A.

abūtor 3, -ūsus sum

9

abripiō 3, -ripuī, -reptum elragad,

A
A. Aulus, -ī m
1
ā, āh á!, ah!, ó!
2
ā, ab (+abl.) -tól, -től | -ból, -ből |

felől | által

abacus, -ī m pohárszék, díszasztal |

oszlopfőfedőlap
abb… ld. adb…

abdicātiō, -ōnis f lemondás
abdĭcō 1, -āvī, -ātum lemond, meg-

tagad vmit v. vkit

elrabol, elhurcol

abrumpo 3, -rūpī, -ruptum elsza-

kít, széttép, megszakít
abs ld. ā, ab

abscēdō 3, -cessī, -cessum el-

megy, eltávozik, elvonul

abscīdō 3, -scīdī, -scīsum elvág,

levág

abscindō 3, -scĭdī, -scĭssum letép,

elszakít, elválaszt, megtép

abscondō 3, -con(di)dī, -conditum elrejt, eltitkol
absēns (-ĕntis) távollevő
absolūtus 3 feloldott | független |

teljes, tökéletes

absolvō 3, -solvī, -solūtum felold,

felment, megold, befejez

abdō 3, -didī, -ditum eltesz, elrak,

absorbeō 2, -uī, [-] felszív, elnyel
absque ld. ā, ab
abstinentia, -ae f önmegtartózta-

abdūcō 3, -dūxī, -ductum elvezet,

abstineō 2, -tinuī, -tentum távol

abdīcō 3, -dīxī, -dictum rossz hírt

közöl, nem ígér jót, nem javasol
elrejt, eltitkol

elvisz, elrabol, eltávolít
abeō 4, -iī v. -īvī, -ītum elmegy, eltávozik, elindul | elmúlik, elenyé
szik | átváltozik (amivé: in+acc.)
abhinc óta | innen, mostantól | ezelőtt
abiciō 3, -iēcī, -iectum elvet, levet,
leterít, odavet
abiēs, -ĕtis f fenyő | fenyődeszka,
fenyőből készült tárgy
ablātīvus, -ī m határozói eset | „honnan?” kérdésre válaszoló hely
határozó
abnormis 2 szabálytalan, értelmetlen
abnuō 3, -nuī, -nuitūrus megtagad,
ellenez, visszautasít
abōminō 1, -āvī, -ātum v. abōminor
1, -ātus sum gyaláz, átkozódik |

megátkoz | utál

Latin_magyar_9,5ptszótár.indd 9

tás

tart, visszatart, tartóztat (amitől:
abl.)
abstrahō 3, -trāxī, -tractum elvon,
elhúz | visszatart | elvonatkoztat
abstrūsus 3 elzárkózott | homályos | ismeretlen
absum, abesse, āfuī, [-] távol van,
hiányzik, nincs jelen
absūmō 3, -sūmpsī, -sūmptum

elemészt, elfogyaszt, elfecsérel,
elveszteget, elpusztít | felcserél
absurdus 3 hamis hangzású, helytelen, képtelen, ésszerűtlen, ostoba
abundāns (-antis) bővelkedő, túlcsorduló | felesleges
abundē bőven, bőségesen
abundō 1, -āvī, -ātum kiárad, bővében van, dúskál
abūtor 3, -ūsus sum visszaél
vmivel (amivel: abl.)
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abyssus

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X, Y
Z

abyssus, -ī f mélység, alvilág
ac és, éspedig | mint, mintha
acadēmia, -ae f akadémia, egye-

tem, középiskola, iskola

accēdō 3, -cessī, -cessum odalép,

hozzá v. elé járul, közelít, odamegy | vállal vmit (amit: dat.)
accelerō 1, -āvī, -ātum siet, siettet
accendō 3, -cendī, -cēnsum lángra gyújt, meggyújt, felgyújt | haragra lobbant, feltüzel, felizgat
accentus, -ūs m hang, hangjegy,
ékezet, hangsúly
acceptō 1, -āvī, -ātum elfogad,
befogad
accersō 3, -īvī, -ītum ld. arcessō 3,
-īvī, -ītum
accessus, -ūs m odajövetel, odavezető út, közeledés
accidō 3, -cidī, [-] odaesik, ráesik |
megesik, történik
accīdō 3, -cīdī, -cīsum levág, vagdal, gyengít | pass. megcsappan,
gyengül
accingō 3, -cīnxī, -cīntum felövez,
felköt, ellát vmivel (amivel: abl.)
acciō 4, -iī v. -īvī, -ītum odahív, hívat | külföldről behoz
accipiō 3, -cēpī, -ceptum kap,
megkap, befogad, elfogad | észrevesz, meghall, felfog
accipiter, -tris m sólyom, ölyv
acclīnis 2 támaszkodó, hajló | valamire hajlandó
acclīnō 1, -āvī, -ātum támaszkodik, hajlik
acclīvis 2 v. acclīvus 3 emelkedő,
kapaszkodó, hágó
accola, -ae m ott lakó, lakos
accolō 3, -uī, [-] mellette v. közel
lakik (amihez: acc.)
accommodō 1, -āvī, -ātum odailleszt, hozzáigazít, alkalmaz
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acinum

vmihez (amihez: dat.) | tulajdonít,
juttat (akinek: ad+acc.)
accrēscō 3, -crēvī, -crētum hozzánő, dagad, növekedik
accubō 1, -cubuī, -cubitum mellette fekszik (aminek v. akinek:
dat.) | asztalnál fekszik
accumbō 3, -cubuī, -cubitum odafekszik | asztalhoz fekszik
accumulō 1, -āvī, -ātum fölhalmoz, elhalmoz
accūrātus 3 gondos, pontos, alapos
accurrō 3, -(cu)currī, -cursum eléfut, hozzáfut, odafut
accūsātīvus, -ī m tárgyeset
accūsātor, -ōris m vádló
accūsō 1, -āvī, -ātum vádol, dorgál
ācer, ācris, ācre éles, kemény, átható | ádáz, vad, kegyetlen | éber,
buzgó
acer, -eris n juharfa
acerbitās, -ātis f keserűség, fanyarság | szigorúság | ínség
acerbus 3 keserű, keserves, kesernyés, savanyú, éretlen | nyers,
ádáz
acervus, -ī m halom, rakás, termés
acēscō 3, acuī, [-] megsavanyodik
acētum, -ī n ecet, élc
aciēs, -ēī f éle, hegye vminek | csatasor, ütközet, hadirend | szúrós
tekintet, éleslátás, szem
acinum, -ī n v. acinus, -ī m bogyó,
szőlőszem
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acquiēscō
acquiēscō 3, -ēvī, -ētum megnyug-

szik, pihen, belenyugszik vmibe,
kedvét leli valamiben (amiben:
in+abl.)
acquīrō 3, -sīvī, -situm felkutat,
megkeres, megszerez
acriter hevesen, buzgón, pontosan
1
acta, -ae f tengerpart
2
acta, -ōrum n tettek, cselekedetek |
nyilvános tárgyalások, rendeletek | jegyzőkönyv, napi krónika
actiō, -ōnis f cselekvés, tevékenység | tárgyalás, per, vádirat | előadás
actīvum, -ī n cselekvő ragozás
actus, -ūs m űzés, hajtás, mozgás |
ténykedés | felvonás
actūtum nyomban, legott, tüstént,
rögvest
acūmen, -minis n él, élesség | éles
ész, csel
acus, -ūs m tű

acūtus 3 éles, hegyes, átható | szel-

lemes

ad (+acc.) -hoz, -hez, -höz | -ra,

-re | -nál, -nél | -ig, felé | mellett |
mintegy, körülbelül | -ért, végett,
szerint
1
a. D. annō Dominī, Krisztus után
2
a. d. ante diem
adāctus 3 hozzáhajtott, odadöfött,
belészúrt
adamantīnus 3 acélból lévő, törhetetlen, hajlíthatatlan
adbibō 3, -bibī, [-] feliszik, beiszik,
magába szív
adc… ld. acc…
addīcō 3, -dīxī, -dictum odaítél,
átenged, ráruház
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aditus
addō 3, -didī, -ditum hozzáad,

melléad, odasorol, hozzásorol,
rárak, megtold, kiegészít vmit
(amit: dat.)
addūcō 3, -dūxī, -ductum magához húz | hozzávezet, odavezet,
eléje idéz | vmibe sodor, juttat |
rávesz, indít
adedō 3, -ēdī, -ēsum enni kezd,
elfogyaszt
1
adeō addig, annyira, még, sőt,
soká, olyan
2
adeō 4, -(i)ī, -itum odamegy, elé
járul | vmibe fog (amibe: acc.),
vmit vállal
adeps, -dipis m/f zsír, háj, kövérség
adf… ld. aff…
adg… ld. agg…
adhaereō 2, -haesī, -haesum hozzáragad, rátapad, rajta lóg, bele
áll
adhibeō 2, -uī, -itum odatart, odafordít, odavisz | felhasznál vmit
vmire (amire: dat.), alkalmaz |
vhogy bánik vkivel (akivel: acc.)
adhūc eddig, még, még mindig
adiaceō 2, -uī, [-] mellette fekszik,
közel fekszik
adiciō 3, -iēcī, -iectum odadob,
odahajít, hozzávet, hozzátesz,
hozzáad vmihez (amihez: dat.)
adiectiō, -ōnis f hozzátevés, szaporítás, szaporulat
adiectīvum, -ī n melléknév
adigō 3, -ēgī, -āctum odahajt, unszol, kényszerít, kötelez
adimō 3, -ēmī, -emptum elvesz,
elragad
adipīscor 3, -eptus sum elnyer,
megszerez, elér, utolér
aditus, -ūs m bejárat, bemenet,
megközelítés, lehetőség
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