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Cögitö, ergö sum.
AmTcitia semper cára est.
Historia est magistra vitae.
lnter arma silent Müsae.

Magis movent exempla, quam verba.
verDa movent, exempla trahunt.
rarva tlamma saeDe incendium
mágnum

Sérum auxilium pbst

§

{
<

aa praepositio*acc..

; r"re;
-hez, -höz;
^,j1l ;h:i, 1 vezet, igazgatuJs"rt,
aomtniströ
aedificö 1 - éoít
appellö 1 hív, nevez; akit/amit
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Dárrubius, -ii, m.

- a Duna

nere f,r::á§ról

Orsováig.(Románia; a Vaskapu
Orsovától a tengerig tartó r4a

;

"lő*,
;e.láá

Cyőr helyén

Den

et-és

at -^viszont, másrészrőI, azonban;
de, ellen-

-

a római császárok mellék-

Ó.';

ján emlegetjtlk őt egyszerű;
;r;tr!
Kent. Az utána következő valaóennyi

|..,

Dalmatia, -ae, f. - tartománv az
{drlal-tenger mentén, lllyilcum terüietén,
-a Hor-

/sternek
dé_praepositio+abl.
- -ról, -ről
est - lásd sum esse fut ragozáÁt .,.ehtana

obuda területén
Arlrb9la,.-ae, f. - város Pannoniában,
a mai

neve, melyet Cáius lúlius Caesar

?:..,:,

aminek:

vtanus használt először. Éppen
ennek alao-

;,

Jt
'-"'lulll suscital

vatországhoz tartozik

mindkettő accusativus
Aqr/incum, -i, ]l. város Pannoniában,
a mai

Augustus, -il m.

í:

proeliu;.

" ''
uralkodó felvette ezt a címet
e, n"u"i.
autg.q - pedig, továbbá (rendszerintl
irásod.ik helyen áll a tagmondatban)
,Dellum,
-i, tr. - háború, harc
Böihaemum, -i, tr. egy kelta
nép által lakott terület, ma Csehőrsz;e, iil"Ű"
ruJZL"-r'!
o'
'Ár.riria íekszik ezen a vidéken
capiö 3 cépi captum elíoglal,
elfop
casa/ -ae, f. - kunyhó, haziÉő,lrluÉ
castra, -örum, n. (csak többes
szá|ma van) (katonai) tábor
C_elta, -ae, m.
- kelta (férfi)

banl

etc.

-

et cétera rövidítése; mas,aru|:
,1b.

etiam - is; párosan r'oraut
nön sölum ... sed etiam"rO"iJáláun,
- ""rn-;i-...,
hanem ... is

ex (mássalh,an7zóvat kezdődő szó
előtt s\ak-

rövidebb alakban: Cl p.aepos,rroirOi.
-ből,
-ből
finitimus.3 - szomszédos, határos;
amiel: dat.
íluvlus, -ii, m. - folyő(vízl
Germália, -ae, f. -'a germán törzrk
oüfioa Duna, a Visztula es az Esza|.u 1,5u,nu,
Kl-/ llletve a Balti-tenger által
határoit te;ran.

leten; ma Németorízág, ill"il';;L;

Lengyelország íekszik iidék"n
^
uermanus,_
" (Íérti)
-i, ír. - germán
uoj:'u.m, -ii, n. - város Pannoniában,
a mai

Tác közelében volt

céterus3-más,eevéb
clárus3-híres "'

habeö 2 habui habitum birtokol,
\,an \alamije, rendelkezik uut"rniuuú

.öl:lö]

-stiti -státüiu,

habitö 1 - lakik; ahol: accusativus
lllyria,.-ae, f. - az illírek r<irale,
a Áai Dalmá-

contrá

praepositio*acc.

kol: accusatlvu.s

co!|oc.ö 1 - felállít, berendez,
megszervez
colönia, -ae, f. - telep(ülés), gyurí;ui '"oot: ex*ablativus

ellen(ében)
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ati,tíátuÁ|na|

uri-

cia

.(Horvátország) és Albá'nia

küdt

szemben, lllyricum, -il

u"./;ii;;

t"rUr"t*'i"

T. - alakilag tér el az előző
tól, jelentésben nem
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