finis, -is, m. - vég, haűr

tra_ngo

3 frégi fráctum

-

megtör. Iewőz,
trácti - participium perfectuő pasrir7'6á'le,ezetl szenvedő melléknévi igenév;
lásd

a nyelvtant!)

fürtiú - lopva, észrevétlenüI, titkon
gaudium, -ii, n. - öröm

8eminus 3

-

iker, kettős, keftő, -pár

Craecus 3 - görög; á Graecis
-,]a soropöktől, a görögök által''; passzív ieeaÉt
rÉrctdl melletti logikai alany, végóhaitó hatá-

rozo annak kileiezésére, hogy a cselekvés
kitől indul ki
hasta, -ae, f. - lándzsa, dárda

horribilis 2

hüc

-

-

borzasztó, irtózatos

ide, erre a helvre
- roppaÁt nagy, óriási; szörnyű,

'-_Tjlir.Z
rettenetes

1 -plicávi_v. -plicui -pIicátum
-pllcltum - körülfon
'.ol,:9.

v.

ing9n.'

(ingéntis)

-

- bezár
nd$ft rendkívüli

papja; Láocoonta

-

cusativus

-

Neptúnus

görögös

,ingutiris

ai

latus, -eris, n. - oldal
libg! - megszabadít;
amitől: ablativus;
=t,
llDeratr
- participium perfectum passiii

szenvedő melléknévi igenév;
l:^"_]"]"r"1
lascl a nyelvtant!)
litus, -oris, n. - part
mare, maris, n. ten8,er
-

metus, -üs, m.

miles, -itis, m.

-

íélelEm

katona

miser, misera, miserum

-

szerencsétlen.

nyomorult, szánalomra méltó
mox - majd, aztán
návis, -is, f._ ha)ó

ne-ne

N_eptünus, -i, rtl.

néqu.iquam
nul

-

Pallas, -adis, f.

-

a tenger istene
hiába, célúlanul,haszonrala-

-

Pallasz Athéné, latinul Mi::,y1,
_Y,ppirer,Iánya, a tudományok, a
muvészelek,

a hadi mesterség istenÁőiá

petö 3 petivi petitum

-

megy, sieT vnove;lt<ire
"""

rátöri ráűmad; ahoválakű: accusa-tiius

*66*

-

később; amennvivel: abla*

ílvus (ti. paulö - kevéssel, vataÁiváij -.primum - először, kezdetben
procul - messziről, távblról
properö 1 - sieltet, gyorsít
Pugna, -ae, f. - harc, csata; pügnis - p/ur.
abl.: ,,a harcok miatt, a h;rc.[úl;,
.[;;!á|?1",.vagy a passzív igealak rr.a.tii.ur
letti logikai alany, végrehajtó haürozó
annak
.kifejezésére,hogy a cselekvés mitől
indul ki

relinquö 3 -liqui -lictum

-

hátrahasv. ellragy, olthagy; relicta participium
tum passivi (befejezett szenvedő főrfecmelléknevl igenév; lásd a nyelvtant!)

2-

revideö

újra megnéz

serpéns, -entis, m.

spérö

inclüdö 3 -clüsi -ctüsum

insánia, -ae, f. - őrúlts1g, esztelensOg
insula, -ae, f. - sziget
Láocoön,_-ontis, Ó.
Laokoón,

post adverbium

1.-

-

?

klgyó

remél; spérantés- participium

aclivi (folyamut.i, .r"lékuo

r"íiai

nevt l3enév; lásd a nyelvtantl; egyébkénL
i." ige rendhagyó participiúma ez:
1r_:9
lens lgen.: euntis])
tantus 3 - akkora, oly nagy
télum, -i, tl. - regyuei aaiba
tendö 3 tetendi tentum igyekszik
vhova.
tart vmerre, megy, törekszíŰ; ahová:
ad I
acc,

rele.{u9 v. Tenedos, -i,

f.

-

pzuk|

nép ősa

a€qtxr, <
aeürér, <
aeúera
antiquus
antiqu-

határozi

appelb 3

nvft; aJx

Asia, -ae,
rnn?- ké
auris, -is,1

t

tús - kétsz

dassis,

lmp.ertectum activi (folyamatos cseiekvő
'""
_ 1ne_]la]<neli i8enév; lásd a nyelwaŰ;
subeO -ire -ivi v. -ii -itum kbzeledik,
ra|u|ró]).odamegy; amilyen célbóI: J;il;
Ü,
auxllro); subeuntem
- parlicipium imaerbgry

A€ítE§, .

Tenedo sz, sziget

Trója közelében
Teucri,..-örum, m. trójaiak
tranquillus_3 - nyugodÍ, csendes
lrola, -ae, t. - Tróia
Tröiánus 3 - tróiaí
tum - akkor; azÍán, majd, továbbá

uterque,_utraque, utrumque
- mindketlő
ute_rus, -I, ltl. has, belső rész
-

valid.is viribus

- módhatározó: ,,hatalmas
erőveI"
vlsus, -ús,.m . - IáWány; visü
- okhatározó
vagy logikai, alany, végrehajtó
határozó a
passzjv.tgealak (attoniti) mellett
annak kiIelezesere, hogy a cselekvés mitől
indult
xl: ,,a látvány miatt, a látványtól''

-ir;,

ároző--.
cönrendö
felmegy,
ten8erre

mnwlb 3
elszakft.

dft; orrr

passrvi
igená.;

l

{l
lá

d&li, déna
bi§ déni

dCsert+ Or

-

puszta§

frversus 3
8e5

qeö 2 qul
nyomoro€

tum acti,i

ri

igenét-;

hrropa, -ae,
-honnan?'

Euttts, -i, m.
wsl a logi

tározó kife

wlsae) rn

frma, -ae, f.

kintet- rag

ben, hímé
aü-

