
�! �B «�! �# inf. impf. act., �! E:B;  
   `�= &:�; ���= &,�; Q; Q; Q¬ szomjas (17) 

�4,�B «�"2B; j�42�; ���",&,�; ���4���!; 
`�4,E(&#; Q¬ 1. (tárgyas) vél, gondol 2. 
(tárgyatlan) látszik, tűnik (7) 

�4,�3 → �4,�B 2. 
�"2&; &<; i    hírnév (18) 
�"7>; �"7��4<; �^ dárda (12) 
�7�B «�7�:B; j�7�:�; ���7�,�; ��Q       
�7�W:X��!; `�7�:(&#; �7�:��4#¬  

    cselekszik, tesz (6) 
�J#���! «�>#E:4��!; Q; Q; ���J#&��!;  
   `�>#E(&#/`�>#�:(&#; �>#��"<¬ képes 
(vmire) (5) 

�J#��!<; �B<; i képesség 
�J4 kettő (7) 
�J:���! → �JB 
�>:�>A�B    balszerencsés (19) 
�>:�JA&��; ��4<; �" baleset (19) 
�JB «�J:B; j�>:�/j�>#; ���>,�; Q; Q; Q¬  
   (act és med) alámerül 
�*74#; 4>; �^ ajándék, adomány 
 
� 
 
`�# WL �) �#X amennyiben (20) 
��>�"#; E#; �" önmagát (visszaható nm) (11) 
`��>�B «`��>E:4��!; ���J&:�; ���J&,�;
 `����J&��!; Q; Q¬ eljegyez, feleségül ad (12) 

`��J< közel 
`�,����4<; 4>; d agyvelő (12) 
`�,J�B#; 4# WQ4#4<X terhes (10) 
`�N én (4) 
 j�B�� én bizony, a magam részéről (10) 
`(��B «`(��E:B;�(��&:�; �(��&,�¬ akar 
(7) 

j(B    «�aB(� perf. ; �)N(�!# praet. perf.¬ szokott 
(19) 

�) 1. ha; 2. vajon (függő kérdésben) 
�)��#�! → 4e�� 
�a�B�4#; 4>; �^ árnykép, halott árnya (13) 
�a(� bárcsak 
�),"<; "�4<; �" természetes, valószínű dolog 
(13) 

 �),"< `:�! valószínű, természetes, hogy 
 �),"�B<   joggal, érthetően (12) 
�a,B «�a2B; Q; j4!,�; j!,�4 (praet. perf. pass. S. 

3.); Q; Q¬ hasonlít (11) 
 j4!,�W#X úgy látszik; nyilván (11) 
�),N#; *#4<; i képmás (13) 
�)�= «'# praet. impf., j:4��! fut., �e#�! inf., 
�#; 4x:�; l# part., j:�B imperat. S/3¬ 

 �)�= + adverb. vhogyan van  
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 j:�!# (nem simulószó)+ inf. szabad, lehet vmit 
csinálni (10) 

�e�! «�� praet. impf., )�#�! inf., 
)N#; )40:�; )"# part.¬ megyek, menni fogok 

�e#�! → �)�= 
�e.4# (csak aor, többi alakját a ���B pótolja)  
   mondta (10) 
�)< (hangsúlytalan) + acc  -ba/be (3) 
��< W�#"<X; �=� W�![<X; k# W�#"<X egy (11) 
�e�� aztán, akkor (11) 
�)N(�!��# → j(B 
`, (hangsúlytalan) + gen. -ból/ből (6) 
k,�:�4<; �:�&; �:�4# mindegyik (14) 
`,�3 ott 
 4P `,�3 az ottaniak 
`,�3#4<; `,�=#&; `,�3#4 ő, amaz (távolra mutató 

nm) (4) 
`,#�B «Q#�J:4��!; `2�#�>:�; Q#�#�>,�;  
    Q; Q; Q¬ kiúszik (15) 
j,.B��; ��4<; �" ivócsésze (20) 
`,�"< kivéve (13) 
`����B#; 4# W4#4<X kevesebb, kevésbé (6) 
`��J#B «`�*; ���:�; `�E��,�;  
    `�E����!; ���(&#; Q¬ űz, hajt, irányít (8) 
`��B = `��J#B 
`����#�!#4<; &; 4# elefántcsont- 
��,B «k�2B; �z�,>:�; �z�,>,�; �z�,>:Q 
��!; �P�,J:(&#; ��,��4<¬ húz, fog (20) 

`���=#B → ��=#B + dat belelép vmbe (1) 
j��7>4#; 4>; �^ magzat (10) 
`�"<; `�E; `�"# enyém, az én -m (birtokos 

névmás és birtokjel) (5) 
`�.�!7=�; �<; i tapasztalat, empíria 
`�.=�.�&�! «Q.�E:B; `#�.�&:�; `�Q      
.�.�&,�; `�.�.�&��!; `#�.�E:(&#; Q¬ 
megtölt 

`# (hangsúlytalan) + dat  -ban/ben (2) 
 `# �4:4J�T ezalatt (14) 
`#Q������B « Q ����2B; QE���2�; Q;      
QE������!; Q&����&#; Q¬ átváltoztat (9) 

`#�#�=4<; �; 4# + dat ellentétes vmvel 
j#�4# bent (10) 
k#�,� + gen miatt (névutó) (7) 
`#�.�E:(&# → `�.=�.�&�! 
j#(� ott; ott, ahol (4) 
`#=4�� néha (20) 
j#4.�4<; 4# fegyveres (12) 
`#Q4A��B «E#NA�4># praet.impf.; `#4A�E:B; 
�#NA�&:�; �#NA�&,�; Q; �#BA�E(&#;  
Q¬  + dat  zavar vkt (10) 

`#Q:�=B «Q:�=:B; `#�:�!:�; Q;  

    Q:�:�!:��!; `#�:�=:(&#; Q:�!:�"<¬  
    rálök, -zúdít (19) 
`#��0(� itt, ott (17) 
 �f `#��0(� az itteniek/itteni dolgok (17) 
`#��0(�# innen (7) 
 �^ `#��0(�# a többi (7) 
`#Q�=(&�! W→ �=(&�!X beletesz (11) 
`#�=(&:!# → `#�=(&�! 
`#Q�>�A�#B W→ �>�A�#BX + dat találkozik 
(10) 

`2Q�.���B «`2�.��E:B; `2&.��&:�; `2Q 
&.��&,�; `2&.��&��!; `2&.��E(&#;    
`2�.��&��4#¬    becsap (20) 

`2�7,�3 → `2�7,�B elegendő (5) 
`2Q�7,�B «Q�7,�:B; QE7,�:�; Q; Q; Q;Q¬   
elég, elegendő (5) 

`2�.=�&��< szándékosan (14) 
`2Q���%B «`2���:B/`2��*; `2E��:�; `2Q 
E��,�; `2E��:��!; `2&��:(&#;  

    `2���:��4#¬ vizsgál (6) 
`2���:!<; �B<; i vizsgálat (5) 
�2�< sorban (17) 
j4!,�# → �a,B perf „úgy látszik” (11) 
`.Q�!�%B «Q�!�2B;Q¬ + dat sirat (19) 
`.Q�!#�B «Q�!#�:B; Q�#�:�; �#�,�;        
Q�#&��!; S#�(&#; Q�!#��"<¬ dicsér 

`.Q�#Q�7A4��! W→ j7A4��!X visszatér (7) 
`.�= mikor, mivel 
`.�!�E miután (3) 
`.Q�:�&:�# → `�=:�&�! „odaállította” (9) 
`.=  + acc -ra/re, vm céljából (6) 
            + gen -on/en/ön (20) 
 �^ `.G `�4= a magam részéről (12) 
`.!Q�7��B W→ �7��BX ráír (14) 
`.!Q�&��B ott van, tartózkodik vhol (7) 
`.!Q(>��B    vágyik (17) 
`.!(>�=�; �<; i vágy (20) 
`.!Q���4��! W→ ���BX olvas (med) (14) 
`.!Q�&A�#�4��! « Q�&A�#E:4��!; `.�Q   
�&A�#&:��&#; Q; Q���&A�#&��!; Q;     
Q�&A�#&��4#¬ kitervel (9) 

`.!Q.��.B W→ .��.BX odaküld; támaszt (9) 
`.!Q:&��=#B «Q:&��#*; `.�:E�&#�; Q;    
Q:�:E��:��!; `.�:&��#(&#;             
Q:&��#��4#¬ jelez (10) 

`.!Q:."��#4< → `��.B 
`.!Q:����#4<; &; 4# + acc értő 
`.!Q�7�::B «Q�7�2B; `.��7�2�;  
    Q.��7�,�; Q.��7����!; `.��7�A(&#/  
     `.��7��&#; Q¬ eltakar, elzár (act és med) (20) 
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`.!QA�!7�B + dat megpróbál vmt (20) 
k.4��! «�P."�&# praet. impf., k 4��!;  
   �:."�&#; Q;Q;Q;Q¬ + dat követ vkit (20) 
�.���&#4<; 4# hét hónapos (11) 
j7���! «`7�:(E:4��!; �7�:��&#; Q; Q;    
�7�:(&#; `7�:�"<¬ szeret (lásd még `7�B) 
(18) 

`7�:�!4<; 4# kívánatos (7) 
`7��"<; E; "# szeretett, kedves 
`7�B + gen vágyik vkre/vmre, szerelmes vkbe (7) 
`7��%4��! «�7��%"�&#/�)7��%"�&# praet. 

impf.; `7��:4��!; �7��:��&#/�)7��:�Q
�&#; Q; �a7��:��!; �)7��:(&#; `7��:Q 
��4<¬    dolgozik, elkészít, véghez visz (19) 

j7�4#; 4>; �^ tett, cselekvés; dolog, munka (7) 
`7&�=�; �<; i magány (6) 
j7A4��! «`��J:4��!; '�(4#; `�E�>(�; Q;  
Q; Q¬ jön, megy, jut, érkezik (6) 

`7N��#4<; 4>; d vki kedvese (19) 
j7B<; B�4<; d vágy (17) 
`7B�!,"<; E; "# szerelmi; vonzó (3) 
j:4��! → �)�= 
j:�� + fut mígnem; addig, amíg… nem (15) 
j:�B → �)�= 
j:A�# → jAB 
k��74<; �; 4# egyik/másik (17) 
�M�#(E<; �< szép virágú (19) 
�M(J< egyenesen (19) 
`�Q�.B «`��3.4# praet. impf.; `�� B;  
   j.�:.4#; Q; Q; Q;Q¬ + dat követ (19) 
`�Q=:�&�! W→ z:�&�!X odaállít; odaáll (9) 
jAB «�eA4# praet. impf., k2B/:AE:B;  
   j:A4#; j:A&,�; j:A&��!; Q; Q¬    birtokol, 
van neki, hord (4) 

 + inf tud, van mit csinálnia (16) 
 
$ 
 
%�B «j%B# praet impf, �!N:4��!; `�=B#;  
   ���=B,�; Q; Q; Q¬ él (13) 
%&�4�>.�B «%&�4�>.E:B; `%&�4�J.&:�¬   
féltékeny(kedik) (9) 

%&�"�>.4<; 4# féltékeny (11) 
%&��B «%&�E:B; `%E�&:�; `%E�&,�;  
     `%E�&��!; `%&�E(&#; %&�&�"<¬    keres (17) 
%B4�4#�B élve szül (12) 
%h4#; %�4>; �^ élőlény 
 
� 
 
� 1. vagy (6) 2. mint (középfok után) (5) 

' csak nem…? (19) 
' .4> nyilvánvalóan (12) 
i��B «i�E:B; y�&:�; y�&,�¬ fiatal (ige) 
y�&; &<; i ifjúság, serdülőkor (6) 
 �)< y�&# '�(�# felserdült (6) 
�����# → ��B 
i���B#; 4#4<; d vezető (7) 
i��4��! «i�E:4��!; i�&:��&#; Q; y�&��!;
 Q; i�&��4#¬ 1. + dat  vezet (20), 2. vél, 
gondol (17) 

���!< → 4e�� (19) 
��& már (4) 
i�J<; i��3�; i�J    kellemes (17) 
y,B «|,4# praet. impf., y2B; |2�; |,�¬ érkezik 
(8) 

i�=4<; 4>; d    nap (17) 
y�!:><; i�=:�!�; y�!:> fele vmnek (13) 
�# = `�# amennyiben (20) 
'# → �)�= 
 
� 
 
(����4<; 4>; d hálószoba (14) 
(���::�; &<; i    tenger (15) 
(�77�B nyugodt, bátor (ige!) (4) 
(���74# L �^ k��74# 
(���7T L �^ ���7T 
(��; (�[<; i istennő (3) 
(��; (��<; i látvány; látogatás (5) 
(�34<; 4>; d nagybáty (10) 
(��B L `(��B (5) 
(���#& → �=(&�! part. impf. med-pass („téve”) 
(�"<; 40; d isten (1) 
(�7�.�>��4<; �; 4# „szolgálni kell” (15) 
(�7�.�JB    szolgál, tisztel, gondoz (15) 
(�7�.B#; 4#�4<; d szolga 
(E7�; �<; i vadászat (8) 
(#&�"<; E; "# halandó (5) 
(>���&7; (>���7"<; i lánya vknek (6) 
(>�"<; 40; d erő, lendület, lélek (12) 
(JB «(J:B; j(>:�; ��(>,�; ��(>��!;  
    `�J(&#; (>��4#¬ áldoz (13) 
 
� 
 
)���; �<; i alak, kinézet 
)��3# → d7�B 
)�#�! → �e�! 
P�7"#; 40; �^ szentély 
z&�! «y:B; |,�; ��,�; ����!; �z(&#; ��"<¬  
küld 
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P,���JB könyörög (20) 
P��7�"<; E; "# vonzó (7) 
a4#; 4>; �^ ibolya 
z..!4<; �; 4# lovas 
P..4,�#��>74<; 4>; d kentaur (13) 
):4�!�=�; �<; i jogegyenlőség (17) 
z:�&�! «:�E:B; j:�&:�; Q; Q; `:��(&#;    
:���"<¬ (tárgyas) állítok; 

 «:�E:4��!; j:�&#; k:�&,�¬ (tárgyatlan) 
lépek, állok 

a:B<    talán (18) 
)N#; )40:�; )"# → �e�! 
 
+ 
 
,�(�7"<; �; "# tiszta 
,�(Q=&�! W→ z&�!X leereszt, vízre tesz (16) 
,�(47�B W→ d7�BX meglát, észrevesz (10) 
,�("�! hogy miért (20) 
,�= és, is (1) 
 ,�] ���� de igen, pontosan (11) 
 ,�] �E# akkor viszont (20) 
 ,�] ��0�� ráadásul (12) 
 ,Y.�!�E L ,�] `.�!�E (14) 
 ,4M�n# = ,�] 4M��# 
,�!#"<; E; "# új (9) 
,�!7"<; 40; d pillanat, nehéz pillanat(ok) (2) 
,�=�4! noha, bár (14) 
,�,4��=�B#; 4# W4#4<X szerencsétlen (9) 
,�,"#; 40; �^ rossz, baj (2) 
,���B «,��*; `,���:�; ,�,�&,�;  
    ,�,�&��!; `,�E(&#; ,�&�"<¬    hív (14) 
,���=#!,4<; 4# szép győzelmű (13) 
,��"#; 40; �^ a szép (1) 
,��"<; E; "# szép (1) 
 ,���; *#; �f a szép dolgok (1) 
 ,���=B#; 4# WQ4#4<X szebb (5) 
 ,���!:�4<; &; 4# legszebb (3) 
,���=:�>74<; 4# szép bokájú (13) 
,���4<; 4><; �^ szépség (6) 
,Y�� = ,�] `�� (20) 
,��� + acc 1. táján, környékén; kapcsolatos(an) 
(6); 2. szerte, -on/en/ön (8); 3. vknek való (5); 
4. szerint, vkhez illően (12) 

 ,��f �^ �M�" egyszerre (13) 
,���Q����B W→ ����BX eltalál (19) 
,����=,&; &<; i ellene hozott ítélet (16) 
,���Q,�=#B «Q,�!#*; ,���,�!#�; ,���Q  
,�,�!,�; ,���,�,�!��!; ,���,�=#&#/ 
Q,�=(&#; Q¬ act. lefektet, med. fekszik (14) 

,���Q��=.B W→ ��=.BX hátrahagy (18) 

,���.��4��! «Q.��E:4��!/-.�E:4��!;  
   Q�.�"�&#/Q�.���&#/Q�.�&#; Q;  
   Q.�."�&��!; Q; Q¬ leszáll 
,���Q.#�B «Q.#�J:4��!; ,���.#�>:�;  
   Q.�.#�>,�¬ lefelé fúj (19) 
,���Q.7���4��! W→ .7���BX elintéz, nyélbe 
üt (6) 

,���Q.����#4< → ,���.��4��! (part. aor. 
med.) „leszállva” (9) 

,���7��4<; 4# átkozott (20) 
,���Q77�B «Q7>E:4��!; ,���77J&#;  
   ,���77J&,�¬ lefolyik, ömlik (16) 
,���Q:AN# → ,���AB 
,���Q�42�JB lenyilaz (19) 
,���Q��7B W→ ��7BX lesújt (12) 
,��Q�7A4��! lemegy (20) 
,��Q�AB W→ jABX 1. + gen  megfog vmnél; 2. 
fogva tart, megszáll (18) 

,��&�E<; �< szemét lesüti, fejét búnak ereszti 
(19) 

,�,�!��#4< → ,�=#B „ráfekve” 
,���JB «,���J:B; `,���>:�; ,�,���>,�; 
,�,���>:��!; `,���J:(&#; ,���>:�"<¬ 
+ acc + inf. megparancsolja vknek, hogy 
csináljon vmt (3) 

,�7�<; ,�7��4<; �" szarv (15) 
,�7�>#"<; 40; d villámcsapás (11) 
,����E; �<; i fej (10) 
,!�B�"<; 40; d láda (16) 
,��%B  «,��:B; j,�S:�¬ nevez 
,4��%B «,4��:B; `,"��:�; Q;  
   ,�,"��:��!; `,4��:(&#; ,4��:��4<¬  
megbüntet (20) 

,"�.4<; 4>; d    öl (16) 
,"�&; &<; i hajszál 
,4�=%B «,4�!*; `,"�!:�; ,�,"�!,�;  
   ,�,"�!:��!; `,4�=:(&#; ,4�!:��4<¬     
visz, hord, ellát 

,"7&; &<; i lány (12) 
,"7><; ,"7>(4<; i sisak (12) 
,4:��B «,4:�E:B; `,":�&:�;  
   ,�,":�&,�; ,�,":�&��!; `,4:�E(&; 
   ,4:�&�"<¬ ékesít, szépen áll vkinek (acc) (12) 
,":�4<; 4>; d világ (1) 
,7�#=4#; 4>; �^ koponya (12) 
,7=#B «,7!#*; j,7!#�; ,�,7!,�; ,�,7!��!; 
`,7=(&#; ,7!�"<¬ választ, eldönt (2) 

,7=:!<; �B<; i döntés, ítélet (5) 
,7J.�B «,7J B; j,7> �; ,�,7>��;  
   ,�,7>���!; `,7J�(&#; ,7>.�"<¬ rejt (2) 
,����; ��4<; �"    birtok; rabszolga (20) 
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,>��7#E�&<; 4>; d kormányos 
,>�B «,>E:B; `,J&:�; ,�,J&,�; Q;   
   `,>E(&#; Q¬ terhes, szül (10) 
,J,#4<; 4>; d hattyú (6) 
,>�=#�B «,>�=:B; `,J�!:�; Q;  
   ,�,J�!:��!; `,>�=:(&#¬ gurít (14) 
,>��=#B «,>��#*; `,J��#�;Q;Q;Q;Q;¬  
   hullámzik, hullámossá tesz (15) 
,>#�B «,>#E:4��!; j,>:�;Q;Q;Q;Q;¬  
    megcsókol 
,>#4.7":B.4<; 4# kutyaarcú (15) 
,JB L ,>�B 
,B�JB «,B�J:B; `,N�>:�; ,�,N�>,�;  
   ,�,N�>��!; `,B�J(&#; ,B�>�"<¬  
   megakadályoz (8) 
 
	 
 
����B beszél 
�����#B «�E 4��!; j���4#; �a�&��;  
   �a�&���!; `�E�(&#; �&.�"<¬ megfog, 
    kézbe vesz (3) 
��#(�#B «�E:B; j��(4#; ���&(�¬ + 

participium elkerüli a figyelmét, rejtve van vki 
előtt (acc), nem vesz észre vk (acc) vmt (nom) 
(10) 

���B «��2B; j��2�; �a7&,�; �a7&��!;       
`��A(&#; ��,��4<¬ mond (2) 

��=.B «��= B; j�!.4#; ���4!.�;  
    ����!���!; `��=�(&#; ��!.��4#¬ elhagy 
��4#��; �<; i oroszlánbőr (13) 
��>,"<; E; "# fehér (6) 
��AN; 40<; i gyermekágyas (11) 
�=(4<; 4>; d kő (12) 
�"�4<; 4>; d beszéd, szó (2) 
�4!."<; E; "#  
 �^ �4!."# ezentúl (9) 
�J.&; &<; i    fájdalom (19) 
�J7�; �<; i líra 
�JB    «�J:B; j�>:�; ���>,�; ���>��!;     
`�J(&#; �>�"<¬ act. elold; pass. feloszlik (20) 

 
� 
 
�f �^# H�7�,��� Héraklészre!, „istenemre!” 

(bizonygatáskor) (13) 
�[%�; �<; i  tészta, lepény 
��(4<; 4><; �^  tudás 
��=#4��! «��#40��!/��#E:4��!;  
   `�&#��&#; ���&#�; ����#&��!; `��#&#;
Q¬ őrjöng, megőrül, őrült (act., med., és pass. is 
ebben az értelemben) (12) 

��!"4��! szülni segít, bábáskodik (12) 
��=B�7�; B#; �f bábaasszony fizetsége (12) 
��,�7=%B + gen boldognak tart vm miatt (6) 
��,7"<; �; "# hosszú 
���� nagyon 
 ,�] ���� de igen, pontosan (11) 
����,"<; E; "# gyenge (10) 
�[��4# inkább (5) 
 �[��4# FFF m:T annyival jobban ..., minél 
inkább 

��#(�#B «��(E:4��!; j��(4#; ����(&,�;
 Q; Q; ��(&�"<X tanul, megtud (8) 

��#�!,E; �<; i jóslás (8) 
��::B «��2B; j��2�; ����A�; �������!;
`��A(&#; Q¬ gyúr, dagaszt 

����!4<; �; 4# bolond (13) 
��A4��! «��A40��!; `��A�:��&#; Q;  
    ����A&��!; Q��A&��4#¬ + dat harcol 
vkvel, vk ellen (18) 

������>A=�; �<; i dicsekvés (20) 
����<; �����&; ���� nagy (12) 
 ��=%B#; ��3%4# W��=%4#4<X nagyobb, 
erősebb (2) 

 ���!:�4<; &; 4# legnagyobb, legerősebb (2) 
����(4<; 4><; �^ magasság, termet (13) 
��(J:,B act. lerészegít; pass. lerészegedik (20) 
��!7�,!4#; 4>; �"    fiatalember (19) 
����! «���E:�!; `���&:�; �����&,�;  
   �����&��!; `���E(&; ���&��4#¬ + dat 
gondja van vknek (dat) vmre (nom) (12) 

����B «����E:B; `����&:�¬ habozik (12) 
���4<; 4><; �^ 1. tag, testrész; 2. dal, dallam 
�������#&  → ��::B „meggyúrt” 
���#&:�! → �!�#�:,B (20) 
����4��! «��� 4��!; `��� ��&#; Q; Q;    
`����(&#; ���.�"<¬ szid 

��# bizony, igen (5) 
 ��# FFF �� míg ... addig, egyfelől ... másfelől, ... 
pedig 

 �n# 4x# egészen biztosan (13) 
��#�4! ámde, mindazonáltal (6) 
��#B «��#*; j��!#�; ����#&,�¬ marad (8) 
���� + gen -val/vel (11) 
        + acc után (14) 
 ���f �!,7"# nemsokára (14) 
����Q����B W→ ����BX megváltoztat (9) 
�����4�E; �<; i változás (17) 
����2J közben (20) 
����!�! W→ �e�!X + acc utána megy; büntet (20) 
���7!4<; �; 4#    mértékletes (20) 
���74#; 4>; �^ mérték 
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���B.4#; 4>; �^ homlok, fejtető 
��A7!< �)< + acc egészen -ig (8) 
�E ne(m) (5) 
�&���*< semmiképp 

���4#; 4>; �^ alma (3) 
�E#; �&#"<; d hónap (11) 
��#!�2; !��4<; i agyhártya (12) 
�&7"<; 40; d comb (10) 
�E��Q�E�� se-se (16) 
�E�&7; �&�7"<; i anya (11) 
�!� → ��< egy, egyetlen (11) 
�!,7"<; �; "# kis, kicsi (1) 
�!�#�:,B «�#E:B; j�#&:�; Q; ���#&��!;  
`�#E:(&#; Q¬    act. említ, emlékeztet vmre (gen); 
pass. emlékezik vmre (gen) (20) 

�#E�&; &<; i emlék 
�#&�4#�JB rágondol, emlékezik (16) 
�#&:��=�; �<; i lánykérés (6) 
�4!A�JB elcsábít (16) 
�"#4# csak (12) 
�"#4<; &; 4# egyedüli (6) 
�*# csak nem? (10) 
 
� 
 
#�= igen (9) 
#�=B lakik 
#�0<; #�N<; i hajó 
#�J�&<; 4>; d hajós, tengerész (16) 
#��#=:,4<; 4>; d fiatalember, legény (4) 
#�,7"<; �; "# halott (13) 
#�,��7; �74<; �" istenek itala (20) 
#��B «#��*; j#�!��; #�#��&,�; #�#��&Q  
��!; `#��E(&#; Q¬ act. legeltet; med. legel (3) 

#�"���4<; 4# ifjúházas (18) 
#�4<; �; 4# fiatal (6) 
#����&; &<; i felhő (20) 
#\ ,�] :J �� te is! jó napot neked is! 

(visszaköszönéskor) (4) 
#EAB úszik (16) 
#!,�B «#!,E:B; j#!,&:�; #�#=,&,�;        
#�#=,&��!; `#!,E(&#; #!,&��4#¬ győz, 
győztes lesz (6) 

#4�=%B W#4�!*; `#"�!:�; #�#"�!,�;         
#�#"�!:��!; `#4�=:(&#; #4�!:��4<¬      
szokott vmit tenni, hisz, gondol 

 #4�=%���! (pass) szokás(os dolog) (11) 
#40<; #40; d ész, lélek 
#0# most (4) 
 
1 
 

2�#4<; &; 4# idegen 
2�#4<; 4>; d    vendégbarát (18) 
 

 
 
d; i; �" a(z) (névelő; simulószó) (1) 
l�,4<; 4>; d teher (10) 
m��; y��; �"�� ez (közelre mutató nm) (6) 
d�"<; 40; i út (7) 
4e�� perf  «�)��#�! infinitivus¬ tud, ismer (5) 
4),�34<, �; 4# saját (2) 
4e��! →  4a4��! 
4�#4<; 4>; d bor 
4a4��! «4)E:4��!; Q, -, -, £E(&#; Q¬ vél, 
gondol (7) 

4�4<; 4z�; 4�4# amilyen (6) 
4�4:.�7; 4��.�7 4�4#.�7 amilyen például (6) 
o,#�B habozik, óvakodik (20) 
l��>�! «o�*; ���:�; o�N��,�/l�B��¬    
elpusztít, elpusztul (perf) 

m�4<; m�&; m�4# teljes, egész (5) 
d�434<; �; 4# hasonló 
d�4!"�&<; �&�4<; i hasonlóság (20) 
d�4�E�7!4<; 4# féltestvére közös anyától (13) 
d�"��A#4<; 4# ugyanannak mestere (18) 
m�B< azért, mégis (10) 
o#4��%B «o#4��:B; �#"��:�; �#"��,�; 
�#"��:��!; �#4��:(&#; o#4��:�"<¬ + 
acc + acc nevez vkt vmnek (3) 

l#4��; ��4<; �^ név (9) 
o2J(>�4<; 4# ingerült, ideges (12) 
o2J<; o2�3�; o2J éles (12) 
m.S ahogyan (5) 
d."��74<; �; 4# melyikük (függő kérdő nm) (5) 
d.434<; �; 4# amilyen 
d.":4<; &; 4# amennyi (13) 
d."�� amikor (13) 
m.4> ahol (19) 
m.B< hogyan (függő kérdő nm) (7) 
d7�B «�N7B# impf; l 4��!; �e�4#; �N7�,�; 
�"7���!; ��(&#; o.�"</d7��"<¬ act. lát; 
pass. látszik, látható (4) 

o7�E; �<; i harag (2) 
o7�=%B «o7�!40��! (pass); �7�!:�; Q;        
�7�!:��!; �7�=:(&#; o7�!:��4#¬         
act. haragít; pass. haragszik (12) 

o7("<; E; "# helyes (13) 
l74<; 4><; �"    hegy (19) 
l74�4<; 4>; d tető (11) 
m< y m aki, ami (vonatkozó nm) (3) 
m:�!<; y�!<; m �! ki, melyikük (függő kérdő nm); 
minden, ami (3) 
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m:T amennyivel (20) 
m�! hogy (3) 
m��! = m �! 
4x ahol (3) 
4MW,X nem (1) 
4M���*< semmiképp (10) 
4M��=<; 4M���=�; 4M��# senki, semmi, 
semmilyen 

 ,��' 4M�n# semennyivel sem (6) 
4M,��! még nem (9) 
4M,40# akkor hát, szóval (10) 
4x# 1. tehát, (így)hát (3) 2. biztosan, mindenesetre 
(16) 3. tulajdonképpen (20) 

4M7�; [<; i farok (15) 
4M7�#!4<; �; 4# égi (20) 
4x<; ��"<; �"    fül (20) 
4_�� FFF 4_�� FFF sem ..., sem … (2) 
4p�4<; �O�&; �40�4 ez (mutató névmás) (3) 
4O�B< így (7) 
o�(���"<; 40; d szem (16) 
l�!<; l��B<; d kígyó (8) 
 
- 
 
.��,��4<; &; 4# nagyon szép (14) 
.�!�!�; [<; i játékszer (20) 
.�!�=4#, 4>; �" gyermek (16) 
.�=%B «.�=24��!; j.�!:�/j.�!2�; .�.�!Q
,�/.�.�!A�; .�.�!:��!/.�.�!���!;   
`.�=A(&#; Q¬ játszik, lányok után fut (20) 

 ��7.#f .�=%�!# kb. „élvezni a szerelmet” 
→ ��7.#"< 

.�(4! →  .�:AB 

.�(4<; 4><; �^ szenvedés 

.�3<; .�!�"<; d/i gyerek (7) 

.���! régóta, régen (6) 

.���!:�!,"<; E; "# ügyesen birkózó (6) 

.���B «Q; j.&��; Q; .�.����!; Q; .���"<¬
 forgat, lendít (12) 

.�#> nagyon (12) 

.�..4<; 4>; d nagypapa (16) 

.�7� + acc -nak/nek (3); alatt (13); -hoz/hez/ 
   höz (14); ellenére, sértve vmit (18) 
  + gen -tól/től (5) 
.�7�Q�=�#4��! W→ �=�#4��!X + dat mellette 
van, segít 

.�7�Q�=�B�! W→ �=�B�!X átad (20) 

.�7��4=&# → .�7��=�B�! (20) 

.�7��424<; 4# képtelen (11) 

.�7Q�!��4��! «.�7�!�E:4��!;  

    .�7S�&:��&#; Q; .����&��!;  
    .�7S�E(&#; .�7�!�&�"<¬ kikönyörög (16) 
.�7�Q,���Q,�=#B W→ ,���,�=#BX mellé 
lefektet (20) 

.�7�Q�����#B W→ �����#BX megkap, 
átvesz (8) 

.�7��B,� → .�7�Q�=�B�! 

.�7�!�! W→ �)�=X jelen van, van vhol (13) 

.�7�7A4��! W→ j7A4��!X odamegy (8) 

.�7(�#�JB szűzként nevel (16) 

.�7(�#4<; 4>; i szűz (8) 

.[<; .[:�; .[# minden (6) 

.�:AB «.�=:4��!; j.�(4#; .�.4#(�¬ átél, 
elszenved, történik vele (15) 

 �= .�(�#v  „mi lelte, hogy ...” (15) 
.��E7; .��7"<; d apa (11) 
.�J4��!    «.�J:4��!; `.�>:��&#; Q;        
.�.�>��!; `.�J:(&#; .�>:��4#¬ + gen v. 
part abbahagy vmit (20) 

.�=(B «.�=:B; j.�!:�; .�.�!,�;  
    .�.�!:��!; `.�=:(&#; .�!:�"<¬ rávesz, 
meggyőz (11) 

.�!#�B «.�!#�# inf.; .�!#E:B; `.�=#&:�;   
.�.�=#&,�¬ éhes (17) 

.�37�; �<; i próbálkozás, kísérlet 

.�!7�B «.�!7�:B; `.�=7�:�; .�.�=7�,�;  
.�.�=7���!; `.�!7�(&#; .�!7���4#¬     
1. + gen  megpróbál (act és med egyaránt); próbára 
tesz vkt; megtapasztal vmt (med) (5);         

     2. + acc kikezd vkvel (20) 
.����4<; 4><; �^ tenger (9) 
.���< közel 
.��B létezik 
.���,><; �B<; d bárd (i-tövű!) (12) 
.��.B «.�� B; `.�� �; .�.4���;  
   .�.����!; `.���(&#; .��.�"<¬ küld (15) 
.�#(�B gyászol (19) 
.�7� + gen túl (20) 
.�7=    + gen -ról/ről (14) 
.�7!Q�7A4��! W→ j7A4��!X + �)< kilyukad 
vhová (17) 

.�7!,�A>��! → .�7!A�B + dat „eláraszt”, 
„lenyűgöz” (5) 

.�7!Q.=.�B W→ .=.�BX + dat beleütközik (17) 

.�7!QA�B  
«QA�B; Q�A��; Q,�A>,�; Q,�A>��!;      
Q�AJ(&#; QA>�"<¬ + dat  act. köréönt, ráönt; 
pass. elborít, eláraszt (5) 

.��7�; �<; i szikla (4) 

.&��B «.&�E:4��!; `.E�&:�; .�.E�&,�¬  
ugrik, ugrál (12) 
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.=(&,4<; 4>; d majom (1) 

.=#B «.=4��!; j.!4#; .�.B,�; .�.B��!;   
`."(&#; .4�"<¬ iszik (20) 

.=.�B «.�:40��!; j.�:4#; .�.�B,�¬ esik 

.!:��JB megbízik (20) 

.��:��; ��4<; �" fantom (20) 

.��::B «.��:B; j.��:�; .�.��,�;       
.�.��:��!; `.��:(&#; .��:�"<¬ meg-
formáz, készít (20) 

.��,B «.��2B; j.��2�; .�.�4A�; .�.���Q
��!; `.��A(&#/`.��,&#; .��,�"<¬ fon 

.��B «.��J:4��!; j.��>:�; .�.��>,�¬   
hajózik (7) 

.�&�E; �<; i ütés (12) 

.�E# bár (12) 

.�E7&<; �< + gen teli vmvel (16) 

.�&:=4# közel (4) 

.�4>��B gazdag  

.�40�4<; 4>; d gazdagság 

."(�# honnan? mi miatt? (10) 

.4!�B «.4!E:B; `.4=&:�; .�.4=&,�;        
.�.4=&��!; `.4!E(&#; .4!&�"<¬ csinál, + 
kettős acc tesz vkt vmvé (7) 

.4!&�E<; 40; d költő 

.4!,=�4<; &; 4#    sokszínű, tarka (17) 

.434<; .4=�; .434# milyen?, melyik? (névelővel) 
(3) 

.4�!�!,"<; E; "# poliszban élő, közösségi 

.4�J<; .4��E; .4�J sok (8) 
 `.] .4�J sokáig (20) 
 `, .4��40 régóta (19) 
 �f .4��f többnyire (6) 
.4�>��(=�; �<; i sokat tudás, az ismeretek 
sokasága 

.4�>"����4<; 4# sokszemű (9) 

."#4<; 4>; d    fáradság, munka (20) 

.4���"<; 40; d folyó (1) 

.4�G = .4�� 

.4�� (simulószó) 1. egyszer 2. valaha (is) (18) 
 4M FFF .4�� soha (18) 
."��74# FFF � vajon ..., vagy pedig (5) 
.4J bizonyára, szerintem (20) 
.40 hol? 3) 
.4> valahol (9) 
.7[���; ��4<; �^ dolog 
.7�,��4<; �; 4# „teendő”, „amit tenni kell” 
(15) 

.7���B «.7�2B; j.7�2�; .�.7�A�;         
.�.7����!; `.7�A(&#; .7�,�"<¬          
cselekszik (15) 

.7�.�! «.7� �!; j.7� �#¬ illik (6) 
 j.7�.�# „illett volna” 

.7" + gen  előtt (4) 

.74,>�!#��4��! leborul (20) 

.74Q.&��B W→ .&��BX Wmások) előtt kiugrik 
(18) 

.7"< + acc 1. -hoz/hez/höz, képest (1); 2. -
ra/re (16); 3. miatt, által (19) 

  + gen „(az isten)ért” (könyörgésben) (13) 
.74:Q������B W→ Y�����BX bejelent (10) 
.74:Q��47�JB megszólít (4) 
.74:Q��B W→ ��BX odahúz (20) 
.74:Q��(�=< → .74:��B 
.74:Q��B «Q�E:B; ��&:�; Q����,�;         
Q������!; Q���(&#; Q���"<¬ odakötöz (20) 

.74:Q�7A4��! W→ j7A4��!X + dat  
meglátogat, felkeres vkt (6) 

.74:,47E<; �< unalmas (17) 

.74:Q����B «Q��2B; Q���2�; Q����A�;     
Q�������!; Q���A(&#; Q��,�"<¬ elrendel 
(5) 

.74:Q��7B W→ ��7BX odavisz, ajánl 
 .74:Q��7B �"�4>< ajánlatot tesz (20) 
.7"��74# előbb (5) 
.7*�4<; &; 4# első (8) 
.��7"#; 40; �^ szárny 
.07; .>7"<; �^ tűz (11) 
.>77!A=%B fegyvertáncot jár (12) 
.*< hogyan? (4) 
 
5 
 
8��!4<; �; 4# könnyű (12) 
8�B «8>E:4��!; `77J&#; `77J&,�¬ folyik 
(16) 

8=.�B «8= B; j77! �; j77!��; j77!���!;   
`77=�(&#; 8!.�"<¬ dob, hajít 

8=<; 8!#"<; i orr (20) 
8"�4#; 4>; �^ rózsa 
8".��4#; 4>; �^ bunkósbot (13) 
8>�#�! → 8�B (aor act inf:) „folyni” (16) 
 
9 
 
:��E<; �< világos (13) 
:��!#4#; 4>; �^ zeller 
:&��=#B «:&��#*; `:E�&#�; :�:E���,�; 
:�:E��:��!; `:&��#(&#; Q¬ jelez (2) 

:!B.�B    (el)hallgat (14) 
:,�!"<; �; "# ostoba, otromba (20) 
:,��4<; 4><; �" láb(szár) (15) 
:,!�; [<; i árnyék 
:,4.�B figyel (5) 
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:,"�4<; 4>; d    árnyék, sötét (17) 
:4�"<; E; "# bölcs, jártas, tapasztalt (1) 
 :4�N���4< legbölcsebb 
:��#B nyög (20) 
:���4<; 4><; �^ koszorú 
:�7��".��4#; 4>; �^ hadsereg 
:�7��B «:�7� B; j:�7� �; j:�74��;       
j:�7����!; `:�7��&#; :�7�.�"<¬ fordít, 
forgat 

:>�Q�!�#N:,B W→ �!�#N:,BX megbocsát 
(20) 

:>��#N�&; &<; i    bocsánat (20) 
:>��#B:�"< → :>��!�#N:,B (20) 
:>�Q,7J.�B W→ ,7J.�BX elrejt 
:J���,�74<; 4# ágytárs (20) 
:>�Q.�7Q�!�!  1. vkvel együtt jelen van (7); 2. 
mellette van, segít (14) 

:>�.�7!�#�A(E:���! → :>�.�7!��7B 
:>�Q.�7!Q��7B W→ ��7BX vele együtt 
körbeforog (pass) (20) 

:>�Q.��>,N< Q"�4< → :>��JB összenőtt 
:>�.":!4#; 4>; �" lakoma, együttivás (14) 
:>�."�&<; 4>; d ivótárs (20) 
:J���74<; 4# hasznos (12) 
:>��JB W→ �JBX  act. együtt növeszt (tárgyas); 

med-pass. együtt nő (tárgyatlan) 
:>#Q�,4�4>(�B követ (7) 
:>#Q�7.�%B W→ �7.�%BX elragad (12) 
:>#Q�!:,�JB együtt gyakorol diszkoszvetést 
(19) 

:J#Q�!�! W→ �)�=X együtt van (13) 
:>#Q�:�B → :J#�!�! (20) 
:>#Q�,Q.��B W→ .��BX együtt elhajózik 
:>#Q�7A4��! W→ j7A4��!X + dat egyesül, 
együtt hál vkvel 

:J#Q(��4<; 4# összetett 
:>#=&�! W→ z&�!X megért, észrevesz (20) 
:>#Q=&# L :>#Q=�!# → :>#=&�! (20) 
:A��"# majdnem, szinte 
:A!:�"<; E; "# szétváló, elágazó 
:�%B «:N:B; j:B:�; :�:B,�; :�:T:��!;
 `:N(&#; :B:��4<¬ oltalmaz (9) 

�^ :*��; :N���4< test 
 
� 
 
���= = ���� → m��; y��; �"�� itt ezek 
�Y�&(�< L �^ Y�&(�< 
�Y#��0(� L �f `#��0(� 

���4<; 4>; d    sírhalom (19) 
��A� alighanem, valószínűleg (20) 
�� és (simulószó) (1) 
 ��  – ,�= is – is (1) 
��,#"B nemz (8) 
����>��34<; �; 4# végső (14) 
 �^ ����>��34# végül (14) 
���#B «���*; j���4#; ����&,�; ����&��!; 
`��E(&#; ��&�"<¬ vág 

��7�:�!4<; 4# csodálatos (9) 
��7.#"<; E; "# élvezetes, vidám 
����7�4<; &; 4#  negyedik 
���7�.4�&�= négy lábon, négykézláb (15) 
���>A&,�#�! → �>�A�#B (20) 
��A#&; &<; i mesterség 
�&�!,40�4<; �&�!,�J�&; �&�!,40�4 ekkora 
(12) 

�E��74#    ma (14) 
�=(&�! «(E:B; j(&,�; ��(&,�; W,�3��!X;    
`��(&#; (��"<¬ helyez, tesz 

�=,�B «��24��!; j��,4#; ���4,�¬ szül (10) 
�!#�::B ráz (12) 
�=<; �= W�=#4<X ki? mi? (4) 
 �= �f7 ���4v „hisz mi mást (tennék)”, 
természetesen (20) 

 �= miért? (6) 
�!<; �! W�!#4<X valaki, valami (simulószó) (4) 
�4! bizony, „láthatod” 
�4!��740# ezért, így hát (15), most már tényleg 
(18) 

�4=#># akkor inkább (18) 
�4!40�4<; �4!�J�&; �4!40�4 ilyen (5) 
�4���B    merészel (20) 
�"24#; 4>; �^ íj 
�"�� akkor (8) 
�7�0��; ��4<; �^ seb (11) 
�7��B remeg (4) 
�7��B «�7� B; j(7� �; ���74��; ��(7��Q
��!; `�7��&#; (7�.�"<¬ táplál, nevel (6) 

�7�AB «�7��40��!; j�7��4#; ���7��&,�¬  
fut 

�7=�4<; &; 4# harmadik (11) 
�7".4<; 4>; d mód (9) 
�74�E; �<; i    étel (17) 
�74A"<; 4>; d kerék (20) 
�>�A�#B «��J24��!; j�>A4#; ���JA&,�¬ + 

gen megkap, elér (20) 
�JA&; &<; i szerencse, véletlen (2) 
 
/  
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��7=%B «��7!*; O�7!:�; O�7!,�; O�7!:��!;
 ��7=:(&#; ��7!:��4#¬    bűnt követ el (20) 
��7!:�E<; 40; d erőszakos alak (20) 
��7!:�!,"<; E; "# erőszakos, féktelen (20) 
��=�!�; �<; i egészség 
O�B7; O���4<; �^ víz (11) 
>P"<; >P40; d fia vknek (3) 
�.�7AB W→ �7ABX van 
�.�7 + gen 1. felett, -on/en/ön (13); 2. -ról/ről, 
kapcsolatban (16); -ért; védelmében, mellett 
(18) 

        + acc fölött (20) 
�.�74 =�; �<; i mellőzés, visszautasítás (19) 
�." + gen által (4) 
  + acc alatt, alá (12) 
�.4Q��,7JB halkan sír (20) 
�.4Q�����#B W→ �����#BX elfog, feltételez, 
vél, tart 

�.4Q��!�!�B szelíden mosolyog (16) 
�.4Q��#B W→ ��#BX eltűr (20) 
O:��74# később (8) 
 
 
 
��7��,4#; 4>; �^ gyógyszer (2) 
��7B «4a:B; �#��,4#/�#��,�; `#E#4A�;   
`#E#����!; �#�A(&#; 4):�"<¬ 1. visz, hoz 
(act) (3), elviszi magának (med) (4); 2. elvisel, tűr 
(16) 

 ��7W�X a�B „hadd lám!” (5) 
��J�B «��J24��!; j�>�4#; .���>��¬                            
menekül (19) 

�&�= «�E:B; j�&:�¬ mond, állít (4) 
 �&:= úgymond (simulószó) (4) 
�!��#(7B.4<; 4# emberbarát (20) 
�!��B «�!�E:B; `�=�&:�; .��=�&,�;       
.��=�&��!; `�!�E(&#; �!�&�"<¬ 1. szeret 
2. csókol (20) 

�!�4,=#�>#4<; 4# veszélyt megvető (18) 
�=�4<; 4>; d barát (2) 
�=�4<; &; 4# kedves, barátságos 
�"�4<; 4>; d félelem 
�47�B visz 
�7�%B    «�7�:B; j�7�:�; .��7�,�;          
.��7�:��!; `�7�:(&#; �7�:��4#¬       
elmond, közöl (20) 

�74>7�B őriz (8) 
i �>� = �>E 

�>E; �>�<; i alak, test 
�>����B «�>��2B; `�J��2�; .��J��A�; 
.��J�����!; `�>��A(&#; �>��,��4<¬  
őriz (14) 

�JB «�J:B; j�>:�¬ act. nemz, növeszt (tárgyas) 
 �J4��! «�J:4��!; j�>#; .��>,�¬ med. 
létrejön, növekszik (tárgyatlan) 

�*<; �B�"<; �"    fény (17) 
 
@ 
A�37� üdvöz légy! jó napot! (köszönéskor) (4) 
A���."<; E; "# nehéz (1) 
A��,40<; -�, -40#    bronz (16) 
A�:��; ��4<; �^ nyílás, hasadék (8) 
A�=7; A�!7"<; i kéz 
A�74<; �; 4# özvegy (18) 
A(�<    tegnap (14) 
A47"<; 40; d kar 
A"B «AN:B; jAB:�; ,�AB,�; ,�AB:��!;   
`AN:(&#; AB:�"<¬ (sírhalmot) emel (19) 

A7&:�T��B jósol, jóslatot ad (8) 
A7&:�"<; E; "#    derék, jóravaló (20) 
A7"#4<; 4>; d idő 
A7>:40<; �; 40# arany (14) 
AB7�B végződik (7) 
A*74<; 4>; d vidék 
 
� 
 
 �>�E<; �< hamis 
 !�"<; E; "# kopasz 
 
� 
 
��=<; 3#4<; i fájás, fájdalom (11) 
�#; 4x:�; l# → �)�= 
I7�; �<; i  1. idő, ideje (5); 2. évszak (17) 
I7�:!# idejében (20) 
 �\ I7�:!# z,4!�4 „ne érkezzen időben!”, 
„ne sikerüljön neki!” 

�< (hsúlytalan) I.(adverbium) 1. ahogyan, mint (5); 
2. + mnév mennyire (11) 

   II.(kötőszó) 1. hogyan (függő kérdő 
nm) (6); 2. mivel (8) 3. annyira hogy (19) 

I:.�7 ahogyan (14); éppúgy, ahogy (5); mint (11) 
I:�� úgyhogy (12) 
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Tulajdonnevek 
 
  
i �a�>.�4<;  �!�J.�4> Egyiptom d +���4<; +���4> Kadmosz 
b�!�&<; b�!�4>  Hadész, az Alvilág (ura) i +"7!#(4<; +47=#(4> Korinthosz 
d G���2�#�74< G���2�#�74> Alexandrosz  d +74#=�&<; +74#=�4> Kronosz fia 
(Parisz) trójai királyfi i 	�,�!#�; 	�,�=#&< lakón (spártai) nő 
i G��,�E#&; G��,�E#&< Alkméné i 	E��; 	E��< Léda 
d G���!�7JB#;  G���!�7JB#4< Amphitrüón i 	&�N; 	&�40< Létó 
d G�."��B#; G�."��B#4<  Apollón d ��#���4<; ��#���4> Menelaosz 
G�7�"(�# Argoszból                                                  i �#&�4:J#&; �#&�4:J#&< Emlékezet 
d Z�7�4<; Z�7�4> Argosz, Ió százszemű őre i �437�; �4=7�< Sors 
i Z�7���!<; G�7���!�4< Artemisz i �40:�; �4J:&< Múzsa 
G�A�!"<; G�A�!�; G�A�!"# akháj, görög d ��3�4<; ��=�4> Nílus 
d ��#>�E�&<; ��#>�E�4> Ganümédész i �����; �����< Nemea 
i ��>�=�; ��>�=�< Daulia, Phókisz északi része i �J��&; �J��&< Nümpha 
4P ����4=; ����*# Delphoi i �0:�; �J:�<   Nüssza 
i ���4<; �E�4> Délosz (sziget) d 
M7�#"<; 
M7�#40 Ég 
i �=,&; �=,&< a jog istennője d -[#; -�#"< Pán 
�!4#J:!4<; �!4#>:=�; �!4#J:!4# dionüszoszi -��7h4<; -��7��; -��7h4# atyai, ősi 
i �!N#&; �!N#&< Dióné d -�4J�B#; -�4J�B#4< Plutón 
i �)��=(>!�; �)��!(>=�< a szülés istennője d -4:�!�*#; -4:�!�*#4< Poszeidón 
i �)7E#&; �)7E#&< a béke istennője                        d -7=��4<; -7!��4> Trója királya   
i H����<; H�����4< Görögország d -J(B#; -J(B#4< Püthón 
G�#>��!4<; G�#>��=4!4 = G�#>��=4> Enüaliosz: i 9����&; 9����&< Szemelé 
   „a Harcias” (harci isten v. Arész mneve) i 9.�7�&; 9.�7�&< Spárta 
H�7,�34<; H�7,�=�; H�7,�34# házvédő  �!�!..=�!4#; �!�!..=�=4> �!�!..=�&< 
   (tkp. kerítésvédő)    becézése 
d Z�7B<; Z�7B�4< Szerelem, Szenvedély i 7>�=�; 7>�=�< Phrügia 
i �M#4�=�; �M#4�=�< a törvényesség istennője i B,=<; B,=�4<  Phókisz (vidék Delphoi és    
d $�J<; �!"< Zeusz    Thébai között) 
d H�7�,��<; H�7�,��4>< Héraklész �) @�7=��<; @�7=�B# a báj istennői 
i ���!<; ���!�4<  a rend istennője   
�&��34<; �&��=�; �&��34# thébai  
i Z��&; Z��&< Ida (hegy)  
d b���74<; H���74> Vágy  
d G�#�A4<; G�#�A4> Inakhosz  
i ��:!<; Z�:!�4< Iszisz  
G�:��7!,"< W4e#4<X iszmaroszi (bor) 
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Magyar-görög szószedet 

 
Az egyes magyar szavak különböző görög megfelelőit pontosvesszők választják el egymástól, a 

különböző lehetséges görög fordításokat csak abban az esetben jelölik számok, ahol a jelentésárnyalat 
vagy a használat (pl. vonzat ) lényegesen különbözik. Vesszők választják el ugyanannak a görög 
szónak különböző alakjait (főnevek esetében a genitivus-végződést és a névelőt). Zárójelben álló 
betűkkel írva a magyar szó közelebbi meghatározása, a megfelelő jelentésárnyalat szerepel, zárójelben 
dőlt betűvel szedve nyelvtani megjegyzések vannak (pl. szófajra utalók). Az igék kivételével megadtuk 
a görög szavak szótári alakját, az igék szótári alakját (teljes averbóját) a görög-magyar szószedetben 
kell visszakeresni. 
 
A,Á 
 
a(z) (névelő) d; i; �" 
az (amaz) (távolra mutató nm) 
`,�3#4<; `,�=#&; `,�3#4 

abbahagy vmit .�J4��!+gen 
ágytárs :J���,�74<; 4# 
ahogyan 1. �<v 2. (éppen úgy, mint) I:.�7; m.S   
ahol 4xv m.4> 
ajándék, �*74#; 4>; �^ 
ajánlatot tesz .74:��7B �"�4>< 
akar (��Bv `(��Bv �4J�4��! 
akarattól független (akarata ellenére) 
Y,4J:!4<; 4# 

akasztófavirág „d ,�,!:�� Y.4�4J��#4<Z 
aki, ami (vonatkozó nm) 1. m< y mv 2. (ami/aki csak; 
minden(ki), aki/ami) m:�!<; y�!<; m �! 

akkor �"�� 
 akkor hát → tehát 
 akkor inkább → tehát  
 akkor viszont ,�] �E# 
alá �." + acc 
alak 1. (kinézet, kép) )���; �<; iv 2. (termet) 
 �>E; �>�<; i 

alámerít ��.�=%B 
alatt 1. (helyhat) �." + acc; 2. (közben) (időhat) 
.�7� + acc 

 ezalatt `# �4:4J�T 
áldoz (JB 
alighanem → talán 
alkalmatlan �,�!74<; 4# 
alma ���4#; 4>; �^ 
által 1. �." + gen; 2. .7"< + gen; 3. �!� + acc 
alvilág ¡�&<; 4>; d  
amennyi d.":4<; &; 4# 
amennyiben → ha 
amennyivel m:T 
amiért �!"�! 
amikor 1. d."��v 2. (miután) `.�= 

amilyen 1. 4�4<; 4z�; 4�4#v 2. 
d.434<; d.4=�; d.434#; 3. (amilyen például) 
4�4:.�7; 4��.�7 4�4#.�7 

anarchia Y#�7A=�; �<; i 
annyira, hogy → úgyhogy 
annyival jobban ..., minél inkább  �[��4# FFF m:T 
anya �E�&7; �&�7"<; i 
apa .��E7; .��7"<;  d 
arany A7>:40<; �; 40# 
árnyék :,!�; [<; iv :,"�4<; 4>; d 
asszony → nő 
átad .�7��=�B�! 
átél .�:AB 
átkozott ,���7��4<; 4# 
átúszik �!�#EA4��! 
átváltoztat (megváltoztat) ��������Bv 
`#������B 

az én ...m (birtokjel) `�"<; `�E; `�"# 
azonban → mégis; de 
aztán (akkor) �e�� 
 
B 
 
-ba/be j:B + gen; �)< + acc 
bagolyszemű  ���>,*.!< (f); ���>,N.!�4< 
baj 1. (rossz) ,�,"#; 40; �^v 2. (kár) ����&; &<; i 
baleset �>:�JA&��; ��4<; �" 
balszerencsés �>:�>A�B 
bán (sajnál) �A(4��! 
-ban/ben `# + dat 
bár ,�=�4!; .�E# 
barát �=�4<; 4>; d 
barbár ��7��74<; 4# 
bárcsak �a(�v �) ��7v �)v �< 
bárd .���,><; �B<; d 
barlang �#�74#; 4>; �^ 
bátor(nak lenni) (�77�B 
becsap `2�.���B 
befogad ��A4��! 
bejelent → hírül ad 
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belelép vmbe `���=#B + dat 
beleütközik .�7!.=.�B + dat 
bent j#�4# 
beszéd �"�4<; 4>; d 
beszél ����Bv ���B 
bika (tehén/ökör) �40<; �4"<; d/i 
bíró �!,�:�E<; 40; d  
birtok ,����; ��4<; �" 
birtokol jAB 
bizony ��#; �4! 
bizonyára (szerintem) .4J 
bizonytalan ��&�4<; 4# 
biztosan (mindenesetre) 4x# 
bocsánat :>��#N�&; &<; i 
-ból/ből 1. `, + gen; 2. (közül) Y." + gen 
boldognak tart vm alapján ��,�7=%B + gen 
bolond ����!4<; �; 4# 
bor 4�#4<; 4>; d  
borjú �4=�!4#; 4>; �^ 
bosszút áll vkn Y�J#4��! (med) + acc 
bot ��,�&7=�; �<; i 
bölcs :4�"<; E; "# 
bronz(ból való) A��,40<; �, 40# 
bunkósbot 8".��4#; 4>; �^ 
bűn ���7�=�; �<; i 
 bűnt követ el ��7=%B 
büntet ����!�!+ acc 
büntetés �=,&; &<; i 
 
C 
 
comb �&7"<; 40; d 
 
Cs 
 
csak �"#4# 
csak nem? �N#v ' 
csalás nélkül Y�"�B< 
cselekszik .7���B; �7�B 
csiklandoz ��7���=%B 
csinál → cselekszik/tesz 1. 
csodálatos ��7�:�!4<; 4#v ��!#"<; E; "# 
csókol �!��B 
csorda → nyáj 
csordás →pásztor 
 
D 
 
dallam ���4<; 4><; �^ 
dárda �"7>; �"7��4<; �^ 
de 1. (pedig) ��; 2. Y���v 3. Y��7 
déli szél �"�4<; 4>; d 

demokratikus �&�4�!,"<; E; "# 
derék A7&:�"<; E; "# 
dicsekszik �MA�B 
dicsekvés ������>A=�; �<; i 
dicsér `.�!#�B 
díj s(�4#; 4>; �^ 
diszkosz �=:,4<; 4>; d 
 diszkoszt vet �!:,�JB 
 együtt gyakorol diszkoszvetést :>#�!:,�JB 
dolgozik `7��%4��! 
dolog .7[���; ��4<; �^v j7�4#; 4>; �" 
döntés → ítélet 
döntőbíró → bíró 
 
E,É 
 
ébren van Y�7>.#�B 
egészség ��=�!�; �<; i 
égi 4M7�#!4<; �; 4# 
egy ��< W�#"<X; �=� W�![<X; k# W�#"<X 
egyébként ���B< 
egyedüli �"#4<; �"#&; �"#4# 
egyenesen vmi felé �M(J + gen 
egyenesen �M(J< 
egyesül → együtt hál 
egyfelől ... másfelől ��# FFF �� 
egyik 1. (kettő közül) k��74<; �; 4#v 2. 
(egyik...másik...) ���4< FFF ���4<FFF 

egyszer (egykor) → valamikor 
egyszerre 1. (ugyanakkor) ,��f �^ �M�"v 2.→ 
együtt 

egyszerű �.�40<; �; 40# 
együtt {�� 
együtt hál vkvel :>#�7A4��! + dat 
együtt körbeforog :>�.�7!��7B 
együtt van :J#�!�! 
éhes .�!#�B 
ékesít ,4:��B 
ekkora �&�!,40�4<; �&�!,�J�&; �&�!,40�4 
él %�B 
elcsábít �4!A�JB 
eldob Y#�77=.�B; Y.477=.�B 
eldönt ,7=#B 
elefántcsont `����#�!#4<; &; 4# 
elegendő `2�7,�B 
elereszt Y�=&�! 
éles o2J<; o2�3�; o2J 
élet  �=4<; 4>; d 
életerő (>�"<; 40; d 
elfog (fogva tart) ,���AB 
 elfogatik (fogságba esik) ��=:,4��! + dat 
elfordít Y.4:�7��B 
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elfordul Y.4:�7��4��! 
elhagy (Y.4X��=.B 
elhoz (Y#�X,4�=%B 
elintéz ,���.7���4��! 
eljegyez `��>�B 
elkerüli a figyelmét vmi vkinek ��#(�#B+ 

participium + acc 
ellenére .�7� + acc 
ellenkezik Y#�!���B 
ellentétes vmvel `#�#�=4<; 4# + dat 
elmegy �.�!�! W�e�!X 
elmesél → hírül ad/mesél 
elmond (közöl) �7�%B 
elold �JB 
előbb .7"��74# 
élőlény %h4#; %�4>; �^ 
előtt .7" + gen 
elpusztít Y#�!7�Bv Y."��>�! 
elrabol �7.�%Bv :>#�7.�%B; 
elrendel → parancsol 
első .7*�4<; &; 4# 
elszenved → átél 
eltalál ,�������B 
eltávozik Y.�7A4��! 
élvez vmt Y.4��JB + gen 
elvisel → tűr 
elviselhetetlen Y�"7&�4<; 4# 
elvisz Y.4,4�=%B  
elzár `.!�7�::B 
ember �#(7B.4<; 4>; d  
emberbarát �!��#(7B.4<; 4# 
emel (sírhalmot) A"B 
emlék �#E�&; &<; i 
emlékezik �!�#�:,4��!+ gen; �#&�4#�JB + gen 
említ �!�#�:,B+ gen 
én `�N 
 én bizony, a magam részéről j�B�� 
éppúgy, ahogy → ahogyan 
érdemes vmre �2!4<; �; 4# + gen 
 érdemesnek tart Y2!"B 
érett Y,��34<; �; 4# 
érkezik y,Bv j7A4��! 
erőszakos 1. �=�!4<; �; 4#; 2. ��7!:�!,"<; E; "# 
 erőszakos alak ��7!:�E<; 40; d 
-ért 1.(védelmében) �.�7 + gen 2. 
(könyörgésben) .7"< + gen 

értő `.!:����#4<; &; 4# + acc 
érzéketlen (a szép és jó iránt) Y.�!7",��4<; 4# 
és ,�=v �� (simulószó)  
ész #40<; #40; d 
észrevesz �):(�#4��!v :>#=&�! 

 nem vesz észre 1. Y�#4�Bv 2. (vmi elkerüli a 
figyelmét vkinek) ��#(�#B+ participium + acc 

étel �74�E; �<; i 
év  j�4<; 4><; �^ 
 évente ,��G j�4< 
évszak r7�; �<; i 
ez (mutató 

nm)  m��; y��; �"��v 4p�4<; �O�&; �40�4 
ezentúl �^ �4!."# 
ezért (így hát) �4!��740# 
 
F 
 
fájdalom 1. (fájás) ��=<; 3#4<; i; 2. (bánat) 
�J.&; &<; i 

falusi Y�743,4<; &; 4# 
fantom .��:��; ��4<; �" 
fáradság ."#4<; 4>; d 
farok 4M7�; [<; i 
fegyveres j#4.�4<; 4# 
fehér ��>,"<; E; "# 
fej ,����E; �<; i 
fél ���!� (perf) 
fele vmnek y�!:><; �!�; > 
felegyenesít Y#47("B 
félelem �"�4<; 4>; d 
felelős vmiért �a�!4<; �; 4# + gen 
felemel 1. Y#�!7�B; 2. (megfog) Y#������#B 
feleség → nő 
 feleségül ad → eljegyez 
felett �.�7 + gen 
felhő #����&; &<; i 
felkeres vkt 1. .74:�7A4��! + dat; 2. (találkozik) 
Y.�#��B 

féltékeny %&�"�>.4<; 4# 
féltékeny(kedik) %&�4�>.�B 
felvág Y#����#B  
fent �#B 
fény �*<; �B�"<; �" 
férfi, férj �#E7; Y#�7"<; d 
fia vknek >P"<; 40; d 
fiatal #�4<; �; 4# 
fiatal(nak lenni) i��B 
fiatalember #��#=:,4<; 4>; dv ��!7�,!4#; 4>; �" 
figyel :,4.�Bv Y(7�B 
finom bőrű �.��"<; E; "# 
fivér Y����"<; 40; d 
fojtogat ��AB 
folyik 8�B 
folyó .4���"<; 40; d 
fon .��,B 
föld ��; ��<; i 
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fölött �.�7 + acc 
fut �7�AB 
fül 4x<; ��"<; �" 
 
G 
 
gazdagság .�40�4<; 4>; d 
gondja van vmire → törődik vmivel 
gondoz → szolgál 
görög HU���&#; &#4< 
gurít ,>�=#�B 
 
Gy 
 
gyakorol Y:,�B 
gyalázatos �):A7"<; �; "# 
gyászol .�#(�B 
gyenge ����,"<; E; "#  
gyermek .�3<; .�!�"<; d/iv .�!�=4#, 4>; �" 
gyógyszer ��7��,4#; 4>; �" 
győz #!,�B 
 
H 
 
ha �)v `�# L �# 
habozik 1. (halogat, készül) ����Bv 2. (óvakodik) 
o,#�B 

hadsereg :�7��".��4#; 4>; �" 
hajós #�J�&<; 4>; d 
hajózik .��B 
hajszál ,"�&; ,"�&<; i 
halandó �74�"<; "#v (#&�"<; E; "# 
halász ��!�J<; �B<; d 
halhatatlan Y(�#��4<; 4# 
halhatatlanság Y(�#�:=�; �<, i 
hall Y,4JB 
hallgat :!B.�B 
háló �=,�>4#; 4>; �" 
hálószoba (����4<; 4>; d 
halott #�,7"<; �; "# 
hamis  �>�E<; �< 
hanem → de 2. 
harag o7�E; �<; i 
haragít o7�=%B 
haragszik o7�=%4��! (pass) 
harcol vkvel ��A4��! + dat 
harmadik �7=�4<; &; 4# 
has ��:�E7; ��:�7"<; i 
hasított patájú �=A&�4<; 4# 
hasonló d�434<; �; 4# 
hasonlóság d�4!"�&<; &�4<; i 
hasznos :J���74<; 4# 
hátrahagy ,�����=.B 

hattyú ,J,#4<; 4>; d 
házasság ���4<; 4>; d 
hegy l74<; 4><; �" 
helyes o7("<; E; "# 
helyett Y#�= + gen 
Héraklészre! �f �^# H�7�,��� 
hiba → bűn 
hibás → felelős 
hibáztat → vádol 
hihetetlen �.!:�4<; 4# 
híján van vminek ��Bv ��4��! + gen 
 nincs híján vmnek Y#�.!��E<; �<+ gen 
hírnév �"2�; &<; i 
hírnök �����4<; 4>; d 
hírül ad 
Y�����Bv Wbejelent) .74:������Bv (elmesél) 
Y.������B 

hiszen ��7 
hív ,���B 
hogy (kötőszó) m�! 
 hogy miért (függő kérdő nm) ,�("�! 
hogyan (függő kérdő nm) m.B<v �<  
hogyan? (kérdő nm) .*< 
hol? .40  
homlok ���B.4#; 4>; �^ 
hónap �E#; �&#"<; d 
honnan? ."(�# 
hosszú ��,7"<; �; "# 
hoz → visz 
-hoz/hez/höz .�7� + acc; .7"< + acc 
hullámossá tesz ,>��=#B 
hullámzik ,>��=#B 
húz ��,B 
 
I,Í 
 
ibolya a4#; 4>; �^ 
idegen 2�#4<; &; 4# 
idejében I7�:!# 
idő 1. A7"#4<; 4>; dv 2. (időszak, ideje vminek) 
I7�; �<; i 
ifjúházas #�"���4<; 4# 
ifjúság y�&; &<; i 
-ig �A7! + gen 
 egészen –ig ��A7!< �)< + acc 
igaz Y�&(E<; �< 
igazán �Y�&(�< 
igazságos → jogos 
igazságtalan → jogtalan 
igen #�=  
igényt tart rá Y#�!.4!�4��! 
így 4O�B< 
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íj �"24#; 4>; �^ 
ikrek �=�>�4!; B#; 4P 
illik .7�.�! 
ilyen �4!40�4<; �4!�J�&; �4!40�4 
imádkozik �_A4��! 
imént Y7�=B<v �7�! 
inkább �[��4# 
innen `#��0(�# 
is ,�=v Wis ... is) ...��; ,�= 
ismét �x(!< 
ismer → tud 1. 
isten (�"<; 40; d 2. isten(ség) ��=�B#; 4#4<; d 
istennő (��; [<; i  
iszik .=#B 
ítél 1. �!,�%B + dat; 2. �!��!�#N:,Bv 3.→ 
eldönt 

ítélet 1. 
�#*:!<; �B<; iv �=,&; &<; iv ,7=:!<; �B<; iv 
2. (ellene hozott ítélet) ,����=,&; &<; i 

ivócsésze j,.B��; ��4<; �" 
ivótárs :>�."�&<; 4>; d 
 
J 
 
jár ���=%B 
játékszer .�!�!�; [<; i 
játszik .�=%B 
jelen van .�7�!�! 
jelez :&��=#B 
jó Y��("<, E, "# 
jobb Y��=#B#; 4# 
jogegyenlőség ):4�!�=�; �<; i 
joggal (érthetően) �),"�B<   
jogos �=,�!4<; �; 4# 
jogosnak tart →érdemesnek tart 
jogtalan ��!,4<; 4# 
jól �x 
jóslás ��#�!,E; �<; i 
jut → megy 
 
K 
 
kapcsolatos vkivel ,��� + acc 
kár (baj) ����&; &<; i 
kar (kórus) A47"<; 40; d 
kecske �e2; �)�"<; i 
kedves �=�4<; &; 4# 
kedvese vkinek `7N��#4<; 4>; d 
kell ��3 
kellemes i�J<; �3�; J 
kelletlenül Y&�*< 
kentaur P..4,�#��>74<; 4>; d 

kényszerít Y#��,�%B 
képes vmire �J#���! 
képesség �J#��!<; �B<; i 
képest (vhez) .7"< + acc 
képmás �),N#; *#4<; i 
képtelen (hihetetlen) .�7��424<; 4# 
kér 1. (vkit vmit megtenni) ��4��! acc + inf; 2. 
(vkitől) �)��B + .�7� + gen 3. Y2!"Bv 4. → 
imádkozik 
kerék �74A"<; 4>; d 
keres %&��B 
keresztül �!� + gen 
keresztülmegy �!�.�7�B 
később O:��74# 
készít .��::B 
kettévág 1. �!����#Bv 2. (szétválaszt) �!�!7�B 
kettő �J4 
kevesebb `����B#; 4# 
kéz A�=7; A�!7"<; i 
ki, melyik? (függő kérdő nm)  m:�!<; y�!<; m �!  
ki? mi? (kérdő nm) �=<; �= W�=#4<X 
kígyó l�!<; �B<; d  
kihúz Y#�:.�B 
kikezd vkvel .�!7�B+ acc 
kilyukad vhová .�7!�7A4��! + �)< 
kinézet → alak 1. 
királyi ��:!�!,"<; E; "# 
kis �!,7"<; �; "# 
kísérlet → próbálkozás 
kiugrik (mások előtt) .74.&��B 
kiúszik `,#�B 
kíván 1. `7�B + gen; 2. → akar 
kivéve `,�"< 
kizavar vhonnan Y.B(�B + gen 
kopasz  !�"<; E; "# 
koponya ,7�#=4#; 4>; �^ 
kormányos ,>��7#E�&<; 4>; d 
kő �=(4<; 4>; d 
költő .4!&�E<; 40; d  
könny ��,7>4#; 4>; �" 
könnyű 8��!4<; �; 4# 
könyörög 1. P,���JBv 2. (kikönyörög) 
.�7�!��4��! 

környékén ,��� + acc; Y��= + acc 
követ Y,4�4>(�B + dat; 
:>#�,4�4>(�Bv `��.B + dat; k.4��! + dat 
közben ����2J 
közel `��J<v .���<v .�&:=4# 
közéleti .4�!�!,"<; E; "# 
község �E�4<; 4>; d 
kutyaarcú ,>#4.7":B.4< 
küld Y.4:����Bv .��.B 
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különbség �!��474#; 4>; �" 
 
L 
 
láb(szár) :,��4<; 4><; �" 
láda ,!�B�"<; 40; d 
lakik #�=B 
lakoma 1. (együttivás) :>�.":!4#; 4>; �" 2. 
(vacsora) ��3.#4#; 4>; �" 
lakón (spártai) 	�,B#; B#4<; d 
lángra gyújt Y#�����B 
lány ,"7&; &<; i 
lánya vknek  (>���&7; (>���7"<; i 
lát d7�B 
látogatás (��; (��<; i 
látvány (��; (��<; i 
leborul .74,>�!#��4��! 
leereszt ,�(=&�! 
lefekszik ,���,�=#4��! 
lefektet ,���,�=#B 
lefelé fúj ,���.#�B 
lefolyik ,���77�B 
legel(észik) #��4��! (med) 
legeltet #��B 
lehetetlen Y�J#��4<; 4# 
lélek 1. → életerő, 2. → ész 
lemegy ,���7A4��! 
lenyilaz ,����42�JB 
lépked → jár 
lerészegít ��(J:,B 
létrejön �=W�X#4��! 
líra �J7�; �<; i 
�F  lovas z..!4<; �; 4# 

 
M 
 
ma �E��74# 
maga �M�"<; �M�E; �M�"# + névelős főnév 
magány  `7&�=�; �<; i 
magasság ����(4<; 4><; �^ 
magzat j��7>4#; 4>; �^ 
majdnem :A��"# 
majom .=(&,4<; 4>; d 
már ��& 
marad ��#B 
más k��74<; ���7�; k��74# 
másik 1. ���4<; ���&; ���4v 2. → egyik 
második ��J��74<; ��>��7�; ��J��74#  
még j�!  
 még nem 4M,��! 
megakadályoz ,B�JB 
megbízik .!:��JB 

megbocsát :>��!�#N:,B 
megbűnhődik �=,&# �=�B�! 
megbüntet ,4��%B 
�F  megcsókol ,>#�B 

megelégszik vmvel Y��.�B + dat 
megért :>#=&�! 
megfog (kézbe vesz) �����#Bv Y#������#B 
megformáz .��::B 
meggyőz → rávesz 
meghal Y.4(#�:,Bv Y."��>��! 
megharagszik Y��#�,��Bv o7�=%4��! 
megint �x(!< 
mégis m�B< 
megítél → ítél 
megjelenik vk előtt → találkozik vkivel 
megkap �>�A�#B + gen 
meglátogat → felkeres vkt 
megment :�%B 
megöl Y.4Q,��=#Bv Y.Q"��>�! 
megpróbál vmt `.!A�!7�B+dat; 
.�!7�B/.�!7�4��!(med)+ gen  
megszáll → elfog 
megszólít .74:��47�JB 
megtölt `�.=�.�&�! 
megváltoztat → átváltoztat 
megy 1. j7A4��!v 2. �e�! 3. → jár 
 menj már! �.��� 
melléfektet .�7�,���,�=#B 
mellette van (segít) .�7��=�#4��! + dat; 
:>�.�7�!�! 
mellőzés �.�74 =�; �<; i 
méltatlan Y#�2!4<; 4# 
méltó → érdemes 
melyik (függő kérdő nm) 
d."��74<; d.4��7�; d."��74#v .434<; .4=�; 
.434# (névelővel) 

menekül ��J�B 
mennydörgés �74#�E; �<; i 
mennyire �< + mnév 
merészel �4���B 
merev (mozdulatlan) Y��#E<; �< 
mert �!"�! 
mérték ���74#; 4>; �^ 
mértékletes ���7!4<; �; 4# 
mesél �!&��4��!v Y.������B 
mesterség ��A#&; &<; i 
meztelen �>�#"<; E; "#  
miatt k#�,� + gen (névutó); �!� + acc; .7"< + gen 
 mi miatt? ."(�# 
miért? �= 
míg ... addig... ��# FFF �� FFF 
mígnem j:�� + fut 



Magyar-görög szószedet 

 

240 

mikor (kötőszó) → amikor 
milyen?, melyik? .434<; .4=�; .434# (névelővel) 
mindegyik k,�:�4<; &; 4# 
minden .[<; .[:�; .[# 
 minden, ami m:�!<; y�!<; m �!  
mindig �)�=v Y�= 
mindketten ���Bv Y��"��74<; �; 4# 
mint 1. (középfok után) �v 2. (úgy, mint; mintegy) 
�<v 3. (mint olyan, aki; -ként) {�� 
miután `.�=v `.�!�E 
mivel (kötőszó) �<v `.�= 
mód �7".4<; 4>; d 
mond ���B; �&�= 
mosolyog (szelíden) �.4��!�!�B 
most #0# 
munka 1. j7�4#; 4>; �^v 2. → fáradság 
mutat ��=,#>�! 
 
N 
 
nagy ����<; �����&; ���� 
nagybáty (�34<; 4>; d 
nagyobb ��=%B#; ��3%4# 
nagyon ����v .�#> 
 nagyon szép .��,��4<; &; 4# 
nagypapa .�..4<; 4>; d 
-nak/nek .�7� + acc 
nap i�=4<; 4>; d 
ne �E 
negyedik ����7�4<; &; 4# 
négykézláb ���7�.4�&�= 
néha `#=4�� 
nehéz A���."<; E; "# 
nektár #�,��7; �74<; �" 
nem 4MW,Xv �E 
nemsokára ���f �!,7"# 
nemz ��##�B 
név l#4��; ��4<; �^ 
nevel �7��B 
nevez vkt vmnek o#4��%B + acc + acc; ,��%B 
néz ���.Bv :,4.�Bv Y(7�B 
noha ,�=�4! 
nő �>#E; �>#�!,"<; i 
nővér Y����E; �<; i 
növeszt �JB 
 
Ny 
 
nyáj Y���&; &<; i 
nyílás A�:��; ��4<; �^ 
nyilvánvalóan ���4# m�! 
nyög :��#B 

nyugati szél $��>74<; 4>; d 
nyugodt → bátor 
 
O,Ó 
 
odahúz .74:��B 
odakötöz .74:��B 
ok �a�!4#; 4>; �" 
 ok nélkül Y�"�B< 
okozója vminek → felelős 
oltalmaz → megment 
oltár �B�"<; 40; d 
olvas `.!���4��! 
-on/en/ön `.= + gen; �.�7 + gen 
oroszlánbőr ��4#��; �<; i 
orr 8=<; 8!#"<; i 
ostoba :,�!"<; �; "# 
oszt Y.4#��B 
ott `,�3v j#(� 
 ottaniak 4P `,�3  
 
Ö,Ő 
 
ő 1. (távolra mutató nm) 
`,�3#4<; `,�=#&; `,�3#4v 2. (személyes nm acc, gen, 
dat)  �M�"<; �M�E; �M�"# 
ökör → bika 
öl ,"�.4<; 4>; d 
önmagát (visszaható nm) ��>�"#; ��>�E#; ��>�" 
öreg ��7B#; 4# W��74#�4<X 
őriz �74>7�Bv �>����B 
őrült ��=#4��! 
összetett :J#(��4<; 4# 
özvegy A�74<; �; 4# 
 
P 
 
pajzs Y:.=<; =�4<; i 
parancsol ,���JB + acc + inf; .74:����B 
partra szállás Y."��:!<; �B<; i 
pásztor �4>,"�4<; 4>; d 
pedig W��#X FFF �� 
pillanat (nehéz pillanat) ,�!7"<; 40; d 
poliszban élő .4�!�!,"<; E; "# 
pontosan Y,7!�*< 
próbálkozás .�37�; �<; i 
 
R 
 
-ra/re 1. .7"< + acc; 2. (vmi céljából) `.= + acc 
ráadásul ,�] ��0�� 
rabja lesz vminek → elfogatik 
rabszolga ,����; ��4<; �" 
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ráír `.!�7��B 
rálök `#:�=B 
ránéz Y�47�B �)<+acc 
rávesz .�=(B 
régóta `, .4��40v .���! 
rejt ,7J.�B 
remeg �7��B 
rendben (=jól van) �x �� 
révén → által 3. 
-ról/ről 1. .�7= + gen 2. (kapcsolatban) �.�7 + gen 
rossz ,�,"<; E; "# 
rózsa 8"�4#; 4>; �^ 
rövid �7�AJ<; �7�A�3�; �7�AJ 
 rövid idő alatt  `# �7�A�3 
 
S 
 
saját 4),�34<, �; 4# 
se …,se … �E��…�E��… 
seb �7�0��; ��4<; �^ 
segít → mellette van 
sem ..., sem ...  4_�� FFF 4_�� FFF 
AF  semmiképp �&���*<v 4M���*< 

senki, semmi 4M��=<; 4M���=�; 4M��# 
 semmivel (semennyivel) ,��' 4M�n#  
sikertelen Y.4�>�A�#B 
sír ��,7JBv (halkan sír) �.4��,7JB 
sirat `.�!�%B + dat 
sírhalom ���4<; 4>; d 
sisak ,"7><; >(4<; i  
soha 4M .4�� 
sok .4�J<; .4��E; .4�J 
sokáig `.] .4�J 
sokszínű .4!,=�4<; &; 4# 
sorban �2�< 
 
Sz 
 
szabad vmit csinálni j:�!# + inf 
szándékosan `2�.=�&��< 
szárny .��7"#; 40; �^ 
szarv ,�7�<; ,�7��4<; �" 
szégyell �):AJ#4��! + inf./participium; 
�)��4��!+ inf 
szél �#��4<; 4>; d 
szem o�(���"<; 40; d 
szemét lesüti ,��&�E<; �< 
szentély P�7"#; 40; �^ 
szenvedés .�(4<; 4><; �^ 
szép ,��"<; E; "# 
szépség 1. (a szép) ,��"#; 40; �^v 2.(szép kinézet) 
�M�47�=�; �<; iv ,���4<; 4><; �^ 

szép virágú �M�#(E<; �< 
szerelmes vkibe `7�B + gen 
szerelmi `7B�!,"<; E; "# 
szerencse �JA&; &<; i 
szerencsétlen ,�,4��=�B#; 4#v �(�!4<; �; 4# 
szeret �!��Bv j7���!v `7�B 
szeretet nélküli Y#�7�:�4<; 4# 
szeretett `7��"<; E; "# 
szerint ,��� + acc 
szerte ,��� + acc 
szid ����4��! 
szikla .��7�; �<; i 
szívesen i��B< 
 nem szívesen → kelletlenül 
szó �"�4<; 4>; d 
szokott j(B 
szolga (�7�.B#; 4#�4<; d 
szolgál (�7�.�JB 
szomjas �! �B 
szomorít Y#!�B 
szomorkodik Y#!�4��! (pass) 
szóval 4M,40# 
szörnyű ��!#"<; E; "# 
szül �=,�Bv ��##�B 
szüntelen �.�>:�4<; 4# 
szűz .�7(�#4<; 4>; i 
 szűzként nevel .�7(�#�JB 
szüzességétől megfoszt �!�,47�B 
 
T 
 
tag (testrész) ���4<; 4><; �^ 
talál �M7=:,B  
találkozik `#�>�A�#B + dat; Y.�#��B + dat 
talán a:B<; ��A� 
tanít �!��:,B 
tanul ��#(�#Bv �!��:,4��! (med, pass) 
tapasztalat `�.�!7=�; �<; i 
táplál �7��B 
tarka → sokszínű 
tegnap A(�< 
tehát 4x#v 4M,40#v �4=#># 
tehén 1. → bika; 2. (tehénüsző) �����!<; �B<; i 
teher l�,4<; 4>; d  
teli vmvel .�E7&<; �< + gen 
teljes m�4<; &; 4# 
tenger .����4<; 4><; �^v (���::�; &<; i 
terem (termést hoz) Y#��=�B�! 
terhes ,JB; ,>�B 
természetes 1. (dolog) �),"<; "�4<; �"v 2. 
(természetes, hogy) �),"< `:�! 

test 1. :*��; ��4<; �^v 2. (termet) �>E; �>�<; i 
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tesz 1. (csinál) .7���Bv .4!�B; 2. (vkit vmivé) 
.4!�B + kettős ac; 3. (helyez) �=(&�! 

tető l74�4<; 4>; d 
tetszik �#��#B 
tett j7�4#; 4>; �^ 
tiszta ,�(�7"<; �; "# 
tisztel (szolgál) (�7�.�JB 
tíz ��,� 
-tól/től Y." + gen; .�7� + gen 
többi (innentől kezdve) �^ `#��0(�# 
többnyire �f .4��f 
tönkre tesz �!��(�=7B 
törődik vki (dat) vmivel (nom) ����! W�4= �!#4<X 
 nem törődik Y����B 
történik vkivel vmi (elszenved vmit) .�:AB 
 mi történt vele/mi lelte, hogy ... �= .�(�#v 
tud 1. (ismer) 4e�� 2. (van mit csinálnia) jAB + 

inf; 2. (képes vmit csinálni) �J#���! 
tudatlanság Y�#4=�; �<; i 
tulajdonképpen 4x# 
túl vmin .�7� + gen 
tükör j:4.�74#; 4>; �^  
tűnik �4,�B 
tűr �.4��#Bv ��7B 
tüstént �M�=,� 
tűz .07; .>7"<; �^ 
 
U,Ú 
 
udvarol (játszva) .�=%B 
ugrik .&��B 
ugyan 1. (kérdőszó után) ��=v 2. (elvégre, bizony) 
�� (simulószó) 
ugyanannak mestere d�"��A#4<; 4# 
ugyanakkor → egyszerre 
ugyanaz d �M�"< 
ugyanis ��7  
úgyhogy I:��v �< 
új ,�!#"<; E; "# 
újszülött Y7�=�4,4<; 4# 
unalmas .74:,47E<; �< 
úr �#�2; �,�4<; d 
uralkodik vmin/vkin �7AB + gen 
úrnő ��:.4!#�; &<; i 
úszik #EAB 
út d�"<; 40; i 
után ���� + acc 
utánamegy ����!�! + acc 
 
Ü,Ű 
 
üdvöz légy (köszönéskor) A�37� 

ügyes ��##�34<; �; 4# 
ütés .�&�E; �<; i 
űz `��J#B 
 
V 
 
vad ��7!4<; �; 4# 
vadászat (E7�; �<; i 
vádol vm miatt �)�!�4��! + inf 
vagy (kötőszó) � 
vágy 1. `.!(>�=�; �<; iv 2. (szerelmi) 
j7B<; j7B�4<; d 
vágyik 1. `.!(>��Bv 2. (szerelmes vkbe) `7�B + 

gen 
vajon (függő kérdésben) 1. �)v 2. (vajon... vagy 
pedig) ."��74# FFF � 

-val/vel ���� + gen 
valaha → valamikor 
valahol .4J (simulószó) 
valaki �!<; �! W�!#4<X (simulószó) 
valamikor .4�� (simulószó) 
válaszol Y.4,7=#4��! 
válik vmivé �=W�X#4��! 
valószínű → természetes 
változás �����4�E; �<; i 
van �)�=v �=W�X#4��! 2. Wvan neki) → birtokol 3. 
(vhogyan van) jAB + adverbium 
városi Y:�!,"<; E; "# 
véghez visz `7��%4��! 
végső ����>��34<; �; 4# 
végül �^ ����>��34# 
végződik AB7�B 
vél 4a4��!v 4e��!v i��4��! 
véletlen → szerencse 
vendégbarát 2�#4<; 4>; d 
verseny Y�N#; *#4<; d 
versenyez Y�B#=%4��! 
veszélyt megvető �!�4,=#�>#4<; 4# 
vezet ��Bv i��4��! + dat 
vezető i���B#; 4#4<; d 
vidám ��7.#"<; E; "# 
vidék A*74<; 4>; d 
világ ,":�4<; 4>; d 
világos :��E<; �<v ���4<; &; 4# 
villám Y:�7�.E; �<; iv ,�7�>#"<; 40;  d 
virág �#(4<; 4><; �" 
visszatér `.�#�7A4��! 
visszautasítás → mellőzés 
visz, hoz 1. ��7B; 2. (elviszi magának) 
��74��!v 3. (hord) ,4�=%B 

víz O�B7; O���4<; �^ 
vizsgál `2���%B 
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vizsgálat `2���:!<; �B<; i 
vonzó P��7�"<; E; "#v `7B�!,"<; E; "# 
 
Z 
 
zavar `#4A��B 
zeller :��!#4#; 4>; �^ 
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Nyelvtan 
Bevezetés 

A görög ábécé 
A zenei hangsúly: éles,  hajtott,  tompa 

 
1. Névszóragozás  

II .  4Qtövű deklináció 
A zenei hangsúly  
 (1) a névszók hangsúlyozása 

(2) a simulószó és a  hangsúlytalan szó 
 
2. Névszóragozás 

(1) I .  deklináció: &Qvégűek 
  (2) � purum  

(3 )  a névelő 
Igeragozás 

(1) jelen idő (praesens imperf ectum) 
(2) főnévi  igenév ( inf in i t i vus imper fe ctus)  

A zenei hangsúly 
(1) A névszók hangsúlyozása 
(2) az igék hangsúlyozása 
(3) az `:�=/j:�!  hangsúlyozása 

Szórend:  jelző és jelzett szó szórendje 
 
3.  Igeragozás 

(1) felszólí tó mód ( imperat ivus)  S/2 és P/2 
(2) a létige je len ideje 

Névszóragozás 
(1) mutató névmás 
(2) vonatkozó névmás 
(3) személyes névmás S/3 és P/3 
(4) az 4-tövűek voca t ivusa  

Szórend:  a birtokos szórend 
Írásje lek 
 
4. Igeragozás 

(1) a jelen idő (praesens  imper fe ctum)  medio-passzív ragozása         
(2) �-tövűek összevonása jelen (praesens imperfectum) időben 

Névszóragozás 
( 1 )  hímnemű &<; �<-végűek 
(2) III.  deklináció, mássalhangzó-tövűek ragozása 

(a) #Qtövűek 
(b) K-hangúak: ,Q; �Q és AQtövűek 

(3) személyes névmás S/1, S/2,  P/1 és 2 
A zenei hangsúly 

(1) a névszók hangsúlyozása 
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(2) a kétszótagú simulószók hangsúlyozása 
 
(3) hangsúlyozás összevonáskor 

 
5. Névszóragozás 

(1) T-hangúak (� -,  �Q és (Q tövűek) 
(2) #�-tövűek 
(3) !/�-tövűek 
(4) #-tövűek: középfokú mel léknevek 

Igeragozás 
�-tövűek összevonása jelen (praesens imperfectum) időben 

Melléknevek fokozása és ragozása 
A zenei hangsúly : másodhajtott névszók 
Határozószó (adverbium) 
 
6. Névszóragozás 

(1) 7-tövűek 
(2) :-tövűek 
(3) �  impurum       
(4) part i c ipium imperf ec tum act i vum 
(5) part i c ipium imperfe ctum medio-passivum  
(6) rendhagyó alakok: .[< .[:� .[# 

Igeragozás 
(1) praeteri tum imperf ectum act i vum 
(2) aori stos  

(a )  erős  aori stos 
(b )  gyenge vagy szigmás aor istos 

 
7.  Igeragozás 

(1) futurum 
(a )  futurum act i vum 
(b )  futurum medium  
(c) deponens  futurum medium 

(2) T-tövűek futuruma és aor istosa 
(3) imperf ectum- és igetövek  

Névszóragozás 
tőváltó 7-tövűek  

 
8. Igeragozás 

(1) praeteri tum imperf ectum medio-passivum 
  (2) 4–tövű összevont igék praesens  imperfe ctum act i vuma 

(3) az erős aor istos  főnévi és melléknévi igeneve ac t i vumban 
Participiumos szerkezetek  

(1) genit ivus absolutus 
(2)  par t i c ipium con iunctum 

Névszóragozás 
  (1) egyszótagú �>Qtövűek 
  (2) rendhagyó a lakok:  .4�J<; .4��E; .4�J 
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   (3) rendhagyó alakok: -!# / Q!��  

A zenei hangsúly: a harmadéles névszók hangsúlyozása 
 
9. Igeragozás 
 (1) a gyenge  aori stos  part i c ipiuma act i vumban  

(2) a gyenge  aor istos part i c ipiuma mediumban 
  (3) mediál is gyenge  aoris tos  

(4) passzív aoristos (gyenge és erős) 
(5) imperativus  imperf ectus ac t  S/3, aoris tos (gyenge és erős) S/2, S/3, P/2 és P/3 

Névszóragozás 
(1) B-tővű nőneműek (kettőshangzó-tövűek) 
(2) #-tővű melléknevek 

 
10. Igeragozás 

(1) praesens  perfe c tum ac t ivum 
(a) gyenge  p er fec tum  
(b)  erős  perf ec tum 
(c)  rendhagyó erős  p er fec tum: 4e�� 

  (2) �&�= 
  (3) a folyékonytövűek hangváltozásai aoris tosban 
 
11. Névszóragozás 

(1) visszaható névmás S ésP/3 
(2) :-tövű mel léknevek 
(3) 7-tövűek (�^ .07; további tőhangzóváltók) 
(4) ��<; �=�; k# és 4M��=<; 4M���=�; 4M��# 

Igeragozás 
(1) a gyenge  aori stos  cselekvő  in f ini t i vusa  
(2) part i c ipium futurum   
(3) T-tővű  (�; �; () igék hangváltozásai aori stosban 

 (4) a �!-végű igék 
     (a) eredeti  jelen idejű személyragok 
     (b) a �=(&�!, �=�B&�!, z&�! és z:�&�! aktív praesens imper fe ctuma 

     (c)  és  aktív aori stosa  
 
12. Igeragozás 

(1) optativus  imperf ectus   
(2) az erős  aor istos inf ini t i vusa  mediumban  
(3) az erős  aoris tos part i c ipiuma mediumban 

  (4) �!-végűek praesens  imperf ectum medio-passivuma 
(5) praesens per fec tum medio-passivum 

Névszóragozás 
(1) >-tövű melléknevek 
(2) ����<; �����&; ���� 
(3) tőszámnevek: 2-10-ig 
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13. Igeragozás 

(1) a létige múlt ideje 
(2) az in f ini t i vus perf ec tus és part i c ipium  perf ec tum  act i vumban 
(3) a passzív aori stos  part i c ipiuma 
(4) az erős aori stos  imperativusa S/2, S/3, P/2 és P/3-ban 

 
14. Igeragozás 

(1) 4-tövűek összevonása praesens  és praet er i tum  imper fec tumban 
(2) folyékonyhangúak futuruma ( fu turum contractum) 
(3) praet eri tum perf ec tum medio-passivum  

  (4) eredet i múlt  idejű ragok 
(5) a rendhagyó �e�!  ’menni fogok’ ragozása 

 
15. Igeragozás 

(1) �-tövűek összevonása prae teri tum imperf ectumban 
(2) adie ct i vum verbal e  

  (3) a �&�= praet eri tum imperf ec tuma 
Névszóragozás 
 (1) kettőshangzó-tövűek: 4>-tövű tővéghangzós egyszótagú főnevek 

(2) kettőshangzó-tövűek: �>-tövű tővéghangzós egyszótagú főnevek 
 
16. Igeragozás 

(1) a z&�! praet er i tum  imperf ectuma 
  (2) imperativus  a medio-passzív imper fe ctumban és mediál is aoris tosban 
 (3) in f ini t i vus perf ec tus medio-passiv i  
  (4) gyenge mediál is aoris tos part i c ipium 
Névszóragozás 

kettőshangzó-tövűek:  �>-tövű főnevek 
 
17. Igeragozás 

(1) coniunct i vus imperf ec tus  és erős aori stos  act i vumban és medio-pass ivumban 
  (2) az összevont igék imperf ec tus inf ini t i vusai act i vumban  
  (3) az imperf ec tum  és erős aor istos  mediál is optativusa 
 (4) rendhagyó igalakok: %�#; �! �# és .�!#�#  
Mondattan 

optat ivus  + �# 
Névszóragozás 

a visszaható névmás S/1 és S/2-ben 
 
18. Mondattan  

(1) ¦# + coniunctivus 
  (2) �a(� + praeteritum imperfectum: lehetetlen óhaj 
Igeragozás 

összevont igék imperf e ctus  imperativusai 
 
19. Igeragozás 

praet er i tum perf ec tum ac t iv i  (gyenge és erős) 
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Mondattan  
következményes mellékmondatok: �< / I:�� + infinitivus 

 
20. Igeragozás 

(1) a létige imperativusa 
(2) az aor istos optat ivus  act i vumban 

  (3) az aor istos optativus mediumban 
  (4) a passzív aori stos  coniunct ivusa 
  (5) a fu turum pass ivum  

(6) a z&�!; �=(&�!; �=�B�! és z:�&�!  part i c ipiuma imperfe ctum  act i vumban 
Mondattan 

(1) fe ltételes mondatok  
  (2) m.B<  + fu turum  gondoskodást kife jező igék után  
  (3) �E + coniunct i vus  félelmet jelentő kifejezések után 
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