
������� ������ �����
  jó, derék 

�������  ������� �������� �������� ��������� �������
  hírül ad 
���  ��� �����
� ���� ������ ����
  vezet 
���
� ���
��� �  verseny 

����� ������ � ��
� !����� !������ "����
  elfoglal, elvesz 
�#$�� �#$��� %$���� %$���� �$����� &����
  kér vktől 
�#$'��    (  ok; vád 

���)� ���)��  ���*���  ������� ���)���
 hall 

������� ������ +,��-�.  igaz 
������ ����� ����  egyik, másik 

/��  egyszerre 

��0�$����� ��0�$���� ��0�$���
  mindkettő 

�
  esetleg, valószínűleg 
�
���12� �
���1�� �
1������ �
1������ �
1�������� �
���1���
  kényszerít 

�
��3��� �
���3�*� �  ember 

�
��� �
4���� �  férj, férfi 

�
$' + gen helyett, szemben 

����� 5  méltó 

�3�  + gen tól/től 

�3��
6��� �3���
�-���� �3���
�
� $��
���� �
�$��  meghal  

�3��$�'
� ,�$�
�� �3��$��
�
� �3��$�
�   megöl 

���  most, tehát; -e, vajon 

���$�� (  kiválóság, erény 

���  első; irányít 

�7$��� �7$�� �7$�
  maga (nominativus); ő, az (többi eset) 

8�'
  lép, megy 

81��  dob 

8�����)�� ,��� �  király  

8'��� 8'�*� �  élet 

8�)������ 8�*�������� 8�8�)������ 98�*����
  akar, kíván (deponens) 

�1�  ugyanis, hiszen 

��
��� ,�*�� $� nemzetség 

���
� ����
 +,
$��. öreg 

�'+�.
�����  ��
�������  9��
���
� ����
�� ����
����  válik, lesz 

���
��� (meg)ismer, vél 

��10  ír 
4�  de, pedig  
4�:�  ;4�� praet. imp� 4������ 94����  kell 

4������ 4�������� 94����
 + acc + inf   kér vkt megtenni vmt 

4�)$����� 4�*$���� 4�)$���
  második 

4����� �  község, démosz 

4�1 + gen révén, által; keresztül; + acc. miatt 

4��������� beszélget 

4��0��'��  ,0����� 4��0������  4��0������ 4��0������� 4��0�1��
 tönkre tesz 
4'4�� ad 

4'������ 4���'�� 4'����
 jogos, igazságos 

4���:  tűnik 

4�-���� �  szolga 

4)
�����  4*
������� 4�4)
����� 94*
���
� 4*
�$��  képes 

4���
� 4���*� $<  ajándék, adomány 

91
  ha esetleg, amennyiben 

9���� 9������ �������� �������  akar  

�#  ha (hangsúlytalan); vajon (függő kérdésben) 



�#�'� �
 praet. imp, ;������ �=
�� infinitivus, >
� �?��� @
 part.,  ;�$ imperat. S/3   van 

�=�� megy 

�#� + acc  ba/be (hangsúlytalan) 

� � +A
��.� �'� +��B�.� C
 +A
��.  egy 

9� + gen. ból/ből (hangsúlytalan) 

9��:
��� 9��'
�� 9��:
�  ő, amaz (távolra mutató nm) 

9��)
� 9�1 fut, �����  űz 

9
 + dat  ban/ben (hangsúlytalan) 

93��
�  dicsér 

93' + acc  ra/re, vm céljából; + dat. -nál/-nél; + gen. -on 

9�1 + gen  vágyik vkre, szeret  
;���
� ;���*� $�  tett, cselekvés; dolog, munka  
�?  jól 

�7$*��� D  szerencsés 

;�� �=��
 imp� C� v. ����� ;���
� ;������ ;������  birtokol, van neki, hord 

�  1. vagy, 2. mint (középfok után) 

�4�  már 

(4)�� (4�:�� (4)        kellemes  
(�'��� �*� �        nap  

E��� ,��� �  hős 

����� �-� � isten 

����3�)    szolgál, tisztel, gondoz 

�*�1$��� �*��$���� ( lánya vknek 

�) �)�� ;�*��� $��*��� $��*����9$)��
� �*$��
 áldoz 

����
� �-� $�  szentély 

F��� E�� G��� � ��� � ���� �F��
 küld 

F
� azért, hogy 

F33��� �    ló 

F�$���� �$��� ;�$���� 9�$1��
� �$�$��H (tárgyas) állítok; 

�$������� ;�$�
� C�$��� (tárgyatlan) lépek, állok 

��'  és, is 

������� �-� � pillanat 

����� 3  rossz  

����� ����� 9������� �������� ��������� 9�����
� ���$��        hív  
����� 3  szép 

��$1 + acc táján, környékén; kapcsolatosan; szerte, -on/en/ön; + gen. le 

����)� ����)�� 9����*��� ������*��� ������*����� 9����)���
� ����*�$�� parancs

ol 

��
�  mozgat 

���
�� 3  közös 
��'
� ���
�� ;���
�� �������� ��������� 9��'��
� ���$�� választ, eldönt 

���81
� ��I����� ;��8�
� �J��0�� �J������� 9��0��
� ��3$�� megfog, 

    kézbe vesz 

��
�1
� ���� ;����
� ������ + participium elkerüli a figyelmét, rejtve van vki előtt (acc), 

nem vesz észre vk (acc) vmt (nom) 

���� ���� ;����� �J����� �J������ 9�����
� ���$���  mond 

��'3� ��'I� ;��3�
� �����3�� ���������� 9��'0��
� ���3$��
 elhagy 
������ �*� � beszéd, szó 

�)    �)�� ;�*��� ���*��� ���*���� 9�)��
� �*$��  old 

��
�1
� ���������� ;����
� ���1����� ����$��  tanul, megtud 

�1��� (  harc  

�1����� ����-���� 9�����1��
� ���1����� + dat harcol vkvel, vk ellen 

������ ���1��� ����  nagy 



��
 KKK 4� míg ... addig, egyfelől ... másfelől, ... pedig 

��
� ��
�� ;���
�� ����
��� marad 

��$1 + gen -val/vel; + acc után  

�� ne(m) 

��$��� ��$���� ( anya 

������� 1� �
 kis, kicsi 

���
6��� �
��� ;�
���� ���
����� 9�
����
    act. említ, emlékeztet vmre (gen); pass. 

emlékezik vmre (gen) 

��
��� �� �
 egyedüli 


���� �� �
 fiatal 


'��� ( győzelem 


��'2� 
����� 9
������ 
�
������ 
�
�������� 9
��'���
� 
����$���   szokott vmit tenni, 

hisz, gondol 


����� � törvény 


-
 most 


)�� ,*�$��� ( éjszaka 

��
��� �� �
 idegen 

�� (� $� a(z) (névelő; simulószó)  

L4�� E4�� $�4� ez (közelre mutató nm) 

�4��� �-� (  út 

�=4� perf, �#4�
�� infinitivus  tud, ismer 

�J����� �#������� M���
  vél, gondol 

���:��� �� �
  hasonló 

@
���� �$��� $�  név 

��1 A��
 impf� @I����� �=4�
� A������ A������� >0��
� N3$��/���$��  lát 

N���� O�� (  harag 

L� E  L aki, ami (vonatkozó nm) 

L$�
 amint éppen; hogyha; valahányszor 
L$�  amikor 

L$�  hogy 

�74�  sem 
�7+�. nem 

�74�'�� �74��'�� �74�
 senki, semmi, semmilyen 

�?
  tehát, (így)hát 

�P$��� �Q$�� $�-$�  ez (mutató névmás) 

3�:�� 3��4��� �/(  gyerek 

3��1 + acc -nak/nek ; alatt ; -hoz/hez/höz; ellenére;+ gen -tól/től 

3B�� 3B��� 3B
  minden 

31��� 3�'������ ;3���
� 3�3�
��  átél, elszenved, történik vele 

3�$��� 3�$���� �  apa 

3�'�� 3�'�� ;3����� 3�3����� 3�3������� 93�'���
� 3���$��  rávesz, meggyőz 

3��3� 3��I� 93��I�� 3�3��0�� 3�3������ 93��0��
� 3��3$��  küld 

3��'    + gen -ról/ről; +acc. körül 

3'3$� 3���-���� ;3���
� 3�3$��  esik 

3��-$��� �*� �  gazdagság 

3���� 3����� 93�'���� 3�3�'���� 3�3�'����� 93�����
� 3���$�� csinál; + kettős acc tesz 

vkt vmvé 

3������� �*� �        háború  
3��)�� 3����� 3��)  sok 

3�-  hol? 

3�1$$� 3�1�� ;3����� 3�3����� 3�3������� 93�1���
� 3���$��  cselekszik 

3�� + gen  előtt 

3��� + acc 1. -hoz/hez/höz, képest; 2. -ra/re; 3. miatt, által; + gen felől, részéről; + dat. mellett 



3��$���
  előbb 

3��$��� �� �
  első 

3��  hogyan? 

RS4���� �� �
  könnyű 

��0��� �� világos 

���3�  figyel, néz 

��0��� �� �
  bölcs, jártas, tapasztalt 

�$��$���� �* �  hadsereg 

�$��$�3�4�
� �*� $�  tábor, hadsereg 

�$��0� �$��I� ;�$��I�� ;�$��0�� ;�$������� 9�$�10�
� �$��3$�� fordít, forgat 
������ O�� (  szabadidő, üres idő 

$< ����� ����$�� test 

$��)� 3 gyors  

$�  és (simulószó) 

$��
� $���� ;$���
� $�$����� $�$������ 9$����
� $��$�� vág 
$'����� ���� ;����� $������ +��:���.� 9$���
� ��$�� helyez, tesz 

$'�$� $������� ;$���
� $�$���  szül 

$'�� $' +$'
��. ki? mi? 

$��� $� +$�
��. valaki, valami (simulószó) 

$�$� akkor 

$�'$��� �� �
  harmadik 

$*��1
� $�)������ ;$*��
� $�$)���� + gen megkap, elér  

$)��� ��� (  szerencse, véletlen 

Q8���� ,��� (  gőg; agresszió 
Q4�� Q4�$��� $�  víz 

*���� *��-� �  fia vknek 

T3�� + gen 1. felett, -on/en/ön; 2. -ról/ről, kapcsolatban; -ért; védelmében, mellett;+ acc fölött 

T3� + gen által; + acc alatt, alá 

Q�$���
  később 

0�'
  mutat 
0�-��� 3  hitvány, ócska, rossz 

0��� �J�� �
����
/�
����� 9
�
���� 9
�
������ �
����
� �#�$��  visz, hoz;elvisel, tűr 

0�)�� 0�)������ ;0*��
� 3�0�*��            menekül 

0��'� 0��� ;0���  mond, állít 

0���� 0����� 90'����� 3�0'����� 3�0'������ 90�����
� 0���$��  szeret; csókol 

0'���� �� �
  kedves, barátságos 

0�8��� �*� �  félelem 

0*�1$$� 0*�1�� 90)����� 3�0)����� 3�0)������� 90*�1���
� 0*���$���  őriz 

��'�  örül  

����3��� �� �
  nehéz 

�1���� �$��� (  báj; szívesség, kegy; hála, köszönet 
��'�� ������� (  kéz  

����$��� �� �
  derék, jóravaló 

���
��� �*� �  idő 

I�*4��� ��  hamis 

I*���  (  lélek 

U��� ��� (  idő, ideje; évszak 

V� (hsúlytalan) I. (adverbium) 1. ahogyan, mint; 2. + mnév mennyire; II.(kötőszó) 1. hogyan (függő 

kérdő nm); 2. mivel 3. annyira hogy 

U�3�� ahogyan; éppúgy, ahogy; mint  

U�$� úgyhogy 

 



 

 

 


