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Görögül olvasni mindig munka: lehetsz „perfekt” német vagy francia;
de értheted-e „perfekt” a nagy hellén irodalom nyelvét? Ilyen nyelv nem
egy van: majd minden auktorért újat kell tanulni. Görögül írtak Krisztus
előtt talán 800-tól (mikor élt Homéros?), Krisztus után, mondjuk, 1453ig. És írtak görögül Kisázsiában és Athénben, Rómában és Egyiptomban;
Theokritos szicíliai volt, Lukianos talán szíriai zsidó. Micsoda távolságok
időben és térben! Két évezred és három világrész, s hány ország, mennyiféle
társadalom, milyen különböző kultúrák, a mükénéitől a bizánciig! Hányféle nyelvjárás, argó, irodalmi modor és műfajkonvenció! Kívülről tudhatod
Homérost, s még mindig talánynak fogod érezni Nonnost; folyékonyan olvashatod Platónt, s megakadsz egy Plutarchos-életrajz első mondatain. Ha
modern nyelvvel ismerkedsz könyvekből, egy könyvtárnyi mű áll rendelkezésedre ugyanazon korból és műfajból, mígnem szótár és mentődeszka nélkül, szabad úszóként siklasz a betűk tengerén. Görög tragédia alig maradt
annyi, amennyi négy-öt kötetet kitesz a Teubnerben. Kevés, hogy a nyelvet
– ezt a súlyos, mesterkélt, költői idiómát – végképp elmédbe törd. Ha mind
végigolvastad: az utolsó lap még mindig megalázhat.
Babits Mihály
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Előszó
Ennek a nyelvkönyvnek a korábbi változatai két különálló (szintén fekete borítójú) kötetben jelentek meg a TypoTEX kiadó gondozásában 1998–2000-ben,
így majd húsz éve szolgálják a görögül tanulókat. Minthogy könyvkereskedelmi
forgalomban már régóta egyik sem kapható (az első résznek két kiadása és egy
2001-es változatlan lenyomata is elfogyott), igencsak itt volt az ideje, hogy újra
megjelenjenek.
A jelen kiadás a két kötet anyagát egyben adja, szövegét az évtizedes tapasztalatok alapján javítottuk.
Azok számára, akik földolgozták a jelen kötet 72 olvasmányát, „középhaladó”
olvasmányul a Periergopenés – Szegény gyötrődő tanuló I. kötetét javasoljuk, mely
ezzel a könyvvel egyidejűleg jelenik meg. Együttesen akár négy évig is kitartó
elemózsiával látják el a tanulni vágyót. Ha pedig olykor-olykor, két olvasmány
között könnyedebbre vágyik valaki, jó szívvel ajánlhatjuk kikapcsolódásképpen
Jacqueline de Romilly és Monique Trédé Az ógörög nyelv szelleme című kis írását
(ABR 9, Budapest 2014).
***
A kötet, amit az olvasó a kezében tart, latin szakos hallgatók számára összeállított egyetemi tankönyv, eredményes használata ennek megfelelően tanár közreműködését és a latin nyelvtan bizonyos szintű ismeretét feltételezi. A latin
nyelvtudásra építettünk, de erre a „mint a latinban” formulával külön nem hivatkoztunk. A könyvet – reményeink szerint – tanulmányaik elején az ógörög
szakos egyetemi hallgatók is haszonnal forgathatják.
A tankönyv összeállításakor abból az alapelvből indultunk ki, hogy görögül
azért tanulunk, hogy görögül olvassunk, a szöveg minél pontosabb megértésére
törekedve. Úgy ítéljük meg, hogy anyagának földolgozása után a nyelvtanuló
képessé válik arra, hogy kiismerje magát az attikai prózában, szótár és „mentődeszka” (kommentár) segítségével pedig jó eséllyel kísérelheti meg a görög
auktorok olvasását.
A kötet első fele négy részre tagolódik. Az első rész hetvenkét leckét tartalmaz,
amelyek közül az első negyvennyolcat javasoljuk törzsanyagnak. A második egységben Hérodotos-szemelvények találhatók, míg a harmadik rész az Ílias első
éneke. A Homéroshoz fűzött görög nyelvű magyarázatok az ókori magyarázóirodalom (olykor szórakoztató) világába engednek betekintést. A tankönyv negyedik egysége az Igeszótár, mely az olvasmányokban található igéket betűrendben, szótári alakban tartalmazza.
Az egyes leckékben a cím és a bevezetés után áll az olvasmány és a szószedet,
esetenként jegyzetek és megjegyzések. A fennmaradó rész táblázatokat, ragozási
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Előszó

paradigmákat és feladatokat tartalmaz. A bevezetések némely mondata alkalmasint fordítási gyakorlatként is használható, és a leckék címében megadott
magyar szókapcsolat vagy mondat sem mindig tükörfordítása a görög címnek.
Az olvasmányok zömmel attikai prózaíróktól vett szemelvények, néhány apró
változtatástól eltekintve eredeti szövegek. A változtatásokat csak akkor jelezzük,
ha különböző szövegrészletek kerültek egymás mellé; erre három ponttal hívjuk
fel a figyelmet. A szövegkiadási gyakorlatnak megfelelően a szemelvényekben
nem mindig kezdtük nagybetűvel a mondatokat, de a szövegkritikai jeleket elhagytuk. A szövegek lelőhelyét nem adtuk meg, elkerülendő a műfordítások
használatát.
A nyelvtanulás egyik igen hatékony módszerének tartjuk a szövegek megértés
utáni memorizálását. Hogy a szemelvények között mindenki találjon szószerinti
megtanulásra érdemeseket, az anyag válogatásakor lehetőség szerint a tematikus
egységeken belül is változatosságra törekedtünk, és igyekeztünk nem megfeledkezni a humorról sem.
A szószedetben csak a korábban még elő nem fordult szavak találhatók meg.
Az első tizenkét olvasmány szószedeteiben igék is szerepelnek, nem szótári alakban. A szószedetek és az igeszótár összeállításával az volt a célunk, hogy a szótár
önálló használatához segítséget nyújtsunk. A szótár használatát ugyanis magától értetődőnek tekintjük, az ógörög-magyar szótárak közül pedig a Györkösy
Alajos–Kapitánffy István–Tegyey Imre: Ógörög–magyar nagyszótár (Budapest
1990. és újabb kiadások) használatát javasoljuk.
A feladatok összeállításakor elsősorban az alaktan begyakoroltatására törekedtünk, és az alaktanon belül sem kívántunk minden nyelvtani jelenséget bemutatni. Célunk volt viszont néhány szóképzési szabály tudatosítása. A feladatok
részben az olvasmányokhoz kapcsolódnak, kisebb részük szótárt is igényel; vannak közöttük mechanikusak, vannak könnyebbek és vannak nehezek. A magyarról görögre való fordítás során a már elsajátított szóanyag és nyelvtani ismeretek elegendőek a „görög” mondatok megalkotásához. A dőlt betűvel szedett
mondatok a magyar irodalomból vett idézetek.
A leckékben a leíró nyelvtant rendszeresen nem tárgyaltuk; gyors tájékozódáshoz a nyelvtani összefoglalót, kézikönyvként pedig a Maywald–Vayer–
Mészáros: Görög nyelvtan című leíró nyelvtant ajánljuk, melynek 13. kiadása
néhány éve jelent meg ugyanebben a sorozatban. A nyelvtani fogalomkészletben ragaszkodtunk a bevett latin terminusokhoz, rövidítésükre az említett szótár
rendszerét követtük.
***
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A kötet második felének első egysége az olvasmányokhoz készült tömör
nyelvtani összefoglalás, amelyben az általunk fontosnak ítélt nyelvi jelenségeket
mutatjuk be.
A másik nagyobb egységben az elemi mondattani jelenségek megtanulásához
és begyakorlásához kívántunk segítséget nyújtani a görögül tanulók számára.
A görög példamondatoknak a tankönyvben található magyar megfelelői az
eredeti mondatok megértését szolgálják, ezért elsősorban pontosságra törekedtünk.
A mondatok zömét attikai prózaírók műveiből gyűjtöttük, mind a mondattani gyakorlatokhoz, mind a feleletválasztós kérdésekhez. Mondataink kisebbik
részét nyelvkönyvekből és nyelvtanokból válogattuk és vettük át.
A válogatás során többek között a következő műveket használtuk föl:
H. Menge: Repetitorium der griechischen Syntax (Wolfenbüttel 1914; 10. kiadása
Darmstadt 1999),
K. Schenkl: Griechisches Übungsbuch (23. Aufl., Wien 1916),
G. Curtius: Griechische Schulgrammatik (Prag 1880),
M. A. North – A. E. Hillard: Greek Prose Composition (London 1930),
G. Betts – A. Henry: Ancient Greek (Suffolk 1989),
D. J. Mastronarde: Introduction to Attic Greek (Berkeley etc. 1993).

A fenti könyveket további tájékoztatásra ajánljuk az érdeklődők figyelmébe.
Itt mondunk köszönetet mindazoknak, akik munkánkat kérdéseikkel vagy
tanácsaikkal segítették: tanárainknak, barátainknak, hallgatóinknak, és azoknak a filológusoknak, akiknek a szövegkiadásait, magyarázatait, kézikönyveit és
nyelvkönyveit felhasználtuk.
A kötet összeállítói minden észrevételt és kritikát szívesen fogadnak.
Farkas Zoltán – Horváth László – Mayer Gyula
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Olvasmányok

1 GrĹmmata gignÿskei ŕ Ismeri a betűket!
Héródés Atticusnak volt egy ostoba fia, aki apja bánatára képtelen volt megtanulni az ábécét. Az apa ezért vásárolt huszonnégy azonos életkorú rabszolgát, és elnevezte őket a görög
betűkről Alphának, Bétának és Gammának – egészen az Ómegáig. Az együgyű fiú így nagy
nehezen megtanulta a betűket, de ennél tovább nem is jutott. Mentségére legyen mondva,
hogy a betűsort nem csak elejétől a végéig kellett tudni, hanem visszafelé és számtalan más
kombinációban is, továbbá a betűk nemcsak a hangokat jelölték, hanem számértékük is
volt, és egyben hangjegyekként is szolgáltak. Ezért az alapvetően szóbeli kultúrában valódi
dicséretnek számított, ha valakiről ezt mondták: GrĹmmata gignÿskei.

I. Olvasási gyakorlatok:
1. diĹlogoc, Xèrxhc, patăr, pìlic, yuqă
2. kaÐ, lègei, filìsofoi, boÜc, ZeÔc

å ĆlfĹbhtoc
A

a Łlfa

B

b bĺta

3. ARISTOTELHS, DHMOSJENHS, JALHS

G

g gĹmma

4. AFRODITH, AJHNA, DIONUSOS, POSEIDWN

D

d dèlta

E

e

ë yilìn

Z

z

zĺta

H

h łta

J

j

jĺta

II. Olvasási gyakorlat:

I

i

ÊÀta

ŞHra, >Apìllwn, <Ermĺc, ŞOmhroc, <EllĹc, Õmnoc, AÒguptoc, âgÿ, ÉstorÐa, êpoc, eÕrhka, Łnjrwpoc

K

k kĹppa

L

l lĹmbda

– A szókezdő [h] hangot az ún. erős hehezet jelöli.
Jele: <. A gyenge hehezet azt jelzi, hogy nem kell [h]-t
ejteni. Jele: > .

Hová kerül a hehezet, (1) ha a szó nagybetűvel, (2) ha
kettős magánhangzóval kezdődik?
– A szóhangsúlyt hangsúlyjel jelöli. A hangsúlyjel lehet
éles (’), hajtott (=) vagy tompa (‘). A hangsúly a ragozás
során változhat. Az azonos alakú, de eltérő hangsúlyozású szavak eltérő jelentésűek.
– Magánhangzók alatt jelenhet meg az ún. aláírt ióta,
amit nem ejtünk.
Példák: Ődei (énekel), űdă (ének), tragúdÐa (tragédia)
kettős magánhangzók avagy diphthongusok
Ai ai ai (aj) Au au au Ai ø á
Ei ei ei (ej) Eu eu eu Hi ù é
Oi oi oi (oj) Ou ou ú Wi ú ó

M m mÜ
N

n

nÜ

X

x

xØ

O

o ï mikrìn

P p pØ
R

r

ûÀ

S s c sÐgma
T

t

taÜ

U

u

Þ yilìn

F

f fØ

Q

q qØ

Y y yØ
W w Â mèga

a, á
b
g
d
e
dz (zd)
é (ē)
th
i, í
k
l
m
n
x
o
p
r
sz
t
ü ű u
ph, f
kh
psz
ó
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Olvasmányok
– A vessző és a pont használata a magyarral megegyező,
de a pont a felkiáltójel funkcióját is betölti. A görög
felpont (felső pont) a magyar kettőspontnak vagy pontosvesszőnek felel meg. A görög kérdőjel alakja pontosvessző.
<O doÜloc, çn âpÿlhsĹc moi, Ćpèjane.

A szolga, akit eladtál nekem, meghalt.
EÞ lègeic.

Jól mondod. [vagy:] Jól mondod!

sg.
sg.
sg.
sg.
pl.
pl.
pl.
pl.

a, az (névelő)
nom. å
Ź
acc. tìn tăn
gen. toÜ tĺc
dat. tÄ tň
nom. oÉ aÉ
acc. toÔc tĹc
gen. tÀn tÀn
dat. toØc taØc

tì
tì
toÜ
tÄ
tĹ
tĹ
tÀn
toØc

SunÐhmi; å Ganumădhc êndon.

Értem: Ganymédés (van) benn.
TÐ lègeic?

Mit mondasz?
– Az aposztróf (hiányjel) a szóvégi magánhangzókiesést jelöli.
Például: fèr+= fère (hozz!, hozd!).
Fèr+Õdwr, fèr+oÚnon, Â paØ.

Hozz vizet, hozz bort, fiú!
– A görögben nincs külön alanyi és tárgyas igeragozás:
fèrw = ‘hozok’ illetve ‘hozom’.
– A megszólításra a névszó előtt álló Â jellemző.
QaØre, Â pĹter. Üdv, apám!
– A névelő a névszóval megegyezik nemben, számban
és esetben.
III. Tegye ki a névelőt!
. . . tragúdÐaic, . . . filosìfou, . . . jeoÐ,
. . . >AfrodÐthn, . . . ÉstorÐaic, . . . filosìfouc,
. . . yuqĺc, . . . yuqăn, . . . jeoÔc, . . . filosìfú,
. . . ÉstorÐan, . . . >AfrodÐth, . . . jeìn

IV. Fordítsa magyarra a minta szerint!
OMHROU ILIAS : Homéros Íliása
HCIODOU JEOGONIA :
AICQULOU AGAMEMNWN :
KALLIMAQOU UMNOI :
PLOUTARQOU BIOI PARALLHLOI :

ŞOmhroc å poihtăc
<HsÐodoc å >AskraØoc
AÒswpoc å SĹmioc
Sìlwn å >ExhkestÐdou
AÊsqÔloc å EÎforÐwnoc
GorgÐac å LeontØnoc
Sofoklĺc å KolwneÔc
EÎripÐdhc å MnhsĹrqou
<Hrìdotoc å <AlikarnasseÔc
JoukudÐdhc å >AjhnaØoc
>AristofĹnhc å kwmikìc
XenofÀn å GrÔllou
PlĹtwn č >Aristoklĺc
>AntifÀn å <RamnoÔsioc
LusÐac å KefĹlou
>IsaØoc å QalkideÔc
Dhmosjènhc å Dhmosjènouc
AÊsqÐnhc å >Atromătou
<UpereÐdhc å KolluteÔc
>IsokrĹthc å Jeodÿrou
DhmĹdhc å Dhmèou
LukoÜrgoc å Lukìfronoc
>Aristotèlhc å StagirÐthc
Jeìfrastoc å >Erèsioc
PolÔbioc å Lukìrta
Diìdwroc å Sikeliÿthc
PloÔtarqoc å NikĹrqou
PausanÐac å perihghtăc
eÚnai lenni
pr. ipf. praet. ipf.

sg. 3. âstÐ(n) łn
pl. 3. eÊsÐ(n) łsan
i

i
i

i
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2 <H Ľmaxa tän boÜn élkei ŕ A nyúl viszi a puskát
A közmondások (paroimÐai) sokat elárulnak egy nép gondolatvilágáról. Az a közmondás például, hogy mindenki négyujjnyira van a haláltól, a tengerjáró görögök mindennapi tapasztalatát fogalmazza meg, hiszen a négyujjnyi falvastagságú hajókon a tengeri kereskedelem
életveszélyes foglalkozásnak számított. A szállóigék (gnÀmai) pedig az oktatásban játszottak
fontos szerepet: a szónoki képzés alsó fokán egy–egy gnóma köré kellett kerekíteni állandó
szerkezetű fogalmazásokat. Ezt a gyakorlatfajtát qreÐa-nak nevezték, és a szónoki beszédre
előkészítő gyakorlatok (progumnĹsmata) egyik típusa volt.
1. <H filosofÐa âpistămh tĺc ĆlhjeÐac. 2. ŞEwc Źmèrac Ćrqă. DeÐlh Źmèrac teleută. 3. >ArqŸ filÐac màn êpainoc, êqjrac dà yìgoc. 4. LÔphc Êatrìc âstin å qrhstäc
fÐloc. 5. LÔphc Êatrìc âstin Ćnjrÿpoic lìgoc. 6. ßAr+êsti jumoÜ fĹrmakon qrhstäc
lìgoc? 7. Kakän fèrousi karpän oÉ kakoÈ fÐloi. 8. Kalän fèrousi karpän oÉ semnoÈ trìpoi. 9. OÉ ímoioi toØc åmoÐoic eÞnoÐ eÊsin. 10. Nèoc nèú fÐloc. 11. MÀra mÀroc lègei.
12. QalepĂ tĂ kalĹ.
Ź Ćlăjeia, ĆlhjeÐac igazság
Ź Ľmaxa, ĄmĹxhc szekér
å Łnjrwpoc, Ćnjrÿpou ember
Šr+ êsti vajon, ugye
Ź Ćrqă, Ćrqĺc kezdet
å boÜc, boìc ökör
dè pedig, másrészt
Ź deÐlh, deÐlhc este
élkei húz
å êpainoc, âpaÐnou dicséret
Ź âpistămh, âpistămhc tudás, ismeret
Ź êqjra, êqjrac gyűlölet
eÖnooc jóindulatú (aki iránt: dat.)
Ź éwc hajnal
Ź Źmèra, Źmèrac nap, nappal
å jumìc, jumoÜ lélek; harag, düh
å Êatrìc, ÊatroÜ orvos
kakìc (kakă, kakìn) rossz
tä kalìn, kaloÜ a szép, a jó
kalìc (kală, kalìn) szép, derék
å karpìc, karpoÜ gyümölcs; haszon
lègei beszél, mond

å lìgoc, lìgou beszéd, szó
Ź lÔph, lÔphc bánat
mèn egyrészt
mÀroc (mÿra, mÀron) bárgyú, ostoba
nèoc (nèa, nèon) fiatal; új
ímoioc (åmoÐa, ímoion) hasonló

(+ dat.)
semnìc (semnă, semnìn) tisztességes,

„egyenes”
Ź teleută, teleutĺc vég, halál
å trìpoc, trìpou mód, szokás, jel-

lem(vonás)
tä fĹrmakon, farmĹkou gyógyszer
fèrei visz, hoz
Ź filÐa, filÐac barátság
fÐloc (fÐlh, fÐlon) kedves
å fÐloc, fÐlou barát, társ
Ź filosofÐa, filosofÐac filozófia,

a bölcsesség szeretete
qalepìc (qalepă, qalepìn) nehéz
qrhstìc (qrhstă, qrhstìn) hasznos, jó
å yìgoc, yìgou feddés

– Az âstÐ és az eÊsÐ elmaradhat a mondatból. TĂ kalĂ qalepĂ [âstÐ].
– A többes számú semleges alany után az állítmány egyes szám harmadik személyben
áll.
– A semleges névszó nominativusa és accusativusa egybeesik.
– A névelő főnevesít: sofìc 3 bölcs – å sofìc a bölcs; tĂ mÀra ostoba dolgok/at.
– A mellérendelt tagmondatok harmonikus kapcsolódását biztosító mèn _ dè kötőszópárt néha nem fordítjuk; a dè önállóan is gyakori.
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Olvasmányok
I. Olvasási gyakorlat:
a. êpainoc, éwc, êqjra, âstÐ, élkei
b. fØ, yØ, fÐlon, yìgon, yuqăn, filÐan
c. nèon, mèn, lègei, Źmèra, dè, fèrei
d. łta, fÐlhn, kakăn, kalăn, Ćrqăn
e. lègei, Ćlăjeia, deÐlh, fèrei, eÊsÐn
f. karpìn, yìgon, fÐlon, Êatrìn, lìgon
g. kakoÜ, trìpou, kaloÜ, lìgou, doÔlou
II. Ragozza a névelőt!
(Ź) ĄmĹxaic, (å) jeoÔc, (tä) farmĹkú, (Ź) deÐlhc, (å)
lìgoi, (å) fÐlon, (Ź) âpistămù, (Ź) teleutăn, (å) ÊatrÀn

III. Ragozza a névszót!
toÌc (jeìc), tŸn (Ľmaxa), oÉ (sofìc), toØc (lìgoc), toÜ
(trìpoc), tĺc (âpistămh), tän (jumìc), tŸn (Ćrqă),

IV. Egyeztessen!
toÌc (qrhstìc 3) lìgouc, toØc (kakìc 3) farmĹkoic,
tän (ímoioc 3) yìgon, toÌc (semnìc 3) trìpouc

V. Mondja egyes számban!
taØc Źmèraic, tÀn trìpwn, toÌc yìgouc, aÉ semnaÈ jeaÐ,
toØc âpaÐnoic, tĂc ĄmĹxac, taØc lÔpaic, oÉ kakoÈ fÐloi

VI. Mondja többes számban!
tÄ jeÄ, å êpainoc, tň ĄmĹxù, tŸn Źmèran, toÜ ÊatroÜ,
tän lìgon, tÄ karpÄ, tĺc ĄmĹxhc, Ź jeĹ, toÜ doÔlou

VII. lègei → lègousi
pèmpei, baÐnei, qaÐrei, trèqei, fèrei, jÔei
VIII. Mondja görögül!
a bölcsnek; a gyógyszerek; napok; hasonló dolgok; az emberek; a szekeret; küldenek; parancsolom; futsz; csatáznak; örül; dobni; küldünk; örülnek; húzzátok
IX. Fordítsa görögre!
1. Az orvosok ostobaságokat beszélnek. 2. Mit mondtok? 3. Gyümölcsöt áldoznak az isteneknek. 4. Hasonló
a hasonlónak örül. 5. A szolgák beszélgetnek. 6. Zeus
az emberek és istenek atyja. 7. Platón filozófus, Hippokratés pedig orvos. 8. Örülök, (hogy)ha (eÊ) énekel.
9. Örülnek, (hogy)ha nem (oÎk) énekelek.

Ź lÔph

nèoc 3

bánat
lÔph
lÔphn
lÔphc
lÔpù
lÜpai
lÔpac
lupÀn
lÔpaic

új, fiatal
nèoc
nèon
nèou
nèú
nèoi
nèouc
nèwn
nèoic

akar
akar
jön
megy
vél, gondol
vél, tart
csatázik
háborúzik
örül, élvez
örül
dob
csinál
csinál
fut
hoz
hoz
küld
parancsol
áldoz
áldoz (italt)
lègein

nèa
nèan
nèac
nèø
nèai
nèac
nèwn
nèaic

nèon
nèon
nèou
nèú
nèa
nèa
nèwn
nèoic

âjèlei
boÔletai
êrqetai
baÐnei
oÒetai
nomÐzei
mĹqetai
polemÐzei
ądetai
qaÐrei
bĹllei
poieØ
prĹttei
trèqei
fèrei
komÐzei
pèmpei
keleÔei
jÔei
spèndei

dialègesjai

mondani
beszélgetni
pr. ipf. ind.
lègw
lègeic
lègei
lègomen
lègete
lègousi(n)

dialègomai
dialègù
dialègetai
dialegìmeja
dialègesje
dialègontai

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 16 — #16

i

16

i

Olvasmányok

3 >ArqŸ ąmisu toÜ pantìc ŕ A jó kezdet fél siker!
A szicíliai Gorgias az ékesszólás egyik első mestere volt, hiszen nemcsak mint szónok tűnt ki,
hanem tanította is a beszéd művészetét. A peloponnésosi háború alatt szülővárosa, Leontínoi
követeként érkezett Athénba, és beszédeivel szinte megbabonázta hallgatóságát. Százkilenc
évet élt és sokat írt, de csak két mintabeszéde és töredékei maradtak fenn. Mondatai párhuzamos szerkesztésű, de ellentétes értelmű tagokból, az azonos szótagszámú tagok pedig
hasonló hangzású és végződésű, de ellentétes jelentésű szavakból állnak. Metaforái, mint
például a gÜpec êmyuqoi tĹfoi, merészek, beszédkezdetei híresek voltak. Aristotelés szónoklattani kézikönyvében maradt fenn az élisiekre mondott beszéd kezdő mondata: ßHlic pìlic
eÎdaÐmwn. Jól szemlélteti stílusát egyik mintabeszédének, a Helené dicséretének bevezetése:
Kìsmoc pìlei màn eÎandrÐa, sÿmati dà kĹlloc, yuqň dà sofÐa, prĹgmati dà Ćretă, lìgú
dà Ćlăjeia; tĂ dà ânantÐa toÔtwn ĆkosmÐa. Łndra dà kaÈ gunaØka kaÈ lìgon kaÈ êrgon
kaÈ pìlin kaÈ prŘgma qrŸ tä màn Łxion âpaÐnou âpaÐnú timŘn, tÄ dà ĆnaxÐú mÀmon
âpitijènai.
kìsmoc pìlei (âstÐ) ‘a város dísze’; kìsmoc sÿmati (âstÐ) ‘a test dísze’; pìlin acc., pìlei dat.
Ź ĆkosmÐa, ĆkosmÐac rendezetlenség
å Ćnăr, Ćndrìc férfi, férj
ĆnĹxioc (ĆnĹxioc, ĆnĹxion) nem méltó,

méltatlan
Łxioc (ĆxÐa, Łxion) méltó (amire: gen.)
Ź Ćretă Ćretĺc kiválóság, erény
Ź gună, gunaikìc nő, feleség
å gÔy, gupìc saskeselyű
êmyuqoc (êmyuqoc, êmyuqon) lélegző, élő
ânantÐoc (ânantÐa, ânantÐon) ellentétes

(amivel: gen. vagy dat.)
âpitijènai rátenni (amire: dat.)
tä êrgon, êrgou munka, tett
Ź eÎandrÐa, eÎandrÐac a derék férfiak nagy

száma
eÎdaÐmwn (eÎdaÐmwn, eÖdaimon) boldog,

gazdag

tä ąmisu fele (rész)
kaÐ és
tä kĹlloc, kĹllouc szépség
å kìsmoc, kìsmou rend; világegyetem; dísz
å mÀmoc, mÿmou gúny, szégyen
mÀmon âpitijènai becsmérelni
oÝtoc (aÕth, toÜto) ez; az
tä pŘn, pantìc az egész
Ź pìlic, pìlewc város, állam
tä prŘgma, prĹgmatoc tett
Ź sofÐa, sofÐac bölcsesség
tä sÀma, sÿmatoc test
å tĹfoc, tĹfou sír
timŘn tisztelni
qră kell
Ź yuqă, yuqĺc lélek

– A fosztóképző praefixum: Ć-, Ćn-. Példák: Ć-kosmÐa, Ćn-Ĺxioc
– Az összetett melléknevek általában kétvégződésűek: êmyuqoc 2
– Néhány â-nal kezdődő igető az augmentummal eÊ-be vonatik össze: êqw ŕ eÚqon, épomai követ ŕ eÉpìmhn.
– A melléknév, ha jelző, a névelő és a névszó közé ékelt vagy (megismételt) névelővel a
névszó mögé vetett; ha más szórendi helyzetben áll, akkor nem jelző, hanem állítmánykiegésztő.
– Jelzői szórendben állhat melléknév, határozószó illetve elöljárószós főnév.
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Olvasmányok
I. Olvasási gyakorlat
a. Źmèrai, Łxiai, ĆnĹxioi, ąmisu, Õmnoi
b. eÞ, eÎandrÐa, eÎdaÐmwn, ZeÔc, eÕrhka
c. guyÐ, sofÐa, yuqă, êmyuqoc, tĹfoc
d. kìsmon, ĆkosmÐan, Łndra, eÎandrÐan
e. oÝtoi, mÀmoi, tĹfoi, lìgoi, oÚnoc
f. >Akrìpolic, mhtrìpolic, nekrìpolic
g. KALLOS, QRH, GUNH, XERXHS

å gÔy

Ź âlpÐc

keselyű remény

gÔy
gÜpa
gupìc
gupÐ
gÜpec
gÜpac
II. Ragozza a névelőt!
gupÀn
(tä) prĹgmasi, (Ź) yuqĺc, (tä) êrga, (tä) prĹgmatoc, guyÐ(n)
(Ź) pìlin, (tä) sÿmasin, (Ź) Ćretăn, (å) kìsmou,
(Ź) sofÐø

III. Ragozza a névszót!
tŸn (Źmèra), taØc (âlpÐc), toÜ (Ćnăr), tä (kĹlloc), toÌc
(lìgoc), tÀn (prŘgma), toØc (êrgon), tň (ĆkosmÐa)

IV. Egyeztessen!
tŸn (qrhstìc 3) gunaØka, toÌc (kalìc 3) Łndrac, tÄ (kakìc 3) ÊatrÄ, taØc (kalìc 3) gunaixÐn, tĂ (qalepìc 3)
êrga

V. Mondja az igealakokat többes számban!
Ćggèlleic, êqei, lÔw, âkfèrei, feÔgw, grĹfeic, mĹqù

VI. Tegye az igealakokat egyes számba!
mĹqontai, feÔgete, krÐnete, Źdìmeja, leÐpousin, grĹfomen

VII. Ragozza az igealakokat jelen időben!
âmĹqou, êkrine, âxèballec, dièfere, âxèferon, âmĹqonto

VIII. Ragozza az igéket múlt időben!
lÔeic, krÐnomen, fèrete, maqìmeja, âkbĹllw, mènomen

IX. Tegye a polemÐzein igét a mĹqesjai megfelelő alakjaiba!
maqìmeja, mĹqù, âmaqìmhn, âmĹqeto, mĹqetai, âmĹqonto,
âmĹqou

X. Fordítsa görögre!
1. El akarták küldeni az orvost, de az orvos ott (âkeØ) maradt. 2. A férfiaknak tisztelni kell a nőket. 3. A jó különbözik a hasznostól. 4. A keselyű élő sír. 5. Ti (ÍmeØc)
mentek, én pedig maradok. 6. Mész, vagy (č) maradsz?

âlpÐc
âlpÐda
âlpÐdoc
âlpÐdi
âlpÐdec
âlpÐdac
âlpÐdwn
âlpÐsi(n)

kidob
kivisz
old
jelent
bír, van neki
marad, vár
kap, fog
ítél
menekül
ír
elhagy
különbözik
üt, vág
vezet
vonul
rábeszél
árt
vadászik
rejt
fáradozik

lÔein

tä sÀma

test
sÀma
sÀma
sÿmatoc
sÿmati
sÿmata
sÿmata
swmĹtwn
sÿmasi(n)

âkbĹllei
âkfèrei
lÔei
Ćggèllei
êqei
mènei
lambĹnei
krÐnei
feÔgei
grĹfei
leÐpei
diafèrei
kìptei
Łgei
âlaÔnei
peÐjei
blĹptei
jhreÔei
lanjĹnei
kĹmnei

mĹqesjai

oldani harcolni
praet. ipf. ind.
êluon
êluec
êlue(n)
âlÔomen
âlÔete
êluon

âmaqìmhn
âmĹqou
âmĹqeto
âmaqìmeja
âmĹqesje
âmĹqonto
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Olvasmányok

4 >Apofjègmata ŕ Velős mondások
Az Ćpìfjegma egy híres ember anekdotába ágyazott mondása. Alaptípusa: X, mikor megkérdezték, hogy . . . , azt mondta, hogy . . . . Az Ćpìfjegma az életrajz építőeleme, de önálló
gyűjtemények is vannak, mint például a Plutarchosnak tulajdonított Basilèwn Ćpofjègmata kaÈ strathgÀn (Királyok és hadvezérek bölcs mondásai). Bár az életrajzírók a csattanó
kedvéért gyakran lemondtak a történeti hűségről, a spártai Pausaniasról szóló történet valós
eseményekre utal. Mikor a délosiak panaszkodtak Pausaniasnál, hogy az athéniak bitorolják
Délost, és törvényekkel megtiltották nekik, hogy halottaikat Déloson temessék el, és asszonyaik gyermekeket szüljenek ott, Pausanias így válaszolt: Hogyan lehetne a hazátok az a hely,
ahol közületek senki sem született, s ezután sem fog születni?
1. >AghsÐlaoc dietèlei lègwn tän Łrqonta prosăkein oÎ malakÐø kaÈ trufň, karterÐø
dà kaÈ ĆndreÐø tÀn ÊdiwtÀn perieØnai. 2. ŮAllote d+ârwtÿmenoc diĂ tÐ mĹlista parĂ
toÌc Łllouc eÎdaimonoÜsin oÉ SpartiŘtai, ^diìti+eÚpe ^parĂ toÌc Łllouc ĆskoÜsin Łrqein te kaÈ Łrqesjai+. 3. ŮElege dà toÌc tŸn >AsÐan katoikoÜntac âleujèrouc màn kakoÔc,
doÔlouc d+ĆgajoÌc eÚnai.
Ćgajìc (Ćgajă, Ćgajìn) jó, kiváló
Łllote máskor
Ź ĆndreÐa, ĆndreÐac bátorság
å Łrqwn, Łrqontoc vezér, parancsnok
Łrqein parancsolni
Łrqesjai engedelmeskedni
ĆskeØ gyakorol, edz
diĂ tÐ? miért?
diateleØ folytat, bevégez
dietèlei lègwn folyton (azt) mondta
diìti mert
doÜloc (doÔlh, doÜlon) szolga(i)
eÚpe(n) mondta
âleÔjeroc (âleujèra, âleÔjeron) szabad
ârwtÿmenoc „mikor megkérdezték tőle”
eÎdaimoneØ boldog

å Êdiÿthc, Êdiÿtou közember
Ź karterÐa, karterÐac önuralom
katoikeØ lakik
oÉ tŸn >AsÐan katoikoÜntec

a (kis)ázsiaiak
Ź malakÐa, malakÐac elpuhultság
mĹlista leginkább, különösen
oÎ nem
parĂ toÌc Łllouc másoknál / másokhoz

képest
perieØnai felülmúlni (akit: gen.; amiben:

dat.)
prosăkei illik (akihez: dat.)
oÉ SpartiŘtai a spártaiak
Ź trufă, trufĺc dőzsölés

– Igekötős igéknél az igekötő utolsó magánhangzója kiesik, ha az alapige magánhangzóval kezdődik: katoikèw (kata ŕ oÊkèw). Kivétel a peri- és a pro- igekötő.
– A mondást jelentő igék után íti vagy śc kötőszóval bevezetett mellékmondat áll,
melynek állítmánya általában ugyanolyan módú, actiójú és idejű, mintha egyenes beszédben állna. A mondást jelentő igék után állhat ún. accusativus cum infinitivo (acc. c.
inf.) is. Ezt magyarra tárgyi mellékmondattal fordítjuk.
OÉ tŸn >AsÐan katoikoÜntec âleÔjeroi kakoÐ eÊsin.
>AghsÐlaoc êlege, íti oÉ tŸn >AsÐan katoikoÜntec âleÔjeroi kakoÐ eÊsin.
>AghsÐlaoc êlege toÌc tŸn >AsÐan katoikoÜntac âleujèrouc kakoÌc eÚnai.
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Olvasmányok
I. Olvasási gyakorlat
a. Ćggèllw, Łggeloc, eÎaggèlion, SfÐgx
b. Ćnjrÿpou, Ćndrìc, ĆndreÐac, eÎandrÐac
c. oÎ grĹfei, oÎk ĆskeØ, oÎq élkei, oÎqÐ
d. lègwn, Łrqonta, fèrontoc, grĹfonti
e. lègontec, fèrontec, poioÜntec, ĆskoÜntec
f. lègei, lègousi, fèrousi, Łrqousi
g. guyÐ, gunaixÐ, lègousi, fèrousi
II. Egyeztessen!
aÉ (mÀroc 3) gunaØkec, toØc (sofìc 3) ĆndrĹsin, tĂc kalĂc (gună), oÉ ímoioi (Ćnăr), toØc kakoØc (prŘgma), tň
kalň (âlpÐc)

III. Melyik a kakukktojás, és miért?
oÉ JhbaØoi ŕ oÉ SpartiŘtai ŕ oÉ JrŤkec ŕ oÉ KorÐnjioi

IV. OÎq årÀ. Nem látok! Tagadja az igéket a példák szerint: oÎ boÔletai, oÎk âjèlei, oÎq élkei.
êqw, pĹsqeic, Łrqei, eÍrÐskomen, tÔptete, ądontai

V. lègei → lègwn
kwlÔei, spèndei, kĹmnei, tÔptei, êqei, Łrqei, trèpei

VI. lègei → êlege
pèmpei, baÐnei, jÔei, kìptei, mènei, peÐjei, kwlÔei
VII. lègousi → êlegon
fèrousi, prĹttousi, leÐpousi, tĹttousi, krÔptousi, jÔousi

VIII. Tegye dativusba! lègontec → lègousi
Łgontec, keleÔontec, prĹttontec, âlpÐzontec, blĹptontec
IX. Fordítsa görögre!
1. A spártaiak bátorságban felülmúlják a kisázsiaiakat.
2. A dőzsölés nem illik a korinthosiakhoz. 3. A szolga
nem boldog. 4. Leginkább a szabad emberek boldogok.
5. Állandóan azt mondja, hogy a filozófusok ostobák.
6. A spártaiak azt hajtogatják, hogy a thébaiak boldogok.
7. A férfiak gyümölcsöt is (kaÈ) áldoztak az isteneknek.
8. Helené, mint mondják, szép.

lévő (eÚnai pt. ipf.)
žn
înta
întoc
înti
întec
întac
întwn
oÞsi(n)

oÞsa
oÞsan
oÖshc
oÖsù
oÞsai
oÖsac
oÎsÀn
oÖsaic

küld
rendez
kezd; első
talál
szenved
hall(gat)
tanácskozik
gyakoroltat
ítélkezik
polgárként él
akadályoz
félrevezet
fordít
őrködik
esik, zuhan
remél
ismer
üt
titkol, befed
bízik, hisz
Łgein

în
în
întoc
înti
înta
înta
întwn
oÞsi(n)

stèllei
tĹttei
Łrqei
eÍrÐskei
pĹsqei
ĆkoÔei
bouleÔei
gumnĹzei
dikĹzei
politeÔei
kwlÔei
parĹgei
trèpei
fulĹttei
pÐptei
âlpÐzei
gignÿskei
tÔptei
krÔptei
pisteÔei

oÒesjai

vezetni vélni
praet. ipf. ind.
łgon
łgec
łge(n)
ćgomen
ćgete
łgon

űìmhn
¿ou
¿eto
űìmeja
¿esje
¿onto
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5 SfŸx kaÈ îfic ŕ A darázs és a kígyó
Kroisos egyszer elküldte Aisópost Delphoiba, hogy az istennek mutasson be áldozatot, a
polgároknak pedig vigyen ajándékot. Ő az áldozatot bemutatta, ám vitája támadt a polgárokkal, ezért a pénzt visszaküldte Kroisosnak. A polgárok erre megvádolták, hogy kirabolta
a szentélyt. Aisópos egy mesével védekezett:
Egyszer egy sas üldözött egy nyulat, aki a ganajtúrótól kért segítséget. A ganajtúró szavaival
nem törődve a sas felfalta a nyulat. A bogár bosszút esküdött, s valahányszor a sas fészket rakott, kihengergette a fészekből a tojásokat. Végül a sas Zeus ölébe menekült fészket rakni, de
a bogár oda is utánaröpült. Ott az isten ölébe pottyantott egy galacsint, mire az felugrott, a
tojások pedig leestek és összetörtek. Aisópos így példázta, hogy a kicsi is képes bosszút állni.
Aisópost elítélték, és a Parnassos egyik csúcsáról a mélybe taszították. Az istenség, mint
mondják, nagyon megharagudott a jogtalanság miatt: szárazsággal és járványokkal sújtotta a
várost (AÊsÿpeion aÙma). Delphoi polgársága ezért követeket küldött szét Hellasba, hogy jelentkezzék valaki az Aisópos halála miatti vérdíjért. Mivel Aisóposnak nem voltak rokonai,
egykori tulajdonosának leszármazottja vette föl a pénzt, nemzedékekkel később.
SfŸx âpÈ kefalŸn îfewc kajÐsac kaÈ suneqÀc tÄ kèntrú plăsswn âqeÐmaze. å dà periÿdunoc genìmenoc kaÈ tän âqjrän oÎk êqwn ĆmÔnesjai âxeljřn ân tň ådÄ kaÈ Êdřn Ľmaxan
ârqomènhn tŸn kefalŸn tÄ troqÄ Ípèjhke kaÈ oÕtw tÄ sfhkÈ sunapèjanen.
ĆmÔnetai elhárít; bosszút áll (+ acc.)
genìmenoc 3 válva
ân tň ådÄ az útra
âxeljÿn 3 kimenve
âpÐ (+ acc.) -ra, -re
å âqjrìc, âqjroÜ ellenség
oÎk êqwn 3 nem tudva
ârqìmenoc (ârqomènh, ârqìmenon) közeledő
Êdÿn 3 meglátva
kajÐsac leülve
tä kèntron, kèntrou fullánk
Ź kefală, kefalĺc fej
Ź ådìc, ådoÜ út

å îfic, îfewc kígyó
oÕtw így
periÿdunoc (periÿdunoc, periÿdunon)

gyötrődő
plăssei megsebez, üt
sunapèjanen együtt meghalt (+ dat.)
suneqÀc folyamatosan
å sfăx, sfhkìc darázs
å troqìc, troqoÜ kerék
Ípèjhke alátette
Ípotijènai alátenni (+ dat.)
qeimĹzei gyötör

– Melléknévből határozószó képezhető; a képző: ŕwc. suneqăc 2 folyamatos, állandó
suneqÀc folyamatosan, állandóan.

– Igekötős igéknél az igekötő utolsó magánhangzója kiesik, ha az alapige magánhangzóval kezdődik; ha ez az első magánhangzó erős hehezetű, akkor az igekötő mássalhangzójára is kihat: kajÐzw (leül(tet)) ← kataŕÑzw.
– Mássalhangzóval kezdődő igekötős igék augmentált alakjainál az igekötő utolsó magánhangzója kiesik: sunapèjane ← sun + Ćpo + ê-jan-e, Ípèjhke ← Ípo + ê-jhk-e.
– A névelő gyakran birtokos névmással fordítható: tÄ kèntrú (a) fullánkjával.
– A közvetlen érzékelést kifejező igék és igenevek mellett acc. c. inf. helyett acc. c. participio áll: Êdřn Ľmaxan ârqomènhn.
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I. Olvasási gyakorlat

å sfăx

Ź pìlic

tä Òqnoc

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

darázs

város

lábnyom

sfăx
sfĺka
sfhkìc
sfhkÐ
sfĺkec
sfĺkac
sfhkÀn
sfhxÐ(n)

pìlic
pìlin
pìlewc
pìlei
pìleic
pìleic
pìlewn
pìlesi(n)

Òqnoc
Òqnoc
Òqnouc
Òqnei
Òqnh
Òqnh
ÊqnÀn
Òqnesi(n)

suneqÀc, sofÀc, qalepÀc, kalÀc, kakÀc
lègei, lìgoc, trèqei, troqìc
oÎk êqei lègein, oÎk êqousi lègein
OFIS, SUNAPEJANEN, UPEJHKE
âqjroÐ, Łrqesjai, qră, mĹqesjai
âpitijènai, Ípotijènai, tijènai
krokìd(e)iloi, âlèfantec, delfØnec, kĹmhloi

II. lègontoc → legoÔshc
Łgontoc, polemÐzontoc, fèrontoc, trèqontoc, komÐzontoc
III. âxèfere → âkfèrei
âxèbaine, âxèballe, Ćpĺge, sunèlege, dièballe, âxèkopte,
katèleipe, sunegÐgnwske, sunapèjnùske, dièbaine

IV. âxèfere → âkfèrwn
âxèbaine, âxèballe, Ćpĺge, sunèlege, dièballe, âxèkopte,
katèleipe, sunegÐgnwske, sunapèjnùske, dièbaine
V. Párosítsa a kifejezéseket magyar megfelelőikkel!
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f )
(g)

hírnököt küld
felbontja a házasságot
szép
kinyitja a száját
eltölti az időt
ciripelnek a tücskök
lemond a tyrannisról

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

stìma lÔei
diĹgei Źmèran
kăruka pèmpei
âkleÐpei tŸn turannÐda
kĹlloc êqei
oÉ tèttigec Ődousin
âkbĹllei gunaØka
âk tĺc oÊkÐac

VI. Fordítsa görögre!
1. Az ember a kerék alá tette a darazsat. 2. A hadvezér
(strathgìc) a szolgájával együtt halt meg. 3. A hadvezér
háborút akar viselni. 4. A hadvezér bátor (ĆndreØoc 3).
5. Azt mondják, hogy a hadvezérek nem gyávák (deilìc
3). 6. A hadvezérek nem akarnak csatázni. 7. A hadvezérek szolgái nem bátrak, hanem gyávák. 8. A hadvezérek
beszélgettek. 9. Nem látom a hadvezéreket.

imádkozik
utazik
érzékel
tud(akol)
kivág
kidob
átdob, vádol
beszélget
haldoklik/ölik
öl
elvezet
távol tart
hátrahagy
(be)vádol
együtt hal
összegyűjt
megbocsát
(elő)készít
nyújt, ad
figyel/alattvaló

eÖqetai
æqeØtai
aÊsjĹnetai
punjĹnetai
âkkìptei
âkbĹllei
diabĹllei
dialègetai
Ćpojnďskei
ĆpokteÐnei
ĆpĹgei
Ćpèqei
kataleÐpei
kathgoreØ
sunapojnďskei
sullègei
suggignÿskei
paraskeuĹzei
parèqei
ÍpakoÔei

eÚnai

fĹnai

lenni

mondani tudni

eÊdènai

eÊmÐ
eÚ
âstÐ(n)
âsmèn
âstè
eÊsÐ(n)

fhmÐ
făc
fhsÐ(n)
famèn
fatè
fasÐ(n)

oÚda
oÚsja
oÚde(n)
Òsmen
Òste
Òsasi(n)

i
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6 ŮIqnh mìna zhtÀ ŕ Csak a nyomokat keresem!
Az aisóposi mesék tanító célzatú állatmesék. A mesék bölcsessége Sókratést is megihlette,
aki kivégzése előtt a börtönben Aisópos történeteit szedte versbe. Sókratés a halála előtt elbizonytalanodott, hogy vajon élete során valóban eleget tett-e az istenség szavainak, melyek
múzsai tevékenységre szólították föl. Lehet, hogy Aisópost kellett volna megverselnie? –
Az aisóposi állatmesék rövidek, stílusuk egyszerű, sőt száraz; szereplői pedig nem kizárólag
állatok.
Lèontìc tinoc Òqnh âzătei kunhgìc; druotìmon dà ârwtăsac, eÊ eÚden Òqnh lèontoc, kaÈ poÜ
koitĹzei, êfh; kaÈ aÎtän tän lèonta ćdh soi deÐxw. <O dà šqriĹsac âk toÜ fìbou, kaÈ
toÌc ædìntac sugkroÔwn eÚpen; Òqnh mìna zhtÀ, oÎqÈ aÎtän tän lèonta.
aÎtìc (aÎtă, aÎtì) maga
deÐxw megmutatom
å druotìmoc, druotìmou favágó
eÊ (függő kérdésben) vajon, -e
eÚden látta
âk toÜ fìbou a félelemtől
ârwtăsac megkérdezvén
êfh mondta
zhteØ keres
ćdh már(is), mindjárt
tä Òqnoc, Òqnouc lábnyom
kaÐ (előrevetve) is
koitĹzei tanyázik

å kunhgìc, kunhgoÜ vadász
å lèwn, lèontoc oroszlán
mìnoc (mình, mìnon) egyedül; csak
å ædoÔc, ædìntoc fog
oÎqÐ (nyomatékos oÎ) nem
poÜ? hol?
soÐ (sim.) neked
sugkroÔei összeüt
sugkroÔwn toÌc ædìntac fogvacogva
tÈc (tÈc, tÈ) (sim.) egy (valaki, valami)
å fìboc, fìbou félelem
šqriĹsac elsápadva

– dietèlei (lègwn) ← dia + â-tèle-e, âzătei ← â-zăte-e.
– A melléknévi igenév (például trèqwn) fordítható melléknévi igenévvel (futó), határozói
igenévvel (futva) vagy mellékmondattal.
– A névelős melléknévi igenevet vonatkozó mellékmondattal fordíthatjuk (aki fut); a
névelő nélkülit pedig időhatározói, okhatározói illetve megengedő mellékmondattal
(amikor fut; mivel fut; bár fut).
– A névelő a melléknévi igenevet főnevesíti: oÉ Ćnagignÿskontec az olvasók.
– Az alany nom.-ban álló névszó vagy személyes névmás, de gyakran elmarad. (å druotìmoc) êfh (a favágó azt) mondta; (âgř) deÐxw (én) megmutatom (tkp. meg fogom
mutatni)
– Az aÎtìc 3 névmás névelő nélkül nom.-ban ő maga; függő esetekben (acc., gen., dat)
a személyes névmás harmadik személyű alakjaiként használatos: őt, őket ....
– Az aÎtìc 3 névmás névelővel (bármilyen esetben): ugyanő, ugyanaz.
– A praeteritum imperfectum azt fejezi ki, hogy a cselekvés a múltban megkezdődött;
hosszú ideig tartott; többször következett be; vagy megkísérelték, de eredménytelenül.
Az aoristos indicativi csak azt fejezi ki, hogy a cselekvés a múltban megtörtént.
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I. Olvasási gyakorlat
a. mìnoc, monarqÐa, ĆnarqÐa, dhmokratÐa
b. lèontec, qamailèontec, îrnijec, skorpÐoi
c. kÔwn (kutya), kÔnac Łgei, kunhgìc, kunhgeØ
d. lègei, êlege, dietèlei lègwn, eÚpen, êfh
e. SfÐgx, suggrĹfei, sugkroÔei, sugqaÐrei
f. sunègrafe, sunèkroue, sunèqaire
g. å, Ź, oÉ, aÉ, eÊ, eÚ, oÎ, eÞ, Â pĹter
II. pèmpein → pèmyai

lÔsac 3 aoristos pt.
lÔsac
lÔsasa lÜsan
lÔsanta lÔsasan lÜsan
lÔsantoc lusĹshc lÔsantoc
lÔsanti lusĹsù lÔsanti
lÔsantec lÔsasai lÔsanta
lÔsantac lusĹsac lÔsanta
lusĹntwn lusasÀn lusĹntwn
lÔsasi(n) lusĹsaic lÔsasi(n)

keleÔein, jÔein, lÔein, jhreÔein, bouleÔein, ĆkoÔein

III. pèmpontoc → pèmyantoc
jÔontoc, juoÔshc, keleÔontoc, keleuoÔshc, bouleuoÔshc, kwlÔontoc, lÔontoc, ĆkouoÔshc, jhreÔontoc

IV. Fordítsa le a kifejezéseket, majd vesse hátra a
jelzőt a példa szerint!
å ânjènde tìpoc : az itteni hely
å tìpoc å ânjènde
aÉ koinaÈ áortaÐ : a közös ünnepek
aÉ áortaÈ aÉ koinaÐ
oÉ tÀn >AjhnaÐwn nìmoi
Ź toÜ <Omărou ODUSSEIA
oÉ toÜ AÊsÿpou lìgoi
å toÜ <Omărou >OdusseÔc
oÉ toÜ KallimĹqou Õmnoi

V. Fordítsa görögre!
1. A favágó a szekerét kereste. 2. A szolga a félelemtől elsápadva kereste az orvost. 3. Hol vannak
az oroszlánok? 4. Megmutatom (majd) az oroszlán fogát. 5. A favágó ökröt akar áldozni. 6. Az
orvos szolgája a gyógyszert kereste. 7. A vadászhoz nem illik a félelem. 8. A hadvezér sátrát (Ź
skhnă) keresem. (Majd) én megmutatom neked.
9. A hadvezérek a sátorban (ân + dat.) énekeltek.

szeret
lakik
elöl megy, vezet
kér
beteg
fél
fáradozik
véghez visz
folytat
hív
panaszol, vádol
kísér, követ
buzdít
vágyakozik
dicsér
(be)vádol
(meg)érkezik
egyetért, bevall
nem tud
vétkezik, bűnös
lÜsai

fileØ
oÊkeØ
ŹgeØtai
aÊteØ
noseØ
fobeØtai
poneØ
teleØ
diateleØ
kaleØ
âgkaleØ
ĆkoloujeØ
paraineØ
âpijumeØ
âpaineØ
kathgoreØ
ĆfikneØtai
åmologeØ
ĆgnoeØ
ĆdikeØ

paÔsasjai

feloldani abbahagyni
aoristos ind.
êlusa
êlusac
êluse(n)
âlÔsamen
âlÔsate
êlusan

âpausĹmhn
âpaÔsw
âpaÔsato
âpausĹmeja
âpaÔsasje
âpaÔsanto
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7 KrateØ pĹntwn tÀn jeÀn ŕ Minden istennél hatalmasabb
Phaidros nagyjából ezeket mondja a Symposionban: Nagy isten Erós, és csodálatos az emberek és az istenek között, mégpedig leginkább a származása miatt. A legősibb istenek közé
tartozik, és nincsenek szülei. Hésiodos ugyanis azt mondja, hogy Chaos jött létre először,
azután Gaia és Erós; ő pedig a halhatatlanok közt a legszebb, és hatalma van az emberek és
az istenek fölött. Hésiodos tehát ezt mondja, és ugyanezt mondja Akusilaos is. Parmenidés szerint pedig az összes isten közül Erós jött létre legelőször. Így tehát sokan értenek
egyet abban, hogy Erós a legősibb istenek egyike. S ez a legősibb isten egyben az emberek
legnagyobb jótevője is.
Jeìc âstin, Â paØdec1 , å ŮErwc, nèoc kaÈ kaläc kaÈ petìmenoc. DiĂ toÜto kaÈ neìthti
qaÐrei kaÈ kĹlloc diÿkei kaÈ tĂc yuqĂc ĆnapteroØ. DÔnatai dà tosoÜton íson oÎdà å
ZeÔc; krateØ màn stoiqeÐwn, krateØ dà Łstrwn, krateØ dà tÀn åmoÐwn jeÀn. OÎdà ÍmeØc
tosoÜton tÀn aÊgÀn kaÈ tÀn probĹtwn. TĂ Łnjh pĹnta ŮErwtoc êrga, tĂ futĂ pĹnta
toÔtou poiămata, diĂ toÜton kaÈ potamoÈ ûèousi kaÈ Łnemoi pnèousin.
1 (a

megszólítottak: egy pásztorfiú és egy pásztorlányka)

å/Ź aÒx, aÊgìc kecske
ĆnapteroØ felröpít, fölizgat
å Łnemoc, Ćnèmou szél
tä Łnjoc, Łnjouc virág
tä Łstron, Łstrou csillag
diĂ toÜto ezért
diĂ toÜton őmiatta
diÿkei űz, kerget
dÔnatai képes; hatalma van
å ŮErwc, ŮErwtoc Erós
krateØ uralkodik (akin, amin: gen.)
Ź neìthc, neìthtoc ifjúság; fiatalok
ísoc (ísh, íson) amennyi/re
oÎdè de nem; sem, és nem

å/Ź paØc, paidìc gyermek
pŘc (pŘsa, pŘn) egész; (pl.) az összes
petìmenoc 3 szárnyas, röpködő
pneØ fúj
tä poÐhma, poiămatoc alkotás, mű
å potamìc, potamoÜ folyó
tä prìbaton, probĹtou birka
ûeØ folyik
tä stoiqeØon, stoiqeÐou elem, ősanyag
tosoÜtoc (tosaÔth, tosoÜto) akkora,

annyi/ra
ÍmeØc ti
tä futìn, futoÜ növény

– A tulajdonnevek előtt állhat határozott névelő: å ŮErwc Erós.
– A halmozott mondatrészek minden tagjához kapcsolódik egy „és” kötőszó. A magyarban csak az utolsó tag elé teszünk kötőszót: nèoc kaÈ kaläc kaÈ petìmenoc.
– Az érzelmeket kifejező igék mellett az érzelem okát dat.-ban álló névszó jelölheti: neìthti qaÐrei örömét leli a fiatalságban/a fiatalokban.
– A participium imperfectum azt jelöli, hogy a benne foglalt cselekmény az állítmánnyal
egyidejűleg következik (következett) be, participium aoristi pedig általában azt, hogy a
cselekmény az állítmányhoz képest előbb történt.
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I. Tegye ki a hehezetet!
o, h, oi, ai, ou, oudè, egÿ, umeØc
istorÐa, èwc, iatrìc, estÐ, eØnai
ei, eisÐ, eØ, eÔrhka, oÜtoc, ìmoioc
èqei, askeØ, èfh, eØpe(n), Ĺrqei
idÿn, exeljÿn, erwtăsac, Ĺrxac
h odìc, o odoÔc, autìc, aÔth, aută
akosmÐa, anĹxioc, ekbĹllei, ekfèrei

II. Fordítsa le a kifejezéseket, majd ékelje be a
jelzőt a példa szerint!
Ź eÎdaimonÐa Ź ÍpĹrqousa a meglévő boldogság
Ź ÍpĹrqousa eÎdaimonÐa
Ź Mădeia Ź EÎripÐdou
å bÐoc å KaÐsaroc
tĂ sumbouleÔmata tĂ toÜ jeoÜ
Ź skhnŸ Ź toÜ strathgoÜ
tĂ biblÐa tĂ toÜ patrìc

III. Találja ki az ismeretlen szó jelentését!
å jeìc
å Ćnăr
gÐgnetai
zhteØ
poieØ
krateØ
krateØ
Ź kratÐa
Ź ĆristokratÐa

Ź jeìc
ĆndreØoc 3
Ź gènesic
Ź zăthsic
Ź poÐhsic
tä krĹtoc
Ź kratÐa
dhmokratÐa
Łristoc 3

IV. Fordítsa görögre!
1. A növények hasznosak, a virágok pedig szépek is. 2. A bátor hadvezér a folyóhoz (prìc +
acc.) ment. 3. A kecske hasonló a birkához, de
nem annyira bárgyú. 4. A vadász üldözi a kecskéket, az oroszlán pedig a vadászt. 5. Minden
folyó a tengerbe (jĹlatta) ömlik. 6. Fúj a szél,
és esik az eső (Õei). 7. A hadvezér üldözi az ellenséget (å polèmioc). 8. A hadvezérek nem találják
az ellenség nyomait.

érkező (êrqesjai pt. ipf.)
ârqìmenoc -omènh -ìmenon
ârqìmenon -omènhn -ìmenon
ârqomènou -omènhc -omènou
ârqomènú -omènù -omènú
ârqìmenoi -ìmenai -ìmena
ârqomènouc -omènac -ìmena
ârqomènwn -omènwn -omènwn
ârqomènoic -omènaic -omènoic
lÔei
jÔei
keleÔei
ĆkoÔei
kaÐei
pneØ
pleØ
poieØ
fileØ
poneØ
noseØ
teleØ
kaleØ
oÊkeØ
aÊteØ
nomÐzei
sĳzw
dikĹzei
komÐzei
frĹzei

êluse
êjuse
âkèleuse
ćkouse
êkause
êpneuse
êpleuse
âpoÐhse
âfÐlhse
âpìnhse
ânìshse
âtèlese
âkĹlese
¿khse
ęthse
ânìmise
êswse
âdÐkase
âkìmise
êfrase

grĹyai

feloldotta
föláldozta
elrendelte
meghallotta
(f )elégette
(ki)fújt
elhajózott
megcsinálta
megszerette
elfáradt
beteg lett
befejezte
elhívta
letelepedett
(azt) kérte
(úgy) vélte
megmentette
bíráskodott
elvitte
(el)mondta

dèxasjai

megírni
elfogadni
aoristos ind.
êgraya
êgrayac
êgraye(n)
âgrĹyamen
âgrĹyate
êgrayan

âdexĹmhn
âdèxw
âdèxato
âdexĹmeja
âdèxasje
âdèxanto

i
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8 >AnŸr mesaipìlioc ŕ Az őszülő férfi
Suetonius jegyezte fel Caesar életrajzában, hogy ellenfelei gúnyt űztek a nagy ember kopaszságából. Caesart egyébként is zavarta ez a fogyatékossága, s ezért haját hátulról előre fésülte,
és állandóan babérkoszorút viselt. Ami Caesarnak kellemetlenséget jelentett, az másoknak
szónoki tudásuk csillogtatására adott lehetőséget: a bemutató beszédből kialakult diatribének válik tárgyává egyéb bizarr témák mellett például a kopaszság dicsérete. A kopaszság
azonban komoly veszélyeket is hordoz magában. Egy (kétes hitelű) életrajzi adat szerint a
tragédiaköltő Aischylos kopasz fejét egy sas a magasból sziklának nézte, és ráejtett egy teknőcöt. Állítólag ez okozta Aischylos halálát. Veszélyek leselkednek az alábbi történet hősére
is, aki nem ügyel magára, s így két hetéra megkopasztja.
>Anăr tic mèshn êqwn ąbhn dÔo êsqen átaÐrac, mÐan màn graÜn, tŸn dà átèran nèan. toÔtú
Ź màn graÜc tĂc melaÐnac trÐqac êtillen, śc gèronta toÜton jèlousa, Ź dà nèa tĂc poliĹc; éwc aÎtän falakrän âpoÐhsan kaÈ îneidoc ĄpĹntwn. <O lìgoc dhloØ, íti âleeinìc
âstin, çc eÊc gunaØkac âmpÐptei.
Ľpac (Ľpasa, Ľpan) = pŘc 3
gèrwn 2 (gen. gèrontoc) öreg
Ź graÜc, graìc vénasszony
dhloØ világossá teszi, bizonyítja
dÔo kettő
eÊc (+ acc.) -ba, -be
eÙc (mÐa, én) egy (számnév)
âleeinìc 3 szánalomra méltó
âmpÐptei (eÊc + acc.) beleesik, kerül
êsqen ( ← êqw) szert tett
Ź átaÐra, átaÐrac hetéra
éteroc 3 az egyik; a másik
éwc amíg, mígnem
Ź ąbh, ąbhc (ifjú)kor

jèlousa = âjèlousa
Ź jrÐx, triqìc hajszál
å lìgoc, ou történet, elbeszélés
mèlac (mèlaina, mèlan) fekete
mesaipìlioc 2 félig ősz
mèsoc 3 középső
tä îneidoc, æneÐdouc gyalázat, szégyen
íc (ą, í) aki, ami
íti hogy
poliìc 3 ősz, szürke
tÐllei kihúz (hajat, szőrt)
falakrìc 3 kopasz
śc minthogy

– A mondatban a gen.-ban álló főnév (vagy névmás) és az azzal egyeztetett melléknévi
igenév általában időhatározó vagy okhatározó. Ez az ún. genitivus absolutus. Magyarra
időhatározói, okhatározói (ritkábban megengedő vagy feltételes) mellékmondattal fordíthatjuk.
Kajhmènwn aÎtÀn ân tÄ jalĹmú Ź >AfrodÐth mÜn eÊc tä mèson kajĺken.

Amikor bent voltak a hálószobában, Aphrodité egy egeret ejtett közibük.
Cunăljomen Ćllăloic Ćmfotèrouc ådhgoÜntoc toÜ jeoÜ.

Összejöttünk egymással, mivel mindkettőnket az isten (ti. Erós) vezetett.
AÎtĺc louomènhc Ćetäc ąrpase tä Ípìdhma.

Amikor fürdött, egy sas elragadta a saruját.

i
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Olvasmányok
I. TaÜ vagy jĺta ?
â.èlei, á.aÐra, í.i, Ćga.ìc
Ćlă.eia, .rÐx, .riqìc, po.amìc
Łn.oc, fu.ìn, âxel.ÿn, zh.eØ
sunapè.anen, Łllo.e, Ípè.hke
Ćre.ă, .Ĺfoc, Łn.rwpoc, âq.rìc
âleu.erìc, ka.Ðsac, .eleu.ă
êq.ra, pe.ìmenoc, Ípo.i.ènai
II. fère, lège, pèmpe . . .
dobd, fuss, áldozz, írj, oldj, menekülj, vidd
ki, vadássz, maradj, jelents, fogd, fordíts,
küldd, remélj, üss, bízz, gyűjtsd össze, tartsd
távol, hagyd hátra, bocsáss meg, vágd ki
III. Ragozza a kifejezést!
A hadvezér sátra. ( Ź toÜ strathgoÜ skhnă )
IV. Melyik a kakukktojás, és miért?
tèttixi ŕ soÐ ŕ troqÄ ŕ kăruki

V. Csoportosítsa az igéket a megadott kategóriák szerint!
âzăteic, êqeic, âmĹqeto, âkoÐtaze, êrqetai, âxèballe, êlegon, łn, âgrĹfomen, dièfere, âqeÐmazec, sunekroÔete

Pr. ipf.:
Praet. ipf.:
VI. Fordítsa görögre!
1. Az egyik fekete volt, a másik őszülő.
2. Ott lakik a hetéra. 3. A hadvezérek azt
mondják, hogy a hetéra öreg. 4. A spártaiaknak két hadvezérük van. 5. Az egyik hadvezér öreg volt és bátor, a másik fiatal, de gyáva.
6. Az emberek jók. 7. Ti rossz emberek vagytok, mi (ŹmeØc) pedig jók.

i

meglátó jeasĹmenoc 3 pt. ao.
jeasĹmenoc -amènh -Ĺmenon
jeasĹmenon -amènhn -Ĺmenon
jeasamènou -amènhc -amènou
jeasamènú -amènù -amènú
jeasĹmenoi -Ĺmenai -Ĺmena
jeasamènouc -amènac -Ĺmena
jeasamènwn -amènwn -amènwn
jeasamènoic -amènaic -amènoic
grĹfei
pèmpei
tÔptei
krÔptei
trèpei
blĹptei
strèfei
trèfei
ûÐptei
kìptei
jĹptei
lègei
âlègqei
fulĹttei
prĹttei
tĹttei
suntĹttei
âpitĹttei
plăttei
diÿkei

êgraye
êpemye
êtuye
êkruye
êtreye
êblaye
êstreye
êjreye
êrriye
êkoye
êjaye
êlexe
ćlegxe
âfÔlaxe
êpraxe
êtaxe
sunètaxe
âpètaxe
êplhxe
âdÐwxe

ĆggeØlai

megírta
elküldte
megverte
elrejtette
elfordította
megsértette
elfordított
fölnevelte
eldobta
megütötte
eltemette
megmondta
megcáfolta
megőrízte
megtette
elrendezte
összerendezte
elrendelte
megütötte
elűzte

ĆpokrÐnasjai

hírt adni
válaszolni
aoristos ind.
ćggeila
ćggeilac
ćggeile(n)
ŽggeÐlamen
ŽggeÐlate
ćggeilan

ĆpekrinĹmhn
ĆpekrÐnw
ĆpekrÐnato
ĆpekrinĹmeja
ĆpekrÐnasje
ĆpekrÐnanto

i

i
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9 <H galĺ ârasjeØsa neanÐskou ŕ A szerelmes menyét
A Munkák és napokban olvasható Pandóra mythosa. (Köztudott, hogy ez az „eblelkű” nő
a férfit sújtó csapások okozója.) Hésiodos művének más helyén arra is kitér, hogy milyen
asszonyt kell a házhoz hozni. A jó feleség, mondja, nagy haszon, de ha a „szomszéd örömére”
nősülsz, akkor korai aggságra jutsz. E két gondolatot köti össze az iambosköltő Sémónidés,
aki aszerint tipizálja a nőket, hogy milyen állati jellemek hordozói, s csak a méhből lett nőt
tartja jó asszonynak. Azokról, akik disznóból, rókából, kutyából, szamárból, menyétből,
lóból vagy majomból lettek nővé, nem sok jót tud mondani. Sémónidés nem nőgyűlölő különc: általános görög vélemény volt, hogy minden rossz oka a nő, s hogy a nők tulajdonságai
állati lelkükből következnek.
Galĺ ârasjeØsa neanÐskou eÎprepoÜc hÖxato tň >AfrodÐtù, ípwc aÎtŸn metamorfÿsù
eÊc gunaØka. KaÈ Ź jeäc âleăsasa aÎtĺc tä pĹjoc metetÔpwsen aÎtŸn eÊc kìrhn eÎeidĺ. KaÈ oÕtwc å neanÐskoc jeasĹmenoc aÎtŸn kaÈ ârasjeÈc oÒkade śc áautän Ćpăgage.
Kajhmènwn d+aÎtÀn ân tÄ jalĹmú Ź >AfrodÐth gnÀnai boulomènh, eÊ metabaloÜsa tä
sÀma Ź galĺ kaÈ tän trìpon ćllaxe, mÜn eÊc tä mèson kajĺken. <H dà âpilajomènh tÀn
parìntwn âxanastŘsa Ćpä tĺc koÐthc tän mÜn âdÐwke katafageØn âjèlousa. KaÈ Ź jeäc
Ćganaktăsasa kat+aÎtĺc pĹlin aÎtŸn eÊc tŸn ĆrqaÐan fÔsin Ćpokatèsthsen.
Ćganaktĺsai megharagudni
ĆllĹttei megváltoztat
ĆpĹgei elvezet
Ćpä tĺc koÐthc az ágyról
Ćpokatèsthse(n) visszaváltoztatta
ĆrqaØoc 3 régi
Ź galĺ, ĺc menyét
gnÀnai boulomènh tudni akarva
eÊc tä mèson közibük
âleĺsai megszánni
ân tÄ jalĹmú a hálószobában
âxanastĹc 3 felállva
âpilajìmenoc 3 megfeledkezve (amiről:

gen.)
ârasjeÐc 3 beleszeretve
eÎeidăc 2 bájos
eÎprepăc 2 délceg
eÖqetai imádkozik (akihez: dat.)
jeĹsasjai meglátni

Ź jeìc, oÜ istennő
kajĺken leejtett
kajhmènwn aÎtÀn amikor (bent) ültek
katafageØn felfalni
Ź kìrh, hc hajadon
tä mèson, ou vminek a közepe
metabĹllei megváltoztat
metamorfoØ (eÊc + acc.) átváltoztat vmivé
metatupoØ ≈ metamorfoØ
å mÜc, muìc egér
å neanÐskoc, ou fiatalember, ifjú
oÒkade haza
ípwc metamorfÿsù hogy változtassa át
oÕtwc így
pĹlin ismét
tĂ parìnta a körülmények
tä pĹjoc, ouc szenvedés
Ź fÔsic, ewc természet; itt: alak
śc áautìn magához

– Az akarást jelentő igék (igenevek) után főnévi igenév áll: gnÀnai boÔletai (tudni
akarja), katafageØn âjèlei (fel akarja falni). Ha a főnévi igenévbe foglalt cselekvés cselekvője nem azonos azzal, aki „akar”, akkor az igenév mellett acc.-ban álló névszó jelzi a
cselekvőt: boÔlomai ĆkoÜsai (meg akarom hallgatni); boÔlomai ÍmŘc ĆkoÜsai (akarom,
hogy ti meghallgassátok).
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Olvasmányok
I. Mondja másképp, és magyarul!
Példa: âjèlei (boÔlomai): boÔletai akar
êrqetai (baÐnw), baÐnete (êrqomai), oÒontai
(nomÐzw), fèrousi (komÐzw), polemÐzete (mĹqomai), qaÐrei (ądomai)

II. Alakítsa át a mondatokat a példa szerint!
Tĺc paideÐac Ź màn ûØza pikrĹ, å dà karpäc
glukÔc.

A műveltség gyökere keserű, a gyümölcse
édes.
1, <O >IsokrĹthc êlege, íti tĺc paideÐac Ź
màn ûØza pikrĹ âstin, å dà karpäc glukÔc.
2, <O >IsokrĹthc êlege tĺc paideÐac tŸn màn
ûØzan eÚnai pikrĹn, tän dà karpän glukÔn.

Isokratés (gyakran) mondta, hogy a műveltség gyökere keserű, a gyümölcse édes.
(å >Aristotèlhc)
<H filosofÐa âpistămh tĺc ĆlhjeÐac.
(å >IsokrĹthc)
>ArqŸ filÐac màn êpainoc, êqjrac dà yìgoc.
(å Mènandroc)
LÔphc Êatrìc âstin å qrhstäc fÐloc.
(å EÎripÐdhc) MÀra mÀroc lègei.
(å filìsofoc) Nèoc nèú fÐloc.

III. Fordítsa görögre!
1. Az istennő egérré változtatta az ifjút.
2. Meglátván az oroszlánt, a szolga fogvacogva keresi a vadászt. 3. Zeus a bájos leányzót délceg ifjúvá változtatta át. 4. A menyét, megharagudván az egérre, fel akarja
falni. 5. Tudni akarván az igazságot, elkezdte keresni az asszonyt. 6. Régi ellenségével együtt halt meg. 7. Az orvos azt mondogatta, hogy a szenvedés megváltoztatja az
embereket. 8. Mi vagyunk a jó fiúk. 9. Ott
nyugszik (= keØtai) a hadvezér. 10. Hol mutatnak be a hadvezérek áldozatot az isteneknek?

m. f.

n.

apa

eÎeidăc
eÎeidĺ
eÎeidoÜc
eÎeideØ
eÎeideØc
eÎeideØc
eÎeidÀn
eÎeidèsi

eÎeidèc
eÎeidèc
eÎeidoÜc
eÎeideØ
eÎeidĺ
eÎeidĺ
eÎeidÀn
eÎeidèsi

patăr
patèra
patrìc
patrÐ
patèrec
patèrac
patèrwn
patrĹsi

Ćggèllei

ćggeile

paraggèllei
Ćpaggèllei
mènei
Ćnamènei
stèllei
Ćpostèllei
speÐrei
kteÐnei
ĆpokteÐnei
krÐnei
klÐnei
ĆmÔnei
âgeÐrei
ĆpokeÐrei
kulÐndei
peÐjei
yeÔdei

parăggeile
Ćpăggeile
êmeine
Ćnèmeine
êsteile
Ćpèsteile
êspeire
êkteine
Ćpèkteine
êkrine
êkline
ćmune
ćgeire
Ćpèkeire
âkÔlise
êpeise
êyeuse

lipeØn

megvitte
a hírt
megüzente
megvitte
a választ
megvárta
bevárta
elküldte
elküldte
vetett
megölte
megölte
elítélte
elhajlította
elhárította
felköltötte
megnyírta
legördítette
meggyőzte
rászedte

genèsjai

elhagyni válni
aoristos ind.
êlipon
êlipec
êlipe(n)
âlÐpomen
âlÐpete
êlipon

âgenìmhn
âgènou
âgèneto
âgenìmeja
âgènesje
âgènonto
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10 >EdÐdosan präc gĹmon ŕ Férjhez akarták adni
Habrokomés, egy görög regény szerelmes ifjúja bejárja az egész lakott világot, hogy megkeresse elveszített szerelmesét, Anthiát. Amikor Egyiptomból útra kel, hogy Itáliába hajózzon,
a hajót a szélvihar Szicíliába sodorja. Anthia után kutatva a fiatalember felkeresi a sziget városait; végül egy öreg halásznál száll meg. Amikor már hosszabb ideje éldegélnek együtt, az ifjú
Habrokomés elbeszéli az öregembernek bolyongásait, s hogy kit keres. Az öreg erre bevezeti
egy szobába, ahol egy bebalzsamozott holttest fekszik, a feleségéé. Annyira szerette ugyanis
az öreg halász a feleségét, hogy nem temette el, hanem együtt él a halottal. Habrokomésnek
pedig elmeséli szerelmüket.
Nèoc żn ŽrĹsjhn kìrhc polÐtidoc Jelxinìhc toÖnoma1 , ĆnterŤ dè mou kaÈ Ź Jelxinìh.
KaÈ tň pìlei pannuqÐdoc Ćgomènhc2 sunăljomen Ćllăloic, Ćmfotèrouc ådhgoÜntoc toÜ
jeoÜ, kaÈ ĆpelaÔsamen Án éneka3 sunăljomen. KaÈ qrìnú tinÈ4 Ćllăloic sunĺmen lanjĹnontec5 kaÈ šmìsamen Ćllăloic6 pollĹkic stèrxein7 kaÈ mèqri janĹtou; ânemèshse dè
tic Łra jeÀn8 . KĆgř9 màn êti ân toØc âfăboic ćmhn10 , tŸn dà Jelxinìhn âdÐdosan präc
gĹmon oÉ patèrec âpiqwrÐú tinÈ neanÐskú >AndrokleØ toÖnoma. ŮHdh dà11 aÎtĺc kaÈ ćra
å Androklĺc. TĂ màn oÞn prÀta Ź kìrh pollĂc profĹseic12 âpoieØto Ćnaballomènh13
tän gĹmon; teleutaØon dà dunhjeØsa ân taÎtÄ moi genèsjai14 suntÐjetai15 nÔktwr âxeljeØn
LakedaÐmonoc16 met+âmoÜ. KaÈ dŸ âsteÐlamen áautoÌc neanikÀc17 , Ćpèkeira dà kaÈ tŸn
kìmhn tĺc Jelxinìhc. >En aÎtň oÞn tň tÀn gĹmwn nuktÈ âxeljìntec tĺc pìlewc ęeimen18
âp+ŮArgoc kaÈ Kìrinjon, kĆkeØjen19 Ćnagìmenoi âpleÔsamen eÊc SikelÐan.
1 tä

2 amikor a város éjszakai ünnepet ült
3 amiért, ami miatt
4 rövid ideig
înoma nevű
6 šmìsamen Ćllăloic megesküdtünk egysunĺmen lanjĹnontec titkos viszonyunk volt
másnak 7 stèrxein hogy szeretni fogjuk egymást 8 gen. part. 9 kaÈ âgÿ 10 „katonai szolgálatomat
töltöttem”; ćmhn = łn voltam 11 ćdh dè ráadásul 12 pollĂc profĹseic sok ürügyet 13 halogatva
14 dunhjeØsa . . . genèsjai mikor alkalma nyílt velem lenni
15 megígéri
16 Spártából
17 âsteÐlamen
áautoÌc neanikÀc fiúruhába öltöztünk át 18 (âpÐ + acc.) útra keltünk (vmi felé) 19 kaÈ âkeØjen
5 Ćllăloic

Ćmfìteroc 3 mindkettő
Ćnagìmenoc 3 vízre szállva
ĆnterŤ mou viszontszeret engem
Łra aztán
ĆpokeÐrei lenyír
ĆpolaÔei élvez (amit: gen.)
å gĹmoc, ou házasság
dă valóban
âkeØjen onnan
ânemèshse megharagudott
âpiqÿrioc 2 helybeli
êti már, még
å êfhboc, ou ifjú; ephébos
ćra aÎtĺc szerette őt
ŽrĹsjhn beleszerettem
Ź kìmh, hc haj
mèqri janĹtou mindhalálig

met+ âmoÜ velem
Ź nÔx, nuktìc éjszaka
nÔktwr éjjel
ådhgeØ utat mutat, vezet
tä înoma, atoc név
oÞn tehát
Ź pannuqÐc, Ðdoc éjszakai szertartás
pleØ hajózik
Ź polØtic, idoc polgárlány
pollĹkic gyakran
tĂ prÀta kezdetben, eleinte
sunăljomen Ćllăloic összejöttünk

egymással
teleutaØon végül
å qrìnoc, ou idő
šmìsamen megesküdtünk
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Olvasmányok
I. KĹppa vagy qØ ?
Ćr.aØoc, .ră, tri.ìc, él.w, oÒ.ade, katoi.oÜntec,
.rateØ, dhmo.ratÐa, Ćr.ă, fala.rìc, .efală,
sune.Àc, .rhstìc, .eimĹzei, stoi.eØon, eÖ.etai,
mala.Ða, .aÐrei, sug.roÔei, fĹrma.on, Łr.wn,
.alepìc
II. Párosítsa a szavakat a magyar jelentésükkel!
(a) bejárat
(1) dendrotìmoc
(b) embergyűlölő
(2) kalligrafÐa
(c) egyeduralkodó
(3) eÎtuqăc
(d) gyermektelen
(4) lijotìmoc
(e) favágó
(5) eÒsodoc
(f ) szép (stílusú) írás (6) mìnarqoc
(g) névtelen
(7) Ćnÿnumoc
(h) szerencsés
(8) misĹnjrwpoc
(i) hadvezér
(9) strathgìc
(j) kővágó
(10) Łpaic
III. Csoportosítsa a mellékneveket a megadott
kategóriák szerint!
(1) eÎeidăc (2) kalìc (3) ĆnĹxioc (4) qrhstìc
(5) mèlac (6) eÎprepăc (7) mèsoc (8) gèrwn
(9) âleeinìc (10) ĆrqaØoc (11) âpiqÿrioc

Kétvégződésűek:
Háromvégződésűek:
IV. Fordítsa le a kifejezéseket, majd tegye azokat
acc.–ba!
(1)
(2)
(3)
(4)

å Ćgajäc bÐoc
oÉ Łnjrwpoi oÉ tìte
oÉ tìte
å Ćnjrÿpinoc bÐoc

V. Fordítsa görögre!
1. A bájos leány viszontszereti a vadász szolgáját. 2. Éjjel elhajózott Athénba. 3. A haja már
őszülő, de még nem ősz. 4. A gyáva, kopasz hadvezér szánalmas látvány volt. (acc. resp. tä ÊdeØn). 5. A spártaiak bátrak voltak. 6. A hadvezér
a katonát (stratiÿthc) keresi. 7. Nem látom a
katonákat. 8. Hol vannak a katonák? 9. Az ellenség üldözte a katonákat. 10. A hadvezér a
katonákkal együtt meghalt.

ítész

istennő

király

å krităc
tän krităn
toÜ kritoÜ
tÄ kritň
oÉ kritaÐ
toÌc kritĹc
tÀn kritÀn
toØc kritaØc

Ź jeìc
tŸn jeìn
tĺc jeoÜ
tň jeÄ
aÉ jeoÐ
tĂc jeoÔc
tÀn jeÀn
taØc jeoØc

basileÔc
basilèa
basilèwc
basileØ
basileØc
basilèac
basilèwn
basileÜsi

leÐpei
feÔgei
bĹllei
Łgei
kĹmnei
lambĹnei
lanjĹnei
punjĹnetai
aÊsjĹnetai
Ćpojnďskei
eÍrÐskei
pĹsqei
gÐgnetai
gignÿskei
pÐptei
fèrei
êrqetai
trèqei
lègei
årŤ

êlipe
êfuge
êbale
ćgage
êkame
êlabe
êlaje
âpÔjeto
ęsjeto
Ćpèjane
hÝre
êpaje
âgèneto
êgnw
êpese
ćnegke
łlje
êdrame
eÚpe
eÚde

bĺnai

elhagyta
elmenekült
eldobta
elvezette
kifáradt
megfogta
elrejtette
megtudta
észrevette
meghalt
megtalálta
elszenvedte
megtörtént
megtudta
elesett
elhozta
eljött
elfutott
mondta
meglátta

gnÀnai

elmenni megtudni
aoristos ind.
êbhn
êbhc
êbh
êbhmen
êbhte
êbhsan

êgnwn
êgnwc
êgnw
êgnwmen
êgnwte
êgnwsan

i
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11 <RodÀpic ŕ Rhodópis, az antik Hamupipőke
Hérodotos történeti művének egyiptomi logosában beszél Mykerinos piramisáról, amelyről
néhány görög azt mondja, hogy Rhodópis, a király ágyasa emeltette. Ez azonban Hérodotos
szerint nem lehet igaz, hiszen a thrák Rhodópis sokkal később élt, s Aisópos rabszolgatársa
volt. Miután Egyiptomba került, egy görög férfi nagy összegért megváltotta őt, hogy a testét
árulhassa. Rhodópis tehát hetéra lett, s mivel gyönyörű volt, sok pénzt keresett, de mégsem
annyit, mondja Hérodotos, hogy abból piramist építtethessen. Róla szól a következő történet is: a fürdőző Rhodópis saruját egy sas elragadja, s a király ölébe ejti; a király megcsodálja
a kecses lábbelit, megkeresteti a hozzá tartozó lábat, s feleségül veszi Rhodópist.
<RodÀpÐn fasin AÊguptÐwn lìgoi átaÐran genèsjai śraiotĹthn. KaÐ pote aÎtĺc louomènhc kaÈ tÀn jerapainÐdwn tŸn âsjĺta fulattousÀn Ćetäc kataptĂc tä éteron tÀn
ÍpodhmĹtwn ĄrpĹsac Ćpiřn ¿qeto; kaÈ âkìmisen eÊc Mèmfin dikĹzontoc YammhtÐqou
kaÈ eÊc tän kìlpon ânèbale tä Ípìdhma. <O dà Yammătiqoc jaumĹsac toÜ Ípodămatoc
tän ûujmän kaÈ tĺc ârgasÐac aÎtoÜ tŸn qĹrin kaÈ tä praqjàn Ípä toÜ îrnijoc prosètaxen ĆnĂ pŘsan tŸn AÒgupton ĆnazhteØsjai tŸn Łnjrwpon, ľc tä ÍpìdhmĹ âsti; kaÈ eÍrřn
gametŸn ŽgĹgeto.
å Ćetìc, oÜ sas
AÊgÔptioc 3 egyiptomi
ĆnĹ (+ acc.) -szerte
ĆnazhteØ felkutat
prosètaxen ĆnazhteØsjai felkutattatta
Ćpiÿn 3 elmenve
ĄrpĹsai elragadni
gametă, ĺc törvényes feleség
gametŸn ŽgĹgeto feleségül vette
dikĹzei ítélkezik
âmbĹllei beledob, beleejt
Ź ârgasÐa, ac megmunkálás
Ź âsjăc, ĺtoc ruha
eÍrÿn 3 megtalálva
jaumĹzei csodál(kozik)

Ź jerapainÐc, Ðdoc szolgálólány
kataptĹc 3 leszállva
å kìlpoc, ou öl
loÔetai fürdik
oÒqetai eltávozik
å/Ź îrnic, ijoc madár
potè egyszer
tä praqjàn Ípä tĺc îrnijoc a madár tettét
å ûujmìc, oÜ ritmus; arány
Ípì (+ gen.) által
tä Ípìdhma, atoc saru
fulĹttei őriz
Ź qĹric, itoc báj
śraiìtatoc 3 gyönyörű

– Az acc. c. inf.-ban a létigéhez hasonló értelemben is használatosak a gÐgnomai főnévi
igenevei.
<RodÀpic átaÐra śraiotĹth łn.
<RodÀpin lègousin átaÐran śraiotĹthn genèsjai.
– A fhmÐ igével többnyire (acc. c.) inf. áll, míg a lègw, eÚpon igék után gyakorta tárgyi

mellékmondat következik.
Az ... oÖ fhmi ... + (acc. c.) inf. fordítása: azt mondom, hogy nem ...
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I. Tegye ki a hangsúlyjelet!
trufh, polic, mia, jumoc, Ćnhr
filia, pragma, ådoc, Źmera
logoc, kentron, átaira, foboc
Ćllote, palin, eÎeidhc, ænoma
yuqh, qronoc, pajoc, Ímeic
eÎprephc, kaloc, kalloc, gerwn,
fusic, nuktwr, paic, âpisthmh

II. Találja ki az ismeretlen szó jelentését!
êpainoc
kratèw
fulĹttw
Łxioc 3
qalepìc 3
å polÐthc
fÐloc 3
å fìboc

âpainèw
Ź kratÐa
å fÔlax
Ćxiìlogoc 2
qalepaÐnw
politeÔw
filèw
fobeØtai

III. Csoportosítsa az igéket a megadott
kategóriák szerint!
âfulĹttete, âkrĹthse, louìmeja, ćkoue,
êfugon, mĹqontai, êtille, âzăthse, âgenìmhn, mènousi, âdÐwxan, ŽggeØlac

pr. ipf. ind.:
praet. ipf. ind.:
ao. ind.:
IV. Fordítsa görögre!
1. Amikor fürdött, beleejtette a ruháját a
folyóba. 2. A katonák bátran (ĆndreÐwc)
harcoltak az ellenséggel. 3. A sas leszállt
az isten ölébe. 4. A gyönyörűen megmunkált sarut szolgák őrzik. 5. A király törvényes felesége megharagudott a szolgálólányra, aki a kecskéket őrizte. 6. A katona
nem akart harcolni a spártaiakkal (= ellen:
dat.) 7. Görög vagyok, nem pedig barbár
(bĹrbaroc). 8. A hadvezér azt mondja a
katonáknak, hogy az ellenség gyáva.

i

névmások
vonatkozó határozatlan
íc
ín
oÝ
Å
oÑ
oÕc
Án
oÙc

ą
ąn
ľc
ŋ
aÑ
Ľc
Án
aÙc

í
í
oÝ
Å
Ľ
Ľ
Án
oÙc

tÈc
tinĹ
tinìc
tinÐ
tinèc
tinĹc
tinÀn
tisÐ(n)

âkkìptei
âkbĹllei
âkfèrei
diabĹllei
diabaÐnei
Ćpojnďskei
ĆpokteÐnei
ĆpĹgei
Ćpèrqetai
katalÔei
kataleÐpei
kajorŤ
sugkĹlei
sullègei
suggignÿskei
sunapojnďskei
parapèmpei
paraineØ
Ípotrèqei
ĆfikneØtai
jeØnai

tÈ
tÈ
tinìc
tinÐ
tinĹ
tinĹ
tinÀn
tisÐ(n)

âxèkoye
âxèbale
âxănegke
dièbale
dièbh
Ćpèjane
Ćpèkteine
Ćpăgage
Ćpĺlje
katèluse
katèlipe
kateØde
sunekĹlese
sunèlexe
sunègnw
sunapèjane
parèpemye
parďnese
Ípèdrame
ĆfÐketo

kivágta
kidobta
kivitte
megvádolta
átment
meghalt
megölte
elvezette
elment
feloldotta
hátrahagyta
meglátta
összehívta
összeszedte
egyetértett
vele halt
odaküldte
felbíztatta
aláfutott
megérkezett

doÜnai

letenni megadni
aoristos ind.
êjhka
êjhkac
êjhke(n)
êjemen
êjete
êjesan

êdwka
êdwkac
êdwke(n)
êdomen
êdote
êdosan

i
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12 <O lÔkoc å qalkoÜc ŕ A bronzfarkas
Hellas leghíresebb jósdája Delphoiban volt, ahol Apollón révületbe esett papnője, a Pythia
jósolt. A Pythia a belső szentélyben, a háromlábú széken (trÐpouc) ülve hallgatta meg a kérdést, amit a jóspap közvetített. A Pythia érthetetlen és összefüggéstelen szavait azután a
jóspapok foglalták közismerten homályos tartalmú hexameterekbe a jóslatkérő számára. A
jóslatkérők a jóslatokért fogadalmi ajándékokat (Ćnajămata) ajánlottak fel az istennek, amelyek a delphoi szent körzet kincsesházaiba kerültek. Az alábbi történet Pausaniastól való, aki
útikönyvében (Periăghsic tĺc <EllĹdoc) régiók szerint ismerteti Hellas városait és képzőművészeti nevezetességeiket, továbbá minden ezekhez kapcsolódó érdekességet is.
DelfÀn dà ĆnĹjhmĹ âstin aÎtÀn1 plhsÐon toÜ bwmoÜ toÜ megĹlou lÔkoc qalkoÜc. Lègousi dà tÀn toÜ jeoÜ qrhmĹtwn sulăsanta Łnjrwpon, tän màn åmoÜ tÄ qrusÐú katakrÔyanta êqein aÍtän ênja toÜ ParnassoÜ mĹlista łn suneqàc Ípä ĆgrÐwn dèndrwn,
lÔkon dà âpijèsjai oÉ kajeÔdonti, kaÈ ĆpojaneØn te Ípä toÜ lÔkou tän Łnjrwpon kaÈ śc2
âc tŸn pìlin åshmèrai foitÀn šrÔeto å lÔkoc; âpeÈ dà oÎk Łneu jeoÜ paragÐnesjaÐ sfisin ÍpelĹmbanon, oÕtwc âpakoloujoÜsi tÄ jhrÐú, kaÈ ĆneurÐskousÐ te tä Éerän qrusÐon
kaÈ Ćnèjesan lÔkon tÄ jeÄ qalkoÜn.
1 maguknak

a delphoibelieknek

2 és

még (azt) is (mondják), hogy

Łgrioc 3 vad(on növő)
tä ĆnĹjhma, atoc áldozati ajándék
Ćnèjesan felállítottak
Łneu (+ gen.) nélkül
ĆneurÐskei megtalál
ĆpojaneØn meghalni
Ćpèjane Ípä toÜ lÔkou megölte a farkas
å bwmìc, oÜ oltár
oÉ DelfoÐ, Àn Delphoi lakosai
tä dèndron, ou fa
ênja ahol
ênja toÜ ParnassoÜ a Parnassos azon

részén, mely
âpakoloujeØ kísér, követ
âpeÐ miután
âpijèsjai rárontani (akire: dat.)
âc = eÊc
tä jhrÐon, ou vadállat
Éerìc 3 szent, az istennek szentelt
kajeÔdei alszik
katakrÔptei elrejt

katakrÔyanta êqein aÍtän elrejtőzni
å lÔkoc, ou farkas
mègac (megĹlh, mèga) nagy
oÙ (sim.) ≈ aÎtÄ
åmoÜ együtt (amivel: dat.)
åshmèrai naponta
oÎk Łneu jeoÜ nem az isten akarata ellenére
paragÐ(g)nesjai odajön (akihez: dat.)
plhsÐon (+ gen.) közel
sulĺsai elrabolni
suneqăc 2 folyamatos, sűrű(n benőtt)
sfÐsi(n) (sim.) ≈ aÎtoØc
ÍpolambĹnei gyanít
foitÀn 3 fel-alá járva; „bejárva”
qalkoÜc 3 (ĺ, oÜn) réz, bronz
tä qrĺma, atoc dolog, tárgy
tĂ qrămata vagyon, pénz
tä qrusÐon, ou aranytárgy/-pénz
śrÔetai üvölt (állat)
śc hogy
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Olvasmányok
I. Tegye ki a hangsúlyjelet!

én

te

mi

ti

ærnic, teleuth, Ćstron, lewn
Ćetoc, âpainoc, probaton, komh
yogoc, kolpoc, Ćrqh, Ćnjoc
potamoc, Ąpac, qaric, ârgon
ådoc, ædouc, æfic, malakia
kaloc, kakoc, kalloc, qalepoc
Ípodhma, nux, druotomoc, douloc

âgÿ
(â)mè
(â)moÜ
(â)moÐ

sÔ
sè
soÜ
soÐ

ŹmeØc
ŹmŘc
ŹmÀn
ŹmØn

ÍmeØc
ÍmŘc
ÍmÀn
ÍmØn

II. Tegye a kifejezéseket acc.-ba!
Ź ân MarajÀni mĹqh
Ź eÊc tŸn ĆretŸn ådìc
å NeØloc potamìc
KÜroc å basileÔc
Dĺloc Ź nĺsoc
oÉ Pèrsai Ípä MiltiĹdou nikhjèntec
å aÎtäc Êatrìc
Ź parĂ tän potamän ådìc

III. pèmpwn → pèmyac
jÔwn, bouleÔwn, lÔontec, keleÔontoc, kwlÔontac, jÔonta, lÔonti, jhreÔontoc, ĆkoÔontec, keleÔontac, bouleuìntwn

IV. A többes szám dat.-ban álló szavakat tegye egyes
szám dat.-ba!
fÔlaxi, basileÜsin, aÊxÐn, fĹlagxi, nuxÐn, gunaixÐ,
ŮArayi, AÊjÐoyi, oÞsi, ådoØc, ædoÜsi, paisÐn, pŘsi,
pĹsaic, pìlesin, ûătorsi, ĆndrĹsi, patrĹsin, gèrousi,
prĹgmasi, grĹmmasi

V. Fordítsa görögre!
1. Kószálok (foitĹw) szerte (ĆnĹ + acc.) a városban.
2. Aludni akarok. 3. Pénzt akartak adni a katonáknak. 4. A hadvezér a katonákat az ellenséges vidékre
(Ź qÿra) küldi. 5. Emberek vagyunk. 6. Egyszer egy
katona elment a folyóhoz. 7. Mosakodom. 8. A
hadvezér bízik a katonái bátorságában. 9. Hozd a
mérget! 10. A menyét különbözik az oroszlántól.

fère
qaØre
Łge
śc fasÐn
lègetai
êfh
êsti(n)
êxesti(n)
deØ
ĆnĹgkh (âstÐ)
qră
dokeØ
eÊkìc âsti
faÐnetai
śc êoike
prosăkei
prèpei
sumbaÐnei
tugqĹnei
sumfèrei
eÙnai

hozz!
üdv!
nosza!
mint mondják
állítólag
(így) szólt
létezik
lehet, szabad
kell
szükségszerű
kell
úgy tűnik
valószínű
úgy látszik
amint látszik
illik
illik
megtörténik
előfordul
hasznos

stĺnai

elküldeni megállni
aoristos ind.
ľka
ľkac
ľke(n)
eÙmen
eÙte
eÙsan

êsthn
êsthc
êsth
êsthmen
êsthte
êsthsan
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13 SpĹrth Ź damasÐmbrotoc ŕ A polgárait betörő Spárta
Valaki egyszer megkérdezte Diogenéstől, hogy hol látott Hellasban derék férfiakat. Diogenés azt válaszolta, hogy férfiakat sehol, csak ifjakat – Spártában. Ezzel a válasszal arra célzott,
hogy Spártában a nevelés még megfelelő, de a férfiak már nem olyanok, mint régen. A nevelési rendszert (Ćgwgă) és a spártai alkotmány többi elemét a hagyomány Lykurgoshoz köti,
akivel kapcsolatban, mint életrajzírója, Plutarchos is kiemeli, semmi sem bizonyos. A spártai
nevelés egyik fontos eleme volt a lakónikus beszéd elsajátíttatása. Ez nem pusztán tömörséget jelent, hanem inkább azt, hogy a mondás tükrözi a spártai gondolkodásmódot. Erre az
egyik legismertebb példa annak az anyának a mondása, aki a pajzsra mutatva fiát e szavakkal
küldte a háborúba: Vagy ezzel, vagy ezen.
>All+âgř ânnoăsac potà śc Ź SpĹrth tÀn æliganjrwpotĹtwn pìlewn oÞsa dunatwtĹth te kaÈ ænomastotĹth ân tň <EllĹdi âfĹnh, âjaÔmasa ítú potà trìpú toÜt+âgèneto;
âpeÈ mèntoi katenìhsa tĂ âpithdeÔmata tÀn SpartiatÀn, oÎkèti âjaÔmazon. LukoÜrgon
mèntoi tän jènta aÎtoØc toÌc nìmouc, oÙc peijìmenoi hÎdaimìnhsan, toÜton kaÈ jaumĹzw
kaÈ eÊc tĂ êsqata sofän ŹgoÜmai. (. . . ) íti màn palaiìtatoi oÝtoi oÉ nìmoi eÊsÐ, safèc; å
gĂr LukoÜrgoc katĂ toÌc <HrakleÐdac lègetai genèsjai; oÕtw dà palaioÈ întec êti kaÈ
nÜn toØc Łlloic kainìtatoÐ eÊsi; kaÈ gĂr tä pĹntwn jaumastìtaton1 âpainoÜsi màn pĹntec
tĂ toiaÜta âpithdeÔmata, mimeØsjai dà aÎtĂ oÎdemÐa pìlic âjèlei.
1 tä

pĹntwn jaumastìtaton – ami a legcsodálatosabb –

ĆllĹ de
Ćll+ âgÿ bizony én
Łlloc 3 más
oÉ Łlloi a többiek (= a többi görög)
gĹr ugyanis
kaÈ gĹr mert hiszen
dunatìc 3 erős, hatalmas
tĂ âpithdeÔmata, wn szokások
âfĹnh (ki)tűnt, mutatkozott
eÊc tĂ êsqata sofìc igazán bölcs
jaumastìc 3 csodálatos
å jeÈc toÌc nìmouc törvényhozó
kainìc 3 különös, szokatlan, új
katĂ toÌc <HrakleÐdac a Hérakleidák

idején
mèntoi pedig, valóban, mindazonáltal

nÜn most
å nìmoc, ou törvény
æligĹnjrwpoc 2 férfiakban szűkölködő,

kevés polgárból álló (közösség)
ænomastìc 3 nevezetes
ítú trìpú hogyan, mi módon
oÎdeÐc, oÎdemÐa, oÎdèn egy sem, senki
oÎkèti már nem
palaiìc 3 régi, ősi
potè (beékelve) vajon, ugyan
safăc 2 világos
safèc, íti nyilvánvaló, hogy
tè (sim.) és, is
toioÜtoc 3 ilyen, olyan
å trìpoc, ou mód

– A melléknevek felsőfokának egyik képzője -tatoc 3, mely az omikron tövű melléknevek esetében a tőhöz járul. Ha az alapfok utolsó előtti szótagja rövid, akkor az omikron
ómegává nyúlik.
– Passzív alakok mellett a logikai alany Ípì + gen.-szal (vagy parĹ + gen.-szal) fejezhető
ki.
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I. Jelölje a hangsúlyt!

ő, maga

legw, pempeic, lambanei, âqomen, ballete, Ćgousi
deqomai, maqù, bouletai, gignomeja, ârqesje, oÊontai

II. Jelölje a hangsúlyt!
å Łnjrwpoc, ton Ćnjrwpon, tou Ćnjrwpou, tú Ćnjrwpú
oÉ Ćnjrwpoi, touc Ćnjrwpouc, twn Ćnjrwpwn, toic
Ćnjrwpoic

III. Ragozza a kifejezést!
Az igazságos bíró ( å dikastŸc å dÐkaioc )
IV. Körutazás. >Ex AÊgÔptou eÊc AÒgupton.
Ź SurĹkousai, Ź Kìrinjoc, Ź Dĺloc, Ź KÔproc

Egyiptomból Ciprusra, Ciprusról Korinthosba,
Korinthosból Syrakusaiba, Syrakousaiból Délosra,
Délosról Ciprusra, Ciprusról Egyiptomba.
V. PoÜ – Hol? ân SpĹrtù – Spártában
Déloson, Korinthosban, Syrakusaiban, Európában,
Egyiptomban
VI. Hogy hangzik a hiányzó alak?
lÔei,
ĆkoÔei,
grĹfei,
Łrqousi,
lÔeic,
.......,
diÿkomen,

êlue,
ćkoue,
....... ,
ćrqon,
.......,
âgrĹfete,
.......,

êluse,
ćkouse,
êgraye,
.......,
.......,
.......,
.......,

lÔsac
.......
.......
Łrxac
lÔsac
.......
.......

VII. Fordítsa görögre!
1. A hadvezérnek sok katonája van. 2. A hadvezér
nem daliás, de bátor. 3. A bátor katonát az ellenség
hadvezére ölte meg. 4. Nikias, az athéniak hadvezére
is elesett. 5. Ezek a hadvezér ajándékai a katonáknak.
6. A hadvezér a katonákat a táborba (tä stratìpedon) küldi. 7. Én katona vagyok, te pedig hadvezér.
8. Démosthenés szónok volt, Nikias pedig hadvezér.
9. A hadvezér nem mindig bátor. 10. A hadvezért seregével együtt ölték meg. 11. Ez a katona büntetést
(zhmÐa) érdemel (= –re méltó), nem pedig dicséretet.
12. A sarumat keresem.

aÎtìc
aÎtìn
aÎtoÜ
aÎtÄ
aÎtoÐ
aÎtoÔc
aÎtÀn
aÎtoØc

aÎtă
aÎtăn
aÎtĺc
aÎtň
aÎtaÐ
aÎtĹc
aÎtÀn
aÎtaØc

êqei
êqetai
grĹfei
grĹfetai
fèrei
fèretai
dikĹzei
dikĹzetai
spèndei
spèndetai
lÔei
lÔetai
bouleÔei
bouleÔetai
politeÔei
politeÔetai
peÐjei
peÐjetai
faÐnei
faÐnetai

aÎtì
aÎtì
aÎtoÜ
aÎtÄ
aÎtĹ
aÎtĹ
aÎtÀn
aÎtoØc

van neki
helyt áll
ír
vádat emel
visz
elnyer (díjat)
ítélkezik
pereskedik
áldoz
szerződést köt
old
kivált (foglyot)
tanácsol
tervez(get)
polgár(ként él)
politizál
rábeszél
szót fogad
mutat
mutatkozik

M. óvakodik
P. őriztetik
pr. ipf. ind.
activum
medio-passivum
A. őriz

fulĹttw
fulĹtteic
fulĹttei
fulĹttomen
fulĹttete
fulĹttousi

fulĹttomai
fulĹttù
fulĹttetai
fulattìmeja
fulĹttesje
fulĹttontai

i
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14 Probalèsjai tĂ ípla ŕ Szuronyt szegezz!
Dareios után fia, Artaxerxés lesz a perzsák királya. Az ifjabb Kyros azonban nem elégszik
meg azzal, hogy Kis-Ázsiában satrapa legyen, hanem bátyja trónjára tör. Jó pénzért görögöket fogad zsoldjába, mert abban bízik, hogy a phalanx átütő ereje többet ér a barbár csapatok
tömegénél. A görög seregtestnél szolgál a thébai Proxenos, aki levélben értesíti vendégbarátját, az athéni Xenophónt a vállalkozásról. Xenophón kikéri Sókratés tanácsát, aki Delphoiba
küldi őt, hogy kérdezze meg az istent. Xenophón azonban nem azt kérdezi meg Apollóntól, hogy menjen-e Kyros táborába vagy sem, hanem azt, hogy melyik istenhez imádkozzon,
hogy a vállalkozás sikeres legyen. Ezután elindul élete nagy kalandjára, amelyről maga számol be az Anabasisban. A szemelvényben Kyros éppen seregszemlét tart.
>Ejeÿrei oÞn å KÜroc prÀton màn toÌc barbĹrouc; oÉ dà parălaunon tetagmènoi katĂ Òlac kaÈ katĂ tĹxeic; eÚta dà toÌc ŞEllhnac, parelaÔnwn âf+Ľrmatoc kaÈ Ź KÐlissa âf+
ĄrmamĹxhc. eÚqon dà pĹntec krĹnh qalkŘ kaÈ qitÀnac foinikoÜc kaÈ knhmØdac kaÈ tĂc
ĆspÐdac âkkekalummènac. âpeidŸ dà pĹntac parălase, stăsac1 tä Ľrma prä tĺc fĹlaggoc mèshc, pèmyac PÐgrhta tän ármhnèa parĂ toÌc strathgoÌc tÀn <Ellănwn âkèleuse
probalèsjai tĂ ípla kaÈ âpiqwrĺsai ílhn tŸn fĹlagga. oÉ dà taÜta proeØpon toØc
stratiÿtaic; kaÈ âpeÈ âsĹlpigxe, probalìmenoi tĂ ípla âpňsan. âk dà toÔtou jŘtton
proðìntwn2 sÌn kraugň Ćpä toÜ aÎtomĹtou3 drìmoc âgèneto toØc stratiÿtaic âpÈ tĂc skhnĹc, tÀn dà barbĹrwn fìboc polÔc, kaÈ ą te KÐlissa êfugen âpÈ tĺc ĄrmamĹxhc kaÈ oÉ
âk tĺc ĆgorŘc katalipìntec tĂ žnia êfugon. oÉ dà ŞEllhnec sÌn gèlwti âpÈ tĂc skhnĂc
łljon. Ź dà KÐlissa ÊdoÜsa tŸn lamprìthta kaÈ tŸn tĹxin4 toÜ strateÔmatoc âjaÔmase.
KÜroc dà ąsjh tän âk tÀn <Ellănwn eÊc toÌc barbĹrouc fìbon Êdÿn.
1 megállíttatva

2 ti.

aÎtÀn

3 „külön

parancs nélkül”

Ź ĆgorĹ, Řc köztér, piac(tér)
oÉ âk tĺc ĆgorŘc piacozók
tä Ľrma, atoc (harci) kocsi
Ź ĄrmĹmaxa, hc fedett utazókocsi
Ź ĆspÐc, Ðdoc pajzs
bĹrbaroc 2 idegen, barbár
å gèlwc, wtoc nevetés
å drìmoc, ou futás
eÚta azután, később
âk (+ gen.) -ból, ből
âkkekalummènoc 3 felfedett, védőburkolat

nélküli
å ŞEllhn, noc görög (férfi)
âpeidă mivel, miután
å ármhneÔc, èwc tolmács
âpÐ (+ acc.) felé, -hoz; (+ gen.) -on
jŘtton (egyre) gyorsabban
Ź Òlh, hc lovasosztag
katĹ (+ acc.) szerint
Ź knhmÐc, Ødoc lábvért

4 „fegyelmezettségét”

tä krĹnoc, ouc sisak
Ź kraugă, ĺc lárma, (harci) üvöltés
Ź lamprìthc, htoc ragyogó látvány
íloc 3 (az) egész
tä íplon, ou fegyver
parĹ (+ acc.) -hoz, -hez, -höz
prì (+ gen.) előtt
prÀton először
Ź skhnă, ĺc sátor, piaci bódé
tä strĹteuma, atoc hadsereg
å stratiÿthc, ou katona
å strathgìc oÜ hadvezér
sÔn (+ dat.) -val, -vel
Ź tĹxic, ewc (gyalogos) hadrend
tetagmènoc 3 rendezett
Ź fĹlagx, ggoc phalanx
foinikoÜc 3 bíbor(vörös)
å qitÿn, Ànoc chitón
tĂ žnia, wn piaci áruk

i
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I. Jelölje a hangsúlyt!
ânomizon, âprattec, âfere, âfeugomen, âgrafete, âleipon
âmaqomhn, âpauou, űeto, âgignomeja, âdeqesje, âgignonto

II. Jelölje a hangsúlyt!
tä dÀron, to dwron, tou dwrou, tú dwrú
ta dwra, ta dwra, twn dwrwn, toic dwroic

III. Jelölje a hangsúlyt!
âlusa, âpemyac, âpoihse, âpraxamen, âgrayate, Žggeilan
âpausamhn, âdexw, egeneto, âpausameja, âdexasje,
âgenonto

IV. Ragozza a kifejezést!
A gonosz apa. ( å ponhräc patăr )
V. Melyik a kakukktojás, és miért?
nÔx ŕ Łnjoc ŕ fÔsic ŕ ådìc

VI. Jelölje a hangsúlyt!
fhmi, eÊ, Žn, âsmen, âbhte, âgnwsan

VII. Alakítsa az aktív mondatokat passzívvá!
1. OÉ fÔlakec âfÔlatton tŸn pìlin.
2. TĂ dÀra êpeije toÌc stratiÿtac.
3. OÉ ûătorec ĆdikoÜsin tän dĺmon.
4. OÉ tÀn ûhtìrwn lìgoi ŽdÐkoun toÌc >AjhnaÐouc.
5. <O basileÔc tĂc tÀn ÊdiwtÀn ĄmartÐac qalepÀc
êfere.

VIII. Fordítsa görögre!
1. Minden katona ugyanannak a hadvezérnek engedelmeskedik. 2. Ez a katona beteg (nosèw). 3. Ez
a katona állítólag beteg. 4. Azt mondja a többi
katona, hogy ez a katona beteg. 5. Ez a katona
szimulál. 6. Én magam jelentettem ezt a hadvezérnek. 7. A katonák megbetegedtek. 8. Az apa
szerette a lányát. 9. Az apák szeretik a lányaikat.
10. A hadvezér maga adta nekem a katonák zsoldját (å misjìc).

ez (amit említettem)
oÝtoc
toÜton
toÔtou
toÔtú
oÝtoi
toÔtouc
toÔtwn
toÔtoic

aÕth
taÔthn
taÔthc
taÔtù
aÝtai
taÔtac
toÔtwn
taÔtaic

paÔei
paÔetai
yeÔdei
yeÔdetai
didĹskei
didĹsketai
gameØ
gameØtai
lambĹnei
lambĹnetai
paraskeuĹzei
paraskeuĹzetai
loÔei
loÔetai
gumnĹzei
gumnĹzetai
mimnďskei
mimnďsketai
ĆpokrÐnw
ĆpokrÐnomai

toÜto
toÜto
toÔtou
toÔtú
taÜta
taÜta
toÔtwn
toÔtoic

abbahagyat
abbahagy
megcsal
csalódik
tanít
taníttat
feleségül vesz
férjhez megy
fog, kap
megragad
készít
felkészül
mos
mosakszik
gyakoroltat
gyakorol
emlékeztet
emlékszik
elválaszt
válaszol

A. vezet M. kezd
P. engedelmeskedik
praet. ipf. ind.
activum medio-passivum
łrqon
łrqec
łrqe(n)
ćrqomen
ćrqete
łrqon

Žrqìmhn
ćrqou
ćrqeto
Žrqìmeja
ćrqesje
ćrqonto

i
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15 JĹlatta jĹlatta ŕ Tenger! Tenger!
Egy görög regény szerelmesétől elszakadt hősnőjét sírrabló kalózok Milétosban eladják rabszolgának, de az özvegy gazda beleszeret Kallirhoéba, s elveszi feleségül. Szépségének híre eljut a perzsa udvarba is, és a nagykirály Susába rendeli. Amikor a királyi udvarba vezető úton
Kallirhoé az Euphratéshez ér, honvágy mardossa, és sírva gyalázza a Sorsot. Eddig, mondja,
elviselhetőek voltak a csapásaid, hiszen nagy vigaszt nyújtott az, hogy a tenger mellett lehettem, de most kivetsz megszokott életteremből, és egy egész világ választ el a hazámtól
(tĺc patrÐdoc ílú diorÐzomai kìsmú). A felidézett kép után talán könnyebb megértenünk,
hogy mit élhettek át a perzsa birodalmon keresztül visszavonuló görög zsoldosok, amikor
megpillantották a tengert, és a seregen végigmorajlott a jĹlatta jĹlatta.
KaÈ ĆfiknoÜntai âpÈ tä îroc tň pèmptù Źmèrø; înoma dà tÄ îrei łn Jăqhc. âpeÈ dà
oÉ prÀtoi âgènonto âpÈ toÜ îrouc kaÈ kateØdon tŸn jĹlattan, kraugŸ pollŸ âgèneto.
ĆkoÔsac dà å XenofÀn kaÈ oÉ æpisjofÔlakec űăjhsan êmprosjen Łllouc âpitÐjesjai
polemÐouc; eÑponto gĂr îpisjen âk tĺc kaiomènhc qÿrac, kaÈ aÎtÀn oÉ æpisjofÔlakec ĆpèkteinĹn tè tinac kaÈ âzÿgrhsan ânèdran poihsĹmenoi, kaÈ gèrra êlabon daseiÀn boÀn
šmobìeia ĆmfÈ tĂ eÒkosin. âpeidŸ dà boŸ pleÐwn te âgÐgneto kaÈ âggÔteron kaÈ oÉ ĆeÈ
âpiìntec êjeon drìmú âpÈ toÌc ĆeÈ boÀntac kaÈ pollÄ meÐzwn âgÐgneto Ź boŸ ísú dŸ pleÐouc âgÐgnonto, âdìkei dŸ meØzìn ti eÚnai tÄ XenofÀnti, kaÈ ĆnabĂc âf+Ñppon kaÈ LÔkion
kaÈ toÌc Éppèac Ćnalabřn pareboăjei; kaÈ tĹqa dŸ ĆkoÔousi boÿntwn tÀn stratiwtÀn
JĹlatta jĹlatta kaÈ paregguÿntwn. ênja dŸ êjeon pĹntec kaÈ oÉ æpisjofÔlakec, kaÈ
tĂ ÍpozÔgia ŽlaÔneto kaÈ oÉ Ñppoi. âpeÈ dà ĆfÐkonto pĹntec âpÈ tä Łkron, ântaÜja dŸ
perièballon Ćllălouc kaÈ strathgoÌc kaÈ loqagoÌc dakrÔontec.
ĆeÐ mindig; (itt beékelve) éppen
tä Łkron, ou csúcs
Ćllălouc egymást
ĆmfÐ (+ acc.) körülbelül
Ź boèh, hc ökörbőr
Ź boă, ĺc kiabálás, lárma
tä gèrron, ou (vessző)pajzs
dasÔc 3 (daseØa, dasÔ) szőrös
dă ezután, még, már
âggÔteron közelebb(i)
eÒkosi(n) húsz
êmprosjen elöl
Ź ânèdra, ac les, csel
ênja dă akkor már
ântaÜja itt, ott, ekkor, akkor
å Jăqhc (hegycsúcs Pontosban)

å ÉppeÔc, èwc lovas
å Ñppoc, ou ló
å loqagìc, oÜ századparancsnok, tiszt
oÉ æpisjofÔlakec, wn hátvéd, utóvéd
îpisjen hátul
tä îroc, ouc hegy(ség)
ísú amennyivel
pèmptoc 3 ötödik
polèmioc 3 ellenséges
oÉ polèmioi az ellenség
pollÄ sokkal
prÀtoc 3 első
tĹqa (dă) rögtön, azonnal
tä ÍpozÔgion, ou teherhordó állat
Ź qÿra, ac vidék, terület
šmobìeioc 3 cserzetlen ökörbőrből készült

– A melléknevek középfokának képzője -teroc 3 vagy -Ðwn 2.
– Középfokú melléknév mellett gen. (comp.), vagy ć-vel bevezetett mellékmondat jelöli
azt, amivel összehasonlítunk.
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Olvasmányok
„hogy kérjen” (aÊtăsein pt.-a)

I. Vonjon össze! Ügyeljen a hangsúlyra!
filèeic, oÊkèei, nosèete, fobèetai, kĹlee, âfÐleec, âtèlee

II. Jelölje a hangsúlyt!
tä Ípìdhma, to Ípodhma, tou Ípodhmatoc, tú
Ípodhmati
ta Ípodhmata, ta Ípodhmata, twn Ípodhmatwn, toic Ípodhmasi(n)

III. Ragozza a kifejezést!
A fehér ruha. ( Ź leukŸ âsjăc )
IV. Találja ki az ismeretlen szó jelentését!
baÐnw
Ź jĹlatta
feÔgw
dhlìw
å ŞEllhn
å strathgìc
Ź Ćlăjeia
å Łnjrwpoc
å Ñppoc
å boÜc
ądomai
mĹqomai
poièw
å strathgìc

âkbaÐnw
jalĹttioc 2
ĆpofeÔgw
dĺloc 3
<Ellhnikìc 3
strathgèw
Ćlhjăc 2
Ź Łnjrwpoc
Ź Ñppoc
Ź boÜc
Ź Źdonă
Ź mĹqh
å poihtăc
Ź stratiĹ

V. Fordítsa görögre!
1. Még maga a hadvezér is bátornak tartotta
ezt a katonát. 2. Ugyanazt a követet küldte
a hadvezér a királyhoz. 3. A katonák azt hallották, hogy megérkezett a hadvezér. 4. Még
maguk a katonák is elmenekültek a táborból.
5. Ugyanaz a katona nem mindig ugyanazt
mondja. 6. Én magam láttam a hadvezért a
táborban. 7. Ugyanabban a csatában esett el
a hadvezér is. 8. A hadvezér azt mondja, hogy
ő nem gyáva. 9. Nem azért jöttünk, hogy a
király ellen viseljünk háborút (śc polemăsontec).

aÊtăswn
aÊtăsonta
aÊtăsontoc
aÊtăsonti
aÊtăsontec
aÊtăsontac
aÊthsìntwn
aÊtăsousi(n)

-ăsousa
-ăsousan
-hsoÔshc
-hsoÔsù
-ăsousai
-hsoÔsac
-hsousÀn
-hsoÔsaic

jÔei
keleÔei
paÔei
aÊteØ
fileØ
aÉreØ
grĹfei
leÐpei
pèmpei
kìptei
Łgei
prĹttei
katorÔttei
tĹttei
gÐgnetai
mĹqetai
Ćggèllei
bĹllei
ĆpokteÐnei
Ćpojnďskei

áldoz
parancsol
abbahagyat
kér
szeret
megfog
ír
hagy
küld
üt, vág
vezet
tesz
ás
rendez
válik
harcol
jelent
dob
megöl
meghal

aÊtăsein

kérni fog
A.

-ĺson
-ĺson
-ăsontoc
-ăsonti
-ăsonta
-ăsonta
-hsìntwn
-ăsousi(n)
jÔsei
keleÔsei
paÔsei
aÊtăsei
filăsei
aÉrăsei
grĹyei
leÐyei
pèmyei
kìyei
Łxei
prĹxei
katorÔxei
tĹxei
genăsetai
maqeØtai
ĆggeleØ
baleØ
ĆpokteneØ
ĆpojaneØtai

feÔxesjai

menekülni fog
fut. ind.
M.

aÊtăsw
aÊtăseic
aÊtăsei
aÊtăsomen
aÊtăsete
aÊtăsousi(n)

feÔxomai
feÔxù
feÔxetai
feuxìmeja
feÔxesje
feÔxontai

i
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16 <O pìlemoc bÐaioc didĹskaloc ŕ A háború kegyetlen tanító
A kunaxai csatában a görög phalanx áttöri ugyan a perzsa arcvonalat, de Kyros – a bekerítéstől való félelmében – vakmerően bátyja, a király életére tör, és elesik. Az ő halálával az egész
vállalkozás értelmét veszti. A görögök helyzetét súlyosbítja, hogy a perzsák csapdába csalják és felkoncolják vezéreiket. Ekkor áll a tízezer görög élére Xenophón, hogy hazavezesse a
zsoldossereget. Ismeretlen vidéken, szokatlan körülmények között vonul a nélkülöző sereg a
birodalom területén át a tenger felé, üldözőivel a sarkában. A rendkívüli körülmények határozott cselekvést követelnek az újonnan választott hadvezérektől. A sereg megmenekülése
után a katonák kegyetlenkedés miatt vádat emelnek vezéreik ellen, így egyikük például azzal
vádolja meg Xenophónt, hogy az megverte őt. Az esetet így idézi fel Xenophón:
>AnŸr kateleÐpeto diĂ tä mhkèti dÔnasjai1 poreÔesjai. kaÈ âgř tän màn Łndra tosoÜton
âgÐgnwskon íti eÙc ŹmÀn eÒh; ŽnĹgkasa dà sà2 toÜton Łgein, śc mŸ Ćpìloito; kaÈ gĹr,
śc âgř oÚmai, polèmioi ŹmØn âfeÐponto. sunèfh toÜto å Łnjrwpoc. OÎkoÜn, êfh å XenofÀn, âpeÈ proÔpemyĹ se, katalambĹnw aÞjic sÌn toØc æpisjofÔlaxi prosiřn bìjron
ærÔttonta śc katorÔxonta tän Łnjrwpon, kaÈ âpistĂc âpďnoun se. âpeÈ dà paresthkìtwn
ŹmÀn3 sunèkamye tä skèloc Ąnăr4 , Ćnèkragon oÉ parìntec íti zň Ąnăr, sÌ d+eÚpac5 ; <Opìsa ge boÔletai6 ; śc êgwge aÎtän oÎk Łxw. ântaÜja êpaisĹ se; Ćlhjĺ lègeic; êdoxac
gĹr moi7 eÊdìti âoikènai8 íti êzh. TÐ oÞn?9 êfh, ľttìn ti Ćpèjanen, âpeÈ âgÿ soi Ćpèdeixa
aÎtìn? KaÈ gĂr ŹmeØc, êfh å XenofÀn, pĹntec ĆpojanoÔmeja; toÔtou oÞn éneka zÀntac
ŹmŘc deØ katoruqjĺnai?
1 mivel

3 amikor körbevettünk
4 å Ćnăr
5 = eÚpec
6 Felőlem
már nem tudott 2 ti. a vádlót
7
8
aztán!
úgy tűntél nekem (személyesen szerkesztve)
„mint aki tudatában van” âoikènai + dat.
hasonlítani vkihez/vmihez 9 Na és?!

Ćlhjăc 2 igaz
aÞjic hátra, vissza, ismét
å bìjroc, ou gödör
ge (nyomatékosító szó)
diĹ (+ acc.) miatt
êgwge én bizony
ékastoc 3 mindegyik (egyenként)
éneka (+ gen.) miatt (postpositio)
ľtton kevésbé
mhkèti már nem

ælÐgoc 3 kevés
åpìsoc 3 ahány, amennyi
oÎkoÜn (indulattal) hát nem? nemde?
oÉ parìntec a jelenlévők
tä skèloc, ouc láb(szár), comb
tosoÜton annyira, annyit
śc mă hogy ne; nehogy
śc mŸ Ćpìloito hogy el ne pusztuljon
śc ahogy
śc êgwge mert én biz(ony)

– Az egyenes beszéd kijelentő módú állítmánya helyett a függő beszédben főmondati
múlt után optativus is állhat, az indicativusszal megegyező actióban. Az optativusnak
ez a használata ún. optativus obliquus.
– A létige egyes szám 3. személyű optativus módú alakja az imperfecta actióban: eÒh.
– A mondatban eszközhatározó lehet puszta dat.-ban álló névszó, de (különösen ha személyekről van szó) kifejezhető diĹ + gen.-szal is.
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Olvasmányok
tőszámnevek 1-2-3

I. Vonjon össze! Ügyeljen a hangsúlyra!
zhtèw, Ćdikèomen, âpainèousi, ânìseon, âponèomen, âfobeìmeja

II. Jelölje a hangsúlyt!
Ź jĹlatta, thn jalattan, thc jalatthc, tù jalattù
aÉ jalattai, tac jalattac, twn jalattwn, taic jalattaic

III. Ragozza a kifejezést!
Micsoda tett! (thlikaÔth prŘxic)
IV. Melyik szó illik a mondatba?
1. Ctratopedeuomènwn d+aÎtÀn gÐgnetai (toÜ ŕ tĺc)
nuktäc qiřn (hó) pollă.
2. Klèarqoc âpolèmei âk Qerronăsou årmÿmenoc toØc
JrøxÈ (oÉ ŕ aË ŕ toØc) Ípàr <Ellăsponton oÊkoÜsin.
3. XenofÀn oÞn tä màn toÜ >Apìllwnoc ĆnĹjhma poihsĹmenoc ĆnatÐjhsin eÊc (tän ŕ tÀn ŕ toØc) ân DelfoØc
tÀn >AjhnaÐwn jhsaurìn kaÈ âpègraye tì te (aÎtoÜ
ŕ aÍtoÜ) înoma kaÈ (tä ŕ toÜ) Proxènou, çc sÌn KleĹrqú Ćpèjanen; xènoc gĂr łn aÎtoÜ.

V. Melyik a kakukktojás, és miért?
kaÐ ŕ êti ŕ íti ŕ oÞn

VI. Fordítsa görögre!
1. Az athéniak győztek. 2. Az athéniak állítólag
győztek. 3. Az athéniak azt állítják, hogy győztek.
4. Én magam küldtem ezeket a katonákat a hadvezérhez. 5. A hadvezér a saját lovát adta oda a katonának. 6. Ugyanaz a hadvezér ugyanabban a háborúban háromszor (trÐc) győzte le ugyanazt az ellenséget. 7. Magát a hadvezért is megölték. 8. A
hadvezér maga sem gondolja azt, hogy bölcsen cselekedett. 9. Maga a hadvezér mondta, hogy nem
tudjuk a spártaiakat legyőzni. 10. A tenger rossz tükör (tä êsoptron). 11. A hadvezér elküldte a zsoldot
a katonáknak.

eÙc
éna
ánìc
ánÐ

mÐa
mÐan
miŘc
miŤ

feÔgei
baÐnei
lambĹnei
manjĹnei
gignÿskei
diÿkei
ĄrpĹzei
oÊmÿzei
ĆkoÔei
pleØ
pĹsqei
pÐptei
tÐktei
épetai
parèqei
zň
årŤ
fèrei
gÐgnetai
punjĹnetai

én
én
ánìc
ánÐ

dÔo treØc trÐa
dÔo treØc trÐa
duoØn triÀn
duoØn trisÐ(n)

menekül
lép
fog, kap
tanul
tud
üldöz
elrabol
jajgat
hallgat
hajózik
szenved
(el)esik
szül
követ
ad, nyújt
él
lát
hoz
válik
tud(akol)

feÔxetai
băsetai
lăyetai
majăsetai
gnÿsetai
diÿxetai
ĄrpĹsetai
oÊmÿxetai
ĆkoÔsetai
pleÔsetai
peÐsetai
peseØtai
tèxetai
éyetai
parèxei
biÿsetai
îyetai
oÒsei
genăsetai
peÔsetai

mondanék válnék
opt.
A.
M.
lègoimi
lègoic
lègoi
lègoimen
lègoite
lègoien

genoÐmhn
gènoio
gènoito
genoÐmeja
gènoisje
gènointo

i
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Olvasmányok

17 ŞWste oÎk eÒsoito ŕ Hogy ne tudná
Az idősebb Kyros a központi alakja Xenophón Kyros nevelkedése című munkájának. Már az
ókorban felismerték, hogy ez nem történeti mű, hiszen Xenophón a jó királyt (eÊkìna basilèwc ĆgajoÜ kaÈ eÎdaÐmonoc) állítja elénk, s nem a perzsa birodalom megalapítóját. Xenophón Kyrosa külső megjelenésében ugyan keleti monarcha, de gondolkodása görög, mintha
Spártában és Athénban nevelkedett volna. Ez az írói megoldás nem új, hiszen már Hérodotosnál is perzsa előkelők vitáznak azon a görögöket foglalkoztató kérdésen, hogy milyen
előnyei és hátrányai vannak az egyes államformáknak. A beszédek elhangzása után úgy döntenek, hogy a legjobb államforma a királyság. (A döntéssel Xenophón minden bizonnyal
egyetértett volna.) A jó király természetesen jó hadvezér is, s mint ilyennek kitűnő az emlékezete.
>Ek toÔtou dŸ ¿qonto âpÈ tĂc skhnĂc kaÈ Ľma Ćpiìntec dielègonto präc Ćllălouc śc
mnhmonikÀc å KÜroc åpìsoic sunètatte pŘsin ænomĹzwn ânetèlleto. å dà KÜroc âpimeleÐø toÜto âpoÐei; pĹnu gĂr aÎtÄ âdìkei jaumastän eÚnai eÊ oÉ màn bĹnausoi Òsasi tĺc
aÍtoÜ tèqnhc ékastoc tÀn ârgaleÐwn tĂ ænìmata, kaÈ å Êaträc dà oÚde kaÈ tÀn ærgĹnwn kaÈ tÀn farmĹkwn oÙc qrĺtai pĹntwn tĂ ænìmata, å dà strathgäc oÕtwc ŽlÐjioc
êsoito źste oÎk eÒsoito tÀn Íf+aÍtÄ Źgemìnwn tĂ ænìmata, oÙc ĆnĹgkh âstÈn aÎtÄ ærgĹnoic qrĺsjai kaÈ ítan katalabeØn ti boÔlhtai kaÈ ítan fulĹxai kaÈ ítan jarrÜnai kaÈ
ítan fobĺsai; kaÈ timĺsai dà åpìte tinĂ boÔloito, prèpon aÎtÄ âdìkei eÚnai ænomastÈ
prosagoreÔein.
Ľma miközben (pt.-mal); egyszerre
ĆnĹgkh âstÐ(n) szükségszerű
å bĹnausoc, ou mesterember
âk toÔtou ezután
Ź âpimèleia, ac gondoskodás
âpimeleÐø szándékosan
tä ârgaleØon, ou szerszám
å Źgemÿn, ìnoc vezető, parancsnok
ŽlÐjioc 3 dőre, balga

mnhmonikìc 3 jó emlékezőképességű
ænomastÐ név szerint
åpìte amikor (csak), valahányszor
tä îrganon, ou eszköz, (orvosi) műszer
ítan (coni.-szal vagy opt.-szal) valahányszor
pĹnu nagyon
prèpon âsti(n) illő
Ź tèqnh, hc mesterség
śc hogy mennyire

– A coniunctivusra a megnyúlt kötőhang jellemző: boÔlhtai.
– A gyenge képzésű ao. inf. A., ha lehetséges, másodhajtott, ha nem lehetséges, akkor
másodéles. Az erős képzésű ao. inf. A. véghajtott.
– Ha az időhatározó mellékmondat feltételes vagy iteratív mellékértelmű, akkor a jövőre vonatkozólag a főmondati jelen után a mellékmondatban a ítan, åpìtan, âpeidĹn
stb. kötőszavak után az állítmány módja coniunctivus.
– Érzelmi állapotot kifejező igék mellett (pl. jaumĹzw) az érzelmet kiváltó okot közlő
mellékmondat kötőszava többnyire eÊ, ritkábban íti.
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Olvasmányok

I. Vonjon össze! Ügyeljen a hangsúlyra!
årĹeic, ĆnterĹei, boĹete, âtÐmaec, ćrae, âtimĹete

II. Jelölje a hangsúlyt!
å polÐthc, ton polithn, tou politou, tú politù
oÉ politai, touc politac, twn politwn, toic politaic

III. Találja ki az ismeretlen szó jelentését!
Ćskèw
å jìruboc
å åplÐthc
å/Ź paØc

Łskhsic
jorubèw
tä íplon
å paidagwgìc

Ćpojnďskw
å jĹnatoc
timĹw
jaumĹzw

å jĹnatoc
ĆjĹnatoc 2
Ź timă
jaumĹsioc 2

IV. Melyik szó illik a mondatba?
1. TaÜta eÊpřn å Tissafèrnhc êdoxe tÄ KleĹrqú (Ćlăjeian ŕ ĆlhjŸc ŕ Ćlhjĺ) lègein.
2. OÉ MusoÈ ân basilèwc qÿrø pollĹc te kaÈ (eÎdaimonÐac ŕ eÎdaÐmonac) kaÈ megĹlac pìleic oÊkoÜsin.
3. KatalambĹnousi (tĂc ŕ toÌc) fÔlakac ĆmfÈ pÜr (kajhmènac ŕ kajhmènouc).
4. KÜroc dÐdwsin aÎtÄ murÐouc dareikoÔc. <O dà labřn
tä qrusÐon (stratiÿtac ŕ strĹteuma ŕ misjofìrouc) sunèlexen.
5. (Tän ŕ TŸn) d+oÞn EÎfrĹthn oÒdamen (= Òsmen), íti
ĆdÔnaton diabĺnai kwluìntwn (polèmwn ŕ polemÐwn).

V. Fordítsa görögre!
1. Ez a ló a katonáé, a kanca pedig a hadvezéré. 2. Meghaltok. 3. Ajándékokkal próbálta meggyőzni a katonákat. 4. A hadvezérek többsége igazságos. 5. Az athéniaké
lett a győzelem. 6. A katonák kövekkel (å lÐjoc) dobálták
a hadvezért. 7. Mindenki ismeri őt. 8. Amikor a hadvezér elesett, a katonák menekülni kezdtek. 9. Nem egy
folyót, hanem magát a tengert látod. 10. Ezek maradnak, azok pedig menekülnek (oÉ màn ŕ oÉ dà). 11. Szent
ez a sziget, mint (źsper) minden sziget.

lujĺnai (ao.) pt.-a
lujeÐc
-jeØsa -jèn
lujènta -jeØsan -jèn
lujèntoc -jeÐshc -jèntoc
lujènti
-jeÐsù -jènti
lujèntec -jeØsai -jènta
lujèntac -jeÐsac -jènta
lujèntwn -jeisÀn -jèntwn
lujeØsi(n) -jeÐsaic -jeØsi(n)
âtÔgqane parÿn

épp jelen volt
âtÔgqanon lègwn

épp beszéltem
âlĹje fugÿn

titkon elmenekült
êlajon âseljìntec

észrevétlenül mentek be
diĹgomen manjĹnontec

folyton tanulunk
dietèlei lègwn

azt hajtogatta
qaÐrw manjĹnwn

örömmel tanulok
qaÐrei dialegìmenoc

szívesen beszélget
ądomai ĆkoÔwn sou

élvezettel hallgatlak
lujĺnai

grafĺnai

ao. P.
gyenge erős
oldattam írattam
âlÔjhn
âlÔjhc
âlÔjh
âlÔjhmen
âlÔjhte
âlÔjhsan

âgrĹfhn
âgrĹfhc
âgrĹfh
âgrĹfhmen
âgrĹfhte
âgrĹfhsan
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18 ŞOlhn tŸn nÔkta kwmĹzousin ŕ Egész éjjel tivornyáznak
Miután elfoglalta Sardeist és fogságba ejtette Kroisos lyd királyt, az idősebb Kyros Babylón
ellen indult. Vonulása során meghódította a phrygöket, a kappadókiaiakat és az arabokat.
Babylón falai alá érkezve ostromgyűrűbe vonta a várost, de mivel a falak erősek és magasak
voltak, az ostrom kilátástalannak tűnt. A babylóniak nem ijedtek meg a perzsák ostromgyűrűjétől, hiszen húsz évre elegendő élelmet halmoztak fel. Kyros tehát úgy döntött, hogy
csellel veszi be a várost. Árkot ásatott, s egy éjjelen, amikor Babylón ünnepet ült, a várost
átszelő folyó vizét az árokba vezette.
KaÈ aÉ màn tĹfroi ćdh ærwrugmènai łsan. å dà KÜroc âpeidŸ áortŸn toiaÔthn ân tň BabulÀni ćkousen eÚnai, ân ŋ pĹntec Babulÿnioi ílhn tŸn nÔkta pÐnousi kaÈ kwmĹzousin, ân
taÔtù, âpeidŸ tĹqista suneskìtase, labřn polloÌc Ćnjrÿpouc Ćnestìmwse tĂc tĹfrouc
präc tän potamìn. śc dà toÜto âgèneto, tä Õdwr katĂ tĂc tĹfrouc âqÿrei ân tň nuktÐ, Ź
dà diĂ tĺc pìlewc toÜ potamoÜ ådäc poreÔsimoc Ćnjrÿpoic âgÐgneto. śc dà tä toÜ potamoÜ1 oÕtwc âporsÔneto, parhggÔhsen å KÜroc Pèrsaic qiliĹrqoic kaÈ pezÀn kaÈ Éppèwn
eÊc dÔo Łgontac tŸn qiliostÌn pareØnai präc aÎtìn, toÌc d+Łllouc summĹqouc kat+oÎrĂn toÔtwn épesjai ŋper prìsjen tetagmènouc. oÉ màn dŸ parĺsan; å dà katabibĹsac eÊc
tä xhrän toÜ potamoÜ toÌc Íphrètac kaÈ pezoÌc kaÈ Éppèac, âkèleuse skèyasjai eÊ poreÔsimon eÒh tä êdafoc toÜ potamoÜ. âpeÈ dà Ćpăggeilan íti poreÔsimon eÒh, ântaÜja dŸ
sugkalèsac toÌc Źgemìnac tÀn pezÀn kaÈ Éppèwn êlexe toiĹde.
1 (êdafoc)

Ź Babulÿn, Ànoc Babylón
Babulÿnioc 3 babylóni
tä êdafoc, ouc fenék (folyóé)
Ź áortă, ĺc ünnep
âpeidŸ tĹqista mihelyt
ŋper ahol, (a)mint
katĹ (+ acc.) vmin keresztül, szerte
xhrìc 3 száraz
ærwrugmènoc 3 kiásott
Ź oÎrĹ, Řc farok
kat+oÎrĹn toÔtwn ezek utóvédeként
pezìc 3 gyalogos

poreÔsimoc 2 járható
prìsjen elöl
sÔmmaqoc 2 szövetséges
Ź tĹfroc, ou árok, sánc
tĹqista igen hamar, hirtelen
toiĹde ilyesmiket
tä Õdwr, Õdatoc víz
å Íphrèthc, ou evezős, alárendelt
å qilÐarqoc, ou „ezredes”
Ź qiliostÔc, Ôoc ezer fős sereg
śc amint

– Az alárendelt mondatok állítmánya függő beszédben nem változik, ha a főmondat állítmánya jelen idejű. Ha a főmondat állítmánya múlt idejű, akkor az alárendelt mondat
állítmánya optativus (obliquus) lehet, rendszerint azonban az eredeti állítmány megmarad. Ha az alárendelt mellékmondat állítmánya kijelentő módban álló múlt idejű
igealak, akkor ez megmarad a függő beszédben is.
– A függő kérdésre ugyanazok vonatkoznak, mint a függő beszédre: a mellékmondat
állítmánya általában ugyanolyan módban, actióban és időben marad, mint az egyenes
kérdésben. Kötőszóként kérdő (vagy határozatlan) névmás, kérdő (vagy határozatlan)
határozószó, vagy kérdőszó áll. Az eldöntendő kérdés kérdőszava eÊ (= vajon, -e) is lehet.
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I. Vonjon össze! Ügyeljen a hangsúlyra!
årĹw, boĹomen, timĹousi, Ćntăraon, âtimĹomen, âbìaon

II. Jelölje a hangsúlyt!
Ź fugă , thn fughn, thc fughc, tù fugù
aÉ fugai, tac fugac, twn fugwn, taic fugaic

III. Párosítsa a kifejezéseket!
(a) a madár által
(b) naponta
(c) ezután
(d) korunkban
(e) a lányával
(f ) isteni segítséggel
(g) e(zen)közben

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

metĂ tĺc jugatrìc
âf+ŹmØn
sÌn jeoØc
Ípä toÜ îrnijoc
ân toÔtú
âk toÔtwn
kaj+Źmèran

IV. Melyik szó illik a mondatba?
1. PolÌ gĂr oÉ înoi tÀn Ñppwn êtreqon (taqèwc ŕ jŘtton ŕ tĹqista).
2. ŮElege (prÀtoc ŕ prÿth ŕ prÿthc) Tissafèrnhc di+
ármhnèwc toiĹde.
3. >EntaÜja KÔrú basÐleia łn kaÈ parĹdeisoc mègac
ĆgrÐwn jhrÐwn plărhc, (oÏc ŕ Čc ŕ Č) âkeØnoc âjăreuen
Ćpä Ñppou.
4. ßHn dè tic ân tň stratiŤ XenofÀn >AjhnaØoc, íc oÖte
strathgäc oÖte loqagäc oÖte stratiÿthc (łn ŕ żn ŕ
în) sunhkoloÔjei.
5. ŮHkousa dè pote aÎtoÜ kaÈ perÈ fÐlwn (dialegìmenon ŕ dialegomènou ŕ dialegomènwn).

V. Fordítsa görögre!
1. Akkoriban Dareios uralkodott. 2. Miután Dareios
meghalt, a fia lett a király. 3. Az apja halála után
Xerxés lett a perzsák királya. 4. Azt mondják, hogy
a nymphák is istennők. 5. Ezt a katonát a barbárok
ölték meg. 6. Az egyik cseveg (lalèw), a másik beszél. 7. A szövetségesek többsége elmenekült. 8. Nem
könnyű a törvényeknek engedelmeskedni. 9. A gazembereknek jól megy a soruk (eÞ prĹttw). 10. Az
egyik igazat mond, a másik hazudik.

oÎdeÐc 3

egy sem, senki, semmi
oÎdeÐc
oÎdèna
oÎdenìc
oÎdenÐ

oÎdemÐa
oÎdemÐan
oÎdemiŘc
oÎdemiŤ

ĆeÐ
aÞ
aÞjic
aÎtÐka
eÚta
êpeita
ânjĹde
eÞ
ćdh
mĹla
pĹnu
nÜn
tìte
tămeron
aÖrion
qjèc
pĹlin
sqedìn
âggÔc
lÐan

mindig
továbbá, újra
ismét
rögtön
aztán
ezután
ide; itt
jól
már(is)
nagyon
nagyon
most
akkor
ma
holnap
tegnap
ismét
csaknem
közel
túlzottan

lujăsesjai

oÎdèn
oÎdèn
oÎdenìc
oÎdenÐ

grafăsesjai

fut. P.
gyenge
erős
oldatni fogok íratni fogok
lujăsomai
lujăsù
lujăsetai
lujhsìmeja
lujăsesje
lujăsontai

grafăsomai
grafăsù
grafăsetai
grafhsìmeja
grafăsesje
grafăsontai

i

i
i

i
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19 <OmoÐwc ânèdrø ŕ Mintha csapda lenne
SimwnÐdhc å poihtŸc ĆfÐketì pote präc <Ièrwna tän tÔrannon. Ezzel a mondattal kezdődik a
Hierón című Xenophón–dialógus. Hierón Syrakusai tyrannosa volt a görög–perzsa háborúk
idején. Udvarában sok költő fordult meg, így például a kardalköltő Pindaros és Bacchylidés,
a tragédiaíró Aischylos, valamint Simónidés, aki a Thermopylainál elesett spártaiak sírversét
írta. Simónidés és Hierón arról beszélgetnek, hogy ki a boldogabb, a tyrannos vagy a magánember. (Hierón szerint a magánember boldogabb a tyrannosnál.) A dialógussal a hazájából
száműzött Xenophón azokra a kérdésekre keresett választ, amelyek a kortárs athéni gondolkodókat foglalkoztatták. Az előbb Skyllosban, utóbb Korinthosban letelepedett Xenophón
tehát lélekben sohasem szakadt el Hellas nevelőiskolájától, Athéntól.

BoÔlomai dè soi, êfh, Â SimwnÐdh, kĆkeÐnac tĂc eÎfrosÔnac dhlÀsai ísaic âgř qrÿmenoc ít+łn Êdiÿthc, nÜn âpeidŸ tÔrannoc âgenìmhn, aÊsjĹnomai sterìmenoc aÎtÀn. âgř
gĂr xunĺn màn Źlikiÿtaic Źdìmenoc Źdomènoic âmoÐ, xunĺn dà âmautÄ, åpìte ŹsuqÐac âpijumăsaimi, diĺgon d+ân sumposÐoic pollĹkic màn mèqri toÜ âpilajèsjai pĹntwn eÒ ti
qalepän ân ĆnjrwpÐnú bÐú łn, pollĹkic dà mèqri toÜ űdaØc te kaÈ jalÐaic kaÈ qoroØc tŸn
yuqŸn sugkatamignÔnai, pollĹkic dà mèqri koÐthc âpijumÐac âmĺc te kaÈ tÀn parìntwn.
nÜn dà Ćpestèrhmai màn tÀn Źdomènwn âmoÈ diĂ tä doÔlouc ĆntÈ fÐlwn êqein toÌc átaÐrouc, Ćpestèrhmai d+aÞ toÜ Źdèwc âkeÐnoic åmileØn diĂ tä mhdemÐan ânorŘn eÖnoian âmoÈ
par+aÎtÀn; mèjhn dà kaÈ Õpnon åmoÐwc ânèdrø fulĹttomai. tä dà fobeØsjai màn îqlon,
fobeØsjai d+ârhmÐan, fobeØsjai dà ĆfulaxÐan, fobeØsjai dà kaÈ aÎtoÌc toÌc fulĹttontac,
kaÈ măt+Ćìplouc êqein âjèlein perÈ aÍtän măj+śplismènouc Źdèwc jeŘsjai, pÀc oÎk Ćrgalèon âstÈ prŘgma? êti dà xènoic màn mŘllon č polÐtaic pisteÔein, barbĹroic dà mŘllon
č ŞEllhsin, âpijumeØn dà toÌc màn âleujèrouc doÔlouc êqein, toÌc dà doÔlouc ĆnagkĹzesjai poieØn âleujèrouc, oÎ pĹnta soi taÜta dokeØ yuqĺc Ípä fìbwn katapeplhgmènhc
tekmăria eÚnai? í gè toi fìboc oÎ mìnon aÎtäc ânřn taØc yuqaØc luphrìc âstin, ĆllĂ kaÈ
pĹntwn tÀn Źdèwn sumparakoloujÀn lumeřn gÐgnetai.
Ćnjrÿpinoc 3 emberi
Łoploc 2 fegyvertelen
Ćpestèrhmai meg vagyok fosztva
Ćrgalèoc 3 fárasztó, borzasztó
Ź ĆfulaxÐa, ac az őrizet hiánya
å bÐoc, ou élet
âkeØnoc 3 az, amaz
åpìte âpijumăsaimi valahányszor vágytam
Ź âpijumÐa, ac vágy(akozás)
Ź ârhmÐa, ac egyedüllét, magány
å átaØroc, ou társ
Ź eÖnoia, ac jóindulat
Ź eÎfrosÔnh, hc öröm
ŹdÔc 3 (eØa, Ô) édes, kellemes
å Źlikiÿthc, ou kortárs
Ź ŹsuqÐa, ac nyugalom
Ź jalÐa, ac lakoma

katapeplhgmènoc 3 „megszállott”
Ź koÐth, hc lefekvés, ágy
å lumeÿn Ànoc tönkretevő
luphrìc 3 fájdalmas
mŘllon inkább
Ź mèjh, hc részegség
mèqri (+ gen.) -ig, amíg
xènoc 3 idegen
íte amikor
å îqloc, ou tömeg
pÀc hogyan?
tä sumpìsion, ou symposion, „ivászat”
tä tekmărion, ou bizonyíték
å Õpnoc, ou álom
å qorìc, oÜ kartánc
Ź űdă, ĺc ének

i

i
i
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I. Vonjon össze! Ügyeljen a hangsúlyra!
dhlìw, Ćnapterìeic, Ćnastomìei, dhlìomen, Ćnapterìete, dhlìousi, âdăloon, metemìrfoec, Ćnestìmoe

II. Jelölje a hangsúlyt!
Ź glÀtta, thn glwttan, thc glwtthc, tù glwttù
aÉ glwttai, tac glwttac, twn glwttwn, taic glwttaic

III. Adja meg a megszólító esetben álló szavakat (kifejezéseket) magyarul!
Példa: šgajè (Â Ćgajè) : baráto(cská)m! (vagy:) te jó ember! (gúnyosan is)
(
(
(
(
(
(

Â
Â
Â
Â
Â
Â

)
)
)
)
)
)

Łndrec >AjhnaØoi
Łndrec stratiÀtai
Łndrec dikastaÐ
Łndrec sÔmmaqoi
boulă
polØtai

(
(
(
(
(
(

Â
Â
Â
Â
Â
Â

)
)
)
)
)
)

SimwnÐdh
Łnjrwpe
PolÔeukte
Sÿkratec
Dhmìsjenec
basileÜ

IV. Melyik szó illik a mondatba?
1. Dĺlon gĹr, íti (taÜtĹ ŕ toÜtì ŕ aÕth) âstin Ź dikaiosÔnh (igazságosság).
2. >AllĹ, eÊ (boÔlei ŕ boÔletai ŕ boÔlesje), mène âpÈ tÄ strateÔmati, âgř d+ âjèlw
poreÔesjai.
3. (<Rătwr ŕ <Rătora ŕ <Rători) Łra qră se kaleØn?
4. OÎk âx Òsou, Â XenofÀn, âsmèn; sÌ màn gĂr âf+Ñppou æqň, âgř dà qalepÀc kĹmnw
tŸn ĆspÐda (fèronta ŕ fèrwn ŕ fèrousan).

V. Fordítsa görögre!
1. Sókratés nem érdemelt halált. 2. A hadvezér a katonáit az ellenség ellen vezeti. 3. Ez
a hadvezér, úgy tűnik, bolondul a nőkért (gunaimanăc 2). 4. Van egy hadvezérük, nagyon gonosz. 5. A katonának rosszul megy a sora. 6. A legtöbb embernek nehéz(séget
jelent), hogy igazságos dolgokat tegyen. 7. A jók gazdagság helyett mindig a tisztességre
törekszenek. 8. Csodáljuk a spártaiak vitézségét. 9. Az ajándékok meggyőzték a katonákat. 10. Homéros állítólag vak (tuflìc 3) volt. 11. Mi az? Mit akartok mondani?
12. Helené férje Menelaos volt. 13. Na és?!
VI. Párosítsa a megadott szavakat a magyar jelentésükkel!
(a) lóversenytér
(1) parajalĹssioc
(b) testőr
(2) logogrĹfoc
(c) beszédíró
(3) ĆnarqÐa
(d) bevezetés
(4) prìlogoc
(e) félisten
(5) dÿdeka
(f ) tengerparti
(6) trÐpouc
(g) háromláb(ú szék, üst)
(7) Éppìdromoc
(h) tizenkettő
(8) ŹmÐjeoc
(i) vezető nélküli állapot
(9) swmatofÔlax

ipf. coni.
A.
M.-P.
lÔw
lÔùc
lÔù
lÔwmen
lÔhte
lÔwsi(n)

lÔwmai
lÔù
lÔhtai
luÿmeja
lÔhsje
lÔwntai

i

i
i
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20 KritÐø toÜt+êstw tÄ kalÄ ŕ A derék Kritias egészségére!
Athén elvesztette a peloponnésosi háborút. A vereség után megbukott a demokrácia is: spártai segédlettel egy harminc oligarchából álló törvényhozó testület került Athén élére, hogy új
alkotmányt dolgozzon ki. Rémtetteik miatt őket nevezték utóbb a „harminc zsarnok”-nak.
Egyik vezérük a mérsékelt Théramenés volt, a másik Kritias, aki mivel sokat volt együtt filozófusokkal, âkaleØto Êdiÿthc màn ân filosìfoic, filìsofoc dà ân Êdiÿtaic. A harmincak
kezéhez sok vér tapadt, athéni polgárok és metoikosok vére. Amikor Théramenés már nem
tudta vállalni rémuralmuk jogtalanságait, szembefordult Kritiasszal. Kritias azonnal elfogatta Théramenést, elítéltette és kivégeztette. A drámai jelenetet Xenophón örökítette meg
Görög történetében, a Hellénikában.
EÚpe màn å KritÐac; ParadÐdomen ÍmØn, êfh, Jhramènhn toutonÈ katakekrimènon katĂ tän
nìmon; ÍmeØc dà labìntec kaÈ Ćpagagìntec oÝ deØ tĂ âk toÔtwn prĹttete1 . śc dà taÜta eÚpen, eÙlke màn Ćpä toÜ bwmoÜ å SĹturoc, eÙlkon dà oÉ Íphrètai. å dà Jhramènhc źsper
eÊkäc kaÈ jeoÌc âpekaleØto kaÈ Ćnjrÿpouc kajorŘn tĂ gignìmena. Ź dà boulŸ ŹsuqÐan
eÚqen, årÀsa kaÈ toÌc âpÈ toØc drufĹktoic åmoÐouc SatÔrú kaÈ tä êmprosjen toÜ bouleuthrÐou plĺrec tÀn frourÀn, kaÈ oÎk ĆgnooÜntec íti âgqeirÐdia êqontec parĺsan. oÉ
d+Ćpăgagon tän Łndra diĂ tĺc ĆgorŘc mĹla megĹlù tň fwnň dhloÜnta oÙa êpasqe. lègetai d+ãn ûĺma kaÈ toÜto aÎtoÜ. śc eÚpen å SĹturoc íti oÊmÿxoito, eÊ mŸ siwpăseien2 ,
âpăreto; ÇAn dà siwpÀ3 , oÎk Łr+, êfh, oÊmÿxomai? kaÈ âpeÐ ge Ćpojnďskein Ćnagkazìmenoc tä kÿneion êpie, tä leipìmenon êfasan ĆpokottabÐsanta eÊpeØn aÎtìn; KritÐø toÜt+
êstw tÄ kalÄ.
1 tegyétek

meg, amit kell

2 ha

nem hallgat el

Łn talán ha, ha
tä bouleutărion, ou tanácsháza
Ź boulă, ĺc (az ötszázak) tanács(a)
å bwmìc, oÜ oltár
å drÔfaktoc, ou korlát
tä âgqeirÐdion, ou tőr
eÊkìc illő; itt: történni szokott
eÊ mă ha nem
tä êmprosjen (+ gen.) előtér; előtti hely
êstw legyen
ŹsuqÐan êqei csendben marad

3 (casus

eventualis)

katakekrimènoc 3 elítélt
tä kÿneion, ou bürök(lé)
mĹla nagyon
oÙoc 3 milyen
plărhc 2 teli (amivel: gen.)
tä ûĺma, atoc mondás
oÉ Íphrètai, Àn a (törvény)szolgák
Ź frourĹ, Řc őrség
Ź fwnă, ĺc hang
źsper miként

– A mutatónévmások erősíthetők az -i elemmel: toutonÐ.
– A tagadószavak: oÎ és összetételei; a tiltószavak mŸ és összetételei. Ha az összetett tagadószó vagy tiltószó megelőzi az egyszerű tagadószót illetve tiltószót, akkor a mondat
nem tagadó vagy tiltó, hanem állító illetve parancsoló.
OÎk ĆfikneØtai oÎdeÐc. Nem érkezik meg senki.
OÎk ĆfikneØtai oÎdeÈc oÎdèpote. Nem érkezik meg soha senki.
OÎdeÈc oÎk ĆfikneØtai. Mindenki megérkezik.
ToÜt+oÎk oÚden oÎdeÐc. Ezt nem tudta senki.
– oÎ ĆgnooÜntec: az ilyen kettős tagadás erős állítás.

i
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I. Vonja szét az alakokat!
ânìsei, ŹgeØsje, fobeØtai, oÊkeØc, dietèlei, diateleØc âpijumeØte

II. Jelölje a hangsúlyt!
Ź jrÐx, thn triqa, thc triqoc, tù triqi
aÉ triqec, tac triqac, twn triqwn, taic jrixi(n)

III. Párosítsa a kifejezéseket!
(a) háromszor egy évben
(b) napnyugta előtt
(c) nem sokkal később
(d) hosszú ideig
(e) egész nap
(f ) évente
(g) a jövőben

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

makrìn qrìnon
prä dÔntoc ŹlÐou
katĂ êtoc
trÈc toÜ âniautoÜ
toÜ loipoÜ
Ćna pŘsan tŸn Źmèran
oÎ pollÄ Õsteron

IV. Melyik szó illik a mondatba?
1. >Egř dè (se ŕ sou ŕ soi), Â SeÔjh, dÐdwmi (âmautän ŕ seautän ŕ áautän) kaÈ toÌc
âmoÌc toÔtouc átaÐrouc fÐlouc eÚnai pistoÔc.
2. EÚqe dà Ź KÐlissa fulakŸn perÈ (aÍtăn ŕ aÎtăn) .
3. KĹllistìn te kaÈ Łriston kaÈ ądiston Ćpä gewrgÐac tän bÐon (poieØn ŕ poieØsjai).
4. AÎtäc d+oÎk (êfh ŕ êfamen ŕ êfasan) Êènai.
5. <O dà >Orìntac grĹfei âpistolŸn parĂ basilèa, íti ąxoi êqwn Éppèac śc Ńn dÔnhtai
(polloÔc ŕ pleÐouc ŕ pleÐstouc).
6. <O KÜroc eÊc fugŸn êtreye toÌc áxakisqilÐouc, kaÈ ĆpokteØnai lègetai aÎtäc (tÄ ŕ
tň) áautoÜ qeirÈ tän >Artagèrshn (tän ŕ tÀn) Łrqonta aÎtÀn.

V. Melyik a kakukktojás, és miért?
ŽlÐjioc ŕ kainìc ŕ xhrìc ŕ sÔmmaqoc

VI. Fordítsa görögre!
1. Ez a katona bátrabb, mint a többi. 2. A katonák nem
engedelmeskednek a gyáva hadvezérnek. 3. A hadvezér
megparancsolja a katonáknak, hogy keljenek át a folyón.
4. A perzsa király katonái nem bátrabbak, mint a görögök. 5. A hadvezér gyorsabban menekült el, mint a katonák többsége. 6. Ezek a katonák sokkal bátrabbak, mint
azok. 7. Az athéniak hadvezére a legbölcsebb. 8. Az athéniak közül a hadvezér a leggyávább. 9. Ez a katona ölte
meg a legtöbb ellenséget. 10. A szónokok gyakran nem
mondanak igazat.

A.

ao. coni.
M.-P.

lÔsw
lÔsùc
lÔsù
lÔswmen
lÔshte
lÔswsi(n)

lÔswmai
lÔsù
lÔshtai
lusÿmeja
lÔshsje
lÔswntai

i
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21 <H grafŸ katĂ CwkrĹtouc ŕ A Sókratés elleni vád
Az athéni Sókratés fiatal korában természetbölcselettel foglalkozott; később, ahogy Cicero
mondja, a filozófiát az égből az emberek házaiba lehozva azt kutatta, hogy mi az Ćretă,
tanítható-e, s ha igen, miképp. Soha nem írt semmit, mert mint mondta, ő maga semmit sem tud, csak azt, hogy semmit sem tud. Néhány évvel a peloponnésosi háború után
egy bizonyos Melétos azzal vádolta meg a hetvenéves Sókratést, hogy tanításával megrontja
az ifjakat, és nem hisz a város isteneiben. Egy ötszázegy tagú esküdtbíróság halálra ítélte
Sókratést, aki a börtönből nem szökött meg, noha lett volna rá mód. Baráti körben, a lélek halhatatlanságáról beszélgetve itta ki a méregpoharat. Kivégzése után tanítványai, Platón
és Xenophón fiktív védőbeszédekben próbálták igazolni az ellene fölhozott vádak alaptalan
voltát.
PollĹkic âjaÔmasa tÐsi potà lìgoic >AjhnaÐouc êpeisan oÉ grayĹmenoi SwkrĹthn śc
Łxioc eÒh janĹtou tň pìlei. <H màn gĂr grafŸ kat+aÎtoÜ toiĹde łn; ĆdikeØ CwkrĹthc,
oÏc màn Ź pìlic nomÐzei jeoÌc oÎ nomÐzwn, étera dà kainĂ daimìnia eÊsfèrwn; ĆdikeØ dà
kaÈ toÌc nèouc diafjeÐrwn. PrÀton màn oÞn śc oÎk ânìmizen oÏc Ź pìlic nomÐzei jeoÌc
poÐú âqrăsanto tekmhrÐú; jÔwn te gĂr faneräc łn pollĹkic màn oÒkoi, pollĹkic dà âpÈ
tÀn koinÀn tĺc pìlewc bwmÀn, kaÈ mantikď qrÿmenoc oÎk ĆfanŸc łn.
Ćfanăc 2 nem látható
>AjhnaØoc 3 athéni
Ź grafă, ĺc (köz)vád
oÉ grayĹmenoi, wn a vádlók
tä daimìnion, ou istenség, emberfölötti lény
å jĹnatoc, ou halál
katĹ (+ gen.) ellen

koinìc 3 közös, nyilvános
Ź mantikă, ĺc jóslás
oÒkoi otthon
poØoc 3 milyen, miféle
toiìsde, toiĹde, toiìnde ilyenféle
fanerìc 3 jól látható, közismert

– A fanerìc eÊmi, dĺlìc eÊmi, faÐnomai igei kifejezéseket személyesen szerkeszti a görög:
akiről/amiről nyilvánvaló valami, az a kifejezés alanya, ami pedig nyilvánvaló róla, azt
az alannyal egyeztetett participium fejezi ki.
– oÎk ĆfanŸc łn + pt.: (erős) állítás, ugyanúgy szerkeszve, mint az előző pontban.
– A óhajtás módja az optativus (1) eÊje vagy eÊ gĹr módosítószóval vagy (2) enélkül.
Tagadása: mă.
– A parancsot az imperativus fejezi ki.
– A tiltás kifejezése: (1) mă + imperativus ipf.; vagy (2) mă + coni. ao.
– Az első személyű felszólítás módja: coni. (hortativus). Tagadása: mă.
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I. Vonja szét az alakokat!
oÊkoÜsin, űkoÜmen, ânìsoun, âfoboÔmeja, filÀ, dieteloÜmen

II. Jelölje a hangsúlyt!
Ź măthr, thn mhtera, thc mhtroc, tù mhtri
aÉ mhterec, tac mhterac, twn mhterwn, taic mhtrasin

III. Párosítsa a kifejezéseket!
(a) reménytelenül
(b) emiatt
(c) az apjáról
(d) az anyjáért
(e) ráadásul
(f ) pénzért
(g) Solón korában

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

diĂ taÜta
präc toÔtoic
qrhmĹtwn éneka
âpÈ Sìlwnoc
Łneu âlpÐdoc
Ípàr tĺc mhtrìc
perÈ toÜ patrìc

IV. Melyik szó illik a mondatba?
1. MeØzon mèn famen kakän tä (ĆdikeØ ŕ ĆdikeØn), êlatton dà tä ĆdikeØsjai.
2. OÖtoi (bizony nem) >AjhnaØoi dÐkhn aÎtŸn kaloÜsin, ĆllĂ (diabolăn ŕ grafăn ŕ
kathgorÐan).
3. XenofÀn tä ąmisu (tä strĹteuma ŕ toÜ strateÔmatoc ŕ tÀn stratiwtÀn) katèlipe
fulĹttein tä stratìpedon.
4. >AdikeØte, Â Łndrec >AjhnaØoi, (pìlemon ŕ polèmou ŕ polèmioi) Łrqontec kaÈ spondĂc
(lÔontec ŕ lÔontac).
5. PĹntec gĂr Łra (tĂ ĆgajĂ ŕ tÀn ĆgajÀn ŕ toØc ĆgajoØc) âpijumoÜsin.

V. Fordítsa görögre!
1. A lehető (śc) legjobbakká akarunk válni. 2. A
régi hadvezérek bátrabbak voltak a maiaknál.
3. Nem ez történt. 4. A görögök nem gyávábbak a barbároknál. 5. A mi hadvezérünk bátrabb, mint a tiétek. 6. Ezt könnyebb mondani,
mint megtenni. 7. Ennek a hadvezérnek több
katonája van, mint annak. 8. Ma ezt mondod,
holnap meg azt. 9. Én vagyok a legjobb a hadvezérek között. 10. Nem minden katona engedelmeskedik ugyannak a hadvezérnek.

ao. opt. A. és M.
lÔsaimi
lÔsaic
lÔsai
lÔsaimen
lÔsaite
lÔsaien

lusaÐmhn
lÔsaio
lÔsaito
lusaÐmeja
lÔsaisje
lÔsainto

i

i
i

i

i
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22 EÊ âboÔleto ŕ Ha akarta
A vádló szavai után kapott szót Sókratés. A tanítványok védőbeszédeiből következtetve először a róla kialakult előítéletekről beszélt. Ezek, érvelt, két okból erednek. Aristophanés
egyik korai komédiájában, a Felhőkben úgy léptette föl őt a színpadon, mint aki a gyengébb
érvet erősebbé tudja tenni, és erre jó pénzért bárkit hajlandó meg is tanítani – azaz szofistaként. A másik ok: egy barátja Delphoiban azt a kérdést tette fel, van-e bölcsebb ember
Sókratésnál. A Pythia azt válaszolta, hogy nincs, ő a legbölcsebb. Sókratés ezután sorra járta
azokat, akiket bölcsnek tartottak. Kérdései nyomán azonban kiderült, hogy ezek a bölcsek
semmit sem tudnak, tehát ő annyival bölcsebb náluk, hogy legalább ezt tudja magáról. Az
athéniak többsége így valószínűleg kellemetlen kötekedőnek tartotta Sókratést.
>All+âgÿ, Â Łndrec, toÜto màn prÀton jaumĹzw Melătou, ítú potà gnoÌc1 lègei śc âgř oÏc Ź pìlic nomÐzei jeoÌc oÎ nomÐzw; âpeÈ jÔontĹ gè me ân taØc koinaØc áortaØc kaÈ
âpÈ tÀn dhmosÐwn bwmÀn kaÈ oÉ Łlloi oÉ paratugqĹnontec áÿrwn2 kaÈ aÎtäc Mèlhtoc,
eÊ âboÔleto. kainĹ ge mŸn daimìnia pÀc Ńn âgř eÊsfèroimi lègwn íti jeoÜ moi fwnŸ
faÐnetai shmaÐnousa í ti qrŸ poieØn? kaÈ gĂr oÉ fjìggoic oÊwnÀn kaÈ oÉ fămaic Ćnjrÿpwn qrÿmenoi fwnaØc dăpou3 tekmaÐrontai. brontĂc dà Ćmfilèxei tic č mŸ fwneØn č mŸ
mègiston oÊwnistărion eÚnai? Ź dà PujoØ ân tÄ trÐpodi Éèreia4 oÎ kaÈ aÎtŸ fwnň tĂ parĂ toÜ jeoÜ5 diaggèllei? ĆllĂ mèntoi kaÈ tä proeidènai ge tän jeän tä mèllon kaÈ tä
proshmaÐnein Å boÔletai, kaÈ toÜto, źsper âgÿ fhmi, oÕtw pĹntec kaÈ lègousi kaÈ nomÐzousin. Ćll+oÉ màn oÊwnoÔc te kaÈ fămac kaÈ sumbìlouc te kaÈ mĹnteic ænomĹzousi
toÌc proshmaÐnontac eÚnai, âgř dà toÜto daimìnion kalÀ kaÈ oÚmai oÕtwc ænomĹzwn kaÈ
Ćlhjèstera kaÈ åsiÿtera lègein tÀn toØc îrnisin Ćnatijèntwn tŸn tÀn jeÀn dÔnamin. źc
ge mŸn oÎ yeÔdomai katĂ6 toÜ jeoÜ, kaÈ toÜt+êqw tekmărion; kaÈ gĂr tÀn fÐlwn polloØc dŸ âxaggeÐlac tĂ toÜ jeoÜ sumbouleÔmata oÎdepÿpote7 yeusĹmenoc âfĹnhn. âpeÈ
dà taÜta ĆkoÔontec oÉ dikastaÈ âjorÔboun, oÉ màn ĆpistoÜntec toØc legomènoic, oÉ dà kaÈ
fjonoÜntec, eÊ kaÈ parĂ jeÀn meizìnwn č aÎtoÈ tugqĹnoi, pĹlin eÊpeØn tän SwkrĹthn;
ŮAge8 dŸ ĆkoÔsate9 kaÈ Łlla, Ñna10 êti mŘllon oÉ boulìmenoi ÍmÀn ĆpistÀsi tÄ âmà
tetimĺsjai11 Ípä daimìnwn. QairefÀntoc gĹr pote âperwtÀntoc ân DelfoØc perÈ âmoÜ
pollÀn parìntwn ĆneØlen å >Apìllwn mhdèna eÚnai Ćnjrÿpwn âmoÜ măte âleujeriÿteron
măte dikaiìteron măte swfronèsteron12 .
1 vajon

honnan tudva 2 årĹw praet. ipf. pl. 3. 3 kétségkívül 4 a Pythóban (= Delphoiban) a tri5 isteni jelek, üzenetek
6 (+ gen.) illetően
7 még sohasem
8 nosza, nohát
puson (ülő) papnő
9 hallgassátok meg 10 (+ coni.) hogy 11 tä âmà tetimĺsjai megbecsülésben van részem 12 „bölcsebb”

Ćlhjèsteroc 3 igazabb
Ź brontă, ĺc mennydörgés
å daÐmwn, onoc emberfölötti lény
dhmìsioc 3 közös(ségi)
å dikastăc, oÜ bíró
dÐkaioc 3 igazságos
Ź dÔnamic, ewc erő
âleujèrioc 3 âleÔjeroc-hoz méltó
å/Ź mĹntic, ewc jós, jósnő
mègistoc 3 legnagyobb

tä mèllon, ontoc a jövő
mhdeÐc 3 senki
tä oÊwnistărion, ou jósjel (madártól)
å oÊwnìc, oÜ (jós)madár
åsiÿteroc 3 jámborabb
å sÔmboloc, ou jósjel, előjel
tä sumboÔleuma, atoc tanács
å trÐpouc, podoc háromlábú szék
Ź fămh, hc jóslat
å fjìggoc, ou hang, csicsergés

i

i
i

i

i
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Olvasmányok
I. Vonja szét az alakokat!
timŤc, årÀ, âbìa, årÀmen, timÀsi, âbìwn, timŘte

II. Jelölje a hangsúlyt!
bèltion, beltion, beltionoc, beltioni
beltiona (beltiw), beltiona (beltiw), beltionwn, beltiosi(n)

III. Melyik szó illik a mondatba?
1. (<Egř ŕ CÌ) kaÈ pìlewc (mègistoc ŕ megÐstou ŕ megÐsthc) eÚ kaÈ parĂ SeÔjù tä (sän
ŕ Źmèteron) înoma mègistìn âsti.
2. ŮAndrec stratiÀtai, (oÎ ŕ mŸ) jaumĹzete, íti qalepÀc fèrw toØc paroÜsi prĹgmasin.
3. ŮAndrec sÔmmaqoi, Ćnjrÿpinon tä gegenhmènon; tä gĂr ĄmartĹnein Ćnjrÿpouc întac
(mŸ ŕ oÎdàn ŕ mhdàn) oÚmai jaumastìn.
4. OÉ d+Źgemìnec, (ŹmeØc ŕ oË ŕ oÏc) êqomen, (oÖ ŕ mă) fasin eÚnai Łllhn ådìn.
5. >AllĂ dŸ jeoÌc oÖte lanjĹnein oÖte biĹsasjai (oÎ ŕ ( ∅ ) ŕ mŸ) dunatìn.

IV. Fordítsa görögre!
1. Az a katona bátor, emez itt gyáva. 2. A katonának bátornak kell lennie. 3. Illő, hogy
a katona bátor legyen. 4. A gyáva katona is azt mondta, hogy ő bátor. 5. Más a bátorság, és más a gyávaság. 6. Ki a bátor, és mi a bátorság? 7. Hogyan lehetünk jó katonák?
8. A hadvezér legyen bátor! 9. Ez a katona bátran harcol, noha (kaÐper + pt.) beteg.
10. A szövetségesek közül sokan elestek. 11. Mint némelyek mondják, voltak költők
Homéros előtt is.

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.
sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.
sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

ind.

ind.

coni.

lÔw
lÔeic
lÔei
lÔomen
lÔete
lÔousi
lÔsw
lÔseic
lÔsei
lÔsomen
lÔsete
lÔsousi

êluon
êluec
êlue(n)
âlÔomen
âlÔete
êluon

lÔw
lÔùc
lÔù
lÔwmen
lÔhte
lÔwsi

activum
opt.

lÔoimi
lÔoic
lÔoi
lÔoimen
lÔoite
lÔoien
lÔsoimi
lÔsoic
lÔsoi
lÔsoimen
lÔsoite
lÔsoien
êlusa
lÔsw
lÔsaimi
êlusac
lÔsùc
lÔsaic, lÔseiac
êluse(n) lÔsù
lÔsai, lÔseie(n)
âlÔsamen lÔswmen lÔsaimen
âlÔsate lÔshte
lÔsaite
êlusan
lÔswsi(n) lÔsaien, lÔseian

imper.

inf. és pt.

lÜe
luètw

lÔein

lÔete
luìntwn

lÔwn
lÔousa
lÜon
lÔsein
lÔswn
lÔsousa
lÜson

lÜson
lusĹtw

lÜsai

lÔsac
lÔsate
lÔsasa
lusĹntwn lÜsan

i

i
i

i
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23 Kèrdoc å jĹnatoc ŕ Nyereség a halál
A védőbeszéd meghallgatása után a bírák leadták szavazataikat, hogy bűnös-e a vádlott, vagy
ártatlan. A szavazatok összeszámlálása után, ha a bírák többsége felmentette a vádlottat, a
per véget ért. Ha a szavazatok többsége a vádlottat bűnösnek nyilvánította, a vád és a védelem javaslatot tett a büntetésre. Ezután a bírák ismét szavaztak, hogy a két javasolt büntetés
közül melyiket róják a vádlottra. Sókratés perében az első szavazás eredménye: Sókratést
281:220 arányban bűnösnek találták. A vád halálbüntetést kért. Platón védőbeszéde szerint Sókratés először azt akarta kérni, hogy élete végéig ingyen étkezhessen a Prytaneionban,
majd ezt barátai unszolására pénzbüntetésre módosította. A második szavazás eredménye:
361 szavazat: halál, 140 szavazat: pénzbüntetés.
>Ennoăswmen dà kaÈ tňde śc pollŸ âlpÐc âstin Ćgajän aÎtä eÚnai. duoØn gĂr jĹterìn
âstin tä tejnĹnai; č gĂr oÙon mhdàn eÚnai mhdà aÒsjhsin mhdemÐan mhdenäc êqein tän tejneÀta, č katĂ tĂ legìmena metabolă tic tugqĹnei oÞsa kaÈ metoÐkhsic tň yuqň toÜ tìpou
toÜ ânjènde eÊc Łllon tìpon. kaÈ eÒte dŸ mhdemÐa aÒsjhsÐc âstin Ćll+oÙon Õpnoc âpeidĹn
tic kajeÔdwn mhd+înar mhdàn årŤ, jaumĹsion kèrdoc Ńn eÒh å jĹnatoc ŕ âgř gĂr Ńn oÚmai, eÒ tina âklexĹmenon dèoi taÔthn tŸn nÔkta ân ŋ oÕtw katèdarjen źste mhdà înar
ÊdeØn, kaÈ tĂc Łllac nÔktac te kaÈ Źmèrac tĂc toÜ bÐou toÜ áautoÜ Ćntiparajènta taÔtù
tň nuktÈ dèoi skeyĹmenon eÊpeØn pìsac Łmeinon kaÈ ądion Źmèrac kaÈ nÔktac taÔthc tĺc
nuktäc bebÐwken ân tÄ áautoÜ bÐú, oÚmai Ńn mŸ íti Êdiÿthn tinĹ, ĆllĂ tän mègan basilèa
eÎarijmătouc Ńn eÍreØn aÎtän taÔtac präc tĂc Łllac Źmèrac kaÈ nÔktac ŕ eÊ oÞn toioÜton å jĹnatìc âstin, kèrdoc êgwge lègw; kaÈ gĂr oÎdàn pleÐwn å pŘc qrìnoc faÐnetai
oÕtw dŸ eÚnai č mÐa nÔx. eÊ d+aÞ oÙon ĆpodhmĺsaÐ âstin å jĹnatoc ânjènde eÊc Łllon tìpon, kaÈ Ćlhjĺ âstin tĂ legìmena, śc Łra âkeØ eÊsi pĹntec oÉ tejneÀtec, tÐ meØzon Ćgajän
toÔtou eÒh Łn, Â Łndrec dikastaÐ?
Ćgajìc 3 jó
Ź aÒsjhsic, ewc érzékelés
ĆmeÐnwn 2 jobb (aminél: gen.)
Łmeinon jobban
Łra tudniillik, azaz
aÞ viszont
å (mègac) basileÔc, èwc a (perzsa) király
duoØn jĹteron két dolog közül valamelyik
eÒte akár
âkeØ ott
âpeidĹn miután
eÎarÐjmhtoc 2 könnyen megszámlálható
č vagy (választó kötőszó)
ądion kellemesebben
jaumĹsioc 3 csodálatos

katĂ tĂ legìmena mint mondják
tä kèrdoc, ouc nyereség
Ź metabolă, ĺc átváltozás
Ź metoÐkhsic, ewc átköltözés (ahonnan:

gen.)
oÙon olyan mint
tä înar, æneÐratoc álom(kép)
(oÎdàn) pleÐwn 2 (semmivel sem) több
prìc (+ acc.) képest
å tejneÿc, Àtoc halott
kaÈ tňde másfelől is
å tìpoc, ou hely
å Õpnoc, ou alvás, álom
źste hogy, úgyhogy

i

i
i

i
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Olvasmányok
I. Vonja szét az alakokat!
metamorfoØ, ĆnapteroÜmen, Ćnaptèrou, metemìrfoun, metamorfoÜmen

II. Jelölje a hangsúlyt!
leipein, leipwn, leipousa, leipon, leipesjai
lipein, lipwn, lipousa, lipon, lipesjai

III. Párosítsa a kifejezéseket!
(a) a következő nyáron
(b) a hadvezérek megölése miatt
(c) a hajó közeledtére
(d) a hadvezér kérdésére
(e) a többiek megmenekülése után
(f ) Miltiadés vezetésével
(g) ezek után

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

strathgoÜntoc toÜ MiltiĹdou
toÔtwn genomènwn
toÜ âpigenomènou jèrouc
Ćpojanìntwn tÀn strathgÀn
âromènou toÜ strathgoÜ
tĺc neřc proserqomènhc
swjèntwn tÀn Łllwn

IV. Fordítsa görögre!
1. Szégyen a futás, de hasznos. 2. A hadvezérnek sok barátja volt. 3. A bátor katona
legyőzi a nehézségeket. 4. Sokaknak megárt a győzelem. 5. Hol vannak a hadvezérek?
6. Még a katonáim sem hisznek nekem. 7. A hadvezér tiszteli a bátor katonákat. 8. A
katonák nem akarnak engedelmeskedni a hadvezérnek. 9. Ez a nyelv nekem eléggé (ÉkanÀc) ismerős (gnÿrimoc 2). Gyakran hallom és beszélem. 10. Meg akarjuk menteni
(sĳzw) a várost.
medium
ind.
ind.
coni.
opt.
imper.
inf. és pt.
sg. 1. lÔomai
âluìmhn
lÔwmai
luoÐmhn
2. lÔù (-ei) âlÔou
lÔù
lÔoio
lÔou
lÔesjai
3. lÔetai
âlÔeto
lÔhtai
lÔoito
luèsjw
pl. 1. luìmeja âluìmeja luÿmeja luoÐmeja
luìmenoc
2. lÔesje
âlÔesje
lÔhsje
lÔoisje
lÔesje
luomènh
3. lÔontai
âlÔonto
lÔwntai lÔointo
luèsjwn luìmenon
sg. 1. lÔsomai
lusoÐmhn
2. lÔsù (-ei)
lÔsoio
lÔsesjai
3. lÔsetai
lÔsoito
pl. 1. lusìmeja
lusoÐmeja
lusìmenoc
2. lÔsesje
lÔsoisje
lusomènh
3. lÔsontai
lÔsointo
lusìmenon
sg. 1.
âlusĹmhn lÔswmai lusaÐmhn
2.
âlÔsw
lÔsù
lÔsaio
lÜsai
lÔsasjai
3.
âlÔsato
lÔshtai lÔsaito
lusĹsjw
pl. 1.
âlusĹmeja lusÿmeja lusaÐmeja
lusĹmenoc
2.
âlÔsasje lÔshsje lÔsaisje lÔsasje lusamènh
3.
âlÔsanto lÔswntai lÔsainto lusĹsjwn lusĹmenon

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 58 — #58

i

58

i

Olvasmányok

24 ŮAdhlon pantÈ plŸn č tÄ jeÄ ŕ Csak az isten tudja
Az ítélet kihirdetése után Platón védőbeszédében Sókratés még egyszer szól a bírákhoz, és a
halálról beszél. A halállal kapcsolatban, mondja, az emberek többsége ugyanazt a hibát követi el, mint az élet egyéb területein: úgy tesznek, mintha tudnának, holott nem tudnak,
tudatlanságuk miatt pedig valami rossznak vélik a halált. A halál azonban nem lehet rossz,
hanem inkább valami jó, hiszen a benne élő daimonion, aki soha semmit nem parancsol,
csak tilt, nem térítette el őt attól, hogy a bíróságra jöjjön, és beszéd közben sem figyelmeztette őt, hogy ne úgy beszéljen, ahogyan beszélt. A halál tehát valami jó dolog kell hogy
legyen. Sókratést ezután a börtönöket felügyelő hivatalnokok, a tizenegyek elvezetik, a bírák
pedig felveszik a három obolos napidíjat, és hazamennek.
>AllĂ kaÈ ÍmŘc qră, Â Łndrec dikastaÐ, eÎèlpidac eÚnai präc tän jĹnaton, kaÈ én ti toÜto
dianoeØsjai Ćlhjèc, íti oÎk êstin ĆndrÈ ĆgajÄ kakän oÎdàn oÖte zÀnti oÖte teleutăsanti,
oÎdà ĆmeleØtai Ípä jeÀn tĂ toÔtou prĹgmata; oÎdà tĂ âmĂ nÜn Ćpä toÜ aÎtomĹtou gègonen, ĆllĹ moi dĺlìn âsti toÜto, íti ćdh tejnĹnai kaÈ ĆphllĹqjai pragmĹtwn bèltion łn
moi. diĂ toÜto kaÈ âmà oÎdamoÜ Ćpètreyen tä shmeØon, kaÈ êgwge toØc katayhfisamènoic
mou kaÈ toØc kathgìroic oÎ pĹnu qalepaÐnw. kaÐtoi oÎ taÔtù tň dianoÐø kateyhfÐzontì
mou kaÈ kathgìroun, Ćll+oÊìmenoi blĹptein; toÜto aÎtoØc Łxion mèmfesjai. tosìnde mèntoi aÎtÀn dèomai; toÌc ÍeØc mou, âpeidĂn Źbăswsi, timwrăsasje, Â Łndrec, taÎtĂ taÜta
lupoÜntec Ľper âgř ÍmŘc âlÔpoun, âĂn ÍmØn dokÀsin č qrhmĹtwn č Łllou tou prìteron âpimeleØsjai č Ćretĺc, kaÈ âĂn dokÀsÐ ti eÚnai mhdàn întec, æneidÐzete aÎtoØc źsper
âgř ÍmØn, íti oÎk âpimeloÜntai Án deØ, kaÈ oÒontaÐ ti eÚnai întec oÎdenäc Łxioi. kaÈ âĂn
taÜta poiĺte, dÐkaia peponjřc âgř êsomai Íf+ÍmÀn aÎtìc te kaÈ oÉ ÍeØc. ĆllĂ gĂr ćdh
źra Ćpiènai, âmoÈ màn Ćpojanoumènú, ÍmØn dà biwsomènoic; åpìteroi dà ŹmÀn êrqontai
âpÈ Łmeinon prŘgma, Łdhlon pantÈ plŸn č tÄ jeÄ.
Łdhloc 2 nem világos; bizonytalan
Ľper amint, miként
Ćpä toÜ aÎtomĹtou véletlenül
beltÐwn 2 jobb
bèltiìn âsti(n) előnyösebb
Ź diĹnoia, ac meggondolás
dĺlìn âstin, íti világos, hogy
âĹn ha
eÖelpic 2 (i) jó reménnyel lévő
kaÐtoi ámbár
å katăgoroc, ou vádló

åpìteroc 3 melyik (kettő közül)
oÎdamoÜ sehol; egyáltalán nem
plŸn ć kivéve
prìteron előbb; inkább
tä shmeØon, ou jel
taÎtĂ taÜta ugyanúgy
tosìsde, tosăde, tosìnde annyi
å uÉìc, oÜ fia
oÉ ÍeØc mou a fiaim
Ź źra, ac időszak, évszak
źra Ćpiènai ideje menni

i

i
i
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I. Jelölje a hangsúlyt!

i

lusai, Ćggeilai, grayai, pemyac, pemyasa, pemyan

II. Megválasztani valakit valamivé (acc. névelő nélkül)
1. OÉ stratiÀtai tän Dhmosjènhn eÑlonto (hadvezérré).
2. OÉ >AjhnaØoi toÌc ĆrÐstouc eÑlonto (vezetőkké).
3. ToiaÜta dà ĆkoÔsasa Ź pìlic >AghsÐlaon eÑlonto (királlyá).
III. Melyik a kakukktojás, és miért?
IV. Párosítsa a kifejezéseket!
(a) az ő vezetésével
(b) miután meghozta törvényeit
(c) miután az athéniak közelebb jöttek
(d) távollétemben
(e) a tél elején
(f ) sokak jelenlétében
(g) miközben a bentlévők védekeztek
(h) a hadvezér eleste miatt
V. Képezze az alakokat!
bĹllw ao. coni. A. sg. 2.:
grĹfw ao. ind. P. sg. 3.:

qÀrai ŕ eÎfrosÔnai ŕ Árai ŕ Éèreiai

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

pollÀn parìntwn
Ćpeljìntoc âmoÜ
Ćrqomènou qeimÀnoc
toÜ strathgoÜ pesìntoc
Źgoumènou aÎtoÜ
nomojetăsantoc aÎtoÜ
tÀn >AjhnaÐwn âggÌc genomènwn
Ćmunomènwn tÀn êndon

Łgw ao. ind. P. pl. 3.:
speÐrw inf. ao. A.:

VI. Fordítsa görögre!
1. Ilyen helyzetben (ân tÄ toioÔtú) nehéz bátornak lenni. 2. Ők az én barátaim. 3. Háború lesz. 4. A sziget gazdag és boldog. 5. Itt fürdenek az előkelők (eÎgenăc 2). 6. A görög
ma is rázza a fejét ((kata)neÔw) , mikor igent mond (Ćpodèqomai: helyesel), és bólint (ĆnaneÔw) , mikor tagad (Ćrnèomai). 7. A hadvezér nem menekült el, hanem a katonákkal
maradt. 8. Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. 9. Hová futtok, katonák? 10. Itt
vagyok, vezérem! 11. Maga a hadvezér is megbetegedett és meghalt. 12. Miért mondod
ezt?
passivum
fut. ind.
ao. ind. coni.
opt.
imper.
inf. és pt.
sg. 1. lujăsomai
lujhsoÐmhn
2. lujăsù (-ei)
lujăsoio
lujăsesjai
3. lujăsetai
lujăsoito
pl. 1. lujhsìmeja
lujhsoÐmeja
lujhsìmenoc
2. lujăsesje
lujăsoisje
lujhsomènh
3. lujăsontai
lujăsointo
lujhsìmenon
sg. 1.
âlÔjhn
lujÀ
lujeÐhn
2.
âlÔjhc
lujňc
lujeÐhc
lÔjhti
lujĺnai
3.
âlÔjh
lujň
lujeÐh
lujătw
pl. 1.
âlÔjhmen lujÀmen lujeØmen, lujeÐhmen
lujeÐc
2.
âlÔjhte lujĺte
lujeØte, lujeÐhte
lÔjhte
lujeØsa
3.
âlÔjhsan lujÀsi(n) lujeØen, lÔjeÐhsan lujèntwn lujèn

i
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25 Polèmou întoc ŕ Midőn a dórok és az athéniak hadban álltak
Deukalión és Pyrrha fia volt Hellén. Hellén és Othréis gyermekei Xuthos, Aiolos, Dóros,
Xenopatra. Aiolos és Iphis fia Salmóneus. Salmóneus és Alkidiké gyermeke Tyró. Tyróé Poseidóntól Néleus. Néleus és Khlóris fia Periklymenos. Periklymenos és Peisidiké fia Bóros.
Bóros és Lysidiké fia Penthilos. Penthilos és Anchirrhoé fia Andropompos. Andropompos
és Eniokhé fia Melanthos. Ezé pedig Kodros. — Az ehhez hasonló leszármazási táblák a görög történetírás kezdetei. Az első, aki a genealogia mellett a történetírás másik alapelemét, a
földrajzi leírást is művelte, a milétosi Hekataios volt. Mindkét műve elveszett, de a Földleírás
töredékei mellett megvan a Geneélogiák eleje is: tĹde grĹfw, źc moi dokeØ Ćlhjèa eÚnai; oÉ
gĂr <Ellănwn lìgoi polloÐ te kaÈ geloØoi, śc âmoÈ faÐnontai, eÊsÐn.

MelĹnjou dà Kìdroc genìmenoc âkdèqetai tŸn basileÐan; çc kaÈ Ípàr tĺc patrÐdoc Ćpèjane trìpú toiÄde. polèmou toØc DwrieÜsin întoc präc >AjhnaÐouc, êqrhsen å jeäc toØc
DwrieÜsin aÉrăsein tĂc >Ajănac, eÊ Kìdron tän basilèa mŸ foneÔswsi. gnoÌc dà toÜto å
Kìdroc, steÐlac áautän eÎteleØ skeuň śc xulistŸn kaÈ drèpanon labřn âpÈ tän qĹraka
tÀn polemÐwn proďei. dÔo dà aÎtÄ ĆpanthsĹntwn polemÐwn tän màn éna patĹxac katèbalen, Ípä dà toÜ átèrou ĆgnohjeÈc ístic łn plhgeÈc Ćpèjane, katalipřn tŸn ĆrqŸn
Mèdonti tÄ presbutèrú tÀn paÐdwn.
aÉ >Ajĺnai, Àn Athén
Ź Ćrqă, ĺc uralom; kezdet
Ź basileÐa, ac királyság
tä drèpanon, ou görbe kés, sarló
oÉ DwrieØc, èwn dórok
eÎtelăc 2 olcsó, ócska
å xulistăc, ou rőzseszedő

ístic (ątic, í ti) hogy ki/mi; aki/ami csak
Ź patrÐc, Ðdoc haza
å pìlemoc, ou háború
presbÔteroc 3 idősebb
Ź skeuă, ĺc ruha, öltözet
Ípàr tĺc patrÐdoc a hazá(já)ért
å qĹrax, akoc sánc; tábor

– A dÔo számnév gen.-a duoØn mellett dÔo és duÀn alakban is előfordul.
– A mutató névmások: oÝtoc 3 (ez), íde 3 (ez itt), âkeØnoc 3 (az). Ezek a névmások a
névelős névszó előtt vagy után állnak. Eredetileg a névelő is mutató névmás volt. Ezt
az attikaiban is mutatja néhány megrögzült forma, melyek közül a legfontosabb: å3 mèn
... å3 dè ... A birtokos névmás általában névelővel áll. A 3. személyű birtokos névmás helyett a áautoÜ ill. az aÎtoÜ használatos. (A visszaható névmás gen.-ai a névelő és
a névszó között, a személyes névmások gen.-ai általában a névszó után állnak.)
– Egy cselekvés okát gyakran („kötőszóval” erősített) participium fejezi ki, de az ok kifejezhető mellékmondattal is, melynek kötőszava lehet: íti, diìti, śc, âpeÐ, âpeidă. Az
okhatározói mellékmondat állítmánya rendszerint kijelentő módban áll. A véleményes
okot tartalmazó mellékmondat állítmánya – főmondati múlt idejű állítmány után –
optativus (obliquus) is lehet.
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I. Fordítsa magyarra!
tĂ tĺc pìlewc :
zhmÐac Łxioc :
lègoi Łn tic:
lanjĹnw Ćpiÿn :
qaÐrw manjĹnwn :

II. Az eset megtartásával tegye egyes számba e
főneveket!
ĆgÀsi, êrga, Éppèac, Łstewn, boÜc

III. Xenophón mely műveiből valók az idézetek?
(1) Qalepän d+ ârÀ soi kaÈ Łllo pĹjhma, Â
SimwnÐdh, tÀn turĹnnwn.
(2) <O mèntoi XenofÀn ĆnagnoÌc tŸn âpistolŸn
ĆnakoinoÜtai SwkrĹtei tÄ >AjhnaÐú perÈ tĺc
poreÐac.
(3) >AllĂ gĂr íti màn ân SpĹrtù mĹlista peÐjontai taØc ĆrqaØc te kaÈ toØc nìmoic, Òsmen Ľpantec.
(4) TÄ màn oÞn prÿtú qrìnú å KritÐac tÄ Jhramènei åmognÿmwn te kaÈ fÐloc łn.
(5) <Wc d+aÞ taÜt+ĆkoÔsantec oÉ dikastaÈ êti
mŘllon âjorÔboun.
(6) Katestrèyato màn FrÔgac toÌc ân tň megĹlù
FrugÐø, katestrèyato dà Kappadìkac, ÍpoqeirÐouc d+âpoiăsato >ArabÐouc.

IV. Fordítsa görögre!
1. A sír, melyben nyugszik (= keØtai), egyszerű
(eÎtelăc 2). 2. Az emberek folyton beszélnek. 3.
Háborúk mindig voltak és lesznek. 4. Miután
a szövetségesek megérkeztek, a katonák bátrabban harcoltak. 5. A katonák közül sokan meghaltak. 6. Fáradtnak (kĹmnw) látszik. 7. Elmenekülni könnyebb, mint harcolni. 8. A bátorság hadvezéri erény. 9. Az oroszlán az állatok
királya. 10. A legjobb szónok maga is felszólalt. 11. Kyros tolmács segítségével beszélgetett
a görög hadvezérekkel.

Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź

jÔra
qÿra
Źmèra
Ćlăjeia
politeÐa
basÐleia
basileÐa
oÊkÐa
paideÐa
skÐa
strateÐa
stratiĹ
glÀtta
jĹlatta
tìlma
Ľmaxa
dìxa
moÜsa
nÐkh
fugă
gnÿmh
Ćretă
kìrh
mĹqh
tèqnh
timă
gĺ

ajtó
vidék
nap
igazság
alkotmány
királynő
királyság
ház(tartás)
nevelés
árnyék
hadjárat
hadsereg
nyelv
tenger
merészség
szekér
vélemény
múzsa
győzelem
menekülés
vélemény
kiválóság
lány
csata
mesterség
tisztelet
föld

Ľm+ŹlÐú
ĆmfÈ tän qeimÀna
ĆmfÈ eÒkosi
Ćn+<EllĹda
Łneu âmou
Łneu pìnou
ĆntÈ toÜ
ĆntÈ toÔtwn
ĆntÈ tÀn pìnwn
ĆntÈ fÐlwn
oÉ Ćpä PlĹtwnoc
Ćpä tĺc skhnĺc
Ćpä tĺc koÐthc
Ćpä toÜ bwmoÜ

reggel
tél közeledtén
kb. húsz
Hellas–szerte
tudtom nélkül
fáradság nélkül
mi helyett?
ezek helyett
fáradságáért
barátok helyett
P. tanítványai
a sátortól
az ágyról
az oltártól
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26 <IstorÐa ŕ A történetírás kezdetei
A historia szó (ÉstorÐa) jelentése kutatás, nyomozás, illetőleg a látottak vagy hallottak önálló
vizsgálata. Hérodotosnál a historia inkább maga a kutatás és a kutatás módszere, mintsem
az eredmény, s csak a negyedik századtól jelenti a ÉstorÐa az ember múltbeli cselekedeteit
megörökítő írott beszámolót, a történetírást. Ezt megelőzően még a szellemi érdeklődést
általában jelölte a szó, különösen azon tudományágak esetében, amelyeknek tárgya a jelenségek világa. A ÉstorÐa jelentéséből következik, hogy a görög történetírás, amely a görög
irodalom egyik autonóm műfaja, többnyire kortörténeti monográfia; a történetíró pedig a
bizonyítékokat a szemtanúk beszámolói és saját tapasztalatai alapján mérlegelve írja le saját
korának eseményeit, elsősorban a háborúkat.
ŮEforoc d+ân tň a’ tÀn <IstoriÀn trìpon tinĂ âxhgăsato, ân Å fhsÈ perÈ tÀn ĆrqaÐwn
pragmĹtwn toÌc newtèrouc diexèrqesjai; perÈ màn gĂr tÀn kaj+ŹmŘc gegenhmènwn fhsÐ
toÌc Ćkribèstata lègontac pistotĹtouc ŹgoÔmeja, perÈ dà tÀn palaiÀn toÌc oÕtw diexiìntac ĆpijanwtĹtouc eÚnai nomÐzomen, ÍpolambĹnontec oÖte tĂc prĹxeic ĄpĹsac oÖte
tÀn lìgwn toÌc pleÐstouc eÊkäc eÚnai mnhmoneÔesjai diĂ tosoÔtwn.
Ćkribèstata a legpontosabban
Ćkribăc 2 biztos, pontos
ĆpÐjanoc 2 nem meggyőző
Ćpijanÿtatoc 3 a legkevésbé megbízható
diĂ tosoÔtwn (qrìnwn) ilyen hosszú idő

után
tĂ gegenhmèna, wn események
eÊkìc (âstÐ) illő, valószínű

ân tň a’ (bÐblú) az első könyvben
ân Å amikor, ahol
kaj+ ŹmŘc a mi időnkben(i)
neÿteroc 3 ifjabb, újabb
pistìc 3 megbízható
pleØstoc 3 legtöbb
Ź prŘxic, ewc cselekvés, tett
å trìpoc, ou fordulat, hozzáállás

– A -tèoc végű adiectivum verbale szükségességet fejez ki. Fordítása: ... ni kell. Lehet
személyes, ekkor az alany van hangsúlyozva; lehet személytelen, ekkor magán a cselekvésen van a hangsúly.
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I. Alakítsa át a mondatokat a példa szerint!
DeØ ŹmŘc poieØn Č Ćn keleÔù Ź patrÐc.
(A haza minden előtt.)
<HmØn poihtèon Č Ćn keleÔù Ź patrÐc.
ÃA Ćn keleÔù Ź patrÐc poihtèa ŹmØn.
1. deØ ŹmŘc taÜta poieØn.
2. deØ ÍmŘc Êènai oÒkade.
3. deØ toÌc stratiÿtac bohjeØn.
4. deØ sà poieØn toÜto.
5. deØ ŹmŘc diabaÐnein tän potamìn
[Êtèoc, bohjhtèoc, diabatèoc]

II. Melyik szó illik a mondatba?
1. KaÈ prÀton màn präc toÌc JrŤkac (âpolèmhsa ŕ âpolemăsamen) kaÈ Ípàr (toÜ ŕ
tĺc) <EllĹdoc âtimwroÔmhn mej+ÍmÀn.
2. Präc taÜta oÉ bĹrbaroi polÌn qrìnon
dialeqjèntec Ćllăloic Ćpĺljon oÎdàn (ĆpokrÐnantec ŕ ĆpokrinĹmenoi).
3. >EpeÈ dà präc Źmèran łn, å XenofÀn (êpemyac ŕ pèmyac ŕ pemyĹsac) präc toÌc ĆsjenoÜntac toÌc newtĹtouc Ćnastăsantac âkèleuen ĆnagkĹzein proðènai.
4. OÉ dà ŞEllhnec, âpeidŸ tĂ ploØa ÉkanĂ
(dokeØ ŕ âdìkei) pareØnai, ĆnabĹntec êpleon
Źmèran kaÈ nÔkta pneÔmati kalÄ.
5. >Eljřn d+âkeØnoc [sc. å Źgemÿn] lègei,
íti (Łxwn ŕ Łxei ŕ ĆgĹgwn) aÎtoÌc pènte
ŹmerÀn eÊc qwrÐon, íjen (årŘn ŕ îyontai ŕ
eÚdon) jĹlattan.

III. Fordítsa görögre!
1. A katonák éjszaka érkeztek meg a folyóhoz. 2. A spártai hadvezérnek több katonája volt, mint az athéninak. 3. A király
lova a leggyorsabb. 4. Tavasszal a spártaiak
megtámadták az athéniakat. 5. A leggyávább állat a nyúl (å lagÿc). 6. A spártaiak
sok athénit öltek meg. 7. Ki vádolta be Sókratést? Valami Melétos nevű ifjú. 8. A katonák, mivel nem engedelmeskedtek (peisjèntec) a hadvezérnek, meghaltak. 9. A katonák a zsoldjukat kérték a hadvezértől. 10.
A krokodilnak sok foga van.

i

å nìmoc
å dĺmoc
å kÐndunoc
å potamìc
å pìlemoc
å Ćrijmìc
å loimìc
å îqloc
å bÐoc
å lÐjoc
å Õpnoc
å zúgrĹfoc
å æfjalmìc
å írkoc
å desmìc
å íroc
å purìc
å jeìc
tä jeØon
tä Éerìn
tä dÀron
tä êrgon
tä deØpnon
tä jhrÐon
tä prìswpon

törvény
nép
veszély
folyó
háború
szám
járvány
tömeg
élet(rajz)
kő
álom
festő
szem
eskü
börtön
határ(kő)
búza
isten
istenség
szentély
ajándék
munka, mű
vacsora
vadállat
arc

diĂ tÐ
diĂ toÜto
di+ĆsqolÐan
diĂ pollĹ
diĂ tŸn nìson
diĂ pantäc toÜ bÐou
di+ármhnèwc
di+Ćggèlou
diĂ toÔtwn
diĂ tĺc ĆgorŘc
eÊc tŸn pìlin
eÊc Łllon tìpon
eÊc MakedonÐan
eÊc tän kìlpon

miért
ezért
elfoglaltsága miatt
sok okból
betegség miatt
világéletében
tolmács útján
hírvívő útján
ezek segítségével
az agorán át
a városba
máshová
Makedóniába
az ölébe

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 64 — #64

i

64

i

Olvasmányok

27 <O kĹkistoc oÊkonìmoc ŕ A pénzügyi antitalentum
A negyedik századtól az ékesszólás mind nagyobb jelentőségre tett szert, és minden műfajon, így a történetíráson is rajtahagyta nyomát. A hagyomány szerint Philistos írt először a
szónoki szabályoknak megfelelő történeti munkát, de ez elveszett, akárcsak a kortárs történetírók alkotásai. E történetírók legjobbjai az athéni Isokratéstól tanulták az ékesszólás és
a próza mesterfogásait. A hagyomány szerint Isokratés tanítványa volt a század két legjelentősebb történetírója, a kyméi Ephoros és a khiosi Theopompos is. Theopompos Görög
történetében az athéni Thukydidés munkáját folytatta, míg másik művében, az ötvennyolc
könyvből álló Philippikában II. Philippos makedón király köré csoportosította az eseményeket. Theopompos művei elvesztek, nem utolsósorban éppen nagy terjedelmük miatt.
FÐlippoc âpeÈ âgkratŸc pollÀn âgèneto qrhmĹtwn, oÎk ĆnĹlwsen aÎtĂ taqèwc, Ćll+âxèbale kaÈ êrriye, pĹntwn Ćnjrÿpwn kĹkistoc żn oÊkonìmoc oÎ mìnon aÎtìc, ĆllĂ kaÈ
oÉ perÈ aÎtìn; ĄplÀc gĂr oÎdeÈc aÎtÀn ŽpÐstato zĺn ærjÀc oÎdà swfrìnwc oÊkeØn oÊkÐan. toÜ d+aÎtäc aÒtioc łn Łplhstoc kaÈ polutelŸc žn, proqeÐrwc Ľpanta poiÀn kaÈ
ktÿmenoc kaÈ didoÔc. stratiÿthc gĂr żn logÐzesjai tĂ prosiìnta kaÈ tĆnaliskìmena di+
ĆsqolÐan oÎk ŽdÔnato. êpeita d+oÉ átaØroi aÎtoÜ âk pollÀn tìpwn łsan sunerruhkìtec; oÉ màn gĂr âx aÎtĺc tĺc qÿrac, oÉ dà âk JettalÐac, oÉ dà âk tĺc Łllhc <EllĹdoc,
oÎk ĆristÐndhn âxeilegmènoi, Ćll+eÒ tic łn ân toØc ŞEllhsin č toØc barbĹroic lĹstauroc č bdeluräc č jrasÌc tän trìpon, oÝtoi sqedän Ľpantec eÊc MakedonÐan Ćjroisjèntec
átaØroi FilÐppou proshgoreÔonto.
aÒtioc 3 okozó/ja (aminek: gen.)
tĂ Ćnaliskìmena, wn kiadások
Łplhstoc 2 telhetetlen
ĄplÀc egyszerűen
ĆristÐndhn a kiválóság alapján
Ź ĆsqolÐa, ac elfoglaltság
bdelurìc 3 orcátlan
âgkratăc 2 erős; ura (aminek: gen.)
eÒ tic ha valaki
âxeilegmènoc 3 kiválasztott
jrasÔc 3 (eØa,Ô) bátor; nagyképű
kĹkistoc 3 legrosszabb
lĹstauroc 3 feslett, buja

oÊkÐan oÊkeØn háztartást vezetni, vagyont

kezelni
å oÊkonìmoc, ou háztartását vezető
oÉ perÈ aÎtìn kísérői
ærjÀc helyesen
oÎ mìnon ..., ĆllĂ kaÐ nemcsak ...,

hanem ... is
polutelăc 2 költekező
proqeÐrwc könnyelműen
tĂ prosiìnta, wn bevételek
sunerruhkÿc 3 összesereglett
sqedìn közel; csaknem, majd’
swfrìnwc megfontoltan
taqèwc gyorsan

– A célhatározói mellékmondat kötőszavai: Ñna és ípwc (= hogy), valamint Ñna/ípwc mă
(= hogy ne; nehogy); a mellékmondat állítmányának módja coniunctivus. Múlt idejű
főmondati állítmány után a mellékmondat állítmánya optativus módú is lehet.
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Olvasmányok
I. Tegye genitivusba!
å pŘc qrìnoc
å pĹntwn Ćnaisquntìtatoc Ćnjrÿpwn
pĹntwn Ćnjrÿpwn kĹkistoc
oÉ Łlloi Ľpantec
Łllh Źmèra
Łlloc tìpoc
Łlloi Łnjrwpoi
Łllh nÔx
å qrìnoc å parÿn
Ź pìlic ŹmÀn

II. Előbb párosítsa, majd foglalja mondatba a kifejezéseket!
(a) délután/este (1) Źmèrac
(b) nyáron
(2) nuktìc
(c) tavasszal
(3) deÐlhc
(d) nappal
(4) meshmbrÐac
(e) délben
(5) áspèrac
(f ) este
(6) jèrouc
(g) éjjel
(7) łroc
(h) télen
(8) qeimÀnoc
III. Bontsa elemeire a szóösszetételt a minta szerint!
filìdhmoc 2 : fÐloc + dĺmoc népet szerető
filajănaioc 2
filĹnjrwpoc 2
fÐlippoc 2
filìbibloc 2
filogÔnhc 2

filìkaloc 2
filìmaqoc 2
filìmwmoc 2
filoqrămatoc 2
filotÔrannoc 2

IV. Fordítsa görögre!
1. A katonák csodálják a hadvezér bátorságát.
2. A hadvezér csodálta a katonát a bátorsága miatt.
3. A király lánya lett a hadvezér felesége. 4. Manapság az emberek ritkán veszik kézbe Homérost. 5. A
katonák bátor küzdelemben (= bátran harcolva) haltak meg. 6. A táborban lévő katonák nem akartak
harcolni. 7. A kecske haszonállat. 8. A katonának
bronz sisakja és pajzsa volt, mégpedig nagy. 9. Ilyen
helyzetben nehéz megszólalni. 10. Megérkeztem a
szigetre.

å neanÐac
å polÐthc
å despìthc
å naÔthc
å kubernăthc
å toxìthc
å åplÐthc
å prodìthc
å Pèrshc
å salpigktăc
å poihtăc
å dikastăc
å majhtăc
å Ípokrităc
Ź parjènoc
Ź AÒguptoc
Ź Dĺloc
Ź nĺsoc
Ź Łmpeloc
Ź ådìc
Ź bÐbloc
Ź nìsoc
Ź tĹfroc
Ź yĺfoc
Ź diĹlektoc

ifjú
polgár
gazda, úr
hajós
kormányos
íjász
hoplita
áruló
perzsa
kürtös
költő
bíró
tanítvány
színész
hajadon
Egyiptom
Délos
sziget
szőlőtő
út
könyv
betegség
árok
szavazat
nyelvjárás

eÊc ĆeÐ
eÊc kairìn
eÊc tä mèson
âk tĺc oÊkÐac
âk tĺc qÿrac
âx >AjhnÀn
âk tĺc skhnĺc
âx Ćrqĺc
âx oÝ
âk toÔtou
oÉ âx dexiŘc

mindörökre
jókor
középre
a házból
a vidékről
Athénból
a sátorból
kezdettől
amióta
ezután
a jobbszárny
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Olvasmányok

28 <HmØn dotèon ŕ Engedtessék meg nekünk
A görög történetírók azt gondolták, hogy az eseményeket (a Sors mellett) a kiemelkedő emberek, a philipposok és alexandrosok alakítják, ezért műveikben a háborúkat vívó hadvezérek
és királyok tetteit írták meg. A tettek pedig mindig a jellemből következnek, és abból magyarázhatók. Itt érintkezik a ÉstorÐa az életrajzzal (bÐoc), amelynek tárgya egy jellem bemutatása.
A jellem gyermekkorban alakul ki, ezért kap hangsúlyt a biosban a neveltetés leírása. A régiek ugyanis úgy vélték, hogy a jellem, miután kifejlődött, már nem változik, az újnak tűnő
jellemvonások nem újak, legfeljebb korábban rejtve maradtak. A jellem, mondja Plutarchos,
nem csatában és ostrom közben mutatkozik meg leginkább, hanem a bölcs mondásokban és
a mindennapi cselekedetekben.
Tän >AlexĹndrou toÜ basilèwc bÐon kaÈ tän KaÐsaroc, Íf+oÝ katelÔjh Pompăðoc, ân
toÔtú tÄ biblÐú grĹfontec, diĂ tä plĺjoc tÀn Ípokeimènwn prĹxewn oÎdàn Łllo proeroÜmen č paraithsìmeja toÌc Ćnaginÿskontac, âĂn mŸ pĹnta mhdà kaj+ékaston âxeirgasmènwc ti tÀn periboătwn Ćpaggèllwmen, Ćll+âpitèmnontec tĂ pleØsta, mŸ sukofanteØn.
oÖte gĂr ÉstorÐac grĹfomen, ĆllĂ bÐouc, oÖte taØc âpifanestĹtaic prĹxesi pĹntwc ênesti dălwsic Ćretĺc č kakÐac, ĆllĂ prŘgma braqÌ pollĹkic kaÈ ûĺma kaÈ paidiĹ tic
êmfasin ćjouc âpoÐhse mŘllon č mĹqai muriìnekroi kaÈ paratĹxeic aÉ mègistai kaÈ poliorkÐai pìlewn. źsper oÞn oÉ zúgrĹfoi tĂc åmoiìthtac Ćpä toÜ prosÿpou kaÈ tÀn
perÈ tŸn îyin eÊdÀn oÙc âmfaÐnetai tä łjoc ĆnalambĹnousin, âlĹqista tÀn loipÀn merÀn frontÐzontec, oÕtwc ŹmØn dotèon eÊc tĂ tĺc yuqĺc shmeØa mŘllon ândÔesjai, kaÈ diĂ
toÔtwn eÊdopoieØn tän ákĹstou bÐon, âĹsantac átèroic tĂ megèjh kaÈ toÌc ĆgÀnac.
å Ćgÿn, Ànoc küzdelem, tusa
oÉ Ćnagi(g)nÿskontec az olvasók
tä biblÐon, ou könyv
å bÐoc, ou élet(mód); életrajz
braqÔc 3 (eØa, Ô) rövid; jelentéktelen
Ź dălwsic, ewc megmutatás
ŹmØn dotèon + inf. meg kell nekünk adni
tä eÚdoc, ouc külső, alak, forma
âlĹqista a legkevésbé
Ź êmfasic, ewc bemutatás; magyarázat
âxeirgasmènwc gondosan
âpifanăc 2 feltűnő, kitűnő
å zúgrĹfoc, ou festő
tä łjoc, eoc jellem
kaj+ ékaston egyenként
Ź kakÐa, ac rosszaság, becstelenség

loipìc 3 megmaradt; „többi” (névelővel)
Ź mĹqh, hc csata
tä mègejoc, ouc nagyság
tä mèroc, ouc rész(let)
muriìnekroc 2 sok ezer áldozatot követelő
Ź åmoiìthc, htoc hasonlóság
Ź îyic, ewc szem, tekintet
Ź paidiĹ, Řc játék, tréfa
pĹntwc feltétlenül, mindenképp
Ź parĹtaxic, ewc hadrendállítás; csatarend
peribìhtoc 2 sokat emlegetett
tä plĺjoc, ouc sokaság
Ź poliorkÐa, ac ostrom
tä prìswpon, ou arc, tekintet
ÍpokeÐmenoc 3 rendelkezésre álló; „ismert”

– Mozgást jelentő, vagy előidéző igék (például: küld) után a célt participium fut. fejezi
ki (ami előtt gyakran áll śc). Tagadása oÎ.
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I. Tegye ki a névelőt!
poihtĹc, stratiaØc, yăfouc, toxìthc, nìsoic, dĺmon, mĹqhc, dÀra, potamÄ, fugĺc, diĹlekton,
krităc, polèmouc, gĺc, stratiÿtac, polØtai, Õpnoic, jhrÐa, jÔra, neanÐou, Êdiÿtac, nĺsoi,
bÐblú, êrga, nÐkac

II. Melyik a kakukktojás, és miért?
eÎtelÀc ŕ swfrìnwc ŕ ærjÀc ŕ suneqÀc

III. Melyik szó illik a mondatba?
1. <O dà ĆpekrÐnato; >Apaggèllete toÐnun aÎtÄ,
íti (mĹqh ŕ mĹqhn ŕ mĹqhc) deØ prÀton.
2. OÉ màn dŸ stratiÀtai (XenofÀnta ŕ XenofÀntoc ŕ XenofÀnti) ânekĹloun, íti oÎk eÚqon
tän misjìn.
3. OÉ Krĺtec dietèloun qrÿmenoi toØc tÀn polemÐwn [sc. tÀn PersÀn] (toxeÔmata ŕ toxeumĹtwn
ŕ toxeÔmasi).
4. >Ek toÔtou İrèjhsan (Łrqontec ŕ Łrqontac)
ĆntÈ màn KleĹrqou TimasÐwn DardaneÔc, ĆntÈ dà
SwkrĹtouc Xanjiklĺc >Aqaiìc.
5. (XenofÀnta ŕ XenofÀntoc ŕ XenofÀnti) dà
kathgìrhsĹn tinec fĹskontec paÐesjai Íp+aÎtoÜ.

IV. Fordítsa görögre!
1. Álmában ölték meg (Ćpojnďskw). 2. A katonák közül nem kevesen átkeltek a folyón. 3. Az
athéniak tábora tíz stadion távolságra volt (Ćpèqei + gen.) Korinthostól. 4. Miután meghallotta
ezeket, a hadvezér gyorsan a folyóhoz vezette a
katonákat. 5. Míg az athéniak a folyóhoz mentek, a spártaiak megtámadták őket. 6. Az athéniak, bár kevesen voltak, megtámadták a spártaiakat. 7. Mire vártam? (perimènw) 8. Bejött.
Leült. Várt. Látta, mi van előtte. Egy könyv.
9. A hadvezér énekelni kezdett, a katonák pedig hallgatták az énekét. 10. A katonák tudják,
hogy a hadvezér beteg.

i

å kìlax
å kĺrux
å fÔlax
å qĹrax
å Éèrax
Ź nÔx
Ź sĹlpigx
Ź fĹlagx
å ŮAray
å klÿy
å gÔy
Ź sanÐc
Ź lampĹc
Ź knhmÐc
Ź âlpÐc
Ź ĆspÐc
Ź patrÐc
Ź qĹric
å/Ź îrnic
Ź âsjăc
Ź åmoiìthc
Ź šmìthc
Ź lamprìthc
å gèlwc
å tejneÿc
ân
ân
ân
ân
ân
ân
ân
ân
ân
ân
ân
ân
ân

hízelgő
hírnök
őr
sánc
sólyom
éjszaka
kürt
phalanx
arab
tolvaj
keselyű
korlát
fáklya
lábvért
remény
pajzs
haza
báj
madár
ruha
hasonlóság
nyerseség
ragyogás
nevetés
halott

tň năsú
DelfoØc
tň <EllĹdi
tÄ jalĹmú
tÄ trÐpodi
toØc ŞEllhsi
aÎtoØc
tň ĆgorŤ
tÄ potamÄ
tÄ polèmú
tň nuktÐ
dexiŤ
Łkrú

a szigeten
Delphoiban
Hellasban
a hálószobában
a tripuszon
a görögök közt
közöttük, náluk
a piacon
a folyóban
háborúban
éjszaka
jobb oldalon
a végén
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29 Măte Łllou ĆlhjeÔontoc ćkousen ŕ Sem igaz tanútól nem hallotta
Nagy Sándor hódításaival új vidékek tárultak a történetírók elé. A király közülük is vitt magával keleti hadjárataira, hogy a győztes csaták emlékét megörökítsék, és az újonnan megismert népek különös szokásait leírják. Az udvari történetírók mellett Alexandros több hadvezére, így például Ptolemaios is leírta a hadjáratokat, s ezek keretében saját tetteit. De a
katonák száraz beszámolóinál kelendőbbek voltak a színes népleírások. Messziről jött ember azt mond, amit akar, tartja a szólás, sőt az írók egy része még csak el sem ment meséi
színhelyére. A helyszín felkeresése (autopsia) és az oknyomozás helyett a képzeletre bízták
magukat, tarka történeteiket mégis sokan olvasták. Lukianos, a csipkelődő szatíraíró szerint
e nagyotmondó utazók őse Odysseus volt.
KthsÐac å Kthsiìqou å KnÐdioc sunègrayen perÈ tĺc >IndÀn qÿrac kaÈ tÀn par+aÎtoØc
Č măte aÎtäc eÚden măte Łllou ĆlhjeÔontoc ćkousen. êgraye dà kaÈ >IamboÜloc perÈ tÀn
ân tň megĹlù jalĹttù pollĂ parĹdoxa, gnÿrimon màn Ľpasi tä yeÜdoc plasĹmenoc, oÎk
Ćterpĺ dà ímwc sunjeÈc tŸn Ípìjesin. polloÈ dà kaÈ Łlloi tĂ aÎtĂ toÔtoic proelìmenoi
sunègrayan śc dă tinac áautÀn plĹnac te kaÈ ĆpodhmÐac, jhrÐwn te megèjh ÉstoroÜntec
kaÈ Ćnjrÿpwn šmìthtac kaÈ bÐwn kainìthtac; Ćrqhgäc dà aÎtoØc kaÈ didĹskaloc tĺc
toiaÔthc bwmoloqÐac å toÜ <Omărou >OdusseÔc, toØc perÈ tän >AlkÐnoun dihgoÔmenoc Ćnèmwn te douleÐan kaÈ monofjĹlmouc kaÈ šmofĹgouc kaÈ ĆgrÐouc tinĂc Ćnjrÿpouc, êti
dà polukèfala zÄa kaÈ tĂc Ípä farmĹkwn tÀn átaÐrwn metabolĹc, oÙc pollĂ âkeØnoc
präc Êdiÿtac Ćnjrÿpouc toÌc FaÐakac âterateÔsato.
Ź ĆpodhmÐa, ac külföldön időzés
å Ćrqhgìc, oÜ kezd(eményez)ő
Ćterpăc 2 kellemetlen
Ź bwmoloqÐa, ac ámítás
gnÿrimoc 2 ismert
å didĹskaloc, ou tanító
Ź douleÐa, ac szolgaság
tä zÄon, ou élőlény
tä jhrÐon, ou vadállat
å Êdiÿthc, ou itt: tudatlan
å >Indìc, oÜ ind(iai)
Ź kainìthc, htoc újság, különösség
KnÐdioc 3 knidosi
Ź megĹlh jĹlatta óceán

monìfjalmoc 2 egyszemű
ímwc mégis
parĹdoxoc 2 különös, furcsa
Ź plĹnh, hc bolyongás, utazás
tĂ par(Ă) aÎtoØc dolgaik, szokásaik
oÉ perÈ tän >AlkÐnoun Alkinoos udvara
polukèfaloc 2 sokfejű
Ź Ípìjesic, ewc alaptétel; tárgy
oÉ FaÐakec, wn phaiákok
tä fĹrmakon, ou itt: varázsital
tä yeÜdoc, ouc hazugság
Ź šmìthc, htoc nyerseség, vadság
šmofĹgoc 2 nyers húst evő

– Az omikron tövű melléknevekből a -thc, -thtoc képzővel nőnemű elvont főnév hozható létre: kainìthc, šmìthc.
– Személyek közelebbi meghatározására szolgál hátravetett birtokos jelzői formában az
apa nevének gen.-a névelővel (odaértendő, hogy fia/lánya). Hasonló szerepű lehet a
földrajzi névből képzett melléknév.
– tĂ aÎtĂ toÔtoic: a å aÎtìc ugyanaz mellett dativusban áll, amivel vmi azonos.
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I. Előbb párosítsa,
kifejezéseket!
(a) egész nap
(b) abban a
hónapban
(c) a tél kezdetén
(d) hajnalban
(e) a trójai
háború után
(f ) akkoriban
(g) másnap
(h) most

i

majd foglalja mondatba a
(1) tň ÍsteraÐø
(2) qeimÀnoc
Ćrqomènou
(3) Ľm+éú
(4) metĂ tĂ TrwðkĹ
(5) ĆnĂ pŘsan
tŸn Źmèran
(6) ân tÄ tìte
(7) tä nÜn
(8) âkeÐnou toÜ mhnìc

II. Melyik elöljárószó illik a mondatokba?
1. (>Ek ŕ MetĂ ŕ PerÈ) toÔtou oÉ màn (sÌn ŕ
ĆmfÈ ŕ metĂ) Klèandron ŽrÐstwn; tŸn dà stratiĂn sunăgage XenofÀn kaÈ suneboÔleue pèmyai Łndrac (präc ŕ ĆmfÈ ŕ eÊc) Klèandron paraithsomènouc (ĆmfÈ ŕ perÈ ŕ Ípä) tÀn ĆndrÀn.
2. Poreuìmenoi dà (ân ŕ eÊc ŕ diĂ) taÔthc tĺc
qÿrac ĆfiknoÜntai (eÊc ŕ âpÈ ŕ katĂ) tän MĹskan potamìn.
3. DokeØ dè moi Łndrac âljìntac (diĂ ŕ präc
ŕ metĂ) KÜron oÑtinec âpitădeioi (Ćpä ŕ metĂ ŕ
sÌn) KleĹrqú ârwtŘn âkeØnon tÐ boÔletai ŹmØn
qrĺsjai.

III. Fordítsa görögre!
1. A katona látja, hogy a hadvezér haldoklik. 2. A körülményeinkre akarlak benneteket
emlékeztetni (Ćnamnĺsai + gen.). 3. Xerxés a
perzsák királya (basileÔw). 4. Xerxés volt a
perzsák királya. 5. A marathóni csatában az
athéniak legyőzték (nikĹw) a perzsákat. 6. Az
athéniak gyakran arattak győzelmet a perzsákon. 7. Nem tudják, hol vagytok. 8. Ezt
meghallván a katonák is el akartak menekülni.
9. A katonák mindig bátran harcoltak, és mindig győztek. 10. Itt nem csalnak (yeÔdw).

tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä

Ípìdhma
ĆnĹlwma
ÊdÐwma
dustÔqhma
strĹteuma
âpÐjhma
ĆdÐkhma
ĆxÐwma
oÒkhma
yăfisma
înoma
sÀma
ûeÜma
sĺma
ûĺma
prŘgma
bĺma
pneÜma
traÜma
qrÀma
drŘma
grĹmma
dèsma
stìma
Ľrma

saru
költség
sajátosság
kudarc
hadsereg
fedél
jogsértés
megbecsülés
ház
határozat
név
test
áradás
jel
mondás
tett
emelvény
lélegzet
seb
szín
cselekvés
betű
kötés
száj
kocsi

âpÈ polÌn qrìnon
âpÈ toÌc Pèrsac
âpÈ tän qĹraka
âpÈ KallÐou
âp+eÊrănhc
âf+ŹmØn âstin
âpÈ kefalăn
âpÈ Kìrinjon
âpi tĂc skhnĹc
âf+Ľrmatoc
âpÈ tä îroc
âpÈ toÜ îrouc
âpÈ tä Łkron
âpÈ bwmÀn
âpÈ toÔtwn

hosszú ideig
a perzsák ellen
a sánchoz
Kallias idejében
béke idején
rajtunk áll
a fejére
K. felé
a sátrak felé
kocsin
a hegyhez
a hegyen
a csúcsra
az oltároknál
ebben az időben
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30 <O martiqìrac ŕ Az emberevő bengáli tigris
Amikor az ifjabb Kyros Kunaxánál megütközött bátyjával, nemcsak az ő seregében voltak
görögök, hanem Artaxerxés táborában is. A király orvosa, a knidosi Ktésias történetírással
is foglalkozott; merészen Hérodotos nyomdokán haladva Perzsa történetet írt, huszonhárom
könyvben (Persika). Földleírása, amit a későbbi földrajztudósok mint hasznavehetetlent mellőztek, hemzsegett a különös élőlényektől. Ktésias tudósított elsőként részletekbe menően
Indiáról. Az Indika nagy feltűnést keltett az egyszeműekről, a kutyafejű emberekről és egyéb
csodabogarakról szóló híradásának köszönhetően. Ktésias határozottan állította, hogy e lényeket saját szemével látta. A mű tartalmát Phótios bizánci patriarcha ismerteti. Stílusát
bírálva az ókoriak Ktésiast fecsegőnek nevezték.
(KthsÐac lègei) perÈ tÀn mikrÀn pijăkwn tÀn âqìntwn oÎrĂc tetrapăqeic. kaÈ perÈ tÀn
Ćlektruìnwn tÀn megÐstwn. kaÈ perÈ toÜ ærnèou toÜ yittakoÜ, íti glÀssan ĆnjrwpÐnhn êqei kaÈ fwnăn, mègejoc màn íson Éèrax, porfÔreon dà prìswpon; kaÈ pÿgwna fèrei
mèlana, aÎtä dà kuĹneìn âstin śc tän trĹqhlon źsper kinnĹbari; dialègesjai dà aÎtä
źsper Łnjrwpon >IndistÐ, Ńn dà <EllhnistÈ mĹjù1 , kaÈ <EllhnistÐ. (. . . ) KaÈ perÈ toÜ
martiqìra toÜ ân aÎtoØc întoc jhrÐou, śc tä prìswpon âoikřc Ćnjrÿpú; mègejoc mèn âstin źsper lèwn, kaÈ qrìan ârujräc śc kinnĹbari; trÐstiqoi dà ædìntec, Âta dà źsper
Ćnjrÿpou, kaÈ æfjalmoÌc glaukoÌc åmoÐouc Ćnjrÿpú. TŸn dà kèrkon êqei oÑanper skorpÐoc å Žpeirÿthc, ân ŋ kaÈ tä kèntron êqei, meÐzw2 ÍpĹrqousan3 păqeoc. êqei dà kaÈ âk
plagÐou tĺc kèrkou ênja kaÈ ênja kèntra; êqei dà kaÈ âp+Łkrú źsper skorpÐoc kèntron.
1 Ńn

mĹjù amennyiben megtanul

2 meÐzona

Łkroc 3 legmagasabb, legszélső
âp+Łkrú a végén
å Ćlektruÿn, ìnoc kakas
glaukìc 3 csillogó; kék, szürke
Ź glÀssa, hc nyelv
<EllhnistÐ görögül
ênja kaÈ ênja itt is, ott is
âoikÿc 3 hasonló (amihez: dat.)
ârujrìc 3 rőt, piros
å Éèrax, akoc sólyom
>IndistÐ indiai nyelven
Ź kèrkoc, ou farok
tä kinnĹbari, ewc cinóber
kuĹneoc 3 sötétkék
å martiqìrac, a emberevő (tigris)
mikrìc 3 kicsi
tä îrneon, ou madár

3≈

oÞsan

tä oÞc, štìc fül
å æfjalmìc, oÜ szem
perÐ (+ gen.) -ról, -ről
å pĺquc, eoc könyök; alkar
å pÐjhkoc, ou majom
plĹgioc 3 ferde, oldalt lévő
âk plagÐou oldalról
porfÔreoc 3 bíborszínű
å pÿgwn, wnoc szakáll
skorpÐoc å Žpeirÿthc szárazföldi skorpió
tetrĹphquc 2 (u) négykönyöknyi
å trĹqhloc, ou nyak
trÐstiqoc 2 háromsoros
Ź qrìa, ac bőr
å yittakìc, oÜ papagáj
śc (+ acc.) irányába, felé

– A ístic3 vonatkozó névmás (= hogy ő3 ) is lehet célhatározói mellékmondat kötőszava;
állítmánya kijelentő módú és jövő idejű. Tagadása: mă.
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I. Tegye a kifejezéseket genitivusba!
å patŸr å Źmèteroc
å Źmèteroc mĹrtuc
megĹlh timwrÐa
âgř mìnoc
pollĂ qrămata
aÖth Ź nÔx

II. Találja ki az ismeretlen szó jelentését!
å pìnoc
å fjìnoc
Ź lÔph
å pìlemoc
Ź pÐstic
Ź nÐkh
Ź boĹ
drĹw
Łdikoc

ponèw
fjonèw
lupèw
polemèw
Ćpistèw
nikĹw
boĹw
drŘma
Ćdikèw

III. Vonja össze a mondatokat gen. abs.-t
használva!
1. OÉ stratiÀtai Ćpĺljon. <HmeØc dà präc
tŸn pìlin âporeuìmeja. 2. <O strathgìc moi
tän misjän êdwke. >Egř d+Ćpĺljon. 3. OÉ
Łlloi polemoÜsin. OÉ d+>AjhnaØoi oÎ polemăsousin. 4. Tä strĹteuma Íp+ oÎdenäc
Łrqetai. OÉ dà stratiÀtai poioÜsin Č âjèlousin. 5. <O màn strathgäc êlexe toiĹde.
OÉ dà stratiÀtai ćkousan toÜ strathgoÜ.

IV. Fordítsa görögre!
1. A bátor hadvezér legyőzi a nehézségeket.
2. Az alvilág bejáratát Kerberos őrizte. 3. A
katona nem akar engedelmeskedni a hadvezérnek. 4. Az athéni katonák nem akartak
csatázni. 5. A katonák csodálják a hadvezérüket. 6. Ez a katona bátran halt meg. 7. A
csatából elmenekülő katona nem bátor. 8.
Legyőzték az athéniakat. 9. A spártaiak vereséget szenvedtek (= legyőzettek) az athéniaktól. 10. Kinek hiszel? 11. Mikor érkeztek
meg? (kétféleképpen)

i

å lèwn
å ædoÔc
å gèrwn
gèrwn
žn
în
leÐpwn
leÐywn
lipÿn
lujeÐc
lujèn
plageÐc
plagèn
tijeÐc
tijèn
didoÔc
didìn
å âlèfac
å gÐgac
lÔsac
lÜsan
pŘc
pŘn
Ľpac
Ľpan

oroszlán
fog
az öreg
öreg
(pt. ipf. m.)
(pt. ipf. n.)
(pt. ipf. m.)
(pt. fut. m.)
(pt. ao. m.)
(pt. ao. P. m.)
(pt. ao. P. n.)
(pt. ao. P. m.)
(pt. ao. P. n.)
(pt. ipf. m.)
(pt. ipf. n.)
(pt. ipf. m.)
(pt. ipf. n.)
elefánt
óriás
(pt. ao. m.)
(pt. ao. n.)
(m.) egész, minden
(n.)
(m.) egész, minden
(n.)

katĂ tÀn teiqÀn
kat+aÎtoÜ
lègei katĹ tinoc
katĂ tän nìmon
katĂ mĺna
kaj+ékaston
katĂ fulĂc
tĂ katĂ gĺc
tä kat+âmè
katĂ XenofÀnta
katĂ krĹtoc
kaj+ŹmŘc
oÉ kaj+ŹmŘc
kat+Ćlăjeian

a falakról
ellene
vki ellen szól
a törvény szerint
havonta
egyesével
phylénként
a föld alatti dolgok
ami engem illet
X. szerint
erővel
a mi időnkben
kortársaink
való(já)ban
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31 <H tĺc ÉstorÐac qrĺsic ŕ A történetírás haszna
Thukydidésnek egyik alapgondolata, hogy az emberi természet állandó. (A fogalom a kortárs filozófia és orvostudomány terminusa volt.) Az emberi természet háborús körülmények
között világosabban mutatkozik meg a maga valóságában, mint akkor, amikor az élet a megszokott mederben folyik. Ha valaki az emberi természet megnyilvánulásait egyedi helyzetekben megfigyeli és pontosan leírja, akkor abból általános tanulságok adódnak. Ebben látja
a ÉstorÐa hasznát Polybios is, de ő praktikusabb: munkáját kézikönyvnek szánta politikusok számára. Hogy a történetírás hasznos, Thukydidés óta közhely; a Polybios-idézet jól
példázza a görög történetírás egy további jellegzetességét is: a történetíró előd bírálatát.
Tĺc ÉstorÐac ÊdÐwma toÜt+âstÈ; tä prÀton màn aÎtoÌc toÌc kat+Ćlăjeian eÊrhmènouc, oÙoÐ
pot+Ńn Âsi,1 gnÀnai lìgouc, deÔteron tŸn aÊtÐan punjĹnesjai, par+Żn č dièpesen č katwrjÿjh tä praqjàn č ûhjèn; âpeÈ yilÀc legìmenon aÎtä tä gegonäc yuqagwgeØ mèn,
šfeleØ d+oÎdèn; prostejeÐshc dà tĺc aÊtÐac êgkarpoc Ź tĺc ÉstorÐac gÐnetai qrĺsic. âk
gĂr tÀn åmoÐwn âpÈ toÌc oÊkeÐouc metaferomènwn kairoÌc ĆformaÈ gÐnontai kaÈ prolăyeic
eÊc tä proðdèsjai tä mèllon, kaÈ potà màn eÎlabhjĺnai, potà dà mimoÔmenon tĂ progegonìta jarraleÿteron âgqeireØn toØc âpiferomènoic; å dà kaÈ toÌc ûhjèntac lìgouc kaÈ tŸn
aÊtÐan parasiwpÀn, yeudĺ d+ĆntÈ toÔtwn âpiqeirămata kaÈ diexodikoÌc lègwn lìgouc,
ĆnaireØ tä tĺc ÉstorÐac Òdion; ç mĹlista poieØ TÐmaioc; kaÈ diìti toÔtou toÜ gènouc2 âstÈ
plărh tĂ bublÐa par+aÎtÄ3 , pĹntec ginÿskomen.
1 oÙoÐ

pot+Ńn Âsi hogy milyenek voltak

2 effajta,

Ź aÊtÐa, ac ok
Ź Ćformă, ĺc kiinduló pont
tä gegonìc, ìtoc esemény
tä gènoc, ouc nem, faj/ta
deÔteron másodszor
diexodikìc 3 kimerítő, terjengős
diìti hogy
êgkarpoc 2 gyümölcsöző
eÊrhmènoc 3 mondott, elhangzott
tä âpiferìmenon, ou alkalom; feladat
tä âpiqeÐrhma, atoc támadás; érvelés
jarraleÿteron bátrabban
tä Òdion, ou sajátosság; „jellegzetesség”
tä ÊdÐwma, atoc sajátosság; „kötelesség”

ilyenféle

3 nála

å kairìc, oÜ helyzet, körülmények
kat+ Ćlăjeian való(já)ban
oÊkeØoc 3 házi; saját
plărhc 2 megtelt, teli (amivel: gen.)
potà mèn ... potà dè egyszer ... máskor
tä praqjèn, èntoc cselekedet
tä progegonìc, ìtoc korábbi esemény
Ź prìlhyic, ewc elképzelés
ûhjeÐc 3 kimondott, elhangzott
tä ûhjèn, èntoc szó; beszéd
Ź qrĺsic, ewc hasznosság, haszon
yeudăc 2 hazug, hamis
yilìc 3 kopár, csupasz, puszta
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I. Adja meg a szavak jelentését!
Ź ådìc ŕ êxodoc, eÒsodoc, kĹjodoc, mèjodoc, perÐodoc, prìsodoc, sÔnodoc

II. Bontsa elemeire a szóösszetételt, és adja meg
a magyar jelentését!
poluĹnjrwpoc 2 polukèfaloc 2
polÔglwttoc 2 Ź æligarqÐa
polÔkarpoc 2
Ź æliganjrwpÐa

III. Párosítsa a kifejezéseket!
(a) abban az időben
(b) (egész) éjjel
(c) korábban
(d) napkeltekor
(e) délutánig/estig
(f ) gyermekkoruk óta
(g) kezdetben

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

kat+ĆrqĹc
prìteron
mèqri deÐlhc
âk paÐdwn
diĂ nuktìc
Ľm+ŹlÐú ĆnÐsqonti
kat+âkeØnon
tän qrìnon

IV. Fordítsa a kifejezéseket!
tň protèrø Źmèrø
taÔthc tĺc nuktìc
Ľm+Źmèrø
taÔtù tň Źmèrø
Ľm+łri
qeimÀnoc mèsou
ân trisÈn Źmèraic
ân tÄ parìnti

V. Fordítsa görögre!
1. Ezután a lakedaimóniak hadvezére felszólította az athéniakat, hogy küldjenek követeket
Spártába a béke ügyében; ők pedig engedelmeskedtek. 2. Valaki dobál valakit valamivel. 3.
Senki nem dobál senkit semmivel. 4. Engedelmeskedni szoktatok az athéniaknak. 5. Az álom
hasonló a halálhoz. 6. A görög sereg tíz napig
maradt azon a vidéken, és a tengerparton lakó
barbároktól szereztek pénzt. 7. Az apa hiába kereste a könyvét, amit a fia eldugott. 8. Hol van
a pénz? 9. A száműzött élete nehéz. 10. Szép
szeme van.

å patăr
Ź gastăr
Ź măthr
Ź jugĹthr
å Ćnăr
å jăr
Ź qeÐr
å Makrìqeir
å mĹrtuc
å fÿr
å ûătwr
å ŞEllhn
å braqÐwn
å geÐtwn
å poimăn
å daÐmwn
å Źgemÿn
å qeimÿn
å qitÿn
å Ćgÿn
å măn
eÎdaÐmwn
beltÐwn
kakÐwn
pleÐwn
meÐzwn

apa
gyomor
anya
lánya
férfi, férj
vadállat
kéz
Hosszúkéz
tanú
tolvaj
szónok
görög
kar
szomszéd
pásztor
daimón
vezető
tél
chitón
küzdelem
hónap
boldog
jobb
rosszabb
több
nagyobb

oÉ metĂ KÔrou
metĂ toÜton
metĂ taÜta
metĂ tän jĹnaton
met+ærgĺc
metĂ tÀn dikastÀn
met+âmoÜ
parĂ nìmon
parĂ toÌc Łllouc
parĂ toÌc Pèrsac
parĂ toÜ basilèwc
par+aÎtÀn
parĂ toÜ jeoÜ
tĂ par+aÎtoØc

K. kísérete
ezután
ezután
a halál után
haraggal
a bírákkal
velem
törvénytelenül
másoknál
a perzsákhoz
a királytól
tőlük
az istentől
szokásaik
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32 <O æstrakismìc ŕ A cserépszavazás
Az atthidográfusok athéni helytörténeteket, Atthisokat írtak. A lesbosi Hellanikos írta az
első Atthist, amit Thukydidés is felhasznált, noha magát Hellanikost bírálta. A műfaj a
negyedik századtól a harmadik század közepéig, Androtióntól Philochorosig virágzott. A
terjedelmes munkák fő témája a város mythosba vesző múltja, a királyok és az előkelő családok genealogiájával; továbbá a kultuszok és a politikai intézmények ismertetése, valamint
eredetük magyarázata. Az eseménytörténet, úgy tűnik, évről évre, pontosabban archónok
szerint haladt az atthidográfus koráig. Az Atthisok alaphangját természetesen a hazaszeret és
a hagyományokhoz való ragaszkodás, a patinás konzervativizmus adta meg. Csak töredékek
maradtak ránk, mint például ez a cserépszavazásról szóló:
<O dà æstrakismäc toioÜtos; proeqeirotìnei màn å dĺmoc prä tĺc ægdìhc prutaneÐac, eÊ
dokeØ tä îstrakon eÊsfèrein. íte d+âdìkei1 , âfrĹsseto sanÐsin Ź ĆgorĹ, kaÈ kateleÐponto
eÒsodoi dèka, di+Án eÊsiìntec katĂ fulĂc âtÐjesan tĂ îstraka, strèfontec tŸn âpigrafăn;
âpestĹtoun dà oÑ te ânnèa Łrqontec kaÈ Ź boulă. diarijmhjèntwn dà ítú2 pleØsta gènoito
kaÈ mŸ âlĹttw áxakisqilÐwn, toÜton êdei tĂ dÐkaia dìnta kaÈ labìnta3 Ípàr tÀn ÊdÐwn
sunallagmĹtwn ân dèka Źmèraic metastĺnai tĺc pìlewc êth dèka (Õsteron dà âgènonto
pènte), karpoÔmenon tĂ áautoÜ, mŸ âpibaÐnonta ântäc GeraistoÜ toÜ EÎboÐac ĆkrwthrÐou.
<Upèrboloc âk tÀn Ćdìxwn âxwstrakÐsjh diĂ moqjhrÐan trìpwn, oÎ di+ÍpoyÐan turannÐdoc; metĂ toÜton dà katelÔjh tä êjoc, ĆrxĹmenon nomojetăsantoc Kleisjènouc, íte toÌc
turĹnnouc katèlusen, ípwc sunekbĹloi kaÈ toÌc fÐlouc aÎtÀn.
1 úgy

határoztak

2<

ístic

3 (kb.)

adósságait rendezve és kintlévőségeit beszedve

Łdoxoc 2 rossz hírű
tä Ćkrwtărion, ou fok, kiszögellés
å Łrqwn, ontoc archón
dèka tíz
å dĺmoc, ou (köz)nép
tä êjoc, ouc szokás
Ź eÒsodoc, ou bejárat
âlĹttwn 2 kevesebb (aminél: gen.)
ânnèa kilenc
ântìc (+ gen.) belül
áxakisqÐlioi 3 (ai, a) hatezer
Ź âpigrafă, ĺc (a bekarcolt) felirat
tä êtoc, ouc év
Òdioc 3 saját
katĂ fulĹc phylénként
metĂ toÜton ezután

Ź moqjhrÐa trìpwn jellemhiba
îgdooc 3 nyolcadik
íte amikor
å æstrakismìc, oÜ cserépszavazás
tä îstrakon, ou cserépdarab
tä îstrakon eÊsfèrein szavazni
pènte öt
Ź prutaneÐa, ac prytaneia (a hivatali év

35/36 napos egysége)
Ź sanÐc, Ðdoc korlát
tĂ áautoÜ „a vagyonát”
tä sunĹllagma, atoc ügy(let)
å tÔrannoc, ou tyrannos
Ź ÍpoyÐa, ac gyanú
Õsteron később
Ź fulă, ĺc törzs; (kleisthenési) phylé

– A félést kifejező igék után álló mă jelentése: hogy; a mŸ oÎk jelentése: hogy nem. A
mellékmondat coniunctivus vagy optativus módú állítmányát jövő idővel fordítjuk.
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I. Tegye dativusba!
mikraÈ ŹdonaÐ
å ân tň ĆgorŤ stratiÿthc
oÉ prä tň jalĹttù
pŘsa Ź <EllĹc
pŘsa Ź oÊkumènh
å dĺmoc Ľpac
pŘc Ćnăr
pĹntec oÉ polØtai
Ľpantec >AjhnaØoi
aÉ prĹxeic Ľpasai
pĹntec oÉ tejneÀtec

II. Melyik elöljárószó illik a mondatba?
1. ŮArxomai dè soi (Ćpä ŕ sÌn ŕ ĆmfÈ) tÀn
mikrotĹtwn paradeigmĹtwn.
2. Xèrxhc (âpÈ ŕ âk ŕ metĂ) tĺc <EllĹdoc
ŹtthjeÈc tň mĹqù Ćpeqÿrei.
3. KÜroc d+âpeÈ eÊsălasen eÊc tŸn pìlin, metepèmpeto tän Suènnesin (ĆmfÈ ŕ präc ŕ ĆnĂ)
áautìn.
4. OÉ (sÌn ŕ perÈ ŕ eÊc) LÔsandron triĹkonta
oÒkade Ćpèpleon.

III. Melyik a kakukktojás, és miért?
mèrouc ŕ tĹfrouc ŕ krĹnouc ŕ ćjouc

IV. Fordítsa görögre!
1. A katonák tábort vertek (poieØn). 2. A katonák megmentették a hadvezért. 3. A legbátrabb katonát választották meg hadvezérnek. 4. A hírnök jelenti a hadvezérnek, hogy
a katonák meghaltak. 5. A spártaiak, megtámadva az athéniakat, győzelmet arattak felettük. 6. Ezek voltak itt a legboldogabb emberek.
7. A katonák többsége meghalt, és a hadvezér is elesett. 8. A jó hadvezér bátran harcolva
esik el. 9. A katonák egész nap harcoltak. 10.
Az athéniak télen nem harcoltak. 11. Mikor
történt ez?

tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä
tä

mègejoc
plĺjoc
yeÜdoc
teØqoc
skeÜoc
eÚdoc
yÜqoc
mØsoc
łjoc
êjoc
êtoc
skĹfoc
mèroc
gènoc
pĹjoc
Łnjoc
krĹnoc
îroc
skèloc
kèrdoc
tèloc
Òqnoc
krĹtoc
xÐfoc
êjnoc

nagyság
tömeg
hazugság
fal
felszerelés
forma
hideg idő
gyűlölet
jellem
szokás
év
hajó
rész
származás, faj
szenvedés
virág
sisak
hegy(ség)
láb, comb
nyereség
cél
nyom
erő
kard
nép

mèqri janĹtou
mèqri toÜde
åmoÜ tÄ qrusÐú
perÈ PoteÐdaian
perÈ aÍtìn
oÉ perÈ aÎtìn
lègei perÐ tinoc
perÈ tÀn polemÐwn
Ćgřn perÈ tĺc yuqĺc
perÈ tĺc nÐkhc
perÈ âmoÜ
plhsÐon toÜ bwmoÜ

a halálig
eddig
az aranypénzzel
P. közelében
maga körül
a kísérete
beszél vkiről
az ellenségről
élet-halál harc
a győzelemről
rólam
az oltárhoz közel
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33 Makrìtatoc tÀn Éstorhmènwn polèmwn ŕ A leghosszabb háború
Aristotelés tanítványa, a phaléroni Démétrios tíz évig állt Athén élén, bukása után pedig Alexandriába ment, a makedón hadvezérből egyiptomi királlyá lett Ptolemaios udvarába. Itt a
király tanácsadójaként bábáskodott a könyvtár megszervezése körül. A könyvtárban működő
tudósok régi és új szaktudományok kézikönyveinek sorát állították össze. A történetírás is
felhasználta például a kronológiát, hiszen ennek segítségével rendszerezték a korábbi anyagot. Csak ezután írhatta meg Diodóros a maga negyven könyvnyi világkrónikáját, amelynek
már a címe is árulkodó: Történeti könyvtár. Az eseményeket Diodóros a mitikus időktől
Caesarig tárgyalta. Kompilációjának több mint a fele elveszett, a megmaradt rész mégis fontos, mert forrásait legalább tartalmukban megőrizte.
>Ep+Łrqontoc d+>Ajănhsi Pujodÿrou <RwmaØoi màn ÍpĹtouc katèsthsan TÐton Koòntion
kaÈ NÐtton Menănion, >HleØoi d+ćgagon ælumpiĹda ábdìmhn präc taØc ægdoăkonta, kaj+
Żn ânÐka stĹdion Sÿfrwn >Amprakiÿthc. âpÈ dà toÔtwn ân tň <Rÿmù Spìrioc MaÐlioc
âpijèmenoc turannÐdi Ćnùrèjh. >AjhnaØoi dà perÈ PotÐdaian nenikhkìtec âpifaneØ mĹqù,
KallÐou toÜ strathgoÜ pesìntoc ân tň paratĹxei, strathgän éteron âxèpemyan FormÐwna. oÝtoc dà paralabřn tä stratìpedon kaÈ proskajămenoc tň pìlei tÀn PotidaiatÀn
suneqeØc prosbolĂc âpoieØto; Ćmunomènwn dà tÀn êndon eÎrÿstwc âgèneto poluqrìnioc
poliorkÐa. JoukudÐdhc dà å >AjhnaØoc tŸn ÉstorÐan ânteÜjen ĆrxĹmenoc êgraye tän genìmenon pìlemon >AjhnaÐoic präc LakedaimonÐouc tän ænomasjènta Peloponnhsiakìn.
oÝtoc màn oÞn å pìlemoc dièmeinen âpÈ êth eÒkosi áptĹ, å dà JoukudÐdhc êth dÔo präc toØc
eÒkosi gègrafen ân bÐbloic æktÿ, śc dè tinec diairoÜsin, ânnèa.
>Ajănhsi(n) Athénban
>Amprakiÿthc, ou ambrakiabeli
Ź bÐbloc, ou könyv
dÔo präc toØc eÒkosi huszonkettő
eÒkosi áptĹ huszonhét
êndon belül, bent
ânteÜjen innen; onnan
âpÈ toÔtwn ezalatt
eÖrwstoc 2 erős
oÉ >HleØoi, wn az élisiek
Éstorhmènoc 3 megörökített
å KallÐac, ou Kallias
katĹ (+ acc.) -on, -en, -ön
makrìtatoc 3 leghosszabb
nenikhkÿc 3 győztes
æktÿ nyolc

Ź ælumpiĹc, Ĺdoc olympiai játékok
ænomasjeÐc 3 (el)nevezett
Peloponnhsiakìc 3 peloponnésosi
poluqrìnioc 2 tartós, elhúzódó
Ź PotÐdaia, ac Pot(e)idaia
å PotidaiĹthc, ou pot(e)idaiai
Ź prosbolă, ĺc támadás
Ź <Rÿmh, hc Róma
<RwmaØoc 3 római
tä stĹdion, ou stadion(futás)
tä stratìpedon, ou hadsereg; tábor
śc dè tinec ahogy némelyek
Ź turannÐc, Ðdoc tyrannis (törvénytelen

uralom)
å Õpatoc, ou consul
å FormÐwn, wnoc Phormión

– A gondoskodást, óvakodást kifejező igék után ípwc (= hogy) vagy ípwc mŸ (= hogy
ne) kötőszó áll; a mellékmondat állítmánya jövő idejű.
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I. Illesszen a mondatba participiumot a minta szerint!
CumbouleÔw ÍmØn kaÐper neÿteroc (eÊmÐ). : žn
1. OÉ stratiÀtai (diÿkousin) oÎdèna tÀn polemÐwn
âzÿgrhsan. 2. <O strathgäc taÜta (eÚpen) Ćpĺljen. 3. <O stratiÿthc (Ćpèrqetai) eÚpen taÜta präc
toÌc Łllouc. 4. OÉ stratiÀtai âmĹqonto Ľma (âporeÔonto) 5. <O basileÌc âpÈ tŸn <EllĹda łljen śc
(doulÿsei).

II. Melyik szó illik a mondatba?
1. ßHn dà toØc màn æfjalmoØc âpikoÔrhma tĺc qiìnoc, eÒ tic mèlan ti (êqwn ŕ êqon ŕ âqìntwn) prä tÀn
æfjalmÀn âporeÔeto.
2. >EmoÈ oÞn dokeØ oÎq źra eÚnai ŹmØn kajeÔdein oÎd+
ĆmeleØn ŹmÀn aÎtÀn (oÎdà ŕ ĆllĂ ŕ mhdà) bouleÔesjai, í ti qrĺ poieØn âk toÔtwn.
3. OÉ kakoÈ oÊkonìmoi ĆnalÐskousin oÎk eÊc Č deØ
mìnon, (Ćll+ímwc ŕ ĆllĂ kaÈ ŕ mèntoi) eÊc Č blĹbhn
fèrei aÎtÄ kaÈ tÄ oÒkú.
4. ŞAma dà tň Źmèrø suneljìntec oÉ strathgoÈ âjaÔmazon, (íti ŕ íte ŕ ítan) KÜroc oÖte Łllon pèmpei
(shmaÐnonta ŕ shmanoÜnta ŕ shmănanta ), í ti qrŸ
poieØn, oÖte aÎtäc faÐnoito.
5. <UmeØc dà mŘllon pisteÔete toØc Ímetèroic aÎtÀn
æfjalmoØc (ł ŕ č ŕ Ź) toØc toÔtou lìgoic.

III. Fordítsa görögre!
1. Elfeledtem, hol születtem. 2. A háború után
férjhez ment (gamèomai) a lányom. 3. Ugyanaz
a hadvezér győzte le őket. 4. Maga a hadvezér
mondta, hogy ez a katona bátor. 5. Az athéni hadvezér katonái bátrabbak nálunk. 6. Nem te vagy
az athéniak hadvezére, hanem ő. 7. A mi katonáink bátrak, a tieitek pedig gyávák. 8. Ez a hadvezér
már nem a mi hadvezérünk. 9. Amilyen a hadvezér, olyanok a katonái. 10. Mindenki tudja, hogy
kicsodák.

i

eÎăjhc
sunăjhc
dusÿdhc
plărhc
ândeăc
âgkratăc
Ćfanăc
Ćfuăc
Ćkribăc
Ćterpăc
Ćsfalăc
Ćlhjăc
Ćsjenăc
eÎprepăc
eÎeidăc
eÎgenăc
eÎtuqăc
dustuqăc
âpifanăc
âpieikăc
eÎtelăc
polutelăc
yeudăc
safăc
suneqăc

becsületes, ostoba
(meg)szokott
rossz szagú, büdös
teli
nélkülöző
erős
nem látható
alkalmatlan
pontos
kellemetlen
biztonságos
igaz
erőtlen
szép külsejű
jó alakú
nemes származású
szerencsés
szerencsétlen
feltűnő
jószívű
egyszerű
fényűző
hamis
világos
folyamatos

prä jurÀn
prä tÀn skhnÀn
prä toÜ polemoÜ
prä tĺc mĹqhc
prä patrÐdoc
prä tĺc pìlewc
präc tŸn nĺson
präc Ćllălouc
präc aÎtìn
präc tÄ potamÄ
präc Ćllălouc
präc toÔtoic

a kapu(k) előtt
a sátrak előtt
a háború előtt
csata előtt
a hazáért
a város előtt
a sziget felé
egymáshoz
hozzá
a folyónál
egymás ellen
ezenkívül
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34 Ktĺma âc aÊeÈ xÔgkeitai ŕ Örök időkre szóló értéknek írtam
Kétségtelen, hogy az athéni Thukydidés a legnagyobb történetírók egyike. A peloponnésosi háború történetét írta meg, amelyben Athén a Spárta vezette szövetséggel küzdött meg
a Hellas fölötti hatalomért, és alulmaradt. A háborúban maga is részt vett, de egy kudarc
után száműzték, és így kellő rálátással figyelhette a küzdelmet thrákiai birtokáról. A munkába, mint mondja, a háború kitörésekor kezdett bele, az eseményeket évek szerint adva elő.
Mint a kortörténeti monográfiában mindig, művében sok beszéd van. Az egységes stílusú
beszédek Thukydidés alkotásai, s többnyire beszédpárokat alkotnak, amelyek az ellentétes
véleményeket összegezik egy-egy politikai vitában. Ily módon kerülte el Thukydidés az egy
nézőpontú elbeszélés buktatóit: a szofisták tanítványa volt.
JoukudÐdhc >AjhnaØoc xunègraye tän pìlemon tÀn PeloponnhsÐwn kaÈ >AjhnaÐwn, śc
âpolèmhsan präc Ćllălouc, ĆrxĹmenoc eÎjÌc kajistamènou1 kaÈ âlpÐsac mègan te êsesjai2 kaÈ Ćxiologÿtaton tÀn progegenhmènwn, tekmairìmenoc íti ĆkmĹzontèc te ősan âc
aÎtän Ćmfìteroi paraskeuň tň pĹsù kaÈ tä Łllo <Ellhnikän årÀn xunistĹmenon präc
ákatèrouc, tä màn eÎjÔc, tä dà kaÈ dianooÔmenon. kÐnhsic gĂr aÕth megÐsth dŸ toØc ŞEllhsin âgèneto kaÈ mèrei tinÈ tÀn barbĹrwn, śc dà eÊpeØn kaÈ3 âpÈ pleØston Ćnjrÿpwn. tĂ
gĂr prä aÎtÀn kaÈ tĂ êti palaÐtera safÀc màn eÍreØn diĂ qrìnou plĺjoc ĆdÔnata łn, âk
dà tekmhrÐwn Án âpÈ makrìtaton skopoÜntÐ moi pisteÜsai xumbaÐnei oÎ megĹla nomÐzw
genèsjai oÖte katĂ toÌc polèmouc oÖte âc tĂ Łlla.
1 sc.

polèmou

2a

létige fut. infinitivusa

3 sőt

ĆdÔnatoc 2 nem lehetséges
Ćmfìteroc 3 mindkettő (együtt)
Ćxiìlogoc 2 feljegyzésre méltó
ákĹteroc 3 mindkettő (de külön)
präc ákatèrouc ehhez vagy ahhoz
tä <Ellhnikìn, oÜ a görögség
tä Łllo <Ellhnikìn a többi görög
âpÈ makrìtaton a legmesszebbre (vissza)
âc aÎtìn abba (ti. a háborúba)
âc tĂ Łlla a többi dologban
eÎjÔc mindjárt
katĂ toÌc polèmouc a háborúkat illetően

Ź kÐnhsic, ewc megrendítés; nyugtalanság
mèrei tinÈ egy részének
palaÐteroc 3 régebbi
Ź paraskeuă, ĺc előkészület
oÉ Peloponnăsioi, wn a peloponnésosiak
progegenhmènoc 3 előző, korábbi
präc Ćllălouc egymás ellen
safÀc világosan
tĂ êti palaÐtera a még régebbi dolgok
tĂ prä aÎtÀn az ezeket megelőző dolgok
śc eÊpeØn úgyszólván
śc hogyan

– Alárendelt mellékmondatok helyett gyakran állnak melléknévi igenevek különböző
„kötőszókkal”. Ezeket az igeneveket mellékmondattal fordítjuk. Participiummokkal
álló „kötőszavak”: śc (hogy; célhat.); Ľte (= mivel); śc (= abban a hiszemben); kaÐper
(noha); źsper (mintha). Állhat participium a feltételes mondat előtagja helyett is.
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Olvasmányok
I. Pótolja a kiesett magánhangzót! ít+= íte
d+.... , t+.... , pĹnt+(...) Łndra , par+.... , g+.... ,
kat+.... , Ćll+.... , kaj+.... , Ñn+.... , Íp+.... , âp+
...., măj+.... , Łr+... , Íf+.... , źst+.... , Ćnj+.... ,
măt+.... , met+....
II. Fordítsa magyarra!
ąkw śc ÍmŘc :
å potamäc diĂ mèshc tĺc pìlewc ûeØ :
tÐ moi ĆntÈ toÔtwn dÿseic? :
parĂ toØc >AjhnaÐoic nìmoc łn :
å mÜc mikrìc âsti präc tän kÔna :
metĂ taÜta :
prä tĺc mĹqhc kaÈ met+aÎtăn :
ĆnĂ pŘsan tŸn Źmèran :
Dhmosjènouc katĂ FilÐppou lìgoi :

III. Melyik szó illik a mondatba?
1. >EpeÈ dà fÀc âgèneto, (Łge ŕ łgen ŕ ćgagon)
ékastoc å strathgäc tän aÍtoÜ lìqon âpÈ kÿmhn.
2. KÜroc tän parĹdeison (âkkìptei ŕ âxèkopten ŕ
âxèkoyen) kaÈ tĂ basÐleia katèkausen.
3. <O dà Klèarqoc katafeÔgei eÊc tä áautoÜ strĹteuma, kaÈ eÎjÌc (paraggèllei ŕ parăggelle ŕ
parăggeile) eÊc tĂ ípla.
4. Tän màn ĆmfÈ tän qeimÀna qrìnon å KÜroc (diĹgei ŕ diĺgen ŕ diăgagen) ân BabulÀni áptĂ mĺnac;
tän dà ĆmfÈ tä êar treØc mĺnac ân SoÔsoic.
5. KaÈ taÔtù tň Źmèrø ĆfikneØtai å strathgäc qrămata (didoÔc ŕ dÿswn ŕ doÔc) tÄ strateÔmati.

IV. Fordítsa görögre!
1. Ki jön itt? 2. Hová (poØ) mégy? 3. Mit kell most
csinálni? 4. Mit lehet tenni ilyen körülmények között? 5. Miféle küzdelemre készülődnek a szónokok? 6. Hová megy a hadvezér? 7. Ki mondta ezt?
8. Miért mondta ezt a hadvezér? 9. Hány katona
volt jelen (pareØnai)? 10. Honnan (pìjen) jöttél?
11. Odaadtad a zsoldot a katonáknak?

Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź

oÒkhsic
gènesic
dÔnamic
prìdosic
Ípìjesic
prìlhyic
dălwsic
parĹtaxic
êmfasic
kÐnhsic
sÐthsic
aÒsjhsic
boÔlhsic
tÐmhsic
diìrjwsic
mĹjhsic
diĹbasic
prìklhsic
ktĺsic
prŘxic
qrĺsic
tĹxic
fÔsic
îyic
pìsic

lakás
születés
képesség
előleg
feltevés
elképzelés
megvilágítás
mellérendezés
bemutatás
mozdítás
étkezés
érzékelés
kívánság
kárpótlás
javítás
tanítás
átkelés
felszólítás
birtoklás
tevés, tett
haszon
hadrend
természet
látás
korty

oÉ sÌn aÎtÄ
sÌn pìnú
sÌn gèlwti
Ípàr dÔnamin
Ípàr tÀn fÐlwn
Ípèr sou
Ípä tä spălaion
Ípä fìbwn
Ípä jeÀn
oÉ Íf+aÍtÄ
Íf+ÍmÀn
Íf+oÝ
śc basilèa
śc ÍmŘc
śc áautìn

a vele lévők
fáradsággal
nevetve
erőn felül
a barátokért
érted, miattad
a barlangba
a félelem által
az istenek által
az alárendeltjei
általatok
aki által
a királyhoz
hozzátok
magához
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35 OÎdeÈc ístic oÎq ÉstorÐan suggrĹfei ŕ Történetírók mindenütt
Jól mondta Hérakleitos, hogy a háború mindenek atyja, hisz a mostani háború óta is lám,
hogy elszaporodtak a történetírók: mindenütt Thukydidésekbe, Hérodotosokba és Xenophónokba botlik az ember. Csakhogy ezek a mostaniak nem tudják, hogyan kell történelmet
írni — állapítja meg Lukianos, és úgy dönt, segít. A jó tanácsnak, mondja, két feladata van:
megmondja, mit tegyél, és mit kerülj. Ezután kíméletlenül mutatja be kortársain mindazt,
amit kerülni kell. Ezek a rossz történetírók ugyanis, mondja, tehetségtelen utánzók: nem
azt utánozzák, amit kell. (Utánzáson itt az elődökkel való versengést és a példakép utánzását kell érteni, nem pedig a valóságét.) A csúfolódás után szavához híven tanácsokat is ad,
mégpedig olyanokat, amelyeket a példaképek tanulmányozásából szűrt le.
ŞEteroc dà JoukudÐdou zhlwtŸc Łkroc, oÙoc eÞ mĹla tÄ ĆrqetÔpú eÊkasmènoc, kaÈ tŸn
ĆrqŸn śc âkeØnoc sÌn tÄ áautoÜ ænìmati ćrxato, qariestĹthn ĆrqÀn ĄpasÀn kaÈ jÔmou toÜ >AttikoÜ Ćpopnèousan. íra gĹr; {Krepèrùoc Kalpournianäc PomphðoupolÐthc
sunègraye tän pìlemon tÀn ParjuaÐwn1 kaÈ <RwmaÐwn, śc âpolèmhsan präc Ćllălouc,
ĆrxĹmenoc eÎjÌc sunistamènou.} źste metĹ ge toiaÔthn ĆrqŸn tÐ Łn soi tĂ loipĂ2 lègoimi ŕ åpoØa ân >ArmenÐø âdhmhgìrhsen tän KerkuraØon aÎtän ûătora parasthsĹmenoc3 ,
č oÙon NisibhnoØc4 loimän toØc mŸ tĂ <RwmaÐwn aÉroumènoic âpăgagen parĂ JoukudÐdou qrhsĹmenoc ílon Łrdhn plŸn mìnou toÜ PelasgikoÜ kaÈ tÀn teiqÀn tÀn makrÀn, ân
oÙc oÉ tìte loimÿxantec ¿khsan? tĂ d+Łlla kaÈ Ćpä AÊjiopÐac ćrxato, śc tìte, kaÈ âc
AÒgupton katèbh kaÈ âc tŸn basilèwc gĺn tŸn pollăn5 , kaÈ ân âkeÐnù ge êmeinen eÞ poiÀn. âgř goÜn jĹptonta êti aÎtän katalipřn toÌc ĆjlÐouc >AjhnaÐouc ân NisÐbi Ćpĺljon
ĆkribÀc eÊdřc kaÈ ísa Ćpeljìntoc6 âreØn êmellen.
1 oÉ ParjuaØoi párthusok
2 a többit
3 színre léptetve
birodalmának nagy részére 6 sc. âmoÜ

Łjlioc 3 szerencsétlen
ĆkribÀc eÊdÿc pontosan tudva
Łkroc 3 szélsőséges
Łrdhn egészen, teljesen
tä Ćrqètupon, ou az eredeti
Ź gĺ, gĺc föld; ország
âgř goÜn én bizony
tä jÔmon, ou kakukkfű(vel és mézzel kevert

ital, az attikai szegények csemegéje)
eÊkasmènoc 3 hasonló (+ dat.)
eÞ mĹla teljesen
å zhlwtăc, oÜ utánzó
å loimìc, oÜ járvány
oÙoc 3 milyen
åpoØoc 3 milyen

4 Nisibhnìc

Nisibis lakosa

5a

perzsa király

íra gĹr figyeld csak
parĹ (+ gen.) -tól, -től
Pelasgikìc 3 pelazg
tä Pelasgikìn az Akropolis falai
plăn (+ gen.) kivéve
tĂ Łlla egyébként
tĂ <RwmaÐwn a rómaiak ügye
tä teØqoc, ouc fal
tĂ makrĂ teÐqh (Athént a kikötővel összekötő)

hosszú falak
tÐ Ńn lègoimi miért mondanám el
tìte akkor
oÉ tìte az akkori (emberek)
qarièstatoc 3 legbájosabb
źste „no mármost”
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I. Melyik a kakukktojás, és miért?
loipìn ŕ ĆggeØlan ŕ âlpÐsan ŕ balìn

II. Párosítsa a megadott szavakat a magyar jelentésükkel!
(a) földrajz
(1) misogÔnhc
(b) dárdavivő
(2) sÔndouloc
(c) rabszolgatárs
(3) prodìthc
(d) gyermekvezető; nevelő (4) dorufìroc
(e) tengeri csata
(5) aÎtìgrafoc
(f ) nőgyűlölő
(6) paidagwgìc
(g) saját kezűleg írott
(7) nomojèthc
(h) áruló
(8) gewgrafÐa
(i) törvényhozó
(9) naumaqÐa
III. Fordítsa le többféleképpen a szerkezeteket!
1. Ćpojanìntoc toÜ basilèwc
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ĆporoÜntoc toÜ strathgoÜ
toÔtwn Ćggeljèntwn
toÜ strateÔmatoc nenikhmènou
peÐjontoc toÜ Jemistoklèouc
strathgoÜntoc toÜ KÐmwnoc
toÜ âpigenomènou qeimÀnoc

IV. Fordítsa görögre!
1. Nem tudom, mikor halt meg a hadvezér. 2. Nem
tudom, vajon ezek a katonák spártaiak vagy athéniak
(pìteron ŕ ć). 3. Úgy tűnt, egy katona sem tudja,
hol a hadvezér. 4. A hadvezér tudja, hogy a katonái bátrak. 5. Elmondta neked, hogy milyen úton
jöttek? 6. A katonák megkérdezték, vajon kapnak
zsoldot, vagy nem. 7. A hírnök azt mondta, nem
tudja, hol van a hadvezér. 8. A követek jelentették
a királynak, miért jöttek. 9. Azt mondta, hogy még
nem hallotta őt énekelni.

i

ŹdÔc 3
jrasÔc 3
barÔc 3
glukÔc 3
dasÔc 3
braqÔc 3
å/Ź sÜc
å ÊqjÔc
Ź pÐtuc
Ź ÊsqÔc
Ź æfrÔc
tä Łstu
å pĺquc
å basileÔc
å ÉereÔc
å goneÔc
å ÉppeÔc
å grafeÔc
å suggrafeÔc
å grammateÔc
å ármhneÔc
å farmakeÔc
å foneÔc
å nomeÔc
å gnafeÔc

kellemes
vakmerő
nehéz
édes
szőrös
rövid
disznó
hal
fenyő
erő
szemöldök
város
könyök
király
pap
szülő
lovas
írnok
történetíró
jegyző
tolmács
méregkeverő
gyilkos
pásztor
ványoló

ĆmfÈ ĆgorĂn plăjousan
ĆnĂ pŘsan tŸn Źmèran
ĆnĂ pŘsan tŸn AÒgupton
ædìnta ĆntÈ ædìntoc
ĆntÈ polèmou eÊrănh
Ćpä toÔtou toÜ qrìnou
Ćp+âkeÐnhc tĺc Źmèrac
di+eÊsìdwn
eÊc gunaØkac âmpÐptei
eÊc toÌc disqilÐouc
êmprosjen toÜ bouleuthrÐou
ân (taØc) spondaØc
ân dèka Źmèraic

i
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36 MetĂ dà taÜta ŕ Ezt követően
Xenophón Thukydidés utolsó mondatához kapcsolta Görög történetét, a Hellénikát. Thukydidés műve ugyanis a háború huszadik évében megszakad, noha a műből kiderül, hogy Thukydidés megérte a Spártával kötött megalázó békét, és megértette, hogy a vereség az athéni
birodalom végét jelenti. Idővel azonban a korábban lényegesnek tűnő dolgok mellékessé,
a mellékeseknek látszók pedig jelentősekké váltak, ezért valószínű, hogy átírta a korábban
megírt részeket. Nem Xenophón volt az egyetlen, aki Thukydidés nyomába lépett, hiszen
Theopompos Hellénikája is az ő művét folytatta, és papíruszon előkerültek egy harmadik
folytató töredékei is. A történetíró előd munkájának folytatása, a folyamatos történetre való
törekvés a görög történetírás egyik sajátossága.
MetĂ dà taÜta oÎ pollaØc Źmèraic Õsteron łljen âx >AjhnÀn JumoqĹrhc êqwn naÜc
ælÐgac; kaÈ eÎjÌc ânaumĹqhsan aÞjic Lakedaimìnioi kaÈ >AjhnaØoi, ânÐkhsan dà Lakedaimìnioi Źgoumènou >AghsandrÐdou. met+ælÐgon dà toÔtwn DwrieÌc å Diagìrou âk
<Rìdou eÊc <Ellăsponton eÊsèplei Ćrqomènou qeimÀnoc tèttarsi kaÈ dèka nausÈn Ľma
Źmèrø. katidřn dà å tÀn >AjhnaÐwn Źmeroskìpoc âsămhne toØc strathgoØc. oÉ dà ĆnhgĹgonto âp+aÎtän eÒkosi nausÐn, Čc å DwrieÌc fugřn präc tŸn gĺn ĆnebÐbaze tĂc aÍtoÜ
triăreic, śc ćnoige, perÈ tä <RoÐteion. âggÌc dà genomènwn tÀn >AjhnaÐwn âmĹqonto Ćpì te tÀn neÀn kaÈ tĺc gĺc mèqri oÉ >AjhnaØoi Ćpèpleusan eÊc MĹduton präc tä Łllo
stratìpedon oÎdàn prĹxantec. MÐndaroc dà katidřn tŸn mĹqhn ân >IlÐú jÔwn tň >AjhnŤ,
âboăjei âpÈ tŸn jĹlattan, kaÈ kajelkÔsac tĂc áautoÜ triăreic Ćpèplei, ípwc ĆnalĹboi
tĂc metĂ Dwrièwc.
Ľma Źmèrø kora reggel
Ćpä tÀn neÀn a hajókról
Ćpä tĺc gĺc a partról
aÞjic ismét
âggÔc közel, közelbe(n)
eÊc <Ellăsponton a Helléspontos felé
âk <Rìdou Rhodosról
ân >IlÐú Ilionban (=Trójában)
âp+ aÎtìn ellene
âpÈ tŸn jĹlattan a tenger felé
å Źmeroskìpoc, ou nappali őrszem
metĂ taÜta ezután
met+ ælÐgon toÔtwn kevéssel ezután

metĂ Dwrièwc Dórieusszal
aÉ metĂ Dwrièwc Dórieus triérései
mèqri amíg
Ź naÜc, neÿc hajó
ælÐgoc 3 kevés
ípwc hogy
perÐ (+ acc.) körül, közelében
präc tŸn gĺn a szárazföld felé
<RoÐteion, ou (település Trója közelében)
tèttarsi kaÈ dèka nausÐn 14 hajóval
Ź triărhc, ouc triérés (hadihajó)
å qeimÿn, Ànoc viharos idő; tél

– A „katonákat”, „hajókat” és hasonlókat jelentő szavak mellett álló Łgwn, êqwn, fèrwn
participiumok fordíthatók így is: -val/-vel (katonákkal, hajókkal stb.).
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I. Képezze az igealakokat!
leÐpw ao. ind. A. pl. 2. :
stèllw ao. coni. M. sg. 2. :
dÐdwmi praet. ipf. ind. A. pl. 3. :
paideÔw ao. ind. P. pl. 2. :
eÊmÐ (lenni) pr. ipf. pl. 2. :
II. Mondja görögül!
Sókratés és a pásztorok ellen :
a király városairól :
apám anyjának a lányát :
Korinthos polgárainak disznai :
a Múzsák ajándékai :
III. Melyik szó illik a mondatba?
1. <O d+>AghsÐlaoc (metĂ ŕ diĂ ŕ ĆntÈ) toÜ âpÈ KarÐan
Êènai eÎjÌc tĆnantÐa Ćpostrèyac âpÈ FrugÐac âporeÔeto.
2. OÉ >AjhnaØoi FoÐnixi kaÈ KÐlixin ânaumĹqhsan kaÈ âpezomĹqhsan Ľma, kaÈ nikăsantec Ćmfìtera Ćpeqÿrhsan
(eÊc ŕâp+ŕ ân) oÒkou.
3. <Opìsoi tÀn (katĂ ŕ ĆmfÈ ŕ Ípàr) basilèa Ćpèjnùskon
ân tň mĹqù, KthsÐac lègei; par+âkeÐnú gĂr łn.
4. ŮErqontai parĂ (basilèa ŕ basilèwc ŕ basileØ) kaÈ
Tissafèrnouc kărukec.
5. <HmeØc gĂr oÉ >AjhnaØoi ćljomen eÊc tän pìlemon tän
(ĆntÈ ŕ eÊc ŕ präc) LakedaimonÐouc kaÈ toÌc summĹqouc êqontec triăreic tĂc màn ân jalĹttù tĂc d+ân toØc newrÐoic
oÎk (âlĹttonec ŕ âlĹttouc ŕ âlattìnwn) triakosÐwn.

IV. Fordítsa görögre!
1. Mit tud az öregúr? (gerìntion) Sokat, de nem azt, amit
mi. 2. Azt mondják, hogy a katonák három nappal később érkeztek meg. 3. Ma azt írtam haza, hogy egészséges
vagyok (ÍgiaÐnw). 4. Mi is szerettük és szeretjük a könyveket – mondja –, de figyelmünket most már az élet és a
lélek felé fordítjuk (tän noÜn prosèqw). Időnk kevés, és ma
nem olvashatunk annyit, amennyit óhajtanánk. 5. Mit
lehet itt tenni? 6. Most nyár van. 7. Olvasta őt, és szereti. 8. Megérkeztem a zárt (katakekleismènoc 3) kapu
elé. 9. Miért mosolyogsz? (meidiĹw) 10. A tanár boldogan
(Łsmenoc 3) mosolyog. 11. Nem tudják, hogy ki vagyok, és
milyen nyelvet hallanak.

Ź kleÐc
Ź graÜc
å boÜc
Ź naÜc
Ź qeÐr
tä dìru
Ź jrÐx
tä înar
tä gìnu
Ź gună
å ZeÔc
å Ź kÔwn
tä pÜr
Ź oÚc
Ź >Iÿ

retesz
szipirtyó
ökör
hajó
kéz
dárda
hajszál
álom
térd
asszony
Zeus
kutya
tűz
juh
Ió

ĆnabĂc âf+Ñppon
âk pollÀn tìpwn
âpÈ tÀn triĹkonta
âpÈ toØc drufĹktoic
kaj+âkĹsthn Źmèran
katĂ toÌc <HrakleÐdac
metĂ kindÔnwn
Ź aÊtÐa, par+ąn
perÈ tĺc eÊrănhc
präc jĹnaton
präc toÌc >AjhnaÐouc
Ípàr sunallagmĹtwn
oÉ Ípä toØc >AjhnaÐoic
Ípä daimìnwn
Ípä toÜ îrnijoc

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 84 — #84

i

84

i

Olvasmányok

37 Tä diayhfÐzesjai ŕ A bírósági szavazás
Aristotelés szellemi műhelyének terméke Az athéni állam. Ez az alkotmányleírás aprólékosan ismerteti az athéni bíróságok működését. Ezekből teljességgel hiányoztak a jogászok, így
közvádat is csak magánember emelhetett. Az esküdtbíróságokat a per napján sorsolták a héliastések közül, akik a 30 évnél idősebb polgárokból évente kisorsolt bírák voltak. A bírák
száma a vád jellegétől függött, s a perben mindkét fél önmagát képviselte. Jogi tanácsot a logographos adhatott (ha valaki igényelte és megfizette), de ő elsősorban hivatásos beszédíró
volt. A megrendelt pörbeszédet az ügyfél megtanulta, és maga adta elő. Az ügyek jelentős
része közvádon alapuló politikai per volt. A siker, sokszor élet vagy halál a meggyőző erőn
múlt, hisz a szavazókorongokat jogilag képzetlenek tartották kezükben.
EÊsÈ dà ĆmforeØc dÔo keÐmenoi ân tÄ dikasthrÐú, å màn qalkoÜc, å dà xÔlinoc, diairetoÈ
ípwc mŸ lĹjù ÍpobĹllwn1 tic yăfouc, eÊc oÏc yhfÐzontai oÉ dikastaÐ, å màn qalkoÜc
kÔrioc, å dà xÔlinoc Łkuros, êqwn å qalkoÜc âpÐjhma dierrinhmènon, źst+aÎtŸn mìnhn
qwreØn tŸn yĺfon2 , Ñna mŸ dÔo å aÎtäc âmbĹllù. âpeidĂn dà diayhfÐzesjai mèllwsin
oÉ dikastaÐ, å kĺrux3 ĆgoreÔei prÀton, Ńn âpiskăptwntai oÉ ĆntÐdikoi taØc marturÐaic4 ;
oÎ gĂr êstin âpiskăyasjai, ítan Łrxwntai diayhfÐzesjai. êpeita pĹlin ĆnakhrÔttei {Ź
tetruphmènh toÜ prìteron lègontoc, Ź dà plărhc toÜ Õsteron lègontoc.} å dà dikastŸc
labìmenos âk toÜ luqneÐou tĂc yăfouc, pièzwn tän aÎlÐskon tĺc yăfou kaÈ oÎ deiknÔwn
toØc Ćgwnizomènoic oÖte tä tetruphmènon oÖte tä plĺrec, âmbĹllei tŸn màn kurÐan eÊc tän
qalkoÜn Ćmforèa, tŸn dà Łkuron eÊc tän xÔlinon.
1 hogy
4 vajon

2 „így kizárólag egy szavazókorong fér be”
titkon ne dobhasson be
kívánnak-e vádat emelni hamis tanúzásért

oÉ Ćgwnizìmenoi, wn a pereskedők
å aÎtìc ugyanaz a személy
Łkuroc 2 érvénytelen
å ĆmforeÔc, èwc öblös edény, amphora
å ĆntÐdikoc, ou peres fél
å aÎlÐskoc, ou „csapocska” (a korong átfúrt

vagy tömör tengelye)
diairetìc 3 elkülönített
dierrinhmènoc 3 átfúrt
tä dikastărion, ou bíróság
å dikastăc, oÜ bíró
tä âpÐjhma, atoc fedél
Ñna mă hogy ne; nehogy
keÐmenoc 3 elhelyezett, odatett
å kĺrux, ukoc kikiáltó; hírnök
kÔrioc 3 érvényes

3 (bírósági)

kikiáltó

tä luqneØon, ou korongtartó
Ź marturÐa, ac tanúvallomás
xÔlinoc 3 fa-, fából való
å mèn .. å dè az egyik ... a másik
ípwc mă hogy ne; nehogy
ítan ha; amikor (csak)
oÎk êstin nem lehet
plărhc 2 teli; tömör (átfúratlan)
prìteron előbb, korábban
å prìteron lègwn a vádló
tetruphmènoc 3 átfúrt
Ź tetruphmènh az átfúrt yĺfoc
å Õsteron lègwn a vádlott
Ź yĺfoc, ou szavazókorong
źste úgyhogy

– A perfectum egy cselekvés következményeként fennálló állapotot fejez ki.
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I. Határozza meg a következő alakokat! Példa:
keleÔei : keleÔw = parancsolok pr. ipf. ind. A. sg. 3
metepèmyato :
katalabeØn :
kekmhkìtec :
kateilhmmènoi :
hÎxăjh :
âkbăsù :

II. Párosítsa a kifejezéseket!
(a) törvényhozó
(b) az öröksége
(c) megtalálni az igazságot
(d) a közelben lakók
(f ) az Adrián hajózik
(g) megbetegszik

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

eÊc nìson âmpÐptei
å jeÈc tän nìmon
eÊc tän >AdrÐan pleØ
eÍreØn tŸn Ćlăjeian
Č å patŸr aÎtÄ katèlipe
oÉ âggÌc oÊkoÜntec

III. Melyik szó illik a mondatba?
1. TÐ mènomen? ÇH oÎk âpistĹmeja íti basileÌc ŹmŘc Ćpolèsai Ńn perÈ pantäc poiăsaito, (źste ŕ Ñna ŕ ípwc
mŸ) kaÈ toØc Łlloic ŞEllhsi fìboc eÒh âpÈ basilèa mègan
strateÔein.
2. ßHn dà, (íti ŕ íte ŕ Ľte) âteleÔta, ĆmfÈ tĂ pentăkonta
êth.
3. >EmoÈ oÞn dokeØ oÎq źra eÚnai ŹmØn kajeÔdein (mhd+ŕ
kaÈ ŕ oÎd+ŕ Ćll+) ĆmeleØn ŹmÀn aÎtÀn.
4. KaÈ ístic te ÍmÀn toÌc oÊkeÐouc âpijumeØ ÊdeØn, memnăsjw (ĆnŸr Ćgajäc ŕ Łndra Ćgajän ŕ Ćndräc ĆgajoÜ)
eÚnai.
5. OÉ màn stratiÀtai prosedìkwn tän QeirÐsofon ŁgontĹ
ti [ sc. misjän] sfÐsin (ąkonta ŕ ąkein ŕ ąkei); å d+łgen
oÎdèn.

IV. Fordítsa görögre!
1. A görögök sok istent tiszteltek. 2. Azt kívánja, hogy
beszéljek az édesapámról. 3. Az igazságosság a királyok
dísze. 4. A Nílusban sok krokodil van. 5. Haspók. (=
A gyomrának szolgál.) 6. Az öregeknek kevés foguk van.
7. Diogenés, mikor megkérdezték tőle, hogy mit csinál,
azt mondta: Embert keresek. 8. Csalódottan (sfĹllomai) halt meg. 9. Hol a lovam? 10. Mit csinálok, mit
csinálok? Fürödni akarok! 11. A bölcsek szerint a sok
nevetés az ostobaság bizonyítéka.

tetagmènoc 3
tetruphmènoc 3
peplasmènoc 3
pepaideumènoc 3
Éstorhmènoc 3
Ćpoleleimmènoc 3
âkkekalummènoc 3
katakekrimènoc 3
progegenhmènoc 3
dierrinhmènoc 3
âxeilegmènoc 3
eÊkasmènoc 3
proshggelmènoc 3
ærwrugmènoc 3
sunerruhkÿc 3
teteleuthkÿc 3
memajhkÿc 3
Ćkhkoÿc 3
eÊdÿc 3
âgnwkÿc 3
eÍrhkÿc 3
eÊwjÿc 3
tetaqÿc 3
ásthkÿc 3
áwrakÿc 3
pefhnÿc 3
memhnÿc 3
kekragÿc 3
tejnhkÿc 3
tejneÿc 3
lelukènai
lèluka
lèlukac
lèluke(n)
lelÔkamen
lelÔkate
lelÔkasi(n)

lelÔsjai
lèlumai
lèlusai
lèlutai
lelÔmeja
lèlusje
lèluntai
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38 EÎjèwc paraqrĺma Ćpojnďskei ŕ A végzetes bájital
A peloponnésosi háború huszadik évében az oligarchák megdöntötték Athénban a demokráciát. Őket támogatta Antiphón is, sőt az egész ügyet ő készítette elő, s így az oligarchák könnyen jutottak hatalomhoz. Antiphónt ugyanis egyetlen kortársa sem előzte meg
kiválóságban: éppoly páratlan képességgel tudott valamit végiggondolni, mint gondolatait
kifejteni. Az oligarchák bukása után Antiphónt bevádolták, elítélték és kivégezték. Védőbeszédét, amely elveszett, az ókorban a legjobb törvényszéki beszédnek tartották. Antiphón
mindazonáltal saját elhatározásából sohasem lépett a nép elé, mert a tömeg előítélettel hallgatta a képzett szónokokat — éppen rétorikai képzettségük miatt. Ezért mintabeszédeket
írt, illetve logographosként mások számára készített beszédeket, megrendelésre.
<H dà pallakŸ toÜ Filìnew tŸn spondŸn Ľma âgqèousa âkeÐnoic eÎqomènoic Č oÎk êmelle
teleØsjai1 , Â Łndrec, ânèqei tä fĹrmakon. KaÈ Ľma oÊomènh dexiän poieØn plèon dÐdwsi
tÄ Filìneú, Òswc śc, eÊ doÐh2 plèon, mŘllon filhsomènh Ípä toÜ Filìnew; oÖpw gĂr
ędei Ípä tĺc mhtruiŘc tĺc âmĺc âxapatwmènh, prÈn ân tÄ kakÄ ćdh łn; tÄ dà patrÈ tÄ
Źmetèrú êlasson ânèqei. KaÈ âkeØnoi âpeidŸ Ćpèspeisan3 , tän áautÀn fonèa metaqeirizìmenoi âkpÐnousin ÍstĹthn pìsin. <O màn oÞn Filìnewc eÎjèwc paraqrĺma Ćpojnďskei, å
dà patŸr å Źmèteroc eÊc nìson âmpÐptei, âx ľc kaÈ Ćpÿleto eÊkostaØoc. >Anj+Án Ź màn
diakonăsasa kaÈ qeirourgăsasa êqei tĂ âpÐqeira Án ĆxÐa łn, oÎdàn aÊtÐa oÞsa ŕ tÄ gĂr
dhmokoÐnú troqisjeØsa paredìjh4 ŕ, Ź d+aÊtÐa te ćdh kaÈ ânjumhjeØsa éxei5 , âĂn ÍmeØc te
kaÈ oÉ jeoÈ jèlwsin.
1 (olyanokat),
4 átadatott

amelyek nem teljesedhettek be
elnyeri büntetését)

2 ha

ad

3 miután

elvégezték az italáldozatot

5 (sc.

aÒtioc 3 okozó, bűnös
ĆntÐ (+ gen.) helyett; -ért; miatt
Ćnj+ Án ezekért (=büntetésül)
dexiìc 3 jobb oldali; kedvező
å dhmìkoinoc, ou hóhér
eÊkostaØoc 3 „a huszadik napon”
êlasson kevesebbet
âmìc 3 enyém
tĂ âpÐqeira, wn bér, díj; büntetés
eÎjèwc azonnal, mindjárt
Źmèteroc 3 miénk
Òswc talán, valószínűleg
ân tÄ kakÄ szerencsétlenségben
mŘllon még inkább

Ź mhtruiĹ, Řc mostoha(anya)
Ź nìsoc, ou betegség
oÎdèn semennyire sem
oÖpw egyáltalán nem
Ź pallakă ĺc ágyas
paraqrĺma abban a pillanatban
å patăr, patrìc apa
Ź pìsic, ewc korty
prÐn mielőtt; míg ... nem
Ź spondă, ĺc italáldozat
Õstatoc 3 legutolsó
tä fĹrmakon, ou méreg
å Filìnewc, ew Philoneós
å foneÔc, èwc gyilkos

– Ha a mèllw ige ragozott alakjai mellett infinitivus áll, akkor az ige azt fejezi ki, hogy
a főnévi igenévbe foglalt cselekvés hamarosan bekövetkezik. Fordítása: azon van, hogy;
készül; már-már; a végzet rendelése az, hogy . . . .
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I. Mennyi? ægdoăkonta : nyolcvan
dèka
eÒkosi
tèttarec
dÔo
ânnèa
tèttarec kaÈ dèka
eÙc
dÔo präc toØc eÒkosi
eÊkosi áptĹ
éndeka
pènte
ânneakaÐdeka

æktÿ
qÐlioi
disqÐlioi
mÐa
æktwkaÐdeka
pentekaÐdeka
ægdoăkonta
pentăkonta
triĹkonta
dÿdeka
áxakisqÐlioi
áptĹ

II. Melyik szó illik a mondatba?
1. >AllĂ dÐdwmÐ soi, êfh å QeirÐsofoc, (ákĹteron ŕ Ćmfìteron ŕ åpìteron) boÔlei álèsjai.
2. <Wc dà eÚdon oÉ ŞEllhnec âggÔc te (întec ŕ eÚnai ŕ
întac) toÌc polemÐouc kaÈ paratetagmènouc âpňsan polÌ
projumìteron č prìsjen.
3. >Egř mèn, Â Łndrec, ćdh ÍmŘc âpainÀ; ípwc dà kaÈ
ÍmeØc âmà âpainèsete (âmoÈ ŕ âmoÜ ŕ âmà) melăsei, č mhkèti
me KÜron nomÐzete.
4. <O KÜroc diĂ tä filomajŸc (âstÐ ŕ eÚnai ŕ łn) pollĂ
màn aÎtäc ĆeÈ toÌc parìntac Ćnhrÿta, pÀc êqonta tugqĹnoi, kaÈ ísa aÎtäc Íp+Łllwn ârwtÄto.
5. >Egÿ (se ŕ sou ŕ soi) tĹ te qwrÐa Ćpodÿsw kaÈ tŠlla
Č Ípesqìmhn.

III. Fordítsa görögre!
1. A spártaiak hadvezért küldtek Korinthosba, hogy ő vezesse a korinthosiakat. 2. A hadvezér azért jött, hogy békét kössön (poieØn). 3. Gyorsabban jár (protrèqw+ gen.)
a nyelved, mint az eszed. 4. A hadvezér elküldött néhány
katonát, hogy temessék el a halottakat. 5. Azért jöttem,
hogy megkérdezzem a hadvezért, hol van a spártaiak tábora. 6. Gyereknek lenni jó. 7. A hadvezér hátrahagyott
néhány katonát a tábor őrizetére. 8. Két fia ott esett el,
a harctéren. 9. Nem nagy (Ćxiìlogoc 2) költő, de azért
költő. 10. Éjszaka ma is veszedelmes (âpikinduneÔomai) itt
járkálni.

∅
lippis-tìc
Êdâl(u)jfugqo-ă
quûo-ă
ûuâ-strof- strafte-trof- traffjor-Ĺ
fjarbol-ă
balblhstel- stìl-oc stal-kten- -e-kton- ktanpei-s- pe-ponj- pa-spelpìl-oc
pl-ter-tor-trâq-, áx- sqêx-oq-oc
petpot-ă
ptáp-spti-jh- jw-mìc
jeÉ-sthstafhfw-nă
fadi-dwdolh(b)labjffluju-nfflu-nue
leippeijeÊdâleusfeugqe(u)ûestreftreffjerbèl-oc

o
le-loippe-poijoÊd-hl(o)uj-

pr. pf. A.

M.-P.

kèkofa
kèkofac
kèkofe(n)
kekìfamen
kekìfate
kekìfasi(n)

łgmai
łxai
łktai
ćgmeja
łqje
Žgmènoi eÊsÐ

i
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39 <RŤon toÌc ædìntac Ćrijmĺsai ŕ Több ujja van, mint foga
Stilizáltan egyszerű attikai nyelven írt a metoikos Lysias, aki fiatalon kiköltözött Thurioiba,
s ott állítólag a szicíliai Teisiastól tanult szónokolni. Amikor Thurioiban az oligarchák kerültek hatalomra, a demokrata Lysias visszatért Athénba, ahol a családnak jól menő fegyverkészítő műhelye volt. A harmincak épp azért akarták megölni őt és fivérét, hogy vagyonukat
megszerezzék. Fivérét kivégezték, Lysias Megarába szökött. A zsarnokok megbuktatása után
egyiküket bevádolta testvére meggyilkolásáért. Mint metoikos nem vehetett részt a közéletben, ezért logographos lett. Egyszer egy beszédét tanulgató ügyfél reklamált nála, hogy a
beszéd ugyan elsőre lenyűgözőnek tűnt, de ahányszor újraolvassa, egyre laposabb; mire Lysias, mosolyogva: Hát nem csak egyszer fogod elmondani a bírák előtt?
>AllĂ gĹr, Â Łndrec dikastaÐ, oÎk eÊc âmà mìnon toioÜtìc âstin, ĆllĂ kaÈ eÊc toÌc Łllouc Ľpantac toÌc aÎtÄ keqrhmènouc. oÎq oÉ màn kĹphloi oÉ âggÌc oÊkoÜntec, par+Án
prodìseic lambĹnwn oÎk ĆpodÐdwsi, dikĹzontai aÎtÄ sugkleÐsantec tĂ kaphleØa, oÉ dà
geÐtonec oÕtwc Íp+aÎtoÜ deinĂ pĹsqousin źst+âklipìntec tĂc aÍtÀn oÊkÐac átèrac pìrrw
misjoÜntai? ísouc d+ârĹnouc suneÐlektai, tĂc màn ÍpoloÐpouc forĂc oÎ katatÐjhsin, ĆllĂ perÈ toÜton tän kĹphlon śc perÈ stălhn diafjeÐrontai. tosoÜtoi dà âpÈ tŸn oÊkÐan
Ľma tň Źmèrø Ćpaităsontec tĂ æfeilìmena êrqontai źste oÒesjai toÌc pariìntac âp+âkforĂn aÎtoÌc ąkein toÔtou tejneÀtoc. oÕtw d+oÉ ân tÄ PeiraieØ diĹkeintai źste polÌ
Ćsfalèsteron eÚnai dokeØn eÊc tän >AdrÐan pleØn č toÔtú sumbĹllein. polÌ gĂr mŘllon Č
Ńn daneÐshtai aÍtoÜ nomÐzei eÚnai č Č å patŸr aÎtÄ katèlipen. ĆllĂ gĂr oÎ tŸn oÎsÐan
kèkthtai <ErmaÐou toÜ muropÿlou, tŸn gunaØka diafjeÐrac ábdomăkonta êth gegonuØan?
ľc ârŘn prospoihsĹmenoc oÕtw dièjhken źste tän màn Łndra aÎtĺc kaÈ toÌc uÉoÌc ptwqoÌc âpoÐhsen, aÍtän dà ĆntÈ kapălou muropÿlhn Ćpèdeixen; oÕtwc ârwtikÀc tä kìrion
meteqeirÐzeto tĺc ŹlikÐac aÎtĺc ĆpolaÔwn, ľc ûŤon toÌc ædìntac Ćrijmĺsai č tĺc qeiräc
toÌc daktÔlouc. kaÐ moi ĆnĹbhte toÔtwn mĹrturec.
å >AdrÐac, ou az Adria
Ľma tň Źmèrø kora reggel
Ćsfalăc 2 biztonságos
å geÐtwn, onoc szomszéd
å dĹktuloc, ou ujj
deinìc 3 szörnyű, félelmes
ábdomăkonta hetven
eÊc âmè ellenem
Ź âkforĹ, Řc temetés
å êranoc, ou kölcsöntőke
ârwtikÀc szerelmesen
Ź ŹlikÐa, ac életkor
tä kaphleØon, ou kiskereskedés
å kĹphloc, ou kiskereskedő
tä kìrion, ou leányzó
å/Ź mĹrtuc, uroc tanú
å muropÿlhc, ou illatszerárus

Ź oÊkÐa, ac lakás
Ź oÎsÐa, ac vagyon
tĂ æfeilìmena, wn kölcsön
oÉ ân tÄ PeiraieØ a kikötő népe
par+ Án akiktől
polÔ sokkal
pìrrw távol
Ź prìdosic, ewc előleg
ptwqìc 3 koldus
ûŤon könnyebb
Ź stălh, hc oszlop; fordulóoszlop (a

hippodromban)
Ípìloipoc 2 hátralevő, hátralékos
Ź forĹ, Řc hozzájárulás, befizetés
Ź qeÐr, qeirìc kéz
źste oÒesjai úgyhogy arra gondolhat az

ember
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I. Párosítsa a kifejezéseket!
(a) tíz év(ig)
(b) az okokat keresni
(c) a kilenc archón
(d) a törvény szerint
(e) semmi haszna
(f ) tíz nap alatt
(g) sokfejű lények
(h) az önkényuralom gyanúja

i

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

katĂ tän nìmon
polukèfala zÄa
oÉ ânnèa Łrqontec
êth dèka
tĂc aÊtÐac punjĹnesjai
ân dèka Źmèraic
Ź ÍpoyÐa turannÐdoc
oÎdàn šfeleØ

II. Illesszen a mondatba participiumot a minta szerint!
CumbouleÔw ÍmØn kaÐper neÿteroc (eÊmÐ). : žn
1. OÉ Łnjrwpoi Ľte jnhtoÐ (eÊsin) Ćpojnďskousin.
2. <O strathgäc strĹteuma (sunèlexe) âpÈ tän basilèa łljen.
3. OÉ >AjhnaØoi oÎdàn (êpraxan) Ćpèpleusan.
4. OÉ stratiÀtai (prosĺljon) präc tän potamän dièbhsan eÎjÔc.
5. <O strathgäc oÎk (âjèlei) misjän doÜnai toØc stratiÿtaic êfeugen.
6. OÉ stratiÀtai êmenon ân tÄ stratopèdú (dÔnantai) ĆpeljeØn.
7. OÉ stratiÀtai sunelĹmbanon tän strathgän (feÔgei) śc (ĆpoktenoÜsi).

III. Melyik szó illik a mondatba?
1. KÜroc (tän ŕ tŸn ŕ tä) prìfasin âpoieØto (íte ŕ śc ŕ âpeÈ) PisÐdac boulìmenoc âkbaleØn pantĹpasin âk tĺc qÿrac; kaÈ ĄjroÐzei śc âpÈ toÔtouc tì te barbarikän kaÈ tä
<Ellhnikän [sc. strĹteuma].
2. (OÖtoi ŕ OÝtoi) mèn, Â Klèarqe, Łlloc Łlla lègei; sÌ d+ŹmØn eÊpè, (tÐ ŕ ti) lègeic?
3. >Eljřn dà eÊc DelfoÌc å XenofÀn âpăreto tän (>Apìllw ŕ >Apìllwnoc ŕ >Apìllwni), (tini ŕ tÐni) Ńn jeÀn jÔwn kaÈ eÎqìmenoc kĹllista kaÈ Łrista êljoi tŸn ådìn, (ín
ŕ Żn ŕ ç) âpinoeØ.
4. >AnabaÐnei oÞn å KÜroc labřn Tissafèrnhn śc fÐlon kaÈ tÀn <Ellănwn (êqwn ŕ
âqìntac ŕ âqìntwn) åplÐtac (triakosÐac ŕ triakosÐouc).
5. MetĂ taÜta ćdh ŹlÐou dÔnontoc (sunekĹlesac ŕ sugkalèsac) strathgoÌc kaÈ loqagoÌc êlexe toiĹde. >EmoÐ, Â Łndrec, juomènú Êènai (śc ŕ âpÈ ŕ diĂ) basilèa (oÎk ŕ mŸ)
âgÐgneto tĂ ÉerĹ.

IV. Fordítsa görögre!
1. Felderítőket küld mindenfelé, hogy tudják meg ((śc) peusìmenoc 3), mi történt. 2. A
király hadvezére néhány felderítőt küldött, hogy találják ki, hol vertek tábort az athéniak. 3. Nem tudtam, hol vagyok. 4. Most már tudtam, hogy hol vagyok, csak azt nem
tudtam, hogy mióta vagyok itt. 5. Nagy Sándor halála után egyik hadvezére, Ptolemaios
lett Egyiptom királya. 6. Győzködték a szónokot, hogy szólaljon föl. 7. Rávették a
szónokot a felszólalásra. 8. A katonák látták, hogy a hadvezér halott. 9. Nem tudom,
kicsoda a halott. Most tudom meg (punjĹnomai) , hogy élt, mikor már nem él. 10. Most
mit nevettek? Mit kell ezen nevetni?
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40 Măte ĆpokteneØn Łkriton ŕ Az ártatlanság vélelme
A peloponnésosi háborúban Athén megpróbálta leigázni Szicíliát. A flotta kifutása előtt kettős szentségtörés bolydította föl Athént: előkelő ifjak gúnyt űztek az eleusisi misztériumokból, és egy éjjel meggyalázták a város Hermáit. (A Hermák kultikus Hermés-fők kőoszlopon,
phallosszal és felirattal.) Közülük sokakat elfogtak, így Andokidést is. Az ifjú arisztokrata
úgy menekült meg, hogy föladta a bűnösöket; többségüket kivégezték. Utóbb Andokidés
száműzetésbe kényszerült, és csak a háború után tért haza. Ezután mondta el védőbeszédét
A misztériumokról, amikor a régi ügy, a Hermák megcsonkítása és a misztériumok profanizálása miatt bevádolták. Beszéde elérte célját: fölmentették. Később hűtlen követséggel
vádolták meg, ekkor végleg elhagyta Athént. Neve alatt maradt fenn az Alkibiadés elleni
beszéd.
ŮAxion dà mèmyasjai tän jènta tän nìmon, çc ânantÐa tÄ írkú toÜ dămou kaÈ tĺc boulĺc ânomojèthsen; âkeØ màn gĂr îmnute mhdèna măt+âxelŘn măte dăsein măte ĆpokteneØn
Łkriton, ân dà tÄde tÄ kairÄ oÖte kathgorÐac genomènhc oÖte ĆpologÐac ĆpodojeÐshc
diayhfisamènwn krÔbdhn tän æstrakisjènta tosoÜton qrìnon deØ sterhjĺnai tĺc pìlewc.
EÚta ân toØc toioÔtoic oÉ polloÌc toÌc átaÐrouc kaÈ sunwmìtac kekthmènoi plèon fèrontai
tÀn Łllwn1 ; oÎ gĂr źsper ân toØc dikasthrÐoic oÉ laqìntec krÐnousin, ĆllĂ toÔtou toÜ
prĹgmatoc Ľpasin >AjhnaÐoic mètesti. Präc dà toÔtoic tÄ màn âlleÐpein tÄ d+ÍperbĹllein å nìmoc moi dokeØ; tÀn màn gĂr ÊdÐwn ĆdikhmĹtwn megĹlhn timwrÐan taÔthn nomÐzw,
tÀn dà dhmosÐwn mikrĂn kaÈ oÎdenäc ĆxÐan ŹgoÜmai zhmÐan, âxän kolĹzein qrămasi kaÈ
desmÄ kaÈ janĹtú.
1 plèon

fèrontai tÀn Łllwn előnyben vannak a többiekhez képest

tä ĆdÐkhma, atoc jogsértés
ĆdÐkhma tä Òdion magánszemély elleni

jogsértés
ĆdÐkhma tä dhmìsion állam elleni

jogsértés
Łkritoc 2 ítélet nélkül(i)
Ź ĆpologÐa, ac védekezés
å desmìc, oÜ börtön
ân toØc toioÔtoic ilyen időkben
âxìn amikor lehetőség van
Ź zhmÐa, ac büntetés
å jeÈc tän nìmon törvényhozó

å kairìc, oÜ alkalom
Ź kathgorÐa, ac vádemelés
krÔbdhn titokban; titkosoÉ laqìntec a kisorsoltak (ti. bírák)
å írkoc, ou eskü
æstrakisjeÐc 3 „kicserepezett” (Arany J.)
präc toÔtoic továbbá, ráadásul
å sunwmìthc, ou összeesküvő
Ź timwrÐa, ac büntetés
tosoÜton qrìnon oly hosszú ideig
tÄ mèn ... tÄ dè egyfelől ..., másfelől
qrămasi kolĹzein pénzbüntetéssel sújtani

– Az optativus Łn -nal lehetőséget fejez ki (potentialitas).
– A kijelentő módú, múltidejű ige mellett az Łn lehetetlenséget fejez ki (irrealitas). Az
Łn + praet. ipf. jelenre vonatkozó irrealitás, az Łn + ao. pedig múltra vonatkozó irrealitás.
– A coniunctivus Łn-nal általánosítást illetve a jövőre utalást fejez ki.
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I. Állítsa párba a szinonimákat!
oÎ diafèrei, ĆjumeØ, oÎkèt+êsti, poreÔetai, dÔnatai, prosbĹllei, ĆjÔmwc êqei, oÙìc tè
âsti, âpitÐjetai, tèjnhke, ímoiìc âsti, baÐnei

II. Illessze a megfelelő elöljárószókat a mondatokba!
1. OÉ >AjhnaØoi poliorkoÔmenoi ..... gĺn kaÈ ..... jĹlattan Žpìroun tÐ qrŸ poieØn.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

>Apojnùskìntwn ... tň pìlei limÄ pollÀn oÉ >AjhnaØoi oÎ dielègonto .... eÊrănhc.
OÉ >AjhnaØoi êpemyan prèsbeic ..... basilèa.
<O basileÌc aÎtoÌc ..... LakedaÐmona âkèleuen Êènai.
>Egèneto yăfisma mŸ âxeØnai ..... toÔtwn sumbouleÔein.
..... taÜta İrèjh presbeutŸc ..... LakedaÐmona aÎtokrĹtwr dèkatoc aÎtìc.
<O dà kaÈ oÉ ..... aÎtÄ prèsbeic âpanèferon taÜta ..... tĂc >Ajănac.

III. Melyik szó illik a mondatba?
1. ŮAlloi dà łsan áxakisqÐlioi (Ñppouc ŕ ÉppeØc), Án >Artagèrshc łrqen; oÝtoi d+aÞ
(ĆntÈ ŕ âx ŕ prä) aÎtoÜ basilèwc tetagmènoi łsan.
2. TaÜta dà (lègwn ŕ lègontoc) jorÔbou ćkouse diĂ tÀn tĹxewn Êìntoc, kaÈ ćreto, (tÐc
ŕ tic) å jìruboc eÒh.
3. <O KÜroc Ípolabřn (toÌc ŕ tĂc) feÔgontac (sullègwn ŕ sullèxwn ŕ sullèxac)
strĹteuma âpoliìrkei MÐlhton kaÈ katĂ gĺn kaÈ katĂ jĹlattan.
4. KaÈ ân toÔtú KÜroc parelaÔnwn aÎtäc sÌn PÐgrhti tÄ (ármhneÔw ŕ ármhneØ ŕ ármhnèwc) kaÈ Łlloic trisÈn č tèttarsi tÄ KleĹrqú âbìa Łgein tä strĹteuma katĂ mèson (tä
ŕ tän) tÀn polemÐwn, íti âkeØ basileÌc eÒh.
5. >EpeÈ mèntoi (jÔonti ŕ juomènú) aÎtÄ âpÈ treØc Źmèrac oÎk âgÐgneto tĂ ÉerĹ, sugkalèsac (toÌc strathgoÔc ŕ sÌn toØc strathgoØc) eÚpen.

IV. Melyik a kakukktojás, és miért?
sÔn ŕ âk ŕ ân ŕ metĹ

V. Fordítsa görögre!
1. A hadvezér, akit megválasztottak, gyáva. 2. Hiábavaló volt a keresés. 3. A hadvezér is ezt mondta. 4. A katona is ugyanazt (+ dat.) mondta, mint a hadvezér. 5. Azt
mondta, megmondja (âreØn), hol volt. 6. Egész nap meneteltek (poreÔomai). 7. Bátran
harcolva legyőzték a barbárokat. 8. A katonáknak a megmenekülés (gen. obj.) reménye adott bátorságot. 9. Akik ezt mondták, hazudtak. 10. Akik a táborban voltak,
megmenekültek. 11. Tudják, hogy betegek.
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41 <O Ćkribèstatoc êlegqoc ŕ Döntő bizonyíték
Örökösödési ügyekre szakosodott a logographos Isaios, aki Lysiashoz hasonlóan metoikos
volt. Isaiostól tizenegy beszédet és egy hosszabb töredéket ismerünk. Stílusát így veti össze
az ókori kritikus a Lysiaséval: Hogy a kettejük közti különbség még világosabbá váljék, a festészetből veszek hasonlatot. Az egyszerű színekkel festett régi képek nem tarkállnak az összekevert színektől, hanem határozott ecsetvonásokkal vannak megfestve, és finom báj vonja be
őket. Ezeket olyan képek váltották föl, amelyekre kevésbé jellemzőek a határozott kontúrok,
ugyanakkor kidolgozottabbak, fény és árnyék finomítja őket, és a színek gazdag keveredése
adja szépségüket. A régebbiekre hasonlít Lysias, stílusának bája és egyszerűsége miatt, míg a
finomabb és művészibb kidolgozásúakra Isaios.
<UmeØc màn toÐnun kaÈ ÊdÐø kaÈ dhmosÐø bĹsanon Ćkribèstaton êlegqon nomÐzete; kaÈ åpìtan doÜloi kaÈ âleÔjeroi paragènwntai kaÈ dèù eÍrejĺnaÐ ti tÀn zhtoumènwn, oÎ qrĺsje
taØc tÀn âleujèrwn marturÐaic, ĆllĂ toÌc doÔlouc basanÐzontec, oÕtw zhteØte eÍreØn tŸn
Ćlăjeian tÀn gegenhmènwn. EÊkìtwc, Â Łndrec; sÔniste gĂr íti tÀn màn marturhsĹntwn
ćdh tinàc êdoxan oÎ tĆlhjĺ marturĺsai, tÀn dà basanisjèntwn oÎdènec pÿpote âxhlègqjhsan1 śc oÎk Ćlhjĺ âk tÀn basĹnwn eÊpìntec. OÝtoc d+å pĹntwn Ćnaisquntìtatoc
Ćnjrÿpwn lìgoic peplasmènoic kaÈ mĹrtusin oÎ tĆlhjĺ marturoÜsin Ćxiÿsei pisteÔein ÍmŘc, feÔgwn oÕtwc ĆkribeØc âlègqouc? >All+oÎq ŹmeØc, ĆllĂ prìteron Ípàr tÀn
marturhjăsesjai mellìntwn Ćxiÿsantec eÊc basĹnouc âljeØn, toÔtouc dà feÔgontac âpideÐxantec, oÕtwc oÊhsìmeja deØn ÍmŘc toØc Źmetèroic mĹrtusi pisteÔein. Labà oÞn aÎtoØc
tautasÈ tĂc marturÐac kaÈ ĆnĹgnwji.
1 soha

nem cáfolták meg őket

Ćkribăc 2 biztos, hitelt érdemlő
Ćnaisquntìtatoc 3 leggyalázatosabb
Ź bĹsanoc, ou kínvallatás
eÊc basĹnouc âljeØn kínvall.-hoz folyamodni
âk tÀn basĹnwn kínvall. hatására
dhmosÐø közvád esetén
eÊkìtwc méltán
å êlegqoc, ou bizonyíték, cáfolat
tä zhtoÔmenon, ou vitás pont

ÊdÐø magánvád esetén
labà kaÈ ĆnĹgnwji fogd és olvasd fel
tĂ marturhjăsesjai mèllonta tanúvallo-

másban elhangzó dolgok
màn toÐnun nos hát
åpìtan valahányszor
peplasmènoc 3 koholt, hamis
pÿpote valaha (tag.szóval: soha)
tautasÐ ezeket itt

– A következményes mellékmondat kötőszava źste (= hogy), „állítmánya” pedig infinitivus; tagadása mŸ. Ha a következmény tényleges bekövetkeztén van a hangsúly, akkor
az állítmány kijelentő módú ragozott ige; tagadása oÎ. Középfokú melléknév után álló
č źste fordítása: annál, (mintsem/semmint) hogy.
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Olvasmányok
I. Oldja fel a krasisokat! Minta: tĆnaliskìmena = tĂ Ćnaliskìmena

kaläc kĆgajìc, tĆlhjĺ, taÎtĹ, kĆkeÐnac, Ąnăr, toÖnoma, kĆgÿ , kĆkeØnoc, aÍtìc, taÎtň,
aÍtoÐ

II. Illessze a megfelelő elöljárószót a megfelelő helyre!
sÔn ŕ perÐ ŕ metĹ ŕ eÊc ŕ parĹ ŕ metĹ ŕ katĹ ŕ âpÐ
1. OÉ JhbaØoi eÎjÌc ..... tŸn mĹqhn êpemyan ..... >Ajănac Łggelon âstefanwmènon.
2. OÉ mèntoi Lakedimìnioi, ĆkoÔsantec aÎtoÜ, prĹttein ..... tÀn spondÀn âkèleuon.
3. ..... dà taÜta toØc LakedaimonÐoic âdìkei bohjhtèon eÚnai ..... toÌc írkouc toØc tejneÀsÐ te tÀn TegeatÀn kaÈ âkpeptwkìsi; kaÈ oÕtw strateÔousin ..... toÌc Mantinèac, śc
..... toÌc írkouc ..... íploic âlhlujìtwn aÎtÀn âpÈ toÌc TegeĹtac.

III. Párosítsa a megadott szavakat a magyar jelentésükkel!
(a) elsőszülött
(b) hamis tanú
(c) hosszú combú (vagy lábú)
(d) gyarmatváros; kivándorlás
(e) istentől küldött
(f ) fényt hozó
(g) keze munkájából élő
(h) főszereplő
(i) apagyilkos

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ĆpoqeirobÐotoc
jeìpompoc
yeudìmartuc
ĆpoikÐa
patroktìnoc
makroskelăc
prwtagwnistăc
prwtìtokoc
fwsfìroc

IV. átaÐra _ átèra
1. <O goÜn pĹntwn ponhrìtatoc Łnjrwpoc plŸn toÔtou ân (átaÐrø _ átèrø) pìlei ¿kei.
2. ŮEstin oÞn (átaÐra _ átèra), NaÈc înoma, ľc >ArqÐac kÔriìc âstin.
3. OÝtoi màn aÎtän âpedÐwkon, âgř dà (átaÐran _ átèran) Ćpeljřn ådän űqìmhn.
4. OÝtoc gĂr paØc màn żn âkÿmaze mej+Źmèran, Łnhboc (átaÐran _ átèran) êqwn, mimoÔmenoc toÌc áautoÜ progìnouc.

V. Fordítsa görögre!
1. Csak róla beszél, aki már meghalt, mint az egyetlen valakiről, aki még igazán él. 2. A
betegeket hazaküldték a táborból. 3. A spártaiak elküldték az athéniakat, akik Kimón
vezetésével azért jöttek, hogy segítsenek nekik. 4. Amikor ezt meghallották (pt.), Xenophónt választották meg hadvezérnek. 5. Miután ezt meghallotta, elmenekült. 6. Az
athéniak gyakran harcoltak velük, és gyakran le is győzték őket. 7. Nem állítom, hogy ismernek bennünket. 8. Hadvezérekké a legderekabb férfiakat választották. 9. A katonák
eltemették a hadvezért. 10. Az elesett katonákat eltemették (pass.).
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42 MŸ jaumĹsùc ŕ Ne csodálkozz, Fülöp!
Az athéni Isokratés a khairóneiai csata után halt meg, közel százévesen. A peloponnésosi
háború alatt elveszítette vagyonát, majd mint beszédíró és szónoklattanár szerzett másikat.
Alapelvét a szofistáktól vette: mivel az igazságot nem ismerhetjük meg, meg kell elégednünk
a valószínűvel. Arisztokratákat nevelt szónokká, hogy a szót uralva ők uralkodhassanak a
közéletben. Beszédei tanulmányozóját, mondja Dionysios Halikarnasseus, Isokratés kiváló
szónokká neveli, és még a jellemét is nemesíti, így azok nemcsak családjuknak válnak hasznára, hanem városuknak is, sőt egész Hellasnak. Évekig csiszolt beszédeiben a görögök összefogását sürgette. Hellas gondjait ugyanis Isokratés szerint csak a görög városok szövetsége és
a perzsa király elleni hadjárat oldhatja meg.
KaÈ mŸ jaumĹsùc, Ľper âpèsteila kaÈ präc DionÔsion tŸn turannÐda kthsĹmenon, eÊ măte
strathgäc żn măte ûătwr măt+Łllwc dunĹsthc jrasÔterìn soi dieÐlegmai tÀn Łllwn.
>Egř gĂr präc màn tä politeÔesjai pĹntwn Ćfuèstatoc âgenìmhn tÀn politÀn; oÖte gĂr
fwnŸn êsqon ÉkanŸn oÖte tìlman dunamènhn îqlú qrĺsjai kaÈ molÔnesjai kaÈ loidoreØsjai toØc âpÈ toÜ bămatoc kalindoumènoic; toÜ dà froneØn eÞ kaÈ pepaideÜsjai kalÀc, eÊ
kaÐ tic Ćgroikìteron eÚnai făsei tä ûhjàn, ĆmfisbhtÀ kaÈ jeÐhn Ńn âmautän1 oÎk ân toØc
Ćpoleleimmènoic Ćll+ân toØc proèqousi tÀn Łllwn. Diìper âpiqeirÀ sumbouleÔein tän
trìpon toÜton, çn âgř pèfuka kaÈ dÔnamai, kaÈ tň pìlei kaÈ toØc ŞEllhsin kaÈ tÀn ĆndrÀn toØc ândoxotĹtoic. (. . . ) Diä dikaÐwc Łn me pĹntec âpainoØen, íti tň dunĹmei taÔtù
qrÿmenoc, Żn êqwn tugqĹnw, diatetèleka pĹnta tän qrìnon polemÀn màn toØc barbĹroic,
kathgorÀn dà tÀn mŸ tŸn aÎtŸn âmoÈ gnÿmhn âqìntwn, protrèpein d+âpiqeirÀn oÏc Ńn
âlpÐsw mĹlista dunăsesjai toÌc màn ŞEllhnac Ćgajìn ti poiĺsai, toÌc dà barbĹrouc
Ćfelèsjai tŸn ÍpĹrqousan eÎdaimonÐan.
1 sorolnám

magam

Ćgroikìteroc 3 vaskosabb, durvább
Łllwc másképp; egyébként
Ćpoleleimmènoc 3 elmaradott
Ćfuăc 2 nem rátermett; alkalmatlan
tä bĺma, atoc (szónoki) emelvény
oÉ âpÈ toÜ bămatoc kalindoÔmenoi a bĺma-n

forgolódók (szónokok)
Ź gnÿmh, hc vélemény
diì(per) amiért; mivel
Ź dÔnamic, ewc képesség, tehetség
å dunĹsthc, ou hatalomgyakorló
dunĹsthc tÀn Łllwn hatása van a

többiekre
eÊ kaÐ noha
êndoxoc 2 híres, nagyrabecsült

Ź ÍpĹrqousa eÎdaimonÐa a meglévő

boldogság
jrasÔteron kertelés nélkül
Ékanìc 3 elegendő
å îqloc, ou tömeg
å polÐthc, ou polgár
oÉ proèqontec tÀn Łllwn a zöm előtt

járók
präc DionÔsion Dionysioshoz (Syrakusai

tyrannosa)
präc tä politeÔesjai a közéletre
å ûătwr, oroc szónok, politikus
Ź tìlma, hc merészség
å trìpoc, ou irány(zat), életmód
tä eÞ froneØn helyes gondolkodás
tä kalÀc pepaideÜsjai műveltség
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I. Adja meg a szavak jelentését!
Łdhloc 2, ĆdÔnatoc 2, Łkwn 3, Łnomoc 2, Ćsafăc 2, Łtimoc 2, Łsitoc 2

II. Foglalja mondatba a következő időhatározókat!
prä tĺc mĹqhc csata előtt
ân toÔtú tÄ qrìnú ezalatt
tň protereÐø az előző napon
Ćf+áspèrac estefelé
ân kairÄ a megfelelő pillanatban
III. Párosítsa a kifejezéseket!
(a) a hosszú falak
(b) a 7. olympias
(c) a saját nevével
(d) elhúzódó ostrom
(e) úgyszólván
(f ) (ők) jól tudván
(g) néhány nap múlva
(h) néhány hajóval

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

oÎk ĆgnooÜntec
oÎ pollaØc Źmèraic
śc êpoc eÊpeØn
ælumpiĂc ábdìmh
êqwn naÜc ælÐgac
tĂ makrĂ teÐqh
sÌn tÄ áautoÜ ænìmati
poluqrìnioc poliorkÐa

IV. Ź bĹsanoc _ å bĹnausoc
1. >Egř toÐnun eÊc toÜto projumÐac Ćfikìmhn, ŹgoÔmenoc met+âmoÜ eÚnai kaÈ âk (basĹnwn _ banaÔswn) kaÈ âk martÔrwn kaÈ âk tekmhrÐwn ÍmŘc perÈ toÜ prĹgmatoc tĆlhjĺ
pujèsjai.
2. <H beltÐsth pìlic oÎ poiăsei (bĹsanon _ bĹnauson) polÐthn.
3. TaÜta gĂr oÖt+êlegqon oÖte (bĹsanon _ bĹnauson) eÚqen.

V. Illessze a gnómákba az odaillő szavakat!
Êatrìc ŕ Łpeiroc ŕ ąmisu ŕ âgkÿmion ŕ ŹdonaØc ŕ mètron ŕ perifèrei
<H ĆrqŸ ...................... toÜ pantìc.
<O grammĹtwn .................... oÎ blèpei blèpwn.
..................... ân pŘsin Łriston.
<O qrìnoc jumoÜ ....................... .
OÎdeÈc êpainon .......................... âktăsato.
<O sofäc ân aÎtÄ ......................... tŸn oÎsÐan.
<Upàr seautoÜ mŸ frĹsùc ....................... .

VI. Fordítsa görögre!
1. Kit küld a hadvezér a folyóhoz? A legbátrabb katonát. 2. A hadvezér nem tudja,
hol vannak a katonái. 3. A hadvezér azt mondja, nem tudja, mennyi katonája van. 4.
Az athéniak száműzték a hadvezért. 5. Ez nem jó hadvezér, hanem szerencsés. 6. Amíg
ezt mondta, ránéztem (eÊsorĹw). 7. Vannak a katonák között bátrak, és vannak gyávák.
8. Nemcsak a katonák bátrak, hanem a hadvezérük is. 9. A katonák nem tudják, hová
ment a hadvezér. 10. A katonák zajongtak, amikor a hadvezér azt mondta, hogy nem
tudja, hol van az a katona, aki a folyóhoz ment.
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43 ŞOrkoc ŕ Az ephébosok esküje
Lykurgos Isokratés tanítványa volt, ám vele ellentétben azt vallotta, hogy Hellasban a vezető
szerep Athént illeti. A khairóneiai csata után 12 évig irányította a várost. Működése alatt
nőtt Athén katonai ereje; színházat építtetett, és elkészíttette a tragikus triász műveinek hiteles példányait. Az összes törvényszegőt elüldözte, ezért egyes szofisták azt mondták róla,
hogy nem tintába, hanem halálba mártotta tollát, mikor törvényeit írta. Az igazság szenvedélyes szeretetét mutatja a Leókratés elleni vádbeszéde is. A vádlott a khairóneiai vereség után
megszegte ephébosi esküjét, és cserbenhagyta a várost. Lykurgos a beszédben a hazaszeretet dicső példáit sorolva hosszan idéz költőktől, például Tyrtaiostól, ezzel is nagyítva a bűnt.
Leókratést egy szavazatkülönbséggel mentették fel.
<UmØn gĂr êstin írkoc, çn æmnÔousi pĹntec oÉ polØtai, âpeidĂn eÊc tä lhxiarqikän grammateØon âggrafÀsin kaÈ êfhboi gènwntai, măte tĂ ÉerĂ ípla kataisquneØn măte tŸn tĹxin
leÐyein, ĆmuneØn dà tň patrÐdi kaÈ ĆmeÐnw paradÿsein. çn eÊ màn æmÿmoke LewkrĹthc,
fanerÀc âpiÿrkhken, kaÈ oÎ mìnon ÍmŘc ŽdÐkhken, ĆllĂ kaÈ eÊc tä jeØon Žsèbhken; eÊ dà
mŸ æmÿmoken, eÎjÌc dĺlìc âsti paraskeuasĹmenoc śc oÎdàn poiăswn tÀn deìntwn, Ćnj+
Án dikaÐwc Ńn aÎtän kaÈ Ípàr ÍmÀn kaÈ Ípàr tÀn jeÀn timwrăsaisje. boÔlomai d+ÍmŘc
ĆkoÜsai toÜ írkou. lège grammateÜ.
{OÎk aÊsqunÀ tĂ ÉerĂ ípla oÎdà leÐyw tän parastĹthn ípou Ńn stoiqăsw; ĆmunÀ dà
kaÈ Ípàr ÉerÀn kaÈ åsÐwn kaÈ oÎk âlĹttw paradÿsw tŸn patrÐda, pleÐw dà kaÈ ĆreÐw
katĹ te âmautän kaÈ metĂ ĄpĹntwn; kaÈ eÎhkoăsw tÀn ĆeÈ krainìntwn âmfrìnwc kaÈ tÀn
jesmÀn tÀn Édrumènwn kaÈ oÏc Ńn tä loipän ÉdrÔswntai âmfrìnwc; âĂn dè tic ĆnaireØ, oÎk
âpitrèyw katĹ te âmautän kaÈ metĂ pĹntwn, kaÈ timăsw ÉerĂ tĂ pĹtria. Ñstorec jeoÈ
ŮAglauroc, <EstÐa, >Enuÿ, >EnuĹlioc ŮArhc kaÈ >AjhnŘ >AreÐa, ZeÔc, Jallÿ, AÎxÿ,
<Hgemình, <Hraklĺc, íroi tĺc patrÐdoc, puroÐ, krijaÐ, Łmpeloi, âlĹai, sukaØ.} Kalìc
g+Â Łndrec kaÈ ísioc å írkoc. parĂ toÜton toÐnun Ľpanta pepoÐhke LewkrĹthc.
ĆmeÐnwn 2 jobb, értékesebb
ĆmeÐnw (ĆmeÐnona) értékesebbként
Ź Łmpeloc, ou szőlő
ĆreÐw (ĆreÐona) erősebbként
å grammateÔc, èwc jegyző, írnok
tĂ dèonta, wn kötelességek
dikaÐwc jogosan
Ź âlĹa, Ĺac olajfa
âlĹttw (âlĹttona) kisebbként
âmfrìnwc gondosan
å êfhboc, ou ephébos (18-20 éves sorkatona)
tä jeØon, ou istenség
å jesmìc, oÜ isteni törvény
å/Ź Ñstwr, oroc tanú
kat+ âmautìn erőm szerint
oÉ ĆeÈ kraÐnontec a mindenkori felettesek

Ź krijă, ĺc árpa
tä lhxiarqikän grammateØon, ou a

polgárok jegyzéke
(tä) loipìn a jövőben
ípou Łn bárhol (is)
å íroc, ou határkő
ísioc 3 kegyes; megszentelt
å parastĹthc, ou bajtárs
parĂ toÜton ez ellen; ezzel szemben
pĹtrioc 3 atyai; ősi
tĂ pĹtria, wn ősi szokások
pleÐw (pleÐona) többként
å purìc, oÜ búza
Ź sukă, ĺc füge(fa)
fanerÀc nyilvánvalóan
Ípàr ÍmÀn magatokra tekintettel
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I. ákatìn (100) Adja meg a szavak jelentését!
å ákatontĹrqhc, ákatìgqeiroc, ákatogkèfaloc, ákatìmpouc
II. Határozza meg a következő igealakokat!
prosepoieØto, ¿eto, pepaÐdeuntai, krÐneien, Ćnălwsan, pepoihmènoc

III. Képezze a megadott alakokat!
megtette, tanulgatott, elhajóztam, engedelmeskedni fogunk, megöltétek
IV. êndoxoc 2 _ Łdoxoc 2
1. Präc dà toÔtoic (êndoxoi _ Łdoxoi) întec oÉ eÎnoÜqoi parĂ toØc Łlloic Ćnjrÿpoic
kaÈ diĂ toÜto despìtou âpikoÔrou prosdèontai.
2. >Ek tÀn koinÀn âpimeleiÀn ĆpallĹttou mŸ plousiÿteroc Ćll+(ândoxìteroc _ Ćdoxìteroc); pollÀn gĂr qrhmĹtwn kreÐttwn å parĂ toÜ plăjouc êpainoc.

V. Melyik szó illik a mondatba?
1. KÜroc dà êqwn oÏc (lège ŕ eÊpÿn ŕ eÒrhka) śrmŘto Ćpä (SĹrdeic ŕ SĹrdewn ŕ
SĹrdesin).
2. >Egř gĹr, Â Łndrec >AjhnaØoi, di+oÎdàn Łll+č diĂ sofÐan tinĂ toÜto tä înoma (êqw
ŕ êsqon ŕ êsqhka).
3. >Abrokìmac dà oÎ toÜt+âpoÐhsen, Ćll+âpeÈ ćkouse KÜron ân KilikÐø (înta ŕ eÚnai ŕ
Êènai ŕ Êìnta), Ćnastrèyac âk FoinÐkhc (Ćpä ŕ parĂ ŕ ĆnĂ) basilèa Ćpălaunen, êqwn,
śc âlègeto, triĹkonta muriĹdac stratiŘc.
4. ŮAndrec, tĹ te ÉerĂ (ŹmØn ŕ ÍmØn ŕ aÎtoØc) kalĹ, oÑ te oÊwnoÈ aÒsioi tĹ te sfĹgia
kĹllista; Òwmen âpÈ toÌc Łndrac.
5. XenofÀn dà (keleÔsac ŕ xugkalèsac ŕ xugkeleÔsac) toÌc ŞEllhnac eÚpen; ŮAndrec
stratiÀtai, (oÎdàn ŕ mhdàn) Ćjumăshte éneka tÀn gegenhmènwn.
6. ßW jaumasiÿtate Łnjrwpe, sÔge oÎdà årÀn gignÿskeic oÎdà ĆkoÔwn (mèmnhmai ŕ
mèmnhsai ŕ mèmnhtai).

VI. Fordítsa görögre!
1. Az athéniak nem küldtek katonákat, de küldtek egy hadvezért. 2. A hadvezér azt
mondta, hogy a király nem képes legyőzni az athéniakat. 3. Melyik katona fogja megmenteni magát a hadvezért? 4. A hírmondó jelentette a hadvezérnek, hogy nem látta az
athéniak táborát. 5. Elismerem, hogy én magam öltem meg a hadvezért. 6. A hadvezér
azt remélte, hogy egy katona sem látta meg őt, amikor ezt tette. 7. Az olvasás is gondolkodás, s az írás is beszéd. 8. A hadvezér azonnal követeket küldött a királyhoz. 9. Ez
az a hadvezér, akivel jöttek. 10. Hogy okos (frìnimoc 3) volt, az valószínű. De hogy bölcs
volt, az kétségtelen (Ćnamfisbăthtoc 2). 11. Azt akarom, hogy ezt tudjátok.
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44 <Upàr tĺc âleujerÐac Ćgwnistèon ŕ Rabok legyünk, vagy szabadok
Gyönge hangja elfúlt beszéd közben, ezért naphosszat gyakorolt, futás közben szavalt; hogy
kiejtését javítsa, kavicsokat vett a szájába. Így vált az ókor elismerten legnagyobb szónokává Démosthenés. Isaiosnál tanult, s először gyámjait perelte be. A pereket megnyerte,
de az örökség már elúszott, így beszédíró lett, és tanított. Hatvan-egynéhány műve maradt
fenn, de többnek a hitelessége vitatott. Élete szorosan összefonódott a közélettel: politikai beszédeiben II. Philippost és athéni kiszolgálóit támadta. A beszédek alapgondolata az,
hogy a király, miközben a békéről beszél, kiterjeszti befolyását, ám ebben nem saját tehetsége, hanem az athéniak tehetetlensége segíti. Démosthenés életének csúcspontja a három
philippika; a harmadikat állítólag szinte bakkhosi őrjöngésben adta elő.
>AllĂ tÐ toÔtwn îfeloc aÎtoØc? éwc Ńn sĳzhtai tä skĹfoc, Łn te meØzon Łn t+êlatton ő,
tìte qrŸ kaÈ naÔthn kaÈ kubernăthn kaÈ pĹnt+Łndr+áxĺc projÔmouc eÚnai, kaÈ ípwc măj+
ákřn măt+Łkwn mhdeÈc Ćnatrèyei, toÜto skopeØsjai; âpeidĂn d+Ź jĹlatta Ípèrsqù, mĹtaioc Ź spoudă. kaÈ ŹmeØc toÐnun, Â Łndrec >AjhnaØoi, éwc âsmàn sÀoi, pìlin megÐsthn
êqontec, ĆformĂc pleÐstac, ĆxÐwma kĹlliston, tÐ poiÀmen? pĹlai tic Źdèwc Ńn Òswc ârwtăsac kĹjhtai. âgř nŸ DÐ+ârÀ, kaÈ grĹyw dè, źst+Ńn boÔlhsje qeirotonăsete. aÎtoÈ
prÀton Ćmunìmenoi kaÈ paraskeuazìmenoi, triăresi kaÈ qrămasi kaÈ stratiÿtaic lègw;
kaÈ gĂr Ńn Ľpantec dăpou douleÔein sugqwrăswsin oÉ Łlloi, ŹmØn g+Ípàr tĺc âleujerÐac
Ćgwnistèon; taÜta dŸ pĹnt+aÎtoÈ pareskeuasmènoi kaÈ poiăsantec fanerĂ toÌc Łllouc
ćdh parakalÀmen, kaÈ toÌc taÜta didĹxontac âkpèmpwmen prèsbeic pantaqoØ, eÊc Pelopìnnhson, eÊc <Rìdon, eÊc QÐon, śc basilèa lègw (oÎdà gĂr tÀn âkeÐnú sumferìntwn
Ćfèsthke1 tä mŸ toÜton âŘsai pĹnta katastrèyasjai), Ñn+âĂn màn peÐshte, koinwnoÌc êqhte kaÈ tÀn kindÔnwn kaÈ tÀn ĆnalwmĹtwn, Łn ti dèù, eÊ dà mă, qrìnouc g+âmpoiĺte
toØc prĹgmasin.
1 hiszen

neki is elemi érdeke

ŹmØn Ćgwnistèon küzdenünk kell
Łkwn 3 nem akarva, kényszerből
tä ĆnĹlwma, atoc költség, kiadás
tä ĆxÐwma, atoc megbecsülés
Ź Ćformă, ĺc anyagi forrás
dăpou bizonyára
ákÿn 3 (oÜsa, ìn) önként, akarva
áxĺc sorban; egymás után
éwc Łn amíg, mialatt
Ñna âĹn hogyha
kĹllistoc 3 legszebb (itt: legnagyobb)
å kÐndunoc, ou veszély
koinwnìc 2 szövetséges
å kubernăthc, ou kormányos
lègw „úgy értem”; „azaz”

mĹtaioc 2 hiábavaló
å naÔthc, ou tengerész, matróz
nŸ DÐa Zeusra! (istenemre!)
tä îfeloc haszon
pĹlai régen, hajdan
pantaqoØ mindenüvé
å prèsbuc, ewc követ
prìjumoc 2 harcra kész
tä skĹfoc, ouc hajó(test)
Ź spoudă, ĺc igyekezet
sÀoc 3 ép, sértetlen
tĂ sumfèronta, wn érdekek
toÐnun ezért, ennélfogva
Ípàr tĺc âleujerÐac a szabadságért
śc basilèa a (perzsa) királyhoz
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I. Mondja görögül!
1. A katona a sisakját keresi. 2. Apák és fiúk. (cím) 3. Zeusra, csak nem Sókratés anyját látom? 4. A tábor őreit elfogták és megölték. 5. Atreidés hadseregének trójai vívását
a Költő énekelte meg.
II. Párosítsa a kifejezéseket!
(a) szokásunk szerint
(b) távozása után
(c) életveszélyben van
(d) meghiúsultak a reményeik
(e) a terveik
(f ) egy kortársam sem
(g) a menekülést fontolgatta

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Č âbouleÔonto
kinduneÔei ĆpojaneØn
śc eÊÿjamen
âyeÔsjhsan Án ćlpizon
ân nÄ eÚqe fugeØn
âpeÈ Ćpĺljen
oÎdeÈc tÀn âp+âmoÜ

III. Mondja görögül!
a kortársait; a terveink; meghiúsultak a reményeink; életveszélyben vagyunk; távozásom
után, a terveimről; a terveid miatt; korábbi tervei helyett; terven felül
IV. Fordítsa magyarra!
1. śc êmoige dokeØ
2.
3.
4.
5.

śc faÐnetai
śc kalĂ tĂ dÀra
lègei śc ...
śc ĆfÐketo, eÊsĺljen

6.
7.
8.
9.

oÎk Ćfikìmhn śc polemăswn
âxĺlje śc mĹjoi tĂ genìmena
śc pleÐstouc stratiÿtac
ĆfÐketo śc basilèa

V. polØtic _ polÐthc
1. >Eljřn oÞn eÊc tän turän (sajtpiac) taÔtù tň Źmèrø âpunjanìmhn aÎtÀn, eÒ tina gignÿskoien Pagklèwna (polÐtida _ polÐthn) sfèteron.
2. OÝtoi gĂr polloÌc màn tÀn (politÐdwn _ politÀn) eÊc toÌc polemÐouc âxălasan,
polloÌc d+ĆdÐkwc ĆpokteÐnantec ĆtĹfouc âpoÐhsan.

VI. Melyik a kakukktojás, és miért?
élkw ŕ épomai ŕ âlpÐzw ŕ êqw

VII. Fordítsa görögre!
1. Aznap, amikor az ellenség elfoglalta a várost, elesett a hadvezér is. 2. A katonák is
megbetegedtek, és a hadvezér is. 3. Ezt a vidéket barbárok lakják. 4. Az alattvalóik a
tenger mellett laknak (= azok, akiken uralkodnak). 5. Ezt a gonosz embert nem volt
nehéz rávenni az árulásra. 6. Vártam, míg eljött. 7. Szép-e ez vagy csúnya (aÊsqrìc 3),
helyes-e, vagy helytelen, nem tudom. 8. Visszatérek abba a kis vendéglőbe (tä pandokeØon), ahonnan idejöttem, s ott följegyzem azt, amit láttam és hallottam, úgy, amint történt.
9. Az, akivel éppen szólani akarok, éppen fürdik. 10. Hadvezér akarok lenni. 11. A jó
szónokok meggyőzésre törekszenek.
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45 OÎ tän trìpon, ĆllĂ tän tìpon ŕ Kutyából nem lesz szalonna
Démosthenés politikai ellenfele volt Aischinés, akit mindhárom ránkmaradt beszéde Démosthenéshez köt. Démosthenés a philokratési-béke után Timarchosszal bevádoltatta Aischinést azzal, hogy Philippos megvesztegette. Aischinés támadással védekezett: erkölcstelensége miatt bíróság elé állította Timarchost, akit el is ítéltek. Ügyesen becsmérelte ellenfeleit,
mondják ókori kritikusai, és könnyedén rögtönzött. Ezután maga Démosthenés vádolta meg
hűtlen követséggel. Mindkettejük beszéde fönnmaradt; Aischinést felmentették. Aischinés
később is Démosthenést és híveit támadta: Ktésiphónt vádolva Démosthenés működését a
nép ellen elkövetett bűnnek állítja be. A pert elvesztette — még a szavazatok ötödét sem
kapta meg —, ezért elhagyta Athént, és Rhodoson nyitott iskolát.
OÝtoc toÐnun, Â Łndrec >AjhnaØoi, å thlikoÜtoc tä mègejoc kìlax, prÀtoc diĂ tÀn kataskìpwn tÀn parĂ Qaridămou pujìmenoc tŸn FilÐppou teleutăn, tÀn màn jeÀn sumplĹsac
áautÄ ânÔpnion kateyeÔsato śc oÎ parĂ Qaridămou tä prŘgma pepusmènoc, ĆllĂ parĂ toÜ Diäc kaÈ tĺc >AjhnŘc, oÏc mej+Źmèran âpiorkÀn nÔktwr fhsÈn áautÄ dialègesjai
kaÈ tĂ mèllonta êsesjai prolègein, ábdìmhn d+Źmèran tĺc jugaträc aÎtÄ teteleuthkuÐac,
prÈn penjĺsai kaÈ tĂ nomizìmena poiĺsai, stefanwsĹmenoc kaÈ leukŸn âsjĺta labřn âboujÔtei kaÈ parenìmei, tŸn mìnhn å deÐlaioc kaÈ prÿthn aÎtän patèra proseipoÜsan
Ćpolèsac. KaÈ oÎ tä dustÔqhma æneidÐzw, ĆllĂ tän trìpon âxetĹzw. <O gĂr misìteknoc
kaÈ patŸr ponhräc oÎk Łn pote gènoito dhmagwgäc qrhstìc, oÎdà å tĂ fÐltata kaÈ oÊkeiìtata sÿmata mŸ stèrgwn oÎdèpoj+ÍmŘc perÈ polloÜ poiăsetai toÌc ĆllotrÐouc, oÎdè
ge å ÊdÐø ponhräc oÎk Ńn gènoito dhmosÐø qrhstìc, oÎd+ístic âstÈn oÒkoi faÜloc, oÎdèpot+
łn ân MakedonÐø kaläc kĆgajìc; oÎ gĂr tän trìpon, ĆllĂ tän tìpon metăllaxen.
Ćllìtrioc 3 idegen
deÐlaioc 3 nyomorult
å dhmagwgìc, oÜ népvezér
dhmosÐø „ a köznek”
diĂ tÀn kataskìpwn a kémektől
tä dustÔqhma, atoc sorscsapás
ébdomoc 3 hetedik
tä ânÔpnion, ou álom(kép)
Ź jugĹthr, trìc leánya
ÊdÐø „a sajátjának”
kaläc kĆgajìc derék s kiváló
å katĹskopoc, ou kém
å kìlax, akoc hízelgő
leukìc 3 fehér
mej+ Źmèran reggel
tĂ mèllonta, wn a jöv(end)ő
misìteknoc 2 a gyermekét gyűlölő
tĂ nomizìmena, wn az illendő dolgok

oÊkeiìtatoc 3 legközebbi (rokon)
ístic, ątic, í ti aki, ami
oÎdèpote sohasem
parĂ toÜ Diìc Zeustól
oÉ parĂ Qaridămou a Kharidémostól

(érkezők)
perÈ polloÜ poieØtai sokra tart
ponhrìc 3 gonosz
prÈn penjĺsai mielőtt meggyászolta volna
prÀtoc 3 első(ként)
tä sÀma, atoc személy
Ź teleută, ĺc vég (halál)
teteleuthkÿc 3 (uØa, ìc) halott
thlikoÜtoc tä mègejoc akkora
å trìpoc, ou jellem
faÜloc 3 gonosz, galád
fÐltatoc 3 legkedvesebb
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I. å pìlemoc _ (å) polèmioc

1. TaÜta dianohjèntec, kaÈ tĂc ân tÄ (polèmú _ polemÐú) tÔqac koinĂc ĄpĹntwn
Ćnjrÿpwn nomÐzontec, polloÌc màn (polèmouc _ polemÐouc) ktÿmenoi, tä dà dÐkaion
êqontec sÔmmaqon ânÐkwn maqìmenoi.
2. OÎ gĂr dŸ oÎdà toÜto aÎtÄ prosăkei poiĺsai, íper ân tňde tň pìlei eÊjismènon âstÐ,
perÈ dà sfÀn aÎtÀn étera lègontec ânÐote âxapatÀsin, ÍmØn ĆpodeiknÔntec śc stratiÀtai
ĆgajoÐ eÊsin, č śc pollĂc tÀn (polèmwn _ polemÐwn) naÜc êlabon trihrarqăsantec,
č pìleic polemÐac oÖsac fÐlac âpoÐhsan; âpeÈ keleÔete aÎtän ĆpodeØxai ípou tosoÔtouc
tÀn (polèmwn _ polemÐwn) Ćpèkteinan ísouc tÀn politÀn.

II. Határozza meg az igealakokat!
ĆkousĹsù, lipìnti, dielaÔnonta, âkmĹjù, âpèlipe

III. Képezze az alakokat!
megtette, küldeni fog, megmenekültem (biztonságban vagyok), engedelmeskedni fogsz,
bíráskodik
IV. Melyik szó illik a mondatba?
1. [sc. oÉ stratiÀtai] >AnepaÔonto dà (poÜ ŕ ípou ŕ pou) âtÔgqanon ékastoc, oÎ dunĹmenoi kajeÔdein Ípä lÔphc kaÈ pìjou patrÐdwn, gonèwn, gunaikÀn, paÐdwn, oÏc (åpìt+
ŕ oÖpot+ŕ măpot+) ânìmizon êti (årŘn ŕ îyesjai ŕ ÊdeØn).
2. ÃWc dà kaÈ Ź pìlic (nìmon ŕ nìmouc) ÍpogrĹyasa, ĆgajÀn kaÈ palaiÀn nomojetÀn
eÍrămata, (parĂ ŕ katĂ) toÔtouc ĆnagkĹzei kaÈ Łrqein kaÈ Łrqesjai.
3. ŞOmwc dà kaÈ lèxon, êfh, âk (tÐnoc ŕ tinìc) (êplhxac ŕâplăghc).
4. >EntaÜja dièsqon (Ćllălouc ŕ Ćllălwn ŕ Ćllăloic) basileÔc te kaÈ oÉ ŞEllhnec
(diĂ ŕ sÌn ŕ śc) triĹkonta stĹdia.

V. Fordítsa a kifejezéseket!
1. îqlou sundramìntoc
2.
3.
4.
5.
6.

âmoÜ Łkontoc
ÍmÀn ákìntwn
ŹmÀn oÎq ákìntwn
oÎdenäc kwlÔontoc
sou tĆlhjĺ âroÜntoc

7. Êìntwn eÊc mĹqhn [sc. stratiwtÀn]
8. Łkontoc Diìc
9. oÕtwc âqìntwn [sc. pragmĹtwn]
10. paÐdwn întwn ŹmÀn
11. toÜ paidäc gelĹsantoc
12. tĺc kìrhc oÎk ĆkoÔshc

VI. Fordítsa görögre!
1. A katonák úgy döntöttek (êdoxe+ dat.), hogy nem engedelmeskednek a hadvezérnek.
2. A hadvezér állítólag nem érkezett meg. 3. Ti eldobtátok a trombitát, de a trombita
zeng (fjèggomai) tovább. 4. Elhatározom, hogy lefekszem. 5. A katonák vártak, amíg a
hadvezér megjött. 6. Mindnyájan ezt cselekedjük. 7. Nincs hajó és evező (Ź kÿph), amely
elvezetne innen. 8. Amíg béke volt, a hadvezér nem félt. 9. Ott essem el én, a harc
mezején. 10. Minden öreg férfi szeme hasonlít a sas sokat látott szeméhez.
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46 DhmĹdhc å >AjhnaØoc ŕ Ezer athéni sírja tanúskodik mellettem
Amikor megkérdezték Theophrastostól, milyen szónoknak tartja Démosthenést, így felelt:
Méltó Athénhoz. És Démadést? Túlnőtt rajta — válaszolta. Démadés volt a legkönnyebben
megvásárolható szónok. Khairóneiánál fogságba esett, és fogolyként ő eszközölte ki Philipposnál az enyhe békét. Ettől fogva a makedónokat szolgálta Athénban. Szeretett jól élni, sőt
botrányosan jól. A makedón Antipatros mondta az öreg Démadésról, hogy csak a nyelve
maradt meg belőle, meg a zsigerek, mint egy áldozati állatból. A rögtönzéseiről híres szónok
Démosthenés ellenfele volt, akit szótagokból és nyelvből álló emberkének tartott. Démadést már Cicero sem olvashatta. Neve alatt maradt ránk a kétes hitelű Tizenkét év. Ebben a
beszédben a szerző a khairóneiai csatát követő évekről beszélteti a szónokot.
QilÐwn >AjhnaÐwn tafŸ martureØ moi khdeujeØsa taØc tÀn ânantÐwn qersÐn, Čc ĆntÈ polemÐwn filÐac âpoÐhsa toØc ĆpojanoÜsin. ântaÜja âpistĂc toØc prĹgmasin1 êgraya tŸn
eÊrănhn, åmologÀ. êgraya kaÈ FilÐppú timĹc, oÎk ĆrnoÜmai. disqilÐouc gĂr aÊqmalÿtouc Łneu lÔtrwn kaÈ qÐlia politÀn sÿmata qwrÈc kărukoc kaÈ tän >Wrwpän2 Łneu
presbeÐac labřn ÍmØn taÜt+êgraya. âpeÐlhpto dà tĺc grafoÔshc qeiräc3 oÎq Ź dwrodokÐa tÀn Makedìnwn, śc oÝtoi plattìmenoi lègousin, Ćll+å kairäc kaÈ Ź qreÐa4 kaÈ
tä tĺc patrÐdoc sumfèron5 kaÈ Ź toÜ basilèwc filanjrwpÐa6 . (. . . ) ântaÜj+åmoÐwc Dhmosjènhc màn âkÔrwse pìlemon, kalŸn màn toØc ænìmasin oÎ swtărion dà toØc êrgoic7
sumboulÐan eÊshghsĹmenoc toØc polÐtaic; śc dà plhsÐon êsth tĺc >Attikĺc8 å polèmioc,
Ź qÿra dà eÊc tŸn pìlin katekleÐeto9 , kaÈ tä perimĹqhton kaÈ jaumazìmenon Ípä pĹntwn
Łstu10 boÀn kaÈ probĹtwn źsper êpaulic11 âplhroÜto, bohjeÐac d+oÎdamìjen12 łn âlpÐc, êgraya tŸn eÊrănhn. åmologÀ, kaÈ fhmÈ kalÀc kaÈ sumferìntwc13 peprŘqjai toÜto;
kreØtton14 gĂr âperqìmenon âkklØnai tä nèfoc15 č feromènú sunapeneqjĺnai tÄ ûeÔmati.
ĆxiÀ dè, Â Łndrec >AjhnaØoi, tŸn âk tÀn pragmĹtwn lÔphn âmoÈ par+ÍmÀn mhdemÐan
Ćpogennĺsai dusmèneian. oÎ gĂr âgř kratÀ tĺc tÔqhc Ćll+Ź tÔqh toÜ bÐou, di+Żn kinduneÔei16 . deØ dà tän sÔmboulon, kajĹper17 tän Êatrìn, oÎ tĺc nìsou tŸn aÊtÐan êqein,
ĆllĂ tĺc jerapeÐac tŸn qĹrin ĆpolambĹnein. kataqwrÐsantec oÞn tĂ sumbĹnta18 diĂ tĂc
êxwjen aÊtÐac19 , yilÀc âpÈ tÀn pragmĹtwn gumnŸn20 jewrăsatè mou tŸn politeÐan21 .
1 „átvéve

az államügyek irányítását” 2 Attika és Boiótia határvidéke 3 „a fogalmazó kezet ... vezette”
5 a haza üdve
6 (lat.) humanitas
7 valójában; ténylegesen
8 Ź >Attikă (sc. gĺ) Attika 9 a vidék beszorult a városba 10 Athén (a vidékkel szemben) 11 mint egy juhakol 12 sehonnan
13 (számunkra) előnyösen
14 jobb
15 âperqìmenon tä nèfoc a közelgő vihar(felleg)
16 di+Żn kinduneÔei
17
18
19
hiszen az élet a szerencse kockáján forog
ugyanúgy, mint
a történések
a külső tényezők miatt
20 „önmagában”
21 politikai működésemet
4 kényszer

oÉ aÊqmĹlwtoi, wn hadifoglyok
Ź boăjeia, ac segítség, felmentés
Ź dusmèneia, ac ellenszenv
Ź dwrodokÐa, ac megvesztegetés
Ź eÊrănh, hc béke
å ânĹntioc, ou ellenfél
Ź jerapeÐa, ac ápolás, gondozás
tä lÔtron, ou váltságdíj

Ź presbeÐa, ac követség
tä reÜma, atoc áradat
Ź sumboulÐa, ac tanács
å sÔmbouloc, ou tanácsadó
oÎ swtărioc 2 „romlást okozó”
Ź timă, ĺc elismerés, előjog
qwrÐc (+ gen.) vmi nélkül
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I. trìpoc _ troqìc
1. >AntÈ dà toÔtou polemistăria kateskeuĹsato Ľrmata (trìpoic _ troqoØc) te ÊsquroØc,
śc mŸ ûødÐwc suntrÐbhtai.
2. ŞWsper gĂr kaÈ aÉ Łllai tèqnai diaferìntwc ân taØc megĹlaic pìlesin âxeirgasmènai eÊsÐ, katĂ tän aÎtän (trìpon _ troqìn) kaÈ tĂ parĂ basileØ sØta polÌ diaferìntwc
âkpepìnhtai.
3. OÙde màn oÞn âk pantäc (trìpou _ troqoÜ) projumoÜntaÐ me tň dÐkù ĄlÀnai.

II. Mondja görögül!
1. A potidaiaiak kecskéiről jobb nem beszélni. 2. Jobb királyokat érdemeltek, mint
ezek. 3. A városaitokat a perzsák lerombolták. 4. A bíró apját megölték. 5. A király
lányával szökött meg.
III. Melyik szó illik a mondatba?
1. KaÈ taÜta pĹnta (âgènonto ŕ gègona ŕ gègone) diĂ tŸn Źmetèran Łnoian, Ćll+oÎ diĂ
(tän ŕ toÜ ŕ tŸn) âkeÐnou dÔnamin.
2. OÉ dà fugĹdec Źdèwc âpeÐjonto; âpÐsteuon gĂr aÎtÄ; kaÈ (labìntec ŕ lambĹnontec)
tĂ ípla parĺsan (eÊc SĹrdeic ŕ ân SĹrdesi).
3. Periklĺc (å ŕ toÜ) XanjÐppou, ĆnŸr kat+âkeØnon tän qrìnon prÀtoc (>AjhnaØoc ŕ
>AjhnaÐwn), lègein te kaÈ prĹssein dunatÿtatoc, (paraineØ ŕ parďnei) toiĹde.
4. (OÝtoi ŕ OÖtoi) êlegon, åti KÜroc màn (Ćpojnďskei ŕ Ćpèjanen ŕ tèjnhken), >AriaØoc
dà pefeugřc ân tÄ stajmÄ eÒh metĂ tÀn Łllwn barbĹrwn.
5. KaÈ BrasÐdac katastĂc âpÈ (å ŕ tän ŕ tä) plĺjoc _ łn dà oÎdà ĆdÔnatoc, śc
(>AjhnaØoc ŕ Lakedaimìnioc), eÊpeØn _ êlege toiĹde.

IV. Fordítsa a kifejezéseket!
1. Ćgajìn âsti mĹqesjai
2.
3.
4.
5.
6.

toÜtì âsti tä ĆdikeØn
diĂ tä polemeØn
boÔlomai mĹqesjai
keleÔei me strathgeØn
âkÿluen ŹmŘc mĹqesjai

7. źra âsti mĹqesjai
8. deØ ÍmŘc polemeØn
9. qrŸ ŹmŘc mĹqesjai
10. êxestÐ soi strathgeØn
11. dokeØ Ćgajäc strathgäc eÚnai
12. faÐnetai Ćgajäc eÚnai

V. Fordítsa görögre!
1. A hadvezér fél, hogy a katonák gyávának tartják. 2. A katonák félnek, hogy a hadvezér meg fog halni. 3. A hadvezér félt, hogy a katonák nem maradnak a táborban.
4. A hadvezérek félnek, hogy a katonák elhagyják a tábort. 5. Olyan jó hadvezér volt,
hogy bár kevés katonája volt, legyőzte az athéniakat. 6. A háború befejeződött, így aztán a katonák hazamentek. 7. A vesztes csata után a gyáva katonák a hadvezért szidták
(kakÀc lègein + acc.). 8. A korinthosiak olyan gyávák voltak, hogy gyakran megfutamodtak a háborúban. 9. A hadvezér bátrabb volt annál, hogy (č źste+ inf.) féljen a
haláltól. 10. Harcolni fogok, amennyiben megválasztotok hadvezérnek. 11. A katonák
annyira féltek, hogy a hadvezér nem mert támadni.
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47 >ExapatÀntec ÍmŘc ŕ Becsapnak benneteket a politikusok
A korinthosi Deinarchos fiatalon került Athénba, ahol logographos lett. Az ókorban kanonizált tíz attikai szónokból az utolsót Dionysios Halikarnasseus azért dicsérte, mert az belátta,
hogy számára már csak az utánzás maradt, lévén hogy Démosthenésszel már tetőpontjára
jutott az ékesszólás. Ezért helyes, hogy őt követte, mondja Dionysios, azonban azok, akik
nagyra tartják Deinarchost, tévednek, hiszen ő semmi újat nem hozott, és példaképével sem
ér föl. Igyekezete mindenesetre a „falusi Démosthenés” ragadványnévhez juttatta. A Démosthenés elleni beszéde a leghíresebb — a vádlott személye miatt. Démosthenést azzal
vádolták, hogy előbb befogadta, majd szökni hagyta Nagy Sándor Athénba szökött kincstárnokát, Harpalost, aki lefizette őt. Az elítélt Démosthenés megszökött Athénból.
PÀc oÞn mÐan gnÿmhn éxomen Â >AjhnaØoi, pÀc åmonoăsomen Ľpantec Ípàr tÀn koinň
sumferìntwn, ítan oÉ Źgemìnec kaÈ oÉ dhmagwgoÈ qrămata lambĹnontec proÐwntai tĂ
tĺc patrÐdoc sumfèronta, kaÈ ÍmeØc màn kaÈ å dĺmoc Ľpac kinduneÔù perÈ toÜ âdĹfouc toÜ
tĺc pìlewc kaÈ tÀn ÉerÀn tÀn patrĳwn kaÈ paÐdwn kaÈ gunaikÀn, oÉ dà dihllagmènoi
präc aÍtoÌc ân màn taØc âkklhsÐaic loidorÀntai kaÈ proskroÔwsin Ćllăloic âxepÐthdec,
ÊdÐø dà taÎtĂ prĹttwsin âxapatÀntec ÍmŘc toÌc ûŤsta peijomènouc toØc toÔtwn lìgoic?
tÐ gĹr âsti ûătoroc dhmotikoÜ kaÈ misoÜntoc toÌc katĂ tĺc pìlewc lègontac kaÈ grĹfontac? č tÐ fasi toÌc prä ÍmÀn gegenhmènouc Â Dhmìsjenec kaÈ PolÔeukte diateleØn
poioÜntac, kaÈ taÜt+oÎdenäc deinoÜ tìte tŸn pìlin periesthkìtoc? oÎ krÐnein Ćllălouc?
oÎk eÊsaggèllein? oÎ grĹfesjai paranìmwn? êstin oÞn í ti pepoiăkate toÔtwn ÍmeØc
oÉ fĹskontec toÜ dămou kădesjai kaÈ tŸn swthrÐan ÍmØn ân tň toÔtwn eÚnai yăfú? gègrayai yăfisma Dhmìsjenec, pollÀn întwn kaÈ deinÀn kaÈ paranìmwn Án DhmĹdhc
gègrafe? kekÿlukĹc tina prŘxin Án âkeØnoc proelìmenoc katĂ toÜ dămou pepolÐteutai? oÎd+ ŹntinoÜn. eÊsăggelkac tän parĂ tĂ toÜ dămou yhfÐsmata kaÈ toÌc nìmouc
pollĂ diapepragmènon? oÎdepÿpote, ĆllĂ perieØdec aÎtän ân tň ĆgorŤ qalkoÜn stajènta kaÈ tĺc ân prutaneÐú sităsewc kekoinwnhkìta toØc <ArmodÐou kaÈ >AristogeÐtonoc
Ćpogìnoic.
oÉ Ćpìgonoi, wn leszármazottak
oÉ prä ÍmÀn gegenhmènoi elődeitek
tä deinìn, oÜ szörnyűség
dhmotikìc 3 nép- ; demokratikus
dihllagmènoi präc aÍtoÔc összebeszélve
tä êdafoc tä tĺc pìlewc a haza földje
Ź âkklhsÐa, ac népgyűlés
âxepÐthdec szántszándékkal
tä Éerìn, oÜ szentély
katĂ tĺc pìlewc a város (érdeke) ellen
katĂ toÜ dămou a nép (érdeke) ellen
kekoinwnhkÿc 3 részes (amiben: gen.)
åstisoÜn 3 bármelyik
å ûŤsta peijìmenoc hiszékeny
parĹ (+ acc.) ellen, ellenére

parĹnomoc 2 törvénysértő
paranìmwn grĹfesjai alkotmányellenes

javaslattétel vádját emelni
patrÄoc 3 atyai, ősi
perÈ paÐdwn a gyermekekért
pÀc hogyan
ûŤsta nagyon könnyen
tĂ koinň sumfèronta közérdek
taÎtĹ (tĂ aÎtĹ) ugyanazon dolgok/at
Ź sÐthsic, ewc étkez(tet)és
Ź swthrÐa, ac menekvés, oltalom, üdv
aÎtän qalkoÜn stajènta „őt bronzba

öntve”
tä yăfisma, atoc határozat
Ź yĺfoc, ou szavazat; döntés, ítélet
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I. Vesse a megfelelő hangsúlyt a megfelelő szótagra!

lipein, lipwntai, âlipomen, liphte, lipoushc, lipou, lipontwn, lipon, lipoio, âlipou

II. Párosítsa a kifejezéseket!
(a) semmitmondóan / szó nélkül
(b) miért csinálja ezt?
(c) betegség vitte el
(d) harcban esett el
(f ) ámulva látta
(g) megőrizte hidegvérét
(h) egy ismerős

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

nìsú Ćpèjane
oÎdamÀc âtarĹqjh
Ćnăr tic çc gnÿrimoc łn
Êdřn âjaÔmaze
oÎdàn eÊpÿn
maqìmenoc Ćpèjane
tÐ boulìmenoc taÜta drŤ

III. Mondja görögül!
az ismerőseimmel; ámulva látták; harc közben estek el; egy hölgyismerősét; sohasem
veszítették el a fejüket
IV. å sÔmbouloc _ å sÔmboloc _ tä sÔmbolon
1. ŞWste oÎk Łxion toÔtoic pollĹkic qrĺsjai (sumboÔloic _ sumbìloic), oÙc oÎdà Ľpax
âlusitèlhse peijomènoic.
2. Dĺmoc gĂr å PurilĹmpouc, trihrarqÀn eÊc KÔpron, âdeăjh mou proseljeØn aÎtÄ,
lègwn íti êlabe (sÔmboulon _ sÔmbolon) parĂ basilèwc toÜ megĹlou fiĹlhn qrusĺn.
3. OÉ màn oÊwnoÔc te kaÈ fămac kaÈ (sumboÔlouc _ sumbìlouc) te kaÈ mĹnteic ænomĹzousi
toÌc proshmaÐnontac eÚnai, âgř dà toÜto daimìnion kalÀ.

V. Fordítsa a következő mondatokat!
1. PĹnt+êstin eÍreØn, Ńn pìnon mŸ feÔgù tic.
2.
3.
4.
5.
6.

DÐkaion eÞ prĹttonta memnĺsjai jeoÜ.
Tì toi janeØn oÎk aÊsqrìn, Ćll+aÊsqrÀc janeØn.
OÎ sunègnwsan aÎtÄ tä ĆdÐkhma.
<O oÞn KÜroc oÎk âyeÔsjh âlpÐzwn aÎtoÌc eÎpeijeØc eÍrăsein.
YilŸ łn Ľpasa Ź qÿra.

VI. Fordítsa görögre!
1. A hatalom veszélyekkel jár, de némelyek örömüket lelik a veszélyekben és a hatalomban. 2. Ajándékokat kell küldeni. 3. Ajándékokat kell küldenünk nektek. 4. Nem
kell ajándékot küldenetek nekünk. 5. Jónak lenni nehéz. Jóvá válni nehéz. 6. Démosthenés, Démosthenés apja Theopompos elbeszélése szerint derék ember volt. 7. A
hadvezér megparancsolja a katonáknak, hogy tegyenek kárt (blĹptw) a gazdagokban.
8. A hadvezér megtiltja a katonáknak, hogy kárt tegyenek a szegényekben. 9. A hadvezér azt mondja, hogy álmos (Ípnÿdhc 2). 10. Az mondták, hogy nem mennek a
király ellen. 11. Nem törődik (frontÐzw) azzal, hogy mit mondanak. 12. Azt mondták,
nem törődnek azzal, hogy mit mond. 13. Megkérdezte, hol voltak. 14. Megkérdeztem, hová megy. 15. Elfogadta a tanácsomat. (= Hallgatott rám.) 16. Csodálkozásának
adott hangot. (= Azt mondta, hogy csodálkozik.) 17. Elkezdődött a csata. (= Csatázni
kezdtek.)
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48 ŞWsper å ąlioc ŕ Athén beragyogja Hellast
Az athéni Hypereidés gazdag logographos és igazi ínyenc volt, a széplányokat is szerette. A
politikus Hypereidés Démosthenés fegyvertársa volt — egészen a Harpalos-ügyig. Ekkor
szakított a megvesztegetett Démosthenésszel. Hat beszéde maradt ránk töredékesen, papíruszon. Hypereidés Epitaphiosa az egyetlen minden kétséget kizáróan hiteles epitaphios. Az
epitaphios a bemutató beszéd egyik fajtája: temetési beszéd. Nagy Sándor halála után az
athéniak hadat üzentek a makedónoknak, kezdeti sikereik után pedig több polis csatlakozott az athéniakhoz. Tavasszal, az első háborús év athéni áldozatait búcsúztatva Hypereidés
még a sikereket sorolhatta beszédében, de őszre Athén kapitulált. A győztes Antipatros megkínoztatta és kivégeztette Hypereidést, Démosthenés pedig öngyilkos lett.
PerÈ màn oÞn tĺc pìlewc diexiènai tä kaj+ékaston Án prìteron pŘsan tŸn <EllĹda eÎergèthken oÖte å qrìnoc å parřn Ékanäc oÖte å kairäs Ąrmìttwn tÄ makrologeØn, oÖte
ûŇdion éna înta tosaÔtas kaÈ thlikaÔtac prĹxeis diexeljeØn kaÈ mnhmoneÜsai. âpÈ kefalaÐou dà oÎk æknăsw eÊpeØn perÈ aÎtĺc; źsper gĂr å ąlioc pŘsan tŸn oÊkoumènhn
âpèrqetai, tĂc màn źrac diakrÐnwn eÊc tä prèpon kaÈ kalÀc pĹnta kajistĹc, toØc dà sÿfrosi kaÈ âpieikèsi tÀn Ćnjrÿpwn âpimeloÔmenoc kaÈ genèsewc kaÈ trofĺc kaÈ karpÀn
kaÈ tÀn Łllwn ĄpĹntwn tÀn eÊc tän bÐon qrhsÐmwn, oÕtwc kaÈ Ź pìlic ŹmÀn diateleØ
toÌc màn kakoÌc kolĹzousa, toØc dà dikaÐoic bohjoÜsa, tä dà Òson ĆntÈ tĺc ĆdikÐac Ľpasin Ćponèmousa, toØc dà ÊdÐoic kindÔnoic kaÈ dapĹnaic koinŸn Łdeian toØc ŞEllhsin
paraskeuĹzousa. perÈ màn oÞn tÀn koinÀn êrgwn tĺc pìlewc źsper proeØpon frĹsai
paraleÐyw, perÈ dà Lewsjènouc kaÈ tÀn Łllwn toÌc lìgouc poiăsomai.
Ź Łdeia, ac biztonság
Ź ĆdikÐa, ac igazságtalanság
ĆntÈ ĆdikÐac igazságtalanság helyett
Ćnupèrblhtoc 2 felülmúlhatatlan
aÎtìqjwn 2 őslakos
Ź dapĹnh, hc költség
aÉ dapĹnai, wn kiadások
Ź eÎgèneia, ac előkelő származás; nemesség
eÎăjhc 2 jólelkű; együgyű, ostoba
eÊc tä prèpon illendően
eÊc mÐan pìlin egyetlen városba
âpieikăc 2 okos; jószívű
âpÈ kefalaÐou röviden; általánosságban
å ąlioc ou a Nap
ÊdÐø egyénileg; egyenként
Òsoc 3 egyenlő
tä Òson, ou egyenlőség

kat+ Łndra egyenként, személyenként
tä makrologeØn szószaporítás, terjengős

beszéd
nÜn most
Ź oÊkoumènh, hc a lakott világ; „a

földkerekség”
perÐergoc 2 fölösleges
pìteroc 3 melyik a kettő közül?
ûŇdion (âsti) könnyű
thlikoÜtoc 3 oly nagy
tä kaj+ ékaston minden egyes dolgot

külön–külön
Ź trofă, ĺc táplálék; ellátás
qrăsimoc 3 (eÊc + acc.) hasznos (vmire)
å qrìnoc å parÿn a jelen alkalom
sÿfrwn 2 mértékletes; tisztességes
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I. Melyik a kakukktojás, és miért?
dèka ŕ áptakaÐdeka ŕ pènte ŕ ânnèa

II. Válaszoljon a kérdésekre, ill. egészítse ki a mondatot!
1. Főmondati múlt idő után a kijelentő tárgyi mellékmondatban általában ... (mód )
áll.
2. Az okhatározói mellékmondatokban szereplő tagadószó: ..........
3. A célhatározói mellékmondatban általában ....... (mód ) használatos, de múlt idő
után ....... (mód ) is állhat.
4. A következményes mellékmondatok kötőszava általában : ...........
5. A közvetlen érzékelést kifejező igék után ................. (mondatrövidítő szerkezet) állhat
(acc. c. inf. helyett).
6. OÎk oÚda, ípwc eÒpw. Milyen mellékmondat?
7. Milyen mellékmondatot kötnek ezek a kötőszavak: oÞn, toÐnun, oÖkoun?
8. >EpeÈ pĹntec sunĺljon, âkajèzonto. Milyen mellékmondat?
9. A következményes mellékmondatban, ha a következmény csak lehetséges, ..........
szerepel (állítmányként).
III. Olvassa el a történetet, majd válaszoljon a kérdésekre! (I)gaz; (H)amis; (K)i tudja?
QeilwnÈc KleĹda jugĹthr, Jeopìmpou gună, majoÜsa tän Łndra Ípä >ArkĹdwn aÊqmĹlwton fulĹssesjai łljen âc toÌc polemÐouc ákoÜsa. JaumĹsantec aÎtĺc tä fÐlandron
>ArkĹdec âpètreyan âc tä desmwtărion (börtön) aÎtŸn pareljeØn. <H dà tŸn aÍtĺc âsjĺta
tÄ ĆndrÈ perijeØsa, tŸn âkeÐnou dà aÎtŸ laboÜsa êpeisen aÎtän ÍpexeljeØn, aÎtŸ dà Ćnt+
aÎtoÜ parĂ toØc polemÐoic êmeine. Jeìpompoc tÄ strathgămati (hadicsel) tĺc gunaikäc
diaswjeÈc kaÈ aÎtäc tŸn Éèreian tĺc >Artèmidoc eÊc Feneän pompeÔousan ąrpase; TegeŘtai
taÔthn ĆpolabeØn jèlontec Ćpèdwkan aÎtÄ tŸn QeilwnÐda.

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

Kheilónis Kleadas húga. . . .
Theopompos Árkádiába utazott. . . .
Kheilónist bebörtönözték. . . .
Kheilónis lefizette az őröket. . . .
Kheilónis ruhát cserélt Theopomposszal. . . .
Theopompost ki akarták végezni. . . .
Theopompos Artemishez imádkozott. . . .
Theopompos elrabolta a papnőt. . . .
A tegeaiak kompromisszumot kötöttek. . . .

IV. Fordítsa görögre!
1. Knidosi születésű volt, de Athénban lakott. 2. A katona okosabb volt annál, hogy
szidja a hadvezéreket. 3. A hadvezér nem volt képes rávenni a katonákat a harcra. 4. A
hadvezér nem akarja elolvasni a katonák levelét (= levelet, amit a k. írtak). 5. A hadvezér
azért teszi mindezeket, hogy a katonák bátornak tartsák. 6. Hiábavaló volt a fáradozás, vagy nem? 7. A katona magas (mègac), úgyhogy mindenki láthatja a sisakját. 8. A
katonák követeket küldtek a hadvezérhez, hogy elkérjék a zsoldot. 9. Akit én szeretek,
meg van az szeretve. 10. Úgy kell írni, hogy azonnal megértsék (katanoeØn), mit akarunk
mondani.
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49 ŞWsper Ź mèlitta – Mint a méh
Basileios (Nagy Szent Vazul) kaisareiai püspök arról beszél unokaöccseinek szóló intelmében, hogy hogyan forgathatjuk haszonnal az irodalmi műveket. A pogány íróknál is vannak
olyan gondolatok, amelyek épülésünkre szolgálnak. De csak a hasznosat kell elfogadnunk,
azaz válogatnunk kell. Használjuk tehát a könyveket a méhek példája szerint! A méhek sem
repülnek oda minden virághoz, és ha egyet kiválasztanak, akkor sem akarják azt mindenestül magukkal vinni. Csak azt gyűjtik ki belőle, amire szükségük van. Jól akkor használjuk
a könyveket, ha méhek módjára csak azt vesszük birtokba belőlük, ami hasznunkra van és
rokon az Igazsággal, a többitől azonban óvakodunk. A méh és az olvasó közötti közismert
allegóriát Basileios valószínűleg Isokratés egyik követőjének művéből „gyűjtötte”.
EÊ dà deØ jnhtän1 înta tĺc tÀn jeÀn stoqĹsasjai dianoÐac, ŹgoÜmai kĆkeÐnouc âpÈ toØc
oÊkeiotĹtoic2 mĹlista dhlÀsai pÀc êqousi3 präc toÌc faÔlouc kaÈ toÌc spoudaÐouc4 tÀn
Ćnjrÿpwn. ZeÌc gĂr <Hraklèa kaÈ TĹntalon gennăsac, śc oÉ mÜjoi lègousi kaÈ pĹntec pisteÔousi, tän màn diĂ tŸn ĆretŸn ĆjĹnaton5 âpoÐhsen, tän dà diĂ tŸn kakÐan taØc
megÐstaic timwrÐaic âkìlasen. OÙc deØ paradeÐgmasi6 qrÿmenìn s+ærègesjai tĺc kalokagajÐac7 , kaÈ mŸ mìnon toØc Íf+ŹmÀn eÊrhmènoic8 âmmènein ĆllĂ kaÈ tÀn poihtÀn tĂ
bèltista9 manjĹnein kaÈ tÀn Łllwn sofistÀn eÒ ti qrăsimon eÊrăkasin Ćnagignÿskein.
ŞWsper gĂr tŸn mèlittan årÀmen âf+Ľpanta màn tĂ blastămata10 kajizĹnousan, Ćf+ákĹstou dà tĂ bèltista11 lambĹnousan, oÕtw deØ kaÈ toÌc paideÐac12 æregomènouc mhdenäc
màn ĆpeÐrwc13 êqein, pantaqìjen dà tĂ qrăsima sullègein.
1 jnhtìc

3 halandó

2 „gyermekeiken”

3 hogyan

6 tä

viszonyulnak

4 spoudaØoc

3 derék

7Ź

5 ĆjĹnatoc

2

8a

halhatatlan
parĹdeigma példa
kalokagajÐa tökéletesség
tanácsainkhoz
9 „aranyigazságait” (bèltistoc 3 legjobb)
10 tä blĹsthma virág
11 leghasznosabbakat
12 Ź paideÐa
műveltség 13 ĆpeÐrwc êqei tinoc járatlan vmiben

A (tag)mondatokat sorrendbe állítva szerkesszen értelmes történetet!
(a) aÎxhjèntoc dà aÎtoÜ âlĹlei präc aÎtän śc präc ĆkoÔonta.
(b) âc mègiston dà mègejoc âljřn å drĹkwn Ípä tÀn politÀn âc ârhmÐan ĆphlĹjh.
(c) paØc par+aÎtoØc drĹkonta mikrän âprÐato kaÈ êtrefe metĂ pollĺc tĺc komidĺc.
(d) Õsteron dà å paØc neanÐac genìmenoc Ćpì tinoc jèac âpaniÿn, lùstaØc peripesřn metĂ
tÀn sunhlÐkwn.

(e) kaÈ ćjure met+aÎtoÜ kaÈ sunekĹjeuden aÎtÄ.
(f ) boĺc genomènhc ÊdoÌ å drĹkwn; kaÈ toÌc màn dieskìrpisen, oÏc dà Ćpèkteinen, aÎtän
dà periesÿsato.
(g) pìlic âstÈ tĺc >Aqaòac aÉ PĹtrai.
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50 <O áterìfjalmoc – A félszemű
Azt mondják, hogy a lokrisiak éltek először írott törvényekkel, törvényhozójuk pedig Zaleukos volt. Zaleukos szigorú büntetéseket állapított meg: a bűnösöket általában megvakították. A lokrisiaknál új törvényt javasolni is veszélyes volt, hiszen mindenki csak hurokkal a
nyakában adhatta elő javaslatát, s ha azt nem fogadták el, meghúzták a kötelet. Athénban
az alkotmánnyal szemben föllépőket ostrakismosszal száműzték, ennek eltörlése után pedig
törvénysértő javaslattétel vádjával perelték be azt, aki a népgyűlés elé törvénysértő javaslatot
nyújtott be. Pervesztés esetén a határozatot eltörölték. Ha a javaslat elfogadásától még nem
telt el egy év, a javaslattevőt meg is bírságolták, akár polgárjogát is elveszíthette. A grafŸ
paranìmwn-nal a bírák így még a népgyűlés szónokait is ellenőrzés alatt tartották.
BoÔlomai d+ÍmØn, Â Łndrec dikastaÐ, ân LokroØc śc1 nomojetoÜsi dihgăsasjai; oÎdàn
gĂr qeÐrouc2 êsesje parĹdeigmĹ ti Ćkhkoìtec, Łllwc te kaÈ3 Å pìlic eÎnomoumènh qrĺtai. âkeØ gĂr oÕtwc oÒontai deØn toØc pĹlai keimènoic4 qrĺsjai nìmoic kaÈ tĂ pĹtria
peristèllein kaÈ mŸ präc tĂc boulăseic5 mhdà präc tĂc diadÔseic6 tÀn ĆdikhmĹtwn nomojeteØsjai, źst+Łn tic boÔlhtai nìmon kainän tijènai, ân brìqú7 tän trĹqhlon êqwn
nomojeteØ, kaÈ âĂn màn dìxù kaläc kaÈ qrăsimoc eÚnai å nìmoc, zň8 å tijeÈc9 kaÈ Ćpèrqetai, eÊ dà mă, tèjnhken âpispasjèntoc toÜ brìqou. kaÈ gĹr toi10 kainoÌc màn oÎ tolmÀsi
tÐjesjai, toØc dà pĹlai keimènoic ĆkribÀc qrÀntai. kaÈ ân polloØc dà pĹnu êtesin, Â Łndrec dikastaÐ, eÙc lègetai par+aÎtoØc nìmoc kainäc tejĺnai. întoc gĂr aÎtìji11 nìmou, âĹn
tic æfjalmän âkkìyù, Ćntekkìyai parasqeØn tän áautoÜ, kaÈ oÎ qrhmĹtwn timăsewc12
oÎdemiŘc, ĆpeilĺsaÐ tic lègetai âqjräc âqjrÄ én+êqonti æfjalmän íti aÎtoÜ âkkìyei toÜton tän éna. genomènhc dà taÔthc tĺc Ćpeilĺc13 qalepÀc ânegkřn å áterìfjalmoc, kaÈ
ŹgoÔmenoc ĆbÐwton14 aÍtÄ tän bÐon toÜto pajìnti, lègetai tolmĺsai nìmon eÊsenegkeØn,
âĹn tic éna êqontoc æfjalmän âkkìyù, Łmfw15 Ćntekkìyai parasqeØn, Ñna tň Òsù sumforŤ16 Ćmfìteroi qrÀntai. kaÈ toÜton mìnon lègontai LokroÈ jèsjai tän nìmon ân pleØn
č diakosÐoic17 êtesin.
1 hogyan
2 (qeÐronec) hitványabbak
3 Łllwc te kaÈ különösen
4 a régóta fennálló
5 Ź boÔ6 Ź diĹdusic mentesítés
7 å brìqoc hurok
8 él(etben marad)
9 a (javaslat)tevő
lhsic kívánság
10 bizony
11 ott
12 Ź tÐmhsic kárpótlás
13 Ź Ćpeilă fenyegetés
14 ĆbÐwtoc 2 elviselhetetlen
15 Łmfw
16
17
mindkettő(t)
Ź sumforĹ csapás; eredmény
pleØn č diakìsioi 3 több mint kétszáz

Párosítsa a csattanókat a történetekkel!
1. >ArÐstwn punjanomènou tinoc pìsoi SpartiŘtai tä plĺjoc, eÚpe;
2. Diogènhc lÔqnon mej+Źmèran Ľyac, fhsÐ;
3. BÐac å PrihneÌc sumplèwn potà Ćsebèsi, qeimazomènhc tĺc neřc kĆkeÐnwn toÌc jeoÌc
âpikaloumènwn, êfh;
4. Stratìnikoc didĹskwn kijaristĹc, âpeidŸ ân tÄ didaskaleÐú eÚqen ânnèa màn eÊkìnac
tÀn MousÀn, toÜ dà >Apìllwnoc mÐan, majhtĂc dà dÔo, punjanomènou tinäc pìsouc êqoi
majhtĹc, êfh;
(a) Łnjrwpon zhtÀ.
(b) sÌn toØc jeoØc dÿdeka.
(c) ísoi ÉkanoÐ toÌc âqjroÌc ĆperÔkein.
(d) sigŘte, mŸ aÒsjwntai ÍmŘc ânjĹde plèontac.
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51 SkedannÔmenoi diefjeÐronto ŕ Szétszóródva elpusztultak
Az abdérai Prótagoras mondta, hogy az istenekről nem tudhatja sem azt, hogy vannak, sem
azt, hogy nincsenek. Ezzel egy másik filozófus szerint azt állította, hogy tudja, hogy nem léteznek. Ez azonban nem igaz; Prótagoras nem tagadta az istenek létezését, csak azt vonta
kétségbe, hogy megismerhetők. Ő volt az első, aki magát szofistának nevezte. A szofisták
filozófusok és szónokok voltak, akik városról városra járva előadásokat tartottak, és tandíj
fejében oktattak. Céljuk politikusok képzése volt. Azt vetették a szemükre, hogy a vitatkozásban való jártasságukkal a gyengébb érvet erősebbé tudják tenni – Prótagoras szerint
ugyanis minden dologról két ellentétes állítás lehetséges. A szofisták művei elvesztek; tanaikat Platón műveiből ismerjük, aki, mint közismert, támadta őket.
>EpeidŸ dà å Łnjrwpoc jeÐac1 metèsqe moÐrac2 , prÀton màn diĂ tŸn toÜ jeoÜ suggèneian3
zĳwn4 mìnon jeoÌc ânìmisen, kaÈ âpeqeÐrei bwmoÔc te ÉdrÔesjai kaÈ ĆgĹlmata5 jeÀn; êpeita fwnŸn kaÈ ænìmata taqÌ6 dihrjrÿsato tň tèqnù7 , kaÈ oÊkăseic8 kaÈ âsjĺtac kaÈ
Ípodèseic9 kaÈ strwmnĂc10 kaÈ tĂc âk gĺc trofĂc hÕreto. oÕtw dŸ pareskeuasmènoi kat+
ĆrqĂc11 Łnjrwpoi ¿koun sporĹdhn12 , pìleic dà oÎk łsan; Ćpÿllunto oÞn Ípä tÀn jhrÐwn diĂ tä pantaqň13 aÎtÀn Ćsjenèsteroi14 eÚnai15 , kaÈ Ź dhmiourgikŸ tèqnh16 aÎtoØc
präc màn trofŸn17 ÉkanŸ bohjäc18 łn, präc dà tän tÀn jhrÐwn pìlemon ândeăc19 ŕ politikŸn gĂr tèqnhn20 oÖpw eÚqon, ľc mèroc polemikă21 ŕ âzătoun22 dŸ ĄjroÐzesjai kaÈ
sĳzesjai ktÐzontec pìleic; ít+23 oÞn ĄjroisjeØen, ŽdÐkoun Ćllălouc Ľte24 oÎk êqontec tŸn
politikŸn tèqnhn, źste pĹlin skedannÔmenoi diefjeÐronto.
1 jeØoc

suggèneia rokonság 4 az élőlények közül 5 tä Łgalma
9 Ź Ípìdesic saru
10 Ź strwmnă (veszobor
oÒkhsic lakhely
11
12
13
14
tett) ágy
kezdetben
szétszórtan
mindenképpen; minden tekintetben
Ćsjenăc 2 gyönge
15 diĂ tä ... eÚnai mivel ... voltak
16 kézművesség
17 az életben maradásra
18 bohjìc 2 łn (+ dat.) segítségükre volt 19 ândeăc 2 nem elegendő 20 a közösségalkotás képessége 21 a hadviselés képessége
22 törekedtek
23 valahányszor (opt. iterativus)
24 Ľte (+ pt.) minthogy
3 isteni

2Ź

6 gyorsan

moØra (osztály)rész

7 „mesterségesen”

3Ź

8Ź

Alkosson mondatokat a példa szerint a megadott szavak felhasználásával!
Ź dÔnamic, qrĹomai, pareØnai, prĹttw, prèpei
Qrĺsjai tÄ parìnti ĆeÈ prèpei kaÈ íti Ńn prĹttùc prĹttein eÊc dÔnamin.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ź Źmèra, oÉ ŞEllhnec, poreÔomai, polemèw, å basileÔc
å kĺrux, pèmpw, aÊtèw, tä êtoc, Ź eÊrănh
å poihtăc, tä biblÐon, êqw, å átaØroc, Ćnagignÿskw,
å qrìnoc, Ź paideÐa, tä dèndron, êxesti, å karpìc
å pÐjhkoc, å Ñppoc, keleÔw, diĂ tÐ, å potamìc
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52 Proðìntoc toÜ qrìnou – Telt-múlt az idő
Egy athéni polgár megölte felesége szeretőjét, mert rajtakapta a házasságtörésen. A megölt
férfi rokonai bevádolták gyilkosságért. A vádlott elismeri, hogy ölt, de azzal védekezik, hogy
tette jogos volt, hiszen a törvények megengedik, hogy a férj megölje a rajtakapott szeretőt.
A rokonok viszont azt állítják, hogy tette nem volt jogos; a vádlott ugyanis haragosa volt
az áldozatnak, akit azzal a szándékkal csalt be a házába, hogy ott meggyilkolja. A vádlott
először a házasságáról mesél a bíráknak. Gyermekük megszületése után vakon megbízott a
feleségében, de az a csábító karmaiba került. Végül az asszonyt már olyan vakmerővé tette
a szenvedély, hogy még akkor is engedett vágyainak, amikor a birtokról váratlanul hazatért
férje az emeleti hálószobában aludt.
Proðìntoc dà toÜ qrìnou, Â Łndrec, ľkon màn Ćprosdokătwc1 âx ĆgroÜ, metĂ dà tä deØpnon2 tä paidÐon3 âbìa kaÈ âduskìlainen Ípä tĺc jerapaÐnhc4 âpÐthdec5 lupoÔmenon, Ñna
taÜta poiň; å gĂr Łnjrwpoc6 êndon łn; Õsteron gĂr Ľpanta âpujìmhn. kaÈ âgř tŸn gunaØka Ćpiènai âkèleuon kaÈ doÜnai tÄ paidÐú tän titjìn7 , Ñna paÔshtai klŘon. Ź dà
tä màn prÀton oÎk ćjelen, śc Ńn Ćsmènh8 me áwrakuØa ąkonta diĂ qrìnou9 ; âpeidŸ dà
âgř šrgizìmhn kaÈ âkèleuon aÎtÐka10 Ćpiènai, Ñna sÔ ge11 êfh peirŤc ântaÜja tŸn paidÐskhn12 ; kaÈ prìteron dà mejÔwn eÙlkec aÎtăn. kĆgř màn âgèlwn, âkeÐnh dà ĆnastŘsa
kaÈ ĆpioÜsa prostÐjhsi tŸn jÔran13 , prospoioumènh paÐzein, kaÈ tŸn kleØn14 âfèlketai.
kĆgř toÔtwn oÎdàn ânjumoÔmenoc oÎd+ÍponoÀn âkĹjeudon Łsmenoc15 , ąkwn âx ĆgroÜ. âpeidŸ dà łn präc Źmèran16 , ľken âkeÐnh kaÈ tŸn jÔran Ćnèúxen. âromènou dè mou tÐ aÉ
jÔrai nÔktwr yofoØen, êfaske tän lÔqnon17 Ćposbesjĺnai tän parĂ tÄ paidÐú, eÚta âk
tÀn geitìnwn ânĹyasjai. âsiÿpwn âgř kaÈ taÜta oÕtwc êqein18 ŹgoÔmhn. êdoxe dè moi,
Â Łndrec, tä prìswpon âyimujiÀsjai, toÜ ĆdelfoÜ19 tejneÀtoc oÖpw triĹkonj+Źmèrac20 ;
ímwc d+oÎd+oÕtwc21 oÎdàn eÊpřn perÈ toÜ prĹgmatoc âxeljřn űqìmhn êxw22 siwpň23 .
1 váratlanul
2 tä deØpnon étkezés, vacsora
3 tä paidÐon gyerek
4 Ź jerapaÐna szolgáló; „szárazdajka” 5 szándékosan 6 (ti. a szerető) 7 doÜnai tän titjìn megszoptatni 8 śc Ńn Ćsmènh „örömöt
színlelve” 9 hosszú idő után 10 rögtön 11 sÔ ge „te meg” 12 Ź paidÐskh kiscseléd 13 Ź jÔra ajtó
14 Ź kleÐc retesz
15 „jóízűen”; „kiterülve”
16 hajnaltájt
17 å lÔqnoc mécses
18 oÕtwc êqei így van
19 å
20
21
22
23
Ćdelfìc fivér
még 30 napja sem
oÎd+oÕtwc még erre sem
ki
csöndben; „szótlan”

Melyik szó illik a mondatba?
1. >EpeidŸ dà éwc âgèneto, (diabaØnon ŕ diabăsontai ŕ dièbainon) tŸn gèfuran âzeugmènhn
ploÐoic triĹkonta kaÈ áptĹ.
2. PotamÄ gĂr oÎk (êstin ŕ âstÈn ŕ âstin) âmbĺnai dÈc tÄ aÎtÄ kaj+<HrĹkleiton.
3. OÎ pollÄ dà Õsteron Ćpä toÜ aÎtoÜ shmeÐou oÑ t+êndon sunelambĹnonto kaÈ oÉ êxw
(katekìphsan ŕ katèkoyan ŕ katakìyousi).
4. KÜroc dà toÔtoic ĆporÀn te kaÈ lupoÔmenoc metepèmpeto tän Klèarqon; å dà Êènai
(oÎk ŕ oÎdàn ŕ mŸ ŕ mhdàn) ćjele.
5. <O d+ĆnŸr (polloÜ ŕ pollÄ ŕ pollÀn) màn Łxioc Å Ńn fÐloc ő, qalepÿtatoc d+
âqjrìc Å Ńn polèmioc ő.
6. >EpeÈ dà ĆfÐkonto eÊc tä aÎtì, ŁsmenoÐ te eÚdon Ćllălouc kaÈ ŽspĹzonto (oÙon ŕ č ŕ
źsper) ĆdelfoÔc.
7. OÉ bĹrbaroi oÎ kraugň (kaÈ ŕ ĆllĂ) sigň śc Ćnuston kaÈ Źsuqň ân Òsú kaÈ bradèwc
prosňsan.
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53 >EpÈ toÌc barbĹrouc ŕ A perzsák ellen
„. . . a perzsa király nem szabad akaratukból uralkodik a szárazföld népei felett, hanem mert
mindegyiküknél nagyobb fegyveres erőt gyűjtött maga köré; ha mi ennél is nagyobb haderővel kelünk át – amit közös elhatározás esetén könnyen megtehetnénk – háborítatlanul
magunknak gyümölcsöztethetjük majd egész Ázsiát. És sokkal szebb is a nagykirállyal hadat
viselnünk a [perzsa] királyságért, mint a vezetőszerepért civakodnunk egymás között.
A hadjáratra pedig méltányos a mostani nemzedék idejében sort kerítenünk, hogy a megpróbáltatások részesei a jószerencse áldásait is élvezhessék, s ne teljék el az életük végig balsorsban. Amúgyis elég a múlt – miféle szörnyűség meg nem esett benne? Mert sok rossz eleve
megvan ugyan az emberi természetben, de mi a szükségszerűeknél is jóval többet eszeltünk
ki . . . ” (Isokratés; Szepessy Tibor fordítása)
>Egř dielèqjhn màn kaÈ präc >AntÐpatron perÐ te tÀn tň pìlei kaÈ tÀn soÈ1 sumferìntwn, âxarkoÔntwc2 śc âmautän êpeijon3 , Žboulăjhn dà kaÈ präc sà grĹyai, perÈ Án moi
dokeØ praktèon eÚnai4 metĂ tŸn eÊrănhn, paraplăsia5 màn toØc ân tÄ lìgú gegrammènoic, polÌ d+âkeÐnwn suntomÿtera6 . Kat+âkeØnon màn gĂr tän qrìnon7 suneboÔleuon śc
qrŸ diallĹxantĹ se tŸn pìlin tŸn Źmetèran kaÈ tŸn LakedaimonÐwn kaÈ tŸn JhbaÐwn
kaÈ tŸn >ArgeÐwn8 eÊc åmìnoian9 katastĺsai toÌc ŞEllhnac, ŹgoÔmenoc, Ńn tĂc proestÿsac10 pìleic peÐsùc oÕtw froneØn, taqèwc kaÈ tĂc Łllac âpakoloujăsein. Tìte màn
oÞn Łlloc łn kairäc, nÜn dà sumbèbhken11 mhkèti12 deØn peÐjein; diĂ gĂr tän ĆgÀna tän
gegenhmènon Žnagkasmènoi pĹntec eÊsÈn eÞ froneØn kaÈ toÔtwn âpijumeØn Án ÍponooÜsin
se boÔlesjai prĹttein kaÈ lègein, śc deØ pausamènouc tĺc manÐac13 kaÈ tĺc pleonexÐac14
Żn âpoioÜnto präc Ćllălouc, eÊc tŸn >AsÐan tän pìlemon âxenegkeØn. KaÈ polloÈ punjĹnontai par+âmoÜ15 pìteron âgÿ soi parďnesa poieØsjai tŸn strateÐan16 tŸn âpÈ toÌc
barbĹrouc č17 soÜ dianohjèntoc suneØpon; âgř d+oÎk eÊdènai mèn fhmi tä safàc18 , oÎ gĂr
suggegenĺsjaÐ soi prìteron, oÎ mŸn Ćll+oÒesjai sà màn âgnwkènai perÈ toÔtwn, âmà dà
suneirhkènai taØc saØc19 âpijumÐaic.
1 ti.

2 eléggé
3 śc âmautän êpeijon „úgy gondolom”
4 praktèon teendő
5 hasonlóan
7 abban az időben
8 Ź >ArgeÐwn (sc. pìlic) Argos
9 Ź åmìnoia egyetértés
2 tömör
10 proestÀsa (pt. pf.) „vezető”
11 a dolog úgy áll, hogy
12 többé már nem
13 Ź manÐa esztelenség
14 Ź pleonexÐa kapzsiság; gőg
15 tőlem
16 Ź strateÐa hadjárat
17 pìteron ... č vajon ... vagy
18 „az
igazság/ot” 19 sìc 3 a te ...d; tiéd

Philippos

6 sÔntomoc

Tagolja a szöveget, és tegye ki a hangsúlyjeleket!
olewnidhcolakedaimonioc
kaioisunautútriakosioiton
manteuomenonautoicjana
toneilontoenpulaickaiuperthc
elladoceukaikalwcagwnisamen
oiteloucetuqoneukleouckaidoxane
autoicajanatonapeliponka
ifhmhnagajhndiaiwnoc
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54 TÐc ĆgoreÔein boÔletai ŕ Ki akar szólani?
Az athéniak szövetségre léptek a thébaiakkal a makedón Philippos ellen. A király athéni
támogatói azonban elmérgesítették a két város viszonyát, így Philippos akadálytalanul vonulhatott Athén ellen, és elfoglalta Elateiát. A város elfoglalása riadalmat okozott Athénban;
a prytanisok a hír vétele után azonnal intézkedéseket foganatosítottak. – A prytanisok a tanács ügyvivő tagjai voltak. Athénban évente ötszáz tanácstagot sorsoltak a tanácsba, minden
phyléből ötvenet. Az évet tíz egységre osztották, és minden időszakban más phylé ötven
tanácstagja vitte az ügyeket: ők határozták meg a tanács napirendjét, ők hívták össze a népgyűléseket, és javaslatokat készítettek elő a népgyűlés számára. A prytanisok általában a
tanácsházban tartották üléseiket, és naponta együtt étkeztek az agorán, a tholosban.
<Espèra1 màn gĂr łn, ľke d+Ćggèllwn tic śc2 toÌc prutĹneic3 śc4 >ElĹteia kateÐlhptai. kaÈ metĂ taÜj+5 oÉ màn6 eÎjÌc âxanastĹntec metaxÌ7 deipnoÜntec8 toÔc t+ âk tÀn
skhnÀn tÀn katĂ tŸn ĆgorĂn9 âxeØrgon kaÈ tĂ gèrr+10 ânepÐmprasan, oÉ dà toÌc strathgoÌc metepèmponto kaÈ tän salpigktŸn âkĹloun; kaÈ jorÔbou11 plărhc łn Ź pìlic. tň
d+ÍsteraÐø12 , Ľma tň Źmèrø, oÉ màn prutĹneic tŸn boulŸn âkĹloun eÊc tä bouleutărion,
ÍmeØc d+eÊc tŸn âkklhsÐan âporeÔesje, kaÈ prÈn13 âkeÐnhn14 qrhmatÐsai kaÈ probouleÜsai pŘc å dĺmoc Łnw15 kajĺto. kaÈ metĂ taÜta śc16 łljen Ź boulŸ kaÈ Ćpăggeilan oÉ
prutĹneic tĂ proshggelmèn+17 áautoØc kaÈ tän ąkonta parăgagon kĆkeØnoc eÚpen, Žrÿta
màn å kĺrux18 {tÐc ĆgoreÔein boÔletai?} parďei d+oÎdeÐc. pollĹkic dà toÜ kărukoc ârwtÀntoc oÎdàn mŘllon19 ĆnÐstat+oÎdeÐc, ĄpĹntwn màn tÀn strathgÀn parìntwn, ĄpĹntwn
dà tÀn ûhtìrwn, kaloÔshc dà tĺc patrÐdoc tän âroÜnj+Ípàr20 swthrÐac; Żn gĂr å kĺrux
katĂ toÌc nìmouc fwnŸn21 ĆfÐhsi, taÔthn koinŸn tĺc patrÐdoc dÐkaion22 ŹgeØsjai.
1 Ź áspèra este
2 (+ acc.) -hoz
3 oÉ prutĹneic prytanisok
4 hogy
5 metĂ taÜta ezután
6 oÉ mèn ...
7 közben
8 étkezés közben
9 aÉ skhnaÈ aÉ katĂ tŸn ĆgorĹn (piaci)
oÉ dè egyesek ... mások pedig
bódék 10 tĂ gèrra (vesszőből font) kerítés (a piacon) 11 å jìruboc lárma; riadalom 12 másnap 13 prÐn

(+ Inf.) mielőtt 14 (ti. a tanács) 15 fenn (a Pnyx oldalában, ahol a népgyűlést tartották) 16 mihelyt
nekik jelentetteket; „a híreket” 18 kikiáltó 19 oÎdàn mŘllon mégsem 20 (+ gen.) érdekében 21 Żn
... fwnăn amely hangot 22 jogosan, méltán

17 a

Tagolja a szöveget, és tegye ki a hangsúlyjeleket!
EURUDAMASOKURHNAI
OSPUGMHNENIKH
SENEKKROUSJE
ISMENUPOTOUANTAGWNISTOU
TOUSODONTASKATAPIWNDEAUT
OUSINAMHAISJHTAIOANTIPALOS
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55 Mìnoc badÐzwn – Magamban bandukolva
Gyilkossági kísérletnek minősülő súlyos testi sértésekben az Areiospagos ítélkezett. A tényállást a vádlott általában elismerte, de azt állította, hogy tettét hirtelen felindulásában követte
el, vagyis a szándék hiányát emelte ki. Ez akkor válhat meggyőzővé, ha bizonyítani tudja,
hogy az erőszakos cselekmény kezdeményezője a sértett volt. A sértett ezért a védőbeszédekben mindig pökhendi és erőszakos, mint az alábbiakban is: A két fél ugyanabba a fiúba
szeretett bele, a fiú a vádlott szerelmese lett. A másik férfi ebbe nem tudott belenyugodni,
s egy éjjel barátaival rátört vetélytársa házára. Nem találták otthon, így másutt kezdték keresni; amikor rátaláltak, összeverekedtek. A hasonló támadásokat elkerülendő a vádlott a
fiúval együtt elhagyta a várost. Ám amint visszatértek, ismét megpróbálták elragadni tőle a
fiút.
MetĂ dà taÜta tä màn meirĹkion1 eÊc gnafeØon2 katèfugen, oÝtoi3 dà suneispesìntec łgon aÎtän bÐø4 , boÀnta kaÈ kekragìta5 kaÈ marturìmenon. sundramìntwn dà Ćnjrÿpwn
pollÀn kaÈ ĆganaktoÔntwn tÄ prĹgmati kaÈ deinĂ faskìntwn eÚnai tĂ gignìmena6 , tÀn
màn legomènwn oÎdàn âfrìntizon, Mìlwna dà tän gnafèa7 kaÈ Łllouc tinĂc âpamÔnein
âpiqeiroÜntac sunèkoyan. ćdh dà aÎtoØc oÞsi parĂ8 tŸn LĹmpwnoc oÊkÐan âgř mìnoc
badÐzwn ântuqĹnw9 , deinän dà ŹghsĹmenoc eÚnai kaÈ aÊsqrän10 periideØn oÕtwc Ćnìmwc11
kaÈ biaÐwc12 Íbrisjènta tän neanÐskon, âpilambĹnomai aÎtoÜ. oÝtoi dè, di+í ti13 màn toiaÜta parenìmoun eÊc âkeØnon, oÎk Žjèlhsan eÊpeØn ârwthjèntec, Ćfèmenoi dà toÜ neanÐskou
êtupton âmè. mĹqhc dà genomènhc, Â boulă, kaÈ toÜ meirakÐou bĹllontoc14 aÎtoÌc kĆmoÜ perÈ toÜ sÿmatoc Ćmunomènou kaÈ toÔtwn ŹmŘc ballìntwn, êti dà tuptìntwn aÎtän
Ípä tĺc mèjhc15 kĆkeÐnou Ćmunomènou, kaÈ tÀn paragenomènwn śc16 Ćdikoumènoic ŹmØn
ĄpĹntwn âpikouroÔntwn, ân toÔtú tÄ jorÔbú17 suntribìmeja tĂc kefalĂc Ľpantec.
1 tä meirĹkion ifjú, „fiúka”
2 ványolóműhely
3 (ti. a vádló és cimborái)
4 erőszakkal
5 kekragÿc
6 az eset(et)
7 å gnafeÔc ványoló
8 -nál, -nél
9 aÎtoØc ... ântuqĹnw szembetalálko3 rikoltozó
zom velük 10 aÊsqrìc 3 rút 11 törvénytelenül 12 erőszakkal 13 diĂ í ti miért 14 bĹllei kövekkel
dobál 15 Ípä tĺc mèjhc részegségükben 16 mint 17 å jìruboc kavarodás, zűrzavar

Minden mondatban van egy fölösleges szó. Ha a mondatokba nem illő szavakat összeolvassa, egy mondatot kap, melyet Xenophón ad Sókratés szájába.
1. <O patŸr å âpimeloÔmenoc ípwc ĆnŸr Ćgajäc genoÐmhn ŽnĹgkasè me pĹnta tĂ <Omărou
êph ĆgajŸ majeØn; kaÈ nÜn dunaÐmhn Ńn >IliĹda ílhn kaÈ >OdÔsseian Ćpä stìmatoc eÊpeØn.
2. EÊpè moi, Â gÔnai, Šra ćdh katenìhsac âstin tÐnoc potà éneka âgÿ te sà êlabon kaÈ
oÉ soÈ goneØc êdosĹn se âmoÐ?
3. AÊneÐac dà sÿsac màn toÌc patrĳouc kaÈ mhtrĳouc jeoÔc, sÿsac dà kaÈ aÎtän tän patèra Źmèra, dìxan eÎsebeÐac âxhnègkato, źste kaÈ oÉ polèmioi mìnú âkeÐnú Án âkrĹthsan
ân TroÐø êdosan mŸ sulhjĺnai.
4. >Egř màn toÜto ĆeÐ pote nomÐzw, śc åpoØoÐ tinec Ńn oÉ prostĹtai Âsi, toiaÔtac kaÈ
tĂc politeÐac gÐgnesjai.
5. Präc taÜta eÚpen å SimwnÐdhc; >AllĂ taÜta màn pĹnu êmoige mikrĂ dokeØ Ćretĺc eÚnai
Č sÌ lègeic.
6. åpìte dà yegìntwn č âpainoÔntwn tinĂc ĆkoÔoi, oÎq ľtton ¿eto katamanjĹnein Łrqesjai toÌc tÀn legìntwn trìpouc č perÈ Án lègoien.
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56 EÊ êghmen Ćstăn – Ha polgárnőt vett volna el
Egy athéni régi ellensége asszonyát állította bíróság elé: idegen nő létére egy athénival együtt
élve bitorolja a polgárjogot. Bűnét még tetézte azzal, hogy lányát szintén be akarta csempészni a polgárok közé, hozzáadva egy polgárhoz. A vád közvád volt, hisz a polgárjoggal
bírók féltékenyen vigyázták kiváltságaikat. A per súlyát jelzi a büntetés nagysága: a vádlottat, ha elítélték, eladták, a férj pedig akár a polgárjogát is elveszíthette. A vádló kíméletlenül
tárja föl az idős nő múltját. Állítása szerint az nemcsak hogy nem athéni, de egyenesen rabszolga volt, majd független hetéraként szinte egész Hellasszal kapcsolatba került, míg végül
„feleség” lett Athénban. A szónok a hetéra feslettségét a tisztes polgárnő erényével állítja
szembe, jól tudva, mit tart az ötszázegy athéni férfi a női nemről.
Tä gĂr sunoikeØn toÜt+êstin, çc Ńn1 paidopoiĺtai kaÈ eÊsĹgù eÒc te toÌc frĹterac2 kaÈ
dhmìtac3 toÌc uÉeØc, kaÈ tĂc jugatèrac âkdidÄ4 śc aÍtoÜ oÖsac5 toØc ĆndrĹsin. tĂc màn
gĂr átaÐrac Źdonĺc6 ének+7 êqomen, tĂc dà pallakĂc tĺc kaj+Źmèran8 jerapeÐac toÜ sÿmatoc, tĂc dà gunaØkac toÜ paidopoieØsjai gnhsÐwc9 kaÈ tÀn êndon10 fÔlaka11 pistŸn12
êqein. źst+13 eÊ prìteron êghmen gunaØka ĆstŸn kaÈ eÊsÈn oÝtoi oÉ paØdec âx âkeÐnhc kaÈ mŸ
NeaÐrac, âxĺn14 aÎtÄ âk tĺc ĆkribestĹthc marturÐac15 âpideØxai, paradìnti tĂc jerapaÐnac taÔtac. śc dà proÎkalesĹmhn, toÔtwn16 ÍmØn tăn te marturÐan kaÈ tŸn prìklhsin17
Ćnagnÿsetai. lège tŸn marturÐan, êpeita tŸn prìklhsin.
1 çc

3 å dhmìthc
frĹthr a phratra (a phylénél kisebb közig. egység) tagja
5
a démos (közig. egység) tagja
kiházasítja
śc aÍtoÜ oÖsac (lányait) övéinek elismertként
6 Ź Źdonă gyönyör
7 éneka (+ gen.)
8 kaj+Źmèran mindennap(i)
9 törvényesen
10 tĂ êndon „háztartás” 11 å (Ź) fÔlax őr 12 pistìc hű, megbízható 13 következésképp 14 lehetősége (lett) volna
15 utalás a kínvallatásra
16 „az ezt bizonyító”
17 Ź prìklhsic felszólítás

Łn (+ coni.) ha valaki

2å

4 âkdidÄ

Melyik szó illik a mondatba?
1. KaÈ eÊ mŸ ÍmeØc ćljete, âporeuìmeja Ńn âpÈ (basilèa ŕ basilèwc ŕ basileØ).
2. <H phgŸ Ípä (toÜ ŕ tĺc) platĹnou ûeØ mĹla yuqroÜ Õdatoc.
3. KaÈ stălh ésthke parĂ tän naän grĹmmata êqousa; <Ieräc å qÀroc (å ŕ tĺc) >Artèmidoc.
4. PollĂ tÀn ÍpozugÐwn (Ćpÿleto ŕ Ćpÿlonto) Ípä limoÜ.
5. OÉ dà stratiÀtai âqalèpainon toØc strathgoØc, kaÈ êfasan aÎtoÌc pĹlai taÜt+eÊdìtac
(krÔptein ŕ krÔyein ŕ krÔyai), kaÈ oÎk êfasan Êènai, âĂn mă tic aÎtoØc qrămata didÄ.
6. EÊ dà toÜto pĹntec (poioÜmen ŕ âpoioÜmen), Ľpantec Ńn Ćpwlìmeja.
7. ŮElegon dè, íti ąkoien Źgemìnac êqontec oË aÎtoÔc, âĂn spondaÈ gènwntai, (Łgousin
ŕ Łxousin ŕ Łxontec) ênjen éxousi tĂ âpitădeia.
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57 EÊ nĺson ¿koun – Ha szigeten laknának
Miután a perzsák elvonultak Hellasból, a szövetségesek hajóhada Pausanias vezetésével megtámadta Kyprost, és el is foglalta. De Pausanias erőszakos ember volt, ezért a szövetségesek
az athéniakat kérték fel a vezetésre. Az athéniak ezt örömmel fogadták, és amikor a spártaiak hazahívták Pausaniast, átvették a vezetést. Meghatározták, hogy a szövetséges városok
közül melyeknek kell hajókat, és melyeknek pénzt adni a barbár ellen. Az adót athéni hivatalnokok szedték be, akiket hellénotamiasoknak neveztek. A kincstár Déloson volt, és a
gyűléseket is ott tartották. A szövetségesek eleinte önállóak voltak, később azonban az athéniak megerősödtek, és szövetségeseiket leigázva szolgáikká tették őket. Ez volt a feltétele és
alapja a demokráciának, amelynek bírálói is akadtak.
<Enäc dà ândeeØc1 eÊsin; eÊ gĂr nĺson oÊkoÜntec jalassokrĹtorec2 łsan >AjhnaØoi, Ípĺrqen
Ńn aÎtoØc3 poieØn màn kakÀc, eÊ âboÔlonto, pĹsqein dà mhdèn4 , éwc tĺc jalĹtthc łrqon,
mhdà tmhjĺnai tŸn áautÀn gĺn mhdà prosdèqesjai toÌc polemÐouc; nÜn dà oÉ gewrgoÜntec5 kaÈ oÉ ploÔsioi >AjhnaÐwn Ípèrqontai toÌc polemÐouc mŘllon, å dà dĺmoc, Ľte6 eÞ
eÊdřc íti oÎdàn tÀn sfÀn7 âmprăsousin oÎdà temoÜsin, ĆdeÀc8 zň kaÈ oÎq Íperqìmenoc
aÎtoÔc. präc dà toÔtoic kaÈ átèrou dèouc9 Ćphllagmènoi10 Ńn łsan11 , eÊ nĺson ¿koun,
mhdèpote prodojĺnai tŸn pìlin Íp+ælÐgwn mhdà pÔlac12 Ćnoiqjĺnai mhdà polemÐouc âpeispeseØn; pÀc gĂr nĺson oÊkoÔntwn taÜt+Ńn âgÐgneto? mhd+aÞ13 stasiĹsai tÄ dămú
mhdèn14 , eÊ nĺson ¿koun; nÜn màn gĂr eÊ stasiĹsaien, âlpÐda Ńn êqontec15 ân toØc polemÐoic stasiĹseian, śc katĂ gĺn16 âpaxìmenoi; eÊ dà nĺson ¿koun, kaÈ taÜt+Ńn ĆdeÀc eÚqen17
aÎtoØc. âpeidŸ oÞn âx Ćrqĺc18 oÎk êtuqon oÊkăsantec nĺson19 , nÜn tĹde poioÜsi; tŸn màn
oÎsÐan taØc năsoic paratÐjentai, pisteÔontec tň Ćrqň tň katĂ jĹlattan20 , tŸn dà >AttikŸn gĺn periorÀsi temnomènhn, gignÿskontec íti eÊ aÎtŸn âleăsousin, átèrwn ĆgajÀn
meizìnwn sterăsontai.
1 ândeăc 2 âsti híjával van (+ gen.)
2 a tenger urai
3 Ípĺrqen Ńn aÎtoØc lehetőségük volna
4 pĹsqein
5 a földművesek
6 mivel
7 tĂ sfÀn az ő vagyonuk
8 félelem nélkül
9 tä
mhdèn „büntetlenül”
10
11
12
13
dèoc félelem
Ćphllagmènoc 3 megszabadult
Ńn łsan volnának
aÉ pÔlai városkapu
mhdà
aÞ és nem 14 mhdèn egy (réteg) sem 15 âlpÐda êqei ân (+ dat.) reménykedik vmiben 16 szárazföldön
17 taÜta Ńn ĆdeÀc eÒqe ez sem volna félelmes
18 kezdettől fogva
19 oÎk êtuqon oÊkăsantec nĺson történetesen nem szigeten települtek meg 20 Ź ĆrqŸ Ź katĂ jĹlattan uralom a tengeren

Tagolja a szöveget, és tegye ki a hangsúlyjeleket!
PUJAGORASELEGEDUOTA
UTAEKTWNJEWNTO
ISANJRWPOISDEDOSJA
IKALLISTATOTEALH
JEUEINKAITO
EUERGETEINKAIPROSETI
JEIOTIKAIEOIKETOISJEWN
ERGOISEKATERON
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58 ŞWsper tĂ prìbata êjnùskon – Hullottak, mint a legyek
A peloponnésosi háború első évei úgy teltek, ahogyan azt Periklés előre látta: a spártaiak Archidamos király vezetésével betörtek Attikába, tönkretették a termést, kivágták az olajfákat,
majd visszavonultak Lakedaimónba. Az athéniak nem ütköztek meg velük. A falusi lakosság értékeivel együtt a városba menekült, és a falak mögül figyelte a pusztítást, tehetetlenül
és egyre dühösebben. Az elkeseredett athéniak visszahívták Periklést a stratégosi hivatalból,
mert őt okolták birtokaik pusztulásáért. Periklés úgy gondolta, hogy az athéniak a háborút
csak akkor nyerhetik meg, ha készleteikre támaszkodva és a tengert uralva kifárasztják ellenfeleiket, és nem akarnak hódítani. A terv jó volt, de a városba zsúfolódott tömeget járvány
támadta meg, aminek Periklés is áldozatául esett.
ŮHrxato dà tä màn prÀton, śc lègetai1 , âx AÊjiopÐac tĺc Ípàr2 AÊgÔptou, êpeita dà kaÈ
âc AÒgupton kaÈ LibÔhn katèbh kaÈ âc tŸn basilèwc gĺn tŸn pollăn3 . âc dà tŸn >AjhnaÐwn pìlin âxapinaÐwc4 âsèpese, kaÈ tä prÀton ân tÄ PeiraieØ5 ąyato tÀn Ćnjrÿpwn,
źste kaÈ6 âlèqjh Íp+aÎtÀn śc7 oÉ Peloponnăsioi fĹrmaka âsbeblăkoien âc tĂ frèata8 ;
krĺnai9 gĂr oÖpw łsan aÎtìji. Õsteron dà kaÈ âc tŸn Łnw pìlin10 ĆfÐketo, kaÈ êjnùskon
pollÄ mŘllon ćdh. legètw11 màn oÞn perÈ aÎtoÜ śc12 ékastoc gignÿskei kaÈ Êaträc kaÈ
Êdiÿthc13 , Ćf+ítou14 eÊkäc łn15 genèsjai aÎtì, kaÈ tĂc aÊtÐac Ľstinac16 nomÐzei tosaÔthc
metabolĺc ÉkanĂc eÚnai dÔnamin âc tä metastĺsai17 sqeØn18 ; âgř dà oÙìn te âgÐgneto lèxw,
kaÈ Ćf+Án19 Łn tic skopÀn, eÒ pote kaÈ aÞjic20 âpipèsoi, mĹlist+Ńn êqoi ti proeidřc mŸ
ĆgnoeØn, taÜta dhlÿsw aÎtìc te nosăsac kaÈ aÎtäc Êdřn Łllouc pĹsqontac.
1 mint

3 Ź basilèwc gĺ Ź pollă a perzsa birodalom jelentős része
(+ gen.) túli
PeiraieÔc (Athén kikötője) 6 źste kaÐ hogy azt is 7 âlèqjh Ípä aÎtÀn śc vélték azt,
8
9 Ź krănh forrás
10 Ź Łnw pìlic a felső város = Athén
11 legètw
hogy
tä frèar kút; víztároló
mondja el 12 ahogy 13 laikus 14 Ćpä ítou hogy mitől 15 eÊkìc âsti valószínű 16 Ľstinac melyeket
17 tä metastĺsai a megváltoztatás
18 dÔnamin ... sqeØn erőre tettek szert
19 amiből
20 ismét

mondják

4 váratlanul

2 Ípèr

5å

Poseidón Hermésszel beszélget, de Hermés válaszai összekeveredtek. (Poseidón mondatai helyes sorrendben vannak.) Rekonstruálja a párbeszédet!
POSEIDWN
ŮEstin, Â <Ermĺ, nÜn ântuqeØn tÄ DiÐ?
ŞOmwc prosĹggeilon aÎtÄ.
MÀn tň ŞHrø sÔnestin?
SunÐhmi; å Ganumădhc êndon.
Pìjen, Â <Ermĺ? deinän gĂr toÜto fďc.
>AllĂ oÎ qrŸ präc âmà jeØìn ge înta.

ERMHS
OÎdà toÜto; ĆllĂ malakÀc êqei aÎtìc.
Tètoken ĆrtÐwc, Â Pìseidon.
AÊsqÔnomai eÊpeØn, toioÜtìn âstin.
OÎdamÀc, Â Pìseidon.
OÖk, Ćll+áteroØìn tÐ âstin.
MŸ ânìqlei, fhmÐ; Łkairon gĹr âstin,
źste oÎk Ńn Òdoic aÎtän ân tÄ parìnti.
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59 TaÜta Łxion ĆkoÜsai – Ezt érdemes meghallgatni
Egy politikai per vádlottja védekezése során kitér egyik vádlója, Kallias visszás házasságaira
is. A pörös felek előkelő athéniak, sőt házasság révén távoli rokonok is. A perpatvar tulajdonképpen egy gazdag örökösnő keze (és vagyona) miatt tört ki, aki szintén a családhoz
tartozott. A vádlott maga akarta feleségül venni a lányt, Kallias pedig a fia számára szemelte
ki az örökösnőt és a hozományt. A vádlott úgy igyekszik hatástalanítani a vád érveit, hogy
rámutat: a vádló a haragosa. A közvád tehát csak ürügy, Kallias valódi célja az, hogy őt,
zavaros üzelmei kerékkötőjét, félretolja az útból. Kallias a Kărukec papi nemzetségből származott, azaz pap volt, mégpedig Démétér és leánya, Persephoné papja. A vádlott szavaiból
kiderül, hogy Kallias hamisan esküdött a két istennő oltáránál.
GameØ màn >IsqomĹqou jugatèra; taÔtù dà sunoikăsac oÎd+âniautän1 tŸn mhtèra aÎtĺc êlabe, kaÈ sunĳkei å pĹntwn sqetliÿtatoc2 Ćnjrÿpwn tň mhtrÈ kaÈ tň jugatrÐ, ÉereÌc3
żn tĺc mhträc kaÈ tĺc jugatrìc, kaÈ eÚqen ân tň oÊkÐø Ćmfotèrac. KaÈ oÝtoc màn oÎk
đsqÔnjh oÎd+êdeise tř jeÿ4 ; Ź dà toÜ >IsqomĹqou jugĹthr tejnĹnai nomÐsasa lusiteleØn č zĺn årÀsa tĂ gignìmena5 , Ćpagqomènh metaxÌ6 katekwlÔjh7 , kaÈ âpeidŸ ĆnebÐw,
ĆpodrŘsa âk tĺc oÊkÐac ¿qeto, kaÈ âxălasen Ź măthr tŸn jugatèra. TaÔthc d+aÞ8 diapeplhsmènoc9 âxèbale kaÈ taÔthn. <H d+ êfh kueØn âx aÎtoÜ; kaÈ âpeidŸ êteken uÉìn,
êxarnoc łn10 mŸ eÚnai âx aÍtoÜ tä paidÐon. Labìntec dà oÉ prosăkontec11 tň gunaikÈ tä
paidÐon ľkon âpÈ12 tän bwmän >ApatourÐoic13 , êqontec ÉereØon14 , kaÈ âkèleuon katĹrxasjai tän KallÐan. <O d+Žrÿta tÐnoc eÒh tä paidÐon; êlegon KallÐou toÜ <IpponÐkou.
>Egÿ eÊmi oÝtoc. KaÈ êsti ge sän15 tä paidÐon. Labìmenoc toÜ bwmoÜ žmosen ł mŸn mŸ
eÚnaÐ oÉ uÉän Łllon mhdà genèsjai pÿpote, eÊ mŸ16 <Ippìnikon âk tĺc GlaÔkwnoc jugatrìc; č âxÿlh17 eÚnai18 kaÈ aÎtän kaÈ tŸn oÊkÐan, źsper êstai19 . MetĂ taÜta toÐnun, Â
Łndrec, Ístèrú pĹlin qrìnú tĺc graäc tolmhrotĹthc20 gunaikäc ĆnhrĹsjh, kaÈ komÐzetai aÎtŸn eÊc tŸn oÊkÐan, kaÈ tän paØda ćdh mègan înta eÊsĹgei eÊc Kărukac, fĹskwn
eÚnai uÉän aÍtoÜ. >AnteØpe màn KalliĹdhc mŸ eÊsdèxasjai, âyhfÐsanto dà oÉ Kărukec
katĂ tän nìmon íc âstin aÎtoØc, tän patèra æmìsanta eÊsĹgein ł mŸn21 uÉän înta áautoÜ
eÊsĹgein. Labìmenoc toÜ bwmoÜ žmosen ł mŸn tän paØda áautoÜ eÚnai gnăsion22 , âk QrusÐllhc gegonìta; çn Ćpÿmose23 . KaÐ moi toÔtwn ĄpĹntwn toÌc mĹrturac kĹlei. Fère dŸ
toÐnun, Â Łndrec, skeyÿmeja eÊ pÿpote ân toØc ŞEllhsi prŘgma toioÜton âgèneto, ípou
gunaØkĹ tic gămac âpèghme tň jugatrÈ tŸn mhtèra kaÈ âxălasen Ź măthr tŸn jugatèra;
taÔtù dà sunoikÀn boÔletai tŸn >EpilÔkou jugatèra labeØn, Ñn+âxelĹsù tŸn tăjhn24 Ź
jugatridĺ25 . >AllĂ gĂr tÄ paidÈ aÎtoÜ tÐ qrŸ toÖnoma jèsjai? oÚmai gĂr êgwge oÎdèna
oÕtwc Ćgajän eÚnai logÐzesjai, ístic âxeurăsei toÖnoma aÎtoÜ. TriÀn gĂr oÎsÀn gunaikÀn aÙc sunúkhkřc êstai å patŸr aÎtoÜ, tĺc màn uÉìc âstin, źc fhsi, tĺc dà Ćdelfìc,
tĺc dà jeØoc26 . TÐc Ńn eÒh oÝtoc? OÊdÐpouc, č AÒgisjoc? č tÐ qrŸ aÎtän ænomĹsai?
1 âniautìn

2 sqètlioc 3 becstelen
3 pap
4 tř jeÿ (dualis)
5 „helyzetet”
6 közben
egy évig
8
9
10
már a kötélről vágták le)
aÞ ugyancsak
„ráunva” (+ gen.)
êxarnoc âsti mă tagadja,
hogy 11 oÉ prosăkontec (+ gen. vagy dat.) rokonai vkinek 12 âpÈ -hoz 13 tĂ >ApatourÐa Apaturia (az
ünnep 3. napján jegyezték be a törvényes újszülötteket a közösség tagjai sorába) 14 tä ÉereØon áldozati állat
15 êsti ge sìn bizony a tiéd
16 ł măn mă eÚnaÐ oÉ ... eÊ mă hogy neki nincs ... csak
17 âxÿlhc 2 tönk18
19
retett
vagy pusztuljon el
„és így is lesz” (a beszélő teszi hozzá Kallias esküjéhez) 20 tolmhrìc 3
vakmerő 21 æmìsac 3 ł măn ha/miután megesküdött, hogy 22 gnăsioc 3 törvényes 23 akit (egyszer
már) esküvel megtagadott 24 Ź tăjh nagyanyó 25 leányunoka 26 å jeØoc nagybácsi
7 (azaz
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60 <O ŮErwc ŕ A szerelem
A tragédiaköltő Agathón győzelmet aratott a tragédiaversenyen, és elsőségét megünnepelendő symposionra hívta barátait. Igen díszes kompánia jelent meg az Agathón symposionán; a végét még a másutt már berúgott Alkibiadés is elcsípte. A symposion tulajdonképpen
egy tánccal és zenével, szellemes vagy kevéssé szellemes játékokkal, beszélgetéssel és testi örömökkel elmulatott este, társaságban, bor mellett. Ezt a bizonyos estét Platón írta meg, s
dialógusában az összegyűltek komoly dologról beszélgetnek: Erósról. Több vélemény hangzik el a Szerelem mibenlétéről, és a vendégsereget asztal alá ivó Sókratés is elmondja Platón
gondolatait az istenről. Platón Symposionja a műfaj legjobb darabja; a symposionok leírása
ugyanis önálló műfajjá, a dialógus egyik ágává nőtte ki magát.
OÝtoi dŸ oÉ daÐmonec polloÈ kaÈ pantodapoÐ1 eÊsin, eÙc dà toÔtwn âstÈ kaÈ å ŮErwc. Paträc dè, łn d+âgÿ2 , tÐnoc âstÈ kaÈ mhtrìc? Makrìteron3 mèn, êfh, dihgăsasjai; ímwc dè
soi ârÀ. íte gĂr âgèneto Ź >AfrodÐth, ŹstiÀnto oÉ jeoÈ oÑ te Łlloi kaÈ å tĺc Mătidoc4
Íäc Pìroc5 . âpeidŸ dà âdeÐpnhsan, prosaităsousa6 oÙon7 dŸ eÎwqÐac8 oÖshc ĆfÐketo Ź
PenÐa9 , kaÈ łn perÈ tĂc jÔrac10 . å oÞn Pìroc mejusjeÈc toÜ nèktaroc ŕ oÚnoc11 gĂr oÖpw
łn ŕ eÊc tän toÜ Diäc kĺpon12 eÊseljřn bebarhmènoc hÝden. Ź oÞn PenÐa âpibouleÔousa
diĂ tŸn aÍtĺc ĆporÐan13 paidÐon poiăsasjai âk toÜ Pìrou, kataklÐnetaÐ te par+aÎtÄ14
kaÈ âkÔhse tän ŮErwta. diä dŸ15 kaÈ tĺc >AfrodÐthc Ćkìloujoc16 kaÈ jerĹpwn17 gègonen å ŮErwc, gennhjeÈc ân toØc âkeÐnhc genejlÐoic18 , kaÈ Ľma fÔsei19 ârastŸc20 żn perÈ tä
kalän kaÈ tĺc >AfrodÐthc kalĺc oÖshc. Ľte oÞn Pìrou kaÈ PenÐac Íäc żn å ŮErwc ân
toiaÔtù tÔqù21 kajèsthken. prÀton màn pènhc22 ĆeÐ âsti, kaÈ polloÜ deØ23 Ąpalìc24 te
kaÈ kalìc, oÙon25 oÉ polloÈ26 oÒontai, ĆllĂ sklhräc27 kaÈ aÎqmhräc28 kaÈ Ćnupìdhtoc29
kaÈ Łoikoc30 , qamaipetŸc31 ĆeÈ żn kaÈ Łstrwtoc32 , âpÈ jÔraic33 kaÈ ân ådoØc ÍpaÐjrioc34
koimÿmenoc, tŸn tĺc mhträc fÔsin35 êqwn, ĆeÈ ândeÐø36 sÔnoikoc37 . katĂ dà aÞ tän patèra
âpÐboulìc38 âsti toØc kaloØc kaÈ toØc ĆgajoØc, ĆndreØoc39 żn kaÈ Òthc40 kaÈ sÔntonoc41 ,
jhreutŸc42 deinìc, ĆeÐ tinac plèkwn mhqanĹc43 , kaÈ fronăsewc44 âpijumhtŸc45 kaÈ pìrimoc46 , filosofÀn diĂ47 pantäc toÜ bÐou, deinäc gìhc48 kaÈ farmakeÌc49 kaÈ sofistăc50 ;
kaÈ oÖte śc ĆjĹnatoc pèfuken oÖte śc jnhtìc, ĆllĂ totà51 màn tĺc aÎtĺc Źmèrac52 jĹllei
te kaÈ zň, ítan eÎporăsù, totà dà Ćpojnďskei, pĹlin dà Ćnabiÿsketai diĂ tŸn toÜ paträc fÔsin, tä dà porizìmenon53 ĆeÈ ÍpekreØ, źste54 oÖte ĆporeØ ŮErwc potà oÖte plouteØ,
sofÐac te aÞ kaÈ ĆmajÐac55 ân mèsú âstÐn.
1 pantodapìc

3 sokféle 2 łn d+âgÿ „kérdeztem” 3 „hosszas” 4 Ź Mĺtic Métis (= Okosság) 5 Poros
(= Fortély) 6 prosaităsousa hogy kolduljon 7 minthogy 8 Ź eÎwqÐa vendégség 9 Penia (= Nyomor) 10 az ajtónál 11 bor 12 å kĺpoc kert 13 Ź ĆporÐa szorultság 14 mellé 15 diä dă ezért aztán
16 Ćkìloujoc 2 kísérő
17 jerĹpwn 2 társ
18 tĂ genèjlia születésnapi ünnep
19 Ľma fÔsei ösztönösen
20 å ârastăc perÐ ti szerelmese vminek
21 Ź tÔqh végzet, sors
22 szegény
23 polloÜ deØ „korántsem”
24 zsenge;

gyöngéd 25 ahogy 26 a tömeg 27 kegyetlen 28 mosdatlan 29 sarutlan 30 otthontalan
földön háló 32 takaró nélkül 33 a kapu(k) előtt 34 a szabad ég alatt(i) 35 Ź fÔsic természet
36 Ź êndeia ínség
37 (+ dat.) együtt élő
38 (+ dat.) ármányos (vkivel szemben)
39 bátor
40 elszánt
41 tettrekész
42 vadász
43 Ź mhqană fondorlat
44 Ź frìnhsic megfontoltság
45 å âpijumhtăc (+ gen.)
vágyakozó 46 találékony 47 folyamán 48 å gìhc, htoc szemfényvesztő 49 méregkeverő 50 å sofistăc
szócsavaró 51 totà mèn ... totà dè egyszer ... máskor 52 ugyanaznap 53 tä porizìmenon szerzemény
54 úgyhogy
55 Ź ĆmajÐa tudatlanság
31 a
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61 PrÀtoc łn tÀn politÀn – Az első polgár
Az athéni Kimón Miltiadés fia volt. Miltiadés a marathóni csata után hajóhadat kért az
athéniaktól azt ígérve, hogy a kiadások busásan megtérülnek majd. A hajókkal a parosiak
megbüntetésére indult, mert azok segítették a perzsákat. Mivel Paros városát hosszú ostrommal sem tudta bevenni, az athéniak bíróság elé állították árulásért, és mert becsapta
a népet. Ötven talantonra büntették, amit nem tudott kifizetni. Miltiadés, a marathóni
győztes az adósok börtönében belehalt Paroson szerzett sebeibe. Kimón az apjától örökölt
adósságot csak úgy tudta kifizetni, hogy testvérét, Elpinikét hozomány nélkül elvette a dúsgazdag Kallias. Kimón stratégosként számos hadjáratot vezetett a szigetek és a perzsák ellen,
nagy győzelmeket aratott, meggazdagodott, és a város első polgára lett.
KÐmwn å >AjhnaØoc ân toØc ĆgroØc1 kaÈ toØc kăpoic oÎdèna toÜ karpoÜ kajÐsta fÔlaka2 ,
ípwc oÉ boulìmenoi3 tÀn politÀn eÊsiìntec æpwrÐzwntai kaÈ lambĹnwsin eÒ tinoc dèointo
tÀn4 ân toØc qwrÐoic5 . êpeita tŸn oÊkÐan6 pareØqe koinŸn Ľpasi; kaÈ deØpnon aÊeÈ eÎtelàc7 paraskeuĹzesjai polloØc Ćnjrÿpoic, kaÈ toÌc Ćpìrouc8 tÀn >AjhnaÐwn eÊsiìntac
deipneØn. âjerĹpeuen dà kaÈ toÌc kaj+ákĹsthn Źmèran9 aÎtoÜ10 ti deomènouc, kaÈ lègousin śc periăgeto màn ĆeÈ neanÐskouc dÔ+č treØc11 êqontac kèrmata12 toÔtoic te didìnai
prosètatten, åpìte tic13 prosèljoi aÎtoÜ deìmenoc14 . kaÐ fasi màn aÎtän kaÈ eÊc tafŸn15
eÊsfèrein. poieØn dà kaÈ toÜto pollĹkic, åpìte tÀn politÀn tina Òdoi kakÀc Žmfiesmènon16 , keleÔein aÎtÄ metamfiènnusjai tÀn neanÐskwn tina tÀn sunakoloujoÔntwn aÎtÄ17 .
âk18 dŸ toÔtwn ĄpĹntwn hÎdokÐmei kaÈ prÀtoc łn tÀn politÀn.
1å

Ćgrìc föld(birtok) 2 å fÔlax őr, „csősz” 3 oÉ boulìmenoi aki csak akar 4 tĂ ân toØc qwrÐoic termés 5 tä qwrÐon birtok 6 Ź oÊkÐa ház(tartás) 7 eÎtelăc 2 olcsó; „szerény” 8 Łporoc 2 megszorult
9 mindennap
10 tőle
11 neanÐskouc dÔo č treØc két-három ifjút
12 tä kèrma aprópénz
13 åpìte tic
amikor csak valaki 14 aÎtoÜ deìmenoc tőle kérő 15 Ź tafă temetés(i költség) 16 kakÀc Žmfiesmènoc 3
„rongyos” 17 oÉ neanÐskoi oÉ sunakoloujoÜntec aÎtÄ a kíséretét alkotó ifjak 18 miatt

Illessze az igéket a megfelelő alakban a szövegbe!
qrĹomai ŕ fhmÐ ŕ zhtèw ŕ dÔnamai ŕ eÊmÐ ŕ ĆnabaÐnw
PerÈ dà tĺc âmĺc Éppikĺc, ľc oÝtoc âtìlmhse mnhsjĺnai präc ÍmŘc, oÖte tŸn tÔqhn deÐsac oÖte ÍmŘc aÊsqunjeÐc, oÎ polÌc å lìgoc. eÊkäc gĹr, Â boulă, pĹntac toÌc êqontĹc
ti dustÔqhma toÜto . . . kaÈ toÜto filosofeØn, ípwc śc Ćlupìtata metaqeirioÜntai tä
sumbebhkäc pĹjoc. Án eÙc âgÿ, kaÈ peripeptwkřc toiaÔtù sumforŤ taÔthn âmautÄ
ûøstÿnhn âxhÜron eÊc tĂc ådoÌc tĂc makrotèrac tÀn ĆnagkaÐwn. ç dà mègiston, Â boulă, tekmărion íti diĂ tŸn sumforĂn Ćll+oÎ diĂ tŸn Õbrin, śc oÝtìc . . . , âpÈ toÌc Ñppouc
ĆnabaÐnw. eÊ gĂr âkektămhn oÎsÐan, âp+ĆstrĹbhc Ńn šqoÔmhn, Ćll+oÎk âpÈ toÌc ĆllotrÐouc Ñppouc . . . ; nunÈ d+âpeidŸ toioÜton oÎ . . . ktăsasjai, toØc ĆllotrÐoic Ñppoic
ĆnagkĹzomai . . . pollĹkic. kaÐtoi pÀc oÎk Łtopìn âstin, Â boulă, toÜton Łn, eÊ màn âp+
ĆstrĹbhc æqoÔmenon áÿra me, siwpŘn (tÐ gĂr Ńn kaÈ êlegen?), íti d+âpÈ toÌc đthmènouc
Ñppouc ĆnabaÐnw, peirŘsjai peÐjein ÍmŘc śc dunatìc . . . ? kaÈ íti màn duoØn bakthrÐain
qrÀmai, tÀn Łllwn miŤ qrwmènwn, mŸ kathgoreØn śc kaÈ toÜto tÀn dunamènwn âstÐn;
íti d+âpÈ toÌc Ñppouc ĆnabaÐnw, tekmhrÐú qrĺsjai präc ÍmŘc źc eÊmi tÀn dunamènwn?
oÙc âgř diĂ tŸn aÎtŸn aÊtÐan Ćmfotèroic qrÀmai.

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 121 — #121

i

Olvasmányok

i

121

62 Tä mètrion Łriston – Keresd az egyensúlyt!
Az ember Aristotelés szerint politikän zÄon, közösségalkotó élőlény. Az embernek tehát
közösségben lehet és kell élnie, hiszen csak így képes elérni az emberi élet célját, a boldog
életet. A közösségnek viszont biztosítania kell azokat a feltételeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a közösséget alkotók az erény szerint élhessenek, azaz boldogok lehessenek. Az
erény pedig mindenben a szélsőségektől való mentesség, a közép; így a bátorság például a
vakmerőség és a gyávaság közötti közép. A közösségek életét szabályozó alkotmányok is aszerint ítélhetők meg, hogy mennyire biztosítják polgáraik számára az erényes élet lehetőségét.
A legjobb államforma az, amelyben a legtöbb ember boldog, vagyis ahol a legtöbb ember
tud az erényt gyakorolva élni.
<H gĂr politeÐa1 bÐoc2 tÐc âsti pìlewc. ân ĄpĹsaic dŸ3 taØc pìlesin êsti trÐa mèrh4 tĺc
pìlewc, oÉ màn eÖporoi5 sfìdra, oÉ dà Łporoi sfìdra6 , oÉ dà trÐtoi7 oÉ mèsoi toÔtwn. âpeÈ
toÐnun åmologeØtai tä mètrion8 Łriston9 kaÈ tä mèson10 , fanerän íti11 kaÈ tÀn eÎtuqhmĹtwn12 Ź ktĺsic13 Ź mèsh beltÐsth pĹntwn. ûŇsth14 gĂr tÄ lìgú peijarqeØn, Ípèrkalon15
dà č ÍperÐsquron16 č Ípereugenĺ17 č ÍperploÔsion18 înta, č tĆnantÐa toÔtoic, Ípèrptwqon19 č Íperasjenĺ20 č sfìdra Łtimon21 , qalepän tÄ lìgú ĆkoloujeØn; gÐgnontai gĂr oÉ
màn ÍbristaÈ22 kaÈ megalopìnhroi23 mŘllon, oÉ dà kakoÜrgoi24 kaÈ mikropìnhroi25 lÐan26 ,
tÀn d+ĆdikhmĹtwn tĂ màn gÐgnetai di+Õbrin27 tĂ dà diĂ kakourgÐan28 . BoÔletai dè ge Ź
pìlic âx Òswn eÚnai kaÈ åmoÐwn íti mĹlista29 , toÜto d+ÍpĹrqei mĹlista30 toØc mèsoic. źst+ĆnagkaØon31 Łrista32 politeÔesjai taÔthn tŸn pìlin ą âstin âx Án famen33 fÔsei34 tŸn
sÔstasin35 eÚnai tĺc pìlewc. kaÈ sĳzontai d+ân taØc pìlesin oÝtoi mĹlista tÀn politÀn.
oÖte gĂr aÎtoÈ tÀn ĆllotrÐwn, źsper oÉ pènhtec, âpijumoÜsin, oÖte tĺc toÔtwn éteroi,
kajĹper tĺc tÀn plousÐwn oÉ pènhtec âpijumoÜsin; kaÈ diĂ tä măt+âpibouleÔesjai măt+
âpibouleÔein ĆkindÔnwc36 diĹgousin.
1 Ź politeÐa alkotmány
2 „életmód”
3 nos
4 trÐa mèrh három rész
5 eÖporoc 2 gazdag
6 sfìdra
7 trÐtoc 3 harmadik
8 tä mètrion a helyes mérték
9 Łristoc 3 legjobb
10 tä mèson a
nagyon
közép 11 fanerìn íti nyilvánvaló, hogy 12 tĂ eÎtuqămata vagyon 13 birtoklás 14 rŤstoc 3 legkönynyebb 15 Ípèrkaloc 2 túl szép 16 ÍperÐsquroc 2 túl erős 17 Ípereugenăc 2 túl előkelő 18 ÍperploÔsioc
2 túl gazdag 19 Ípèrptwqoc 2 túl szegény 20 Íperasjenăc 2 túl gyönge 21 Łtimoc 2 meg nem becsült,
megvetett 22 å Íbristăc önhitt 23 megalopìnhroc 2 (kb.) nagystílű gazember 24 kakoÜrgoc 2 ártó
25 mikropìnhroc 2 (kb.) pitiáner bűnöző
26 túlontúl
27 Ź Õbric hybris (a mérték áthágása)
28 Ź ka29
30
31
kourgÐa gonoszság
íti mĹlista lehetőség szerint
leginkább
ĆnagkaØon szükségszerű 32 a
legjobban 33 âx Án famen azokból, (amikről azt) mondjuk, (hogy) 34 a természetéből adódóan 35 Ź
sÔstasic anyag, összetétel 36 veszély nélkül

Ki mondta?
1. ßHljon, eÚdon, ânÐkhsa.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EÕrhka.
PĹntwn mètron Łnjrwpìc âstin.
Pìlemoc pĹntwn màn patăr âsti, pĹntwn dà basileÔc.
>Apìsthji, Â Łnjrwpe, toÜ diagrĹmmatìc mou.
PotamÄ gĂr oÎk êstin âmbĺnai dÈc tÄ aÎtÄ.
Dìc moi poÜ stÀ kaÈ kinÀ tŸn gĺn.
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63 Polutelàc ĆnĹlwma å qrìnoc – Az idő drága kincs!
A peripatétikus Theophrastos a lesbosi Eresosból származott. Eredetileg Tyrtamosnak hívták, majd Aristotelés nevezte el tanítványát Theophrastosnak, mivel az nagyon gondosan választotta meg szavait. Aristotelésnek ugyanis valamennyi tanítványa ékesszóló volt, de mind
közül Theophrastos volt a legjobb szónok. Filozófus volt és természettudós, aki egész életét
a kutatásnak és a tanításnak szentelte. Ezért nem nősült meg soha, viszont írt egy könyvet
a házasságról. Sokáig élt és sokat írt, műveinek többsége azonban elveszett. Aristotelés után
Theophrastos lett a Peripatos vezetője. Sok tanítványa közül a leghíresebb a szónok Deinarchos, a komédiaköltő Menandros, valamint a mesteréhez hasonlóan sokoldalú phaléroni
Démétrios. Legismertebb műve a Kharaktéres, azaz a Jellemrajzok.
<H màn oÞn ĆkairÐa1 âstÈn âpÐteuxic qrìnou2 lupoÜsa toÌc ântugqĹnontac3 , å dà Łkairoc4
toioÜtìc tic5 , oÙoc Ćsqoloumènú proseljřn ĆnakoinoÜsjai. kaÈ präc tŸn aÍtoÜ ârwmènhn6
kwmĹzein purèttousan. kaÈ dÐkhn šflhkìta7 âggÔhc8 proseljřn keleÜsai aÍtän Ćnadèxasjai. kaÈ marturăswn9 pareØnai toÜ prĹgmatoc ćdh kekrimènou. kaÈ keklhmènoc eÊc
gĹmouc toÜ gunaikeÐou gènouc10 kathgoreØn. kaÈ âk makrŘc ådoÜ ąkonta Łrti11 parakaleØn eÊc perÐpaton12 . deinäc dà kaÈ prosĹgein šnhtŸn13 pleÐw14 didìnta ćdh peprakìti15 .
kaÈ Ćkhkoìtac16 kaÈ memajhkìtac17 ĆnÐstasjai âx Ćrqĺc18 didĹskwn. kaÈ projÔmwc19 dà
âpimelhjĺnai, Č20 mŸ boÔletaÐ tic genèsjai, aÊsqÔnetai dà ĆpeÐpasjai. kaÈ jÔontac kaÈ
ĆnalÐskontac ąkein tìkon21 Ćpaităswn22 . kaÈ mastigoumènou oÊkètou23 parestřc24 dihgeØsjai, íti kaÈ aÍtoÜ pote paØc25 oÕtwc plhgĂc26 labřn Ćpăgxato. kaÈ parřn diaÐtù27
sugkroÔein, Ćmfotèrwn boulomènwn dialÔesjai. kaÈ ærqhsìmenoc Ľyasjai átèrou mhdèpw
mejÔontoc.
1Ź

ĆkairÐa tapintatlanság 2 Ź âpÐteuxic qrìnou az időpont eltalálása 3 a jelenlévőket 4 tapintatlan
6 Ź aÍtoÜ ârwmènh a kedvese
7 dÐkhn šflhkÿc 3 pervesztes
8 Ź âggÔh kezesség;
9
10
šflhkÿc dÐkhn âggÔhc elmarasztalt kezes
hogy tanúskodjék
tä gunaikeØon gènoc női nem
11 tüstént
12 å perÐpatoc séta
13 å šnhtăc vevő
14 (pleÐona) többet
15 peprakÿc 3 aki túladott (a
portékáján) 16 Ćkhkoÿc 3 tájékozott 17 memajhkÿc 3 tanult; tudó 18 elölről 19 buzgón 20 (azokkal),
amiket 21 å tìkoc kamat 22 hogy behajtsa 23 å oÊkèthc szolga 24 parestÿc 3 ott lévő (aki odaállt)
25 å/Ź paØc szolga
26 aÉ plhgaÐ verés
27 Ź dÐaita döntőbíráskodás, „békéltetés”
5 olyasvalaki

Illessze a névszókat a megfelelő esetben a megfelelő helyre!
ąlioc ŕ sÀma ŕ gĺ ŕ fwnă ŕ Łnemoc ŕ ærjìc 3
>AntÈ mèntoi toÜ Õdatoc ân taØc puèloic drìsoc jermŸ êstin. âsjĺti dà qrÀntai ĆraqnÐoic
leptoØc, porfuroØc. aÎtoÈ dà . . . màn oÎk êqousin, Ćll+ĆnafeØc kaÈ ŁsarkoÐ eÊsin, morfŸn dà kaÈ Êdèan mìnhn âmfaÐnousin, kaÈ Ćsÿmatoi întec ímwc sunestŘsin kaÈ kinoÜntai
kaÈ fronoÜsi kaÈ . . . ĆfiŘsin, kaÈ ílwc êoike gumnă tic Ź yuqŸ aÎtÀn peripoleØn tŸn toÜ
sÿmatoc åmoiìthta perikeimènh; eÊ goÜn mŸ Ľyaitì tic, oÎk Ńn âxelègxeie mŸ eÚnai sÀma
tä årÿmenon; eÊsÈ gĂr źsper skiaÈ . . . , oÎ mèlainai. ghrĹskei dà oÎdeÐc, Ćll+âf+ľc Ńn
ŹlikÐac êljù paramènei. oÎ mŸn oÎdà nÌx par+aÎtoØc gÐnetai, oÎdà Źmèra pĹnu lamprĹ;
kajĹper dà tä lukaugàc ćdh präc éw, mhdèpw ĆnateÐlantoc . . . , toioÜto fÀc âpèqei tŸn
. . . . kaÈ mèntoi kaÈ źran mÐan Òsasin toÜ êtouc; aÊeÈ gĂr par+aÎtoØc êar âstÈ kaÈ eÙc . . .
pneØ par+aÎtoØc å zèfuroc.
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64 ŞWsper oÎk êqontec ç prĹttwmen – Mintha nem lenne egyéb dolgunk
Polybios katona, politikus és történetíró volt. A pydnai csata után mint az acháj szövetség
hadvezére Rómába került túszként. Ott vált történetíróvá. Mint minden nagy történetírónak, neki is megvan a maga témája: hogyan lett és miért lehetett Róma rövid idő alatt az
oikumené ura? Története egyetemes, mégis oknyomozó. A Historiai alaptónusa a tanító
hang, amihez egyszerű stílus illik. A mű gyakorlati politikára oktat, s arra, hogy a Sors csapásait belső tartással kell megélni. A történelmet a Sors határozza meg, a kitágult világban
az egyén hatóköre beszűkült. Az ifjabb Scipio barátjaként alkalma nyílt bejárni és megismerni története színpadát, földrajzi kitérőivel pedig visszakanyarodott a történetírás egyik
forrásához. A diplomata Polybios Hellas és Róma között közvetített, ha tudott.
<Upàr1 dà tÀn âx >Aqaòac2 fugĹdwn3 ânteuqjeÈc4 diĂ PolÔbion Ípä SkipÐwnoc, śc polÌc
ân tň sugklătú5 lìgoc âgÐneto, tÀn màn didìntwn kĹjodon6 aÎtoØc, tÀn d+ânistamènwn,
ĆnastĂc å KĹtwn {źsper oÎk êqontec} eÚpen {ç prĹttwmen, kajămeja tŸn Źmèran ílhn
perÈ gerontÐwn7 GraikÀn8 zhtoÜntec, pìteron Ípä tÀn par+ŹmØn9 č10 tÀn ân >Aqaòø nekrofìrwn11 âkkomisjÀsi.} yhfisjeÐshc dà tĺc kajìdou toØc ĆndrĹsin, Źmèrac ælÐgac oÉ
perÈ tän PolÔbion12 dialipìntec aÞjic âpeqeÐroun eÊc tŸn sÔgklhton eÊseljeØn, ípwc Čc
prìteron eÚqon ân >Aqaòø timĂc13 oÉ fugĹdec ĆnalĹboien, kaÈ toÜ KĹtwnoc ĆpepeirÀnto
tĺc gnÿmhc. å dà meidiĹsac êfh tän PolÔbion, źsper tän >Odussèa, boÔlesjai pĹlin eÊc
tä toÜ KÔklwpoc spălaion14 eÊseljeØn, tä pilÐon15 âkeØ kaÈ tŸn zÿnhn16 âpilelhsmènon.
1 ügyében

2Ź

>AqaÐa Achaia 3 å/Ź fugĹc száműzött 4 megkerestetett (ti. Cato) 5 Ź sÔgklhtoc
7 tä gerìntion „öregúr”; „bácsi”
8 å Graikìc görög
9 oÉ par+Źsenatus
kĹjodoc visszatérés
10
11
mØn nekrofìroi az itteni halottvivők
pìteron ... č vajon ... vagy
nekrofìroc 2 hullaszállító 12 a
P.-szal kapcsolatban állók 13 Ź timă megbecsülés; rang, hivatal 14 tä spălaion barlang 15 tä pilÐon
(nemez)kalap 16 Ź zÿnh öv
6Ź

Illessze a szövegbe a megadott szavakat!
trèpontai ŕ diÿkein ŕ poreuomènh ŕ êqein ŕ âporeÔonto ŕ êfeugon ŕ nomÐzontec
TaÜta parelaÔnwn êlege kaÈ Ľma ÍfhgeØto âpÈ fĹlaggoc, kaÈ toÌc peltastĂc ákatèrwjen poihsĹmenoi . . . âpÈ toÌc polemÐouc. parăggelto dà tĂ màn dìrata âpÈ tän dexiän
Âmon . . . , éwc shmaÐnoi tň sĹlpiggi; êpeita dà eÊc prosbolŸn kajèntac épesjai bĹdhn
kaÈ mhdèna drìmú . . . . âk toÔtou sÔnjhma parďei ZeÌc swtăr, <Hraklĺc Źgemÿn. oÉ
dà polèmioi Ípèmenon, . . . kalän êqein tä qwrÐon. âpeÈ d+âplhsÐazon, ĆlalĹxantec oÉ
ŞEllhnec peltastaÈ êjeon âpÈ toÌc polemÐouc prÐn tina keleÔein; oÉ dà polèmioi ĆntÐoi
źrmhsan, oÑ j+ÉppeØc kaÈ tä stØfoc tÀn BijunÀn; kaÈ . . . toÌc peltastĹc. Ćll+âpeÈ ÍphntÐazen Ź fĹlagx tÀn åplitÀn taqÌ . . . kaÈ Ľma Ź sĹlpigx âfjègxato kaÈ âpaiĹnizon kaÈ
metĂ taÜta ŽlĹlazon kaÈ Ľma tĂ dìrata kajÐesan, ântaÜja oÎkèti âdèxanto oÉ polèmioi,
ĆllĂ . . . .
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65 ToÜ pieØn âpijumÐa ŕ A szomjúság
A samosi Duris volt a tragikus történetírás egyik megalapozója. Szerinte a történetírónak
a tetteket úgy kell megjelenítenie, hogy az olvasó szinte maga előtt lássa azokat, mint egy
színrevitt tragédiát. A leírásnak érzelmeket kell keltenie, főképp szánalmat és félelmet, hogy
az olvasó maga is átélje a történelem drámájában bekövetkező sorsfordulatokat, és a veszedelmek közt hányódó főszereplőkkel azonosulni tudjon. Az ilyen történetírás gyönyörködtet,
mert az olvasó maga is az események részesévé válik. Duris művei elvesztek, de egy töredékében megtalálható két kulcsszava: a mimésis és a hédoné. Később az effajta történetírás
legjobb mesterének Thukydidést tartották. Thukydidés valóban drámaian írta meg az athéniak tragikus szicíliai kalandjának utolsó felvonását.
NikÐac d+âpeidŸ Źmèra âgèneto łge tŸn stratiĹn1 ; oÉ dà Surakìsioi kaÈ oÉ xÔmmaqoi
prosèkeinto tän aÎtän trìpon2 pantaqìjen bĹllontèc te kaÈ katakontÐzontec. kaÈ oÉ
>AjhnaØoi ŽpeÐgonto präc tän >AssÐnaron potamìn, Ľma màn biazìmenoi Ípä tĺc pantaqìjen prosbolĺc Éppèwn te pollÀn kaÈ toÜ Łllou îqlou3 , oÊìmenoi ûŤìn ti4 sfÐsin5
êsesjai, čn6 diabÀsi tän potamìn, Ľma d+Ípä tĺc talaipwrÐac7 kaÈ toÜ pieØn âpijumÐø.
śc dà gÐgnontai âp+aÎtÄ8 , âspÐptousin oÎdenÈ kìsmú9 êti, ĆllĂ pŘc tè tic10 diabĺnai
aÎtäc prÀtoc boulìmenoc kaÈ oÉ polèmioi âpikeÐmenoi qalepŸn ćdh tŸn diĹbasin11 âpoÐoun; Ąjrìoi12 gĂr Ćnagkazìmenoi qwreØn âpèpiptìn te Ćllăloic kaÈ katepĹtoun, perÐ13
te toØc doratÐoic14 kaÈ skeÔesin15 oÉ màn eÎjÌc diefjeÐronto, oÉ dà âmpalassìmenoi katèrreon. âc tĂ âpÈ jĹterĹ16 te toÜ potamoÜ parastĹntec oÉ Surakìsioi (łn dà krhmnÀdes17 )
êballon Łnwjen18 toÌc >AjhnaÐouc, pÐnontĹc te toÌc polloÌc Ćsmènouc19 kaÈ ân koÐlú20
înti tÄ potamÄ21 ân sfÐsin aÎtoØc22 tarassomènouc. oÑ te Peloponnăsioi âpikatabĹntec
toÌc ân tÄ potamÄ mĹlista êsfazon. kaÈ tä Õdwr eÎjÌc dièfjarto, Ćll+oÎdàn ľsson23
âpÐnetì te åmoÜ24 tÄ phlÄ25 İmatwmènon26 kaÈ perimĹqhton27 łn toØc polloØc.
1Ź

2 ugyanúgy (ti. mint korábban)
3 å Łlloc îqloc derékhad; a gyalogosok
stratiĹ hadsereg
5 nekik
6 (âĹn) (+ coni.) ha
7 Ź talaipwrÐa szenvedés
8 = âti valamivel könnyebb
9
10
11
12
pÈ potamÄ
oÎdenÈ kìsmú rendezetlenül
pŘc tic mindenki
Ź diĹbasic átkelés
Ąjrìoc 3
tömeges/en 13 (+ dat.) (szúrófegyver) -tól/től, által 14 tä dorĹtion rövid dárda 15 tä skeÜoc felszerelés
16 tĂ âpÈ tĂ étera a túlpart
17 krhmnÿdhc 2 meredek
18 felülről
19 Łsmenoc 3 önfeledt/en
20 koØloc 3
üreges 21 koØloc potamìc leapadt folyó 22 ân sfÐsin aÎtoØc maguk közt; magukban 23 kevésbé 24 (+
dat.) együtt 25 å phlìc agyag; iszap 26 İmatwmènoc 3 vértől zavaros (víz) 27 perimĹqhtoc 2 (kb.) „a
4 ûŤon

küzdelem tárgya”

Párosítsa a csattanókat a történetekkel!
1. >Aristotèlhc ârwthjeÈc tÐ duskolÿtatìn âstin ân tÄ bÐú, eÚpe;
2. Diogènhs ârwthjeÐc, tÐ tĹqista ghrĹskei par+Ćnjrÿpoic, eÚpe;
3. >ArÐstwn, âpainoÜntìc tinoc tŸn toÜ Kleomènouc qreÐan, íti ârwthjeÈc tÐ deØ tän Ćgajän basilèa poieØn eÚpe toÌc màn fÐlouc eÎergeteØn toÌc d+âqjroÌc kakÀc poieØn; êfh;
4. Diogènhc präc toÌc árpÔsantac âpÈ tŸn trĹpezan mÜc, fhsÐ;
(a) QĹric.
(b) tä siwpŘn Č mŸ deØ laleØn.
(c) ÊdoÔ, kaÈ Diogènhc parasÐtouc trèfei.
(d) kaÈ pìsú kreØsson Â lÄste, toÌc màn fÐlouc eÎergeteØn toÌc d+âqjroÌc fÐlouc poieØn?
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66 Tä tèloc ÉstorÐac – A történetírás célja
„Miként egy vonalzót – mondja Timaios –, még ha kissé rövid is vagy keskeny, de magában hordozza a vonalzó lényeges sajátosságát, vonalzónak kell neveznünk, ha viszont elveszíti
egyenességét, vagyis azt a tulajdonságot, hogy egyenes, akkor bárminek hívhatjuk, csak vonalzónak nem; ugyanígy azt a történeti munkát is, amelyikben hibás ugyan a nyelvezet, a
tárgyalásmód vagy valamelyik másik sajátos alkatelem, de ragaszkodik az igazsághoz, megilleti a történetírás elnevezés, ha azonban elszakad ettől, már nem nevezhetjük történetírásnak. Nekem is az a véleményem, hogy ezekben a munkákban az igazságnak kell a főszerepet
játszania; magam írtam le munkámban valahol azt a hasonlatot, hogy miként az egész élő
test tehetetlenné válik, ha elveszti szeme világát, ugyanúgy a történetírásból is haszontalan
mese marad, ha az igazságot eltávolítjuk belőle.” (Polybios; Kapitánffy István fordítása)
DeØ toigaroÜn1 oÎk âpiplăttein tän suggrafèa2 terateuìmenon diĂ3 tĺc ÉstorÐac toÌc
ântugqĹnontac4 oÎdà toÌc ândeqomènouc lìgouc5 zhteØn kaÈ tĂ parepìmena toØc Ípokeimènoic6 âxarijmeØsjai, kajĹper7 oÉ tragúdiogrĹfoi8 , tÀn dà praqjèntwn kaÈ ûhjèntwn
kat+ Ćlăjeian aÎtÀn mnhmoneÔein pĹmpan9 , kŃn10 pĹnu mètria11 tugqĹnwsin înta. tä
gĂr tèloc ÉstorÐac kaÈ tragúdÐac oÎ taÎtìn12 , ĆllĂ toÎnantÐon13 . âkeØ14 màn gĂr deØ diĂ
tÀn pijanwtĹtwn15 lìgwn âkplĺxai kaÈ yuqagwgĺsai katĂ tä parän16 toÌc ĆkoÔontac, ânjĹde17 dà diĂ tÀn ĆlhjinÀn18 êrgwn kaÈ lìgwn eÊc tän pĹnta qrìnon19 didĹxai kaÈ
peØsai toÌc filomajoÜntac, âpeidăper20 ân âkeÐnoic màn ŹgeØtai tä pijanìn21 , kŃn ő22 yeÜdoc, diĂ23 tŸn ĆpĹthn24 tÀn jewmènwn, ân dà toÔtoic tĆlhjàc25 diĂ tŸn šfèleian26 tÀn
filomajoÔntwn. qwrÐc27 te toÔtwn tĂc pleÐstac ŹmØn âxhgeØtai tÀn peripeteiÀn28 , oÎq
ÍpotijeÈc aÊtÐan kaÈ trìpon toØc ginomènoic, Án qwrÈc oÖt+âleeØn eÎlìgwc29 oÖt+ærgÐzesjai kajhkìntwc30 dunatän âp+31 oÎdenÈ tÀn sumbainìntwn. âpeÈ tÐc Ćnjrÿpwn oÎ deinän
ŹgeØtai tÔptesjai toÌc âleujèrouc? Ćll+ímwc, âĂn màn Łrqwn32 ĆdÐkwn qeirÀn pĹjù tic
toÜto, dikaÐwc krÐnetai peponjènai; âĂn d+âpÈ diorjÿsei33 kaÈ majăsei34 taÎtä toÜto35
gÐnhtai, prosèti36 kaÈ timĺc37 kaÈ qĹritoc oÉ tÔptontec toÌc âleujèrouc ĆxioÜntai. kaÈ
mŸn38 tì ge toÌc polÐtac ĆpokteinÔnai mègiston Ćsèbhma39 tÐjetai kaÈ megÐstwn Łxion
prostÐmwn40 ; kaÐtoi ge41 profanÀc42 å màn tän klèpthn43 č moiqän44 ĆpokteÐnac ĆjÄìc45
âstin, å dà tän prodìthn46 č tÔrannon47 timÀn kaÈ proedreÐac48 tugqĹnei parĂ pŘsin. oÕtwc ân pantÈ tä tèloc keØtai tĺc dialăyewc49 Ípàr toÔtwn oÎk ân toØc teloumènoic, Ćll+
ân taØc aÊtÐaic kaÈ proairèsesi50 tÀn prattìntwn kaÈ taØc toÔtwn diaforaØc51 .
1 ezért
2 å suggrafeÔc történetíró
3 (+ gen.) -val/vel
4 „az olvasókat”
5 „a beilleszthető beszédeket” 6 tĂ ÍpokeÐmena a tárgyul szolgáló események 7 mint 8 tragédiaköltők 9 teljesen 10 mégha
... is 11 metrÐoc 3 átlagos 12 tä aÎtìn ugyanaz 13 (tä ânantÐon) 14 ott (ti. a tragédiában) 15 pijanìc 3
valószínűnek tűnő 16 katĂ tä parìn a pillanatnak megfelelően 17 (em)itt 18 Ćlhjinìc 3 igazi 19 (âc
ĆeÐ) minden/örök időre 20 mivelhogy 21 a hihető(ség) 22 (létige coni. sg. 3) 23 végett 24 Ź ĆpĹth
csalás, megtévesztés 25 tä Ćlhjèc az igazság 26 Ź šfèleia haszon 27 (+ gen.) kívül 28 Ź peripèteia
fordulat (a drámában) 29 „joggal” 30 illően 31 (+ dat.) miatt 32 ha a jogtalan tettek kezdeményezőjeként 33 Ź diìrjwsic javítás 34 Ź mĹjhsic okítás 35 ugyanez 36 ráadásul 37 Ź timă tisztelet 38 bizony
39 tä Ćsèbhma istentelenség
40 tä prìstimon büntetés
41 kaÐtoi ge pedig hát
42 nyilvánvalóan
43 å
klèpthc tolvaj 44 å moiqìc házasságtörő 45 ĆjÄoc 2 büntetlen 46 å prodìthc áruló 47 (ti. megölőt)
48 „kitüntetés”
49 Ź diĹlhyic megkülönböztetés, megítélés
50 Ź proaÐresic szándék
51 Ź diaforĹ
különbség
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67 SÌ stratăgei – Te vezess minket hadba!
Nagyon dicsérik Kynaigeirost, aki a csatában is vitézül küzdött, s miután az ellenséget a hajókig üldözte, jobbjával visszafogta az egyik hajót. Amikor jobbját levágták, baljával ragadta
meg, mikor ezt is levágták, fogaival tartotta vissza. Vitézségét kezei elvesztése sem törte meg:
mint egy oroszlán, a fogaival harcolt. A teljes történet Iustinus kivonatában olvasható, s egy
Hérodotos-mondatból burjánzott föl: Kynaigeiros, Euphorión fia is elesett, kezét levágta
egy bárd, amikor egy hajó orrát megragadta. Történetté persze nem a kivonatoló Iustinus
csiszolta Kynaigeiros tettét, hanem a szónokiskolákban deklamáló nemzedékek. Mivel a regényírók is ott tanultak, a regényekben is feltűnnek az iskolába bejutott s így közismertté
vált történetek Marathónról, Leónidasról s hasonlókról.
BasileÌc1 dà jaumĹsac aÎtoÜ tä frìnhma2 suneqÿrhsen åpìson3 boÔletai tĺc stratiŘc
âpÐlekton4 labeØn. å dà oÎk eÎjÌc eÑleto, ĆllĂ katamÐxac áautän eÊc tä stratìpedon kaÈ
PolÔqarmon keleÔsac tä aÎtì5 , prÀton ĆnhreÔna eÒ6 tinec eÚen ŞEllhnec ân tÄ stratopèdú. pleÐonec màn oÞn eÍrèjhsan oÉ misjoforoÜntec7 , âxelèxato dà LakedaimonÐouc
kaÈ KorinjÐouc kaÈ toÌc Łllouc PeloponnhsÐouc; eÝre dà kaÈ śc8 eÒkosi Sikeliÿtac9 .
poiăsac oÞn triakosÐouc10 tän Ćrijmän11 êlexen Áde12 ; {ŮAndrec ŞEllhnec, âmoÈ toÜ basilèwc âxousÐan13 parasqìntoc âpilèxasjai tĺc stratiŘc toÌc ĆrÐstouc, eÉlìmhn ÍmŘc; kaÈ
gĂr aÎtäc ŞEllhn eÊmÐ, Surakìsioc14 , gènoc15 DwrieÔc. deØ dà ŹmŘc mŸ mìnon eÎgeneÐø16
tÀn Łllwn ĆllĂ kaÈ Ćretň diafèrein. mhdeÈc17 oÞn kataplagň tŸn prŘxin âf+Żn18 ÍmŘc
parakalÀ, kaÈ gĂr dunatŸn19 eÍrăsomen kaÈ ûødÐan20 , dìxù21 mŘllon č22 peÐrø23 dÔskolon24 . ŞEllhnec ân JermopÔlaic tosoÜtoi25 Xèrxhn Ípèsthsan. TÔrioi26 dà oÎk eÊsÈ
pentakìsiai muriĹdec27 , ĆllĂ ælÐgoi kaÈ katafronăsei28 met+ĆlazoneÐac29 , oÎ fronămati
met+eÎboulÐac30 qrÿmenoi. gnÿtwsan31 oÞn pìson ŞEllhnec FoinÐkwn32 diafèrousin. âgř dà oÎk âpijumÀ strathgÐac33 , Ćll+étoimoc34 ĆkoloujeØn ístic Ńn ÍmÀn35 Łrqein jèlù;
peijìmenìn36 me gĂr eÍrăsei, âpeÈ kaÈ dìxhc37 oÎk âmĺc ĆllĂ koinĺc ærègomai.} PĹntec
âpebìhsan {sÌ stratăgei.}
1 (ti.

frìnhma önbizalom 3 amennyit 4 âpÐlektoc 3 válogatott 5 ugyanazt 6 vajon
9 å Sikeliÿthc szicíliai 10 triakìsioi 3 háromszáz 11 számra 12 így 13 Ź âxousÐa
14
lehetőség
syrakusai 15 származásra 16 Ź eÎgèneia előkelő (itt: dór) származás 17 senki 18 âpÈ ąn
amire 19 dunatìc 3 megvalósítható 20 ûŇdioc 3 könnyen megtehető 21 Ź dìxa vélekedés 22 mŘllon
ć inkább, mint 23 Ź peØra próba 24 dÔskoloc 2 nehezen megtehető 25 ugyanennyi/en 26 Tyros
lakói 27 Ź muriĹc tízezer; pentakìsiai muriĹdec ötmillió 28 Ź katafrìnhsic elbizakodottság 29 Ź ĆlazoneÐa hetvenkedés 30 Ź eÎboulÐa megfontoltság 31 tudják meg 32 FoØnix főníciai 33 Ź strathgÐa
fővezérség 34 étoimoc 3 kész, hajlandó 35 ístic Ńn ÍmÀn ha bármelyikőtök 36 peijìmenoc engedelmes

a perzsa)

7 zsoldosok

2 tä

8 kb.

37 hírnévre

Illessze a szövegbe a megadott szavakat!
EÎripÐdhc ŕ jeÄ ŕ kìrhc ŕ Ćdelfăn ŕ qÿran ŕ Õsteron
TujeÐshc tinäc . . . kaÈ ĆfanisjeÐshc Ćdălwc toØc jÔsasin, ÉdrunjeÐshc dà eÊc Łllhn . . . ,
ân ŋ nìmoc łn toÌc xènouc jÔein tň . . . , taÔthn êsqe tŸn ÉerwsÔnhn; qrìnú dà . . . tÄ ĆdelfÄ sunèbh âljeØn tĺc ÉereÐac, tä dà íti ĆneØlen å jeäc âljeØn âkeØ kaÈ âf+í ti dà êxw toÜ
mÔjou; âljřn dà kaÈ lhfjeÈc jÔesjai mèllwn Ćnegnÿrisen, eÒj+śc . . . eÒj+śc PolÔidoc âpoÐhsen, katĂ tä eÊkäc eÊpřn íti oÎk Łra mìnon tŸn . . . ĆllĂ kaÈ aÎtän êdei tujĺnai,
kaÈ ânteÜjen Ź swthrÐa.
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68 <O qamailèwn – A kaméleon
Alkibiadés kitűnő szónok volt, és tudott bánni a tömeggel, de büszkesége és okossága mellett
leginkább fényűző életmódja volt feltűnő, amelyet kéjvágy jellemzett, és részeg kicsapongás.
Földet söprő, nőies bíborköntösben mutatkozott az agorán; tékozolta vagyonát. Kifűrészeltette triérései fedélzetét, hogy ne a deszkán kelljen feküdnie, hanem függőágyban alhasson.
Aranyborítású pajzsát a megszokott ábrák helyett a villámokat tartó Erós díszítette. Mindez
dühítette és undorral töltötte el az előkelőket, de meg is rémítette őket a magamutogató törvénytiprás, ami a tyrannos ismertetőjegye. Ellenségei tehát a Hermák megcsonkítása miatt
hazarendelték Szicíliából a stratégos Alkibiadést, de ő Lakedaimónba szökött, és ott tanácsaival segítette a hazájával hadban álló Spártát.
ßHn gĂr źc fasi1 mÐa deinìthc2 aÕth tÀn pollÀn ân aÎtÄ kaÈ mhqanŸ3 jărac4 Ćnjrÿpwn, sunexomoioÜsjai kaÈ sunomopajeØn toØc âpithdeÔmasi kaÈ taØc diaÐtaic5 , æxutèrac6
trepomènú tropĂc7 toÜ qamailèontoc. plŸn âkeØnoc màn śc lègetai präc ãn âxadunateØ qrÀma8 tä leukän ĆfomoioÜn áautìn; >AlkibiĹdù dà diĂ qrhstÀn Êìnti kaÈ ponhrÀn
åmoÐwc9 oÎdàn łn ĆmÐmhton10 oÎd+Ćnepitădeuton11 , Ćll+ân SpĹrtù gumnastikìc12 , eÎtelăc13 , skujrwpìc14 , ân >IwnÐø qlidanìc15 , âpiterpăc16 , ûŇjumoc17 , ân JrĹkù mejustikìc18 ,
Éppastikìc19 , Tissafèrnù dà tÄ satrĹpù20 sunřn Íperèballen îgkú21 kaÈ poluteleÐø22
tŸn PersikŸn megaloprèpeian23 , oÎq aÍtän âxistĂc oÕtw ûødÐwc24 eÊc éteron âx átèrou
trìpon25 , oÎdà pŘsan deqìmenoc tÄ ćjei26 metabolăn27 , Ćll+ íti tň fÔsei28 qrÿmenoc
êmelle lupeØn toÌc ântugqĹnontac, eÊc pŘn ĆeÈ tä prìsforon29 âkeÐnoic sqĺma30 kaÈ plĹsma31 katedÔeto kaÈ katèfeugen. ân goÜn32 tň LakedaÐmoni präc tĂ êxwjen33 łn eÊpeØn
{oÎ paØc >Aqillèwc34 , Ćll+ âkeØnoc aÎtäc eÚ}35 , oÙon å LukoÜrgoc âpaÐdeuse, toØc d+ĆlhjinoØc Łn tic âpefÿnhsen aÎtoÜ pĹjesi36 kaÈ prĹgmasin {êstin37 Ź pĹlai gună}38 .
1 źc fasi mint mondják
2 Ź deinìthc félelmetes képesség
3 Ź mhqană módszer, fogás
4 Ź jăra
5 Ź dÐaita életmód
6 æxÔc (eØa, Ô) éles
7 Ź tropă fordulat, váltás
8 tä
vadászat (amire: gen.)
9
10
11
qrÀma szín
egyformán
ĆmÐmhtoc 2 nem utánzott, utánozhatatlan
Ćnepitădeutoc 2 szokássá
nem vált 12 a testét edző 13 kevéssel beérő 14 komor 15 elpuhult 16 élvhajhász 17 könnyelmű
18 részeges
19 „lóbolond”
20 å satrĹphc satrapa (perzsa helytartó)
21 å îgkoc dölyf
22 Ź polutèleia
tékozlás 23 Ź megaloprèpeia fényűzés 24 könnyen 25 életmód 26 tä łjoc jellem 27 Ź metabolă
átalakulás 28 tň fÔsei saját természetükkel 29 prìsforoc 2 (+ dat.) illő 30 tä sqĺma szerep 31 tä
plĹsma alak 32 például 33 a külsejére 34 å >AqilleÔc, èwc 35 tragikus töredék 36 tä pĹjoc érzelem;
szenvedély 37 „maradt” 38 Eurip. Or. 129; utalás Helenére

Illessze a szövegbe a megadott szavakat!
tä mnhmeØon ŕ qrămata ŕ tĹfon ŕ nekrÀn ŕ basileÔc ŕ Ćnăr
SemÐramic dà áautň kataskeuĹsasa . . . âpègrayen {ístic Ńn qrhmĹtwn dehjň . . . , dielìnta . . . ísa boÔletai labeØn.} DareØoc oÞn dielřn . . . màn oÎq eÝre, grĹmmasi dà
átèroic ânètuqe tĹde frĹzousin; {eÊ mŸ kakäc łsja . . . kaÈ qrhmĹtwn Łplhstoc, oÎk Ńn
. . . jăkac âkÐneic.}
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69 Mhdàn Łgan ŕ Semmit se túlságosan!
Solón idejében viszály tört ki Athénban a nép és az előkelők között, mert a földet az előkelők birtokolták, a nép pedig nekik szolgált. A viszály hosszú ideig tartott; végül a nép és
az előkelők Solónt, az ismert költőt archónná és közvetítővé (diallaktés) választották. Solón
eltörölte az adósságokat, és törvényeket hozott az athéniaknak, akik ezután nem használták
többé a drakóni törvényeket. Később mindkét fél zaklatta, ezért – s hogy ne kényszeríthessék
a törvények megváltoztatására – elhagyta a várost. Külföldre távozott, hogy világot lásson,
és kereskedett is. Solón ugyanis, bár apja, Exékestidés Kodros királyig vezette vissza származását, nem örökölt nagy vagyont, így kereskedésből élt. Felkereste Egyiptomot, valamint
Kroisos király udvarát is, majd hazatért Athénba.
Sìlwn å >ExhkestÐdou gèrwn ćdh żn Ípÿpteue PeisÐstraton turannÐdi âpijăsesjai,
ŹnÐka1 parĺljen âc tŸn âkklhsÐan tÀn >AjhnaÐwn kaÈ ętei frourĂn2 å PeisÐstratoc. årÀn dà toÌc >AjhnaÐouc tÀn màn aÎtoÜ lìgwn ûøjÔmwc3 ĆkoÔontac, prosèqontac dà tÄ
PeisistrĹtú, êfh íti tÀn mèn âsti sofÿteroc, tÀn dà Ćndreiìteroc4 . åpìsoi5 màn mŸ
ginÿskousin íti fulakŸn labřn perÈ tä sÀma6 tÔrannoc êstai, ĆllĂ toÔtwn mèn âsti sofÿteroc; åpìsoi dà ginÿskontec ÍposiwpÀsi, toÔtwn Ćndreiìterìc âstin. ç dà labřn tŸn
dÔnamin7 tÔrannoc łn. kajezìmenoc dà Sìlwn prä tĺc oÊkÐac, tŸn ĆspÐda kaÈ tä dìru8
parajèmenoc êlegen íti âxÿplistai kaÈ bohjeØ tň patrÐdi ŋ9 dÔnatai, strathgäc màn diĂ
tŸn ŹlikÐan oÎkèti10 žn, eÖnouc11 dà diĂ tŸn gnÿmhn12 . ímwc oÞn13 PeisÐstratoc, eÒte
aÊdoØ14 tň präc15 tän Łndra kaÈ tŸn sofÐan aÎtoÜ, eÒte16 kaÈ mnămù17 tÀn âf+ŹlikÐac18
(lègetai gĂr aÎtoÜ paidikĂ19 genèsjai), oÎdèn ge êdrase kakän20 Sìlwna.
1 amikor

3 „félvállról véve”
4 tÀn màn ... tÀn dè egyeseknél ... másoknál
frourĹ (test)őrség
7 Ź dÔnamic (had)erő
8 tä dìru dárda
9 ŋ ahofulakă perÈ tä sÀma testőrség
10
11
12
13
gyan
már nem
(eÖnooc) jóindulatú
Ź gnÿmh ítélőképesség
ímwc oÞn ennek ellenére 14 Ź
aÊdÿc, oÜc tiszteletérzés 15 aÊdoØ tň prìc (+ acc.) iránt érzett tiszteletből 16 eÒte ... eÒte akár ... akár
17 Ź mnămh (+ gen.) emlékezés ...ra/re
18 tĂ âpÈ ŹlikÐac a fiatalkori ügyek
19 tĂ paidikĹ aÎtoÜ az ő (ti.
20
Solón) kedvese
kakìn ti drŘn tina vmi rosszat tenni vkivel
5 mindazok

2Ź

6Ź

Melyik szó illik a mondatba?
1. MetĂ taÜta ĆnastĹntec eÊc tŸn aÎlŸn (periĺmen ŕ periňmen).
2. <O Źgemřn ętei dà mĹlista toÌc (daktÔlouc ŕ daktulÐouc) kaÈ êlabe polloÌc parĂ
tÀn stratiwtÀn.
3. >En (megĹlù ŕ pollň) dŸ ĆporÐø łsan oÉ ŞEllhnec.
4. OÉ mèntoi polèmioi oÎdàn âpaÔsanto di+ílhc tĺc nuktäc (kulindeØn ŕ kulindoÜntec)
toÌc lÐjouc.
5. Proðìntec dè, âpeÈ âgènonto oÉ ŹgoÔmenoi âpÈ (nĹpù ŕ nĹpei) megĹlú kaÈ duspìrú,
êsthsan ĆgnooÜntec, eÊ diabatèon eÒh tä nĹpoc.
6. OÉ d+êqontec tän Źgemìna kÔklú (perÐontec ŕ periiìntec ŕ parìntec) katalambĹnousi
toÌc fÔlakac ĆmfÈ pÜr kajhmènouc.
7. >Erwtÿmenoc dè podapäc eÒh Pèrshc màn êfh eÚnai, poreÔesjai d+Ćpä toÜ TiribĹzou
(stratopèdou ŕ strateÔmatoc ŕ stratoÜ), ípwc âpitădeia lĹboi.
8. TÐ dă (êsti ŕ âsti ŕ âstÈ) toÜto, perÈ oÝ aÎtìc te âpistămwn (êstin ŕ âstin ŕ âstÈn) å
sofistăc kaÈ tän majhtŸn poieØ.
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70 PĹntwn ĆndrÀn âpimonÿtatoc ŕ A legállhatatosabb
Athénban még meghalni sem lehet ingyen, mondta Phókión, miután elítélt társai kiürítették a méregpoharakat, és a hóhér nem akart újabb adag mérget sajtolni, míg meg nem kapta
a pénzt, amibe a bürök kerül. Ekkor maga Phókión fizette ki a bürök árát, majd megitta a
mérget. A népgyűlés később bronzszobrot szavazott meg neki, vádlóit pedig kivégezték. A
Párhuzamos életrajzokban Phókión párja az ifjabb Cato. Cato a thasosi csata után kilátástalannak ítélte a Caesar elleni harcot, és öngyilkos lett. Barátai társaságában megvacsorázott,
majd sétált egyet, és parancsokat adott ki az őrségnek. Lefekvés előtt megcsókolta fiát, majd
visszavonult szobájába, és Platónnak a lélekről szóló dialógusát kezdte olvasni. Ekkor vette
észre, hogy eltüntették szobájából a kardját.
Tä dà xifÐdion1 tň klÐnù2 tä sÔnhjec3 oÎq eÍrřn parakeÐmenon âxebìhsen, íti prodidoØto Ípä tÀn oÊkeÐwn4 toØc polemÐoic; tÐni gĂr êfh qrăsesjai prosiìntwn5 , Ńn nuktäc
âpÐwsi? tÀn6 dà aÎtän parakaloÔntwn mhdàn âf+áautän7 bouleÔein, Ćll+ĆnapaÔesjai
qwrÈc8 xifidÐou, Ćxiopistìteron9 êti eÚpen; {oÎ gĂr êsti moi jèlonti kaÈ di+10 âsjĺtoc âmautän ĆpopnØxai kaÈ âc tĂ teÐqh11 tŸn kefalŸn ĆparĹxai kaÈ âc trĹqhlon kubistĺsai kaÈ tä
pneÜma12 katasqìnta âktrØyai?} pollĹ te ímoia eÊpřn parăgagen aÎtoÌc parajeØnai tä
xifÐdion. śc13 dà âtèjh, PlĹtwnoc aÊtăsac tŸn perÈ yuqĺc suggrafŸn14 ĆnegÐnwske. KaÈ
âpeÈ tèloc15 eÚqe tÄ PlĹtwni å lìgoc, ĆnapaÔesjai toÌc perÈ jÔrac16 Ípolabřn êtrwsen
aÍtän Ípä17 tĂ stèrna18 ; propesìntwn d+aÎtÄ tÀn splĹgqnwn19 kaÈ stìnou20 tinäc âxakousjèntoc âsèdramon oÉ perÈ jÔrac; kaÈ oÉ ÊatroÈ tĂ splĹgqna êti21 sÀa înta ânèjhkan
êndon22 kaÈ tĂc plhgĂc23 âpirrĹyantec âpèdhsan. å dà Ćnenegkřn24 aÞjic ÍpekrÐneto kaÈ
katemèmfeto màn áautÄ plhgĺc ĆsjenoÜc25 , qĹrin26 d+śmolìgei toØc perisÿsasi27 kaÈ katadarjeØn êfh deØsjai. oÉ màn dŸ tä xÐfoc28 êqontec ¿qonto kaÈ tĂc jÔrac śc29 ŽremoÜnti
âpèkleisan; å d+Õpnou dìxan aÎtoØc parasqřn30 tĂ desmĂ31 taØc qersÈ32 metĂ sigĺc33 Ćperrăgnu kaÈ tĂc ûafĂc34 toÜ traÔmatoc35 Ćnèptussen, oÙa36 jhrÐon tì te traÜma kaÈ tŸn
gastèra37 eÎrÔnwn înuxi38 kaÈ daktÔloic âreunÀn kaÈ tĂ splĹgqna diarrÐptwn, mèqri
âteleÔthsen.
1 tä xifÐdion (rövid) kard
2 Ź klÐnh ágy
3 sunăjhc 2 szokott
4 oÉ oÊkeØoi (saját) háznépe
5 ti. tÀn
polemÐwn gen. abs. 6 (oÊkeÐwn) 7 maga ellen 8 (+ gen.) nélkül 9 meggyőzőbben 10 diĹ (+ gen.)
segítségével 11 tä teØqoc fal 12 tä pneÜma lélekzet 13 mihelyt 14 Ź suggrafă (prózai) mű; könyv
15 tä tèloc cél, vég
16 oÉ perÈ jÔrac ajtónállók
17 Ípä tĂ stèrna a melle alatt
18 tä stèrnon mell(kas)
19 tĂ splĹgqna belső részek; belek
20 å stìnoc nyögés
21 még
22 be(nt)
23 Ź plhgă ütés(nyom), seb
24 „felocsúdva”
25 Ćsjenăc 2 gyenge; „nem halálos”
26 Ź qĹric köszönet
27 perisÿsac 3 megmentő
28 tä xÐfoc kard
29 abban a hiszemben
30 Õpnou dìxan parasqÿn alvást színlelve
31 tĂ dèsma kötés
32 Ź qeÐr kéz 33 metĂ sigĺc csöndben 34 Ź ûafă varrat 35 tä traÜma seb 36 mint 37 Ź gastăr, gastrìc
has 38 å înux, uqoc köröm

Ki lehet a beszélő?
>EmoÈ dà toÜt+âstÈn âk paidäc ĆrxĹmenon, fwnă tic gignomènh, ą, ítan gènhtai, ĆeÈ Ćpotrèpei me toÜto, ç Ńn mèllw, prĹttein, protrèpei dà oÖpote; toÜt+êstin, í moi ânantioÜtai
tĂ politikĂ prĹttein.
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71 ŮAlloc präc Łllo pèfuke – Mindenki másra született
Hypereidést pentathlosnak nevezték, mert az ékesszólás minden ágában kitűnt. A pentathlos öttusázót jelent. A pentathlon diszkoszvetésből, távolugrásból és gerelyhajításból, továbbá stadionfutásból és birkózásból állt. A testgyakorlás eredetileg az erő és az ügyesség
fokozására szolgált, hiszen a polgár első kötelessége a polis védelme volt. Később a gyakorlás
életformává, a küzdelem hivatássá vált, drága edzővel, sok lemondással, és a megkoszorúzott
számára persze dicsőséggel is. A testgyakorlás a mindennapok része volt, a versenyszellem
pedig a gyakorlóterekről az élet más területére is átterjedt: a zenészek, a szónokok és a költők egymással és elődeikkel is vetélkedtek. A versengés kultusza szükségszerűen a nyelvre, a
metaforákra és hasonlatokra is ráütötte bélyegét.
Jèleic >OlÔmpia1 nikĺsai? kĆgÿ, nŸ toÌc jeoÔc2 ; komyän3 gĹr âstin. ĆllĂ skìpei tĂ
kajhgoÔmena4 kaÈ tĂ Ćkìlouja5 kaÈ oÕtwc Ľptou toÜ êrgou. deØ s+eÎtakteØn, ĆnagkotrofeØn, Ćpèqesjai pemmĹtwn6 , gumnĹzesjai präc ĆnĹgkhn7 , ân źrø tetagmènù8 , ân kaÔmati9 ,
ân yÔqei10 , mŸ yuqrän11 pÐnein, mŸ oÚnon, śc êtuqen12 , ĄplÀc13 śc ÊatrÄ paradedwkènai seautän tÄ âpistĹtù14 , eÚta ân tÄ ĆgÀni parorÔssesjai, êsti dà íte15 qeØra âkbaleØn,
sfurän16 strèyai, pollŸn ĄfŸn17 katapieØn, êsj+ íte mastigwjĺnai18 kaÈ metĂ toÔtwn
pĹntwn nikhjĺnai. taÜta âpiskeyĹmenoc, Ńn êti19 jèlùc, êrqou âpÈ tä ĆjleØn20 . eÊ dà mă,
śc tĂ paidÐa21 Ćnastrafăsù, Č nÜn màn palaistĂc22 paÐzei23 , nÜn dà monomĹqouc24 , nÜn
dà salpÐzei, eÚta tragúdeØ; oÕtw kaÈ sÌ nÜn màn Ćjlhtăc25 , nÜn dà monomĹqoc, eÚta ûătwr26 , eÚta filìsofoc, ílù dà tň yuqň oÎdèn; Ćll+śc pÐjhkoc pŘsan jèan27 , Żn Ńn28 Òdùc,
mimň kaÈ Łllo âx Łllou29 soi Ćrèskei. oÎ gĂr metĂ skèyewc30 łljec âpÐ ti oÎdà periodeÔsac, Ćll+eÊkň31 kaÈ katĂ yuqrĂn âpijumÐan. oÕtw jeasĹmenoÐ tinec filìsofon kaÈ
ĆkoÔsantec oÕtw tinäc lègontoc, śc EÎfrĹthc lègei (kaÐtoi32 tÐc oÕtw dÔnatai eÊpeØn,
śc âkeØnoc?), jèlousi kaÈ aÎtoÈ filosofeØn. Łnjrwpe33 , prÀton âpÐskeyai, åpoØìn âsti
tä prŘgma; eÚta kaÈ tŸn seautoÜ fÔsin katĹmaje, eÊ dÔnasai bastĹsai. pèntajloc eÚnai
boÔlei č palaistăc? Òde seautoÜ toÌc braqÐonac34 , toÌc mhroÔc35 , tŸn æsfÌn36 katĹmaje.
Łlloc gĂr präc Łllo pèfuke.
1 az

olympiai versenyek/et 2 az istenekre! 3 komyìc 3 remek 4 „kezdőlépések/et” 5 „velejárói/t”
7 „előírás szerint”
8 tetagmènoc 3 rögzített
9 tä kaÜma hőség
10 tä yÜqoc
pèmma sütemény
hideg idő, tél 11 yuqrìc 3 hideg 12 śc êtuqen ahogy (már) megesett 13 egyszóval 14 å âpistĹthc
elöljáró, „edző” 15 êsti íte megesik, hogy 16 tä sfurìn boka 17 Ź Ąfă por, homok 18 (ti. a bíró szabálytalanságért) 19 Ńn êti ha még 20 tä ĆjleØn versenysport 21 tĂ paidÐa, Ľ gyerkőcök, akik 22 å
palaistăc birkózó 23 „birkózósdit játszanak” 24 å monomĹqoc gladiátor 25 å Ćjlhtăc atléta 26 å ûătwr szónok(lattanár) 27 Ź jèa látvány(osság) 28 Żn Łn (+ coni.) amit csak 29 mindenből más 30 Ź
skèyic megfontolás 31 találomra 32 ámbár 33 ember! 34 å braqÐwn kar 35 å mhrìc comb 36 Ź
æsfÔc csípő
6 tä

Melyik mű tartalmának tömör összefoglalása ez?
>ApodhmoÜntìc tinoc êth pollĂ kaÈ parafulattomènou Ípä toÜ PoseidÀnoc kaÈ mìnou
întoc, êti dà tÀn oÒkoi oÕtwc âqìntwn źste tĂ qrămata Ípä mnhstărwn ĆnalÐskesjai
kaÈ tän uÉän âpibouleÔesjai, aÎtäc dà ĆfikneØtai qeimasjeÐc, kaÈ ĆnagnwrÐsac tinĂc âpijèmenoc aÎtäc màn âsÿjh toÌc d+âqjroÌc dièfjeire.
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72 ŞOmoion eÚnai tň Łkrø – Légy, mint szikla, rendületlen
„A Stoa bölcsei és Epikur iskolája két, egymással ellenkező véleményt állítának fel: amazok minden polgárnak a közdolgokkal foglalatoskodást kötelességévé tévén; ez elvonulást s
magányos kénynek élést tanítván. Csak azt csudálom, hogy mind két vélemény ugyanazon
szabad társaság körében vett származást. Mert ha a Stoa tudománya szabad polgárokhoz
oly igen méltó vala; Epikuré senkihez sem illet volna úgy, mint despotai üldözést megunt
emberhez, ki messze rejtekben keres a vaspálca elől menedéket. Ezt fontolóra vévén, által
fogod látni, miképpen azon jogokkal, miket sorsodtól nyerél, nemcsak élhetsz szabadon, de
élni köteleztetel; és íme, ez a fő szempont, mi után élted tervét, gyenge ifjúságodtól kezdve,
intézned szükséges.” (Kölcsey Ferenc)
>EnnoeØn1 suneqÀc pìsoi2 màn ÊatroÈ Ćpotejnăkasi, pollĹkic tĂc æfrÜc3 Ípàr4 tÀn Ćrrÿstwn5 suspĹsantec; pìsoi dà majhmatikoÐ6 , Łllwn janĹtouc źc ti mèga7 proeipìntec;
pìsoi dà filìsofoi, perÈ janĹtou č ĆjanasÐac8 murÐa9 diateinĹmenoi; pìsoi dà ĆristeØc10 ,
polloÌc ĆpokteÐnantec; pìsoi dà tÔrannoi, âxousÐø yuqÀn11 metĂ deinoÜ fruĹgmatoc12 śc
ĆjĹnatoi keqrhmènoi; pìsai dà pìleic ílai, Ñn+oÕtwc eÒpw13 , tejnăkasin, <ElÐkh14 kaÈ
Pompăioi kaÈ <HrklŘnon15 kaÈ Łllai ĆnarÐjmhtoi16 . êpiji dà kaÈ ísouc oÚdac, Łllon âp+
Łllú17 ; å màn toÜton khdeÔsac eÚta âxetĹjh, å dà âkeØnon, pĹnta dà ân braqeØ18 . tä gĂr
ílon19 , katideØn ĆeÈ tĂ Ćnjrÿpina20 śc âfămera21 kaÈ eÎtelĺ22 kaÈ âqjàc23 màn muxĹrion24 ,
aÖrion25 dà tĹriqoc26 č tèfra27 . tä ĆkariaØon28 oÞn toÜto toÜ qrìnou29 katĂ fÔsin dieljeØn kaÈ Ñlewn30 katalÜsai, śc31 Ńn eÊ âlaÐa32 pèpeiroc33 genomènh êpipten, eÎfhmoÜsa
tŸn ânegkoÜsan kaÈ qĹrin eÊduØa34 tÄ fÔsanti dèndrú35 .
1 (inf.) „gondolj arra”
2 mennyi
3 Ź æfrÜc szemöldök
4 (+ gen.) fölött
5 Łrrwstoc 2 beteg
6å
majhmatikìc „asztrológus” 7 źc ti mèga mint valami nagy dolgot 8 Ź ĆjanasÐa halhatatlanság 9 sok
ezerszer 10 å ĆristeÔc főember; kiválóság 11 âxousÐa yuqÀn életekről való döntés lehetősége 12 tä frÔagma gőg 13 Ñna oÕtwc eÒpw hogy úgy mondjam 14 Heliké (szökőár elmosta acháj város) 15 Pompeii
és Herculaneum (A Vezúv lávája „ölte meg őket” Kr. u. 79-ben.) 16 ĆnarÐjmhtoc 2 számtalan 17 sorban
mindenkit 18 ân braqeØ (qrìnú) rövid idő alatt 19 tä ílon egyáltalá(ba)n 20 tĂ Ćnjrÿpina az emberi dolgok 21 âfămeroc 2 egy nap élő; múlékony 22 eÎtelăc 2 értéktelen 23 tegnap 24 tä muxĹrion
(mirigy)váladék; (kb.) „embrió” 25 holnap 26 bebalzsamozott tetem 27 hamu 28 ĆkariaØoc 3 nagyon rövid 29 ezt a villanásnyi időt 30 Ñlewc 2 (Ñlewn) jókedvű 31 ahogy 32 Ź âlaÐa olajbogyó
33 pèpeiroc 2 (3) érett
34 qĹrin eÊdènai (+ dat.) hálát érezni
35 tä dèndron fa

Illessze a szövegbe a megadott szavakat!
qalepÀc ŕ tĹqista ŕ Ćpì ŕ Sikuÿnioc ŕ âpÐ ŕ mìlic ŕ âk
SwthrÐdac dà å . . . eÚpen; OÎk âx Òsou, Â XenofÀn, âsmèn; sÌ màn gĂr . . . Ñppou æqň, âgř dà . . . kĹmnw tŸn ĆspÐda fèrwn. kaÈ çc ĆkoÔsac taÜta kataphdăsac . . . toÜ Ñppou
šjeØtai aÎtän . . . tĺc tĹxewc kaÈ tŸn ĆspÐda Ćfelìmenoc śc âdÔnato . . . êqwn âporeÔeto; âtÔgqane dà kaÈ jÿraka êqwn tän Éppikìn; źst+âpièzeto. kaÈ toØc màn êmprosjen
ÍpĹgein parekeleÔeto, toØc dà îpisjen pariènai . . . ápìmenoc.
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Szemelvények Hérodotosból
Néhány antik testimonium
Bár Cicero Hérodotost tartotta a történetírás atyjának, életéről vajmi keveset tudunk.
A legfontosabb forrásunk a X. századi Suda lexikon Hérodotos-szócikke.
<Hrìdotoc, LÔxou kaÈ DruoÜc, <AlikarnaseÔc, tÀn âpifanÀn, kaÈ Ćdelfän âsqhkřc
Jeìdwron. metèsth d+ân SĹmú diĂ LÔgdamin tän Ćpä >ArtemisÐac trÐton tÔrannon genìmenon <AlikarnassoÜ; PisÐndhlic gĂr łn uÉäc >ArtemisÐac, toÜ dà Pisindălidoc LÔgdamic. ân oÞn tň SĹmú kaÈ tŸn >IĹda Žskăjh diĹlekton kaÈ êgrayen ÉstorÐan ân biblÐoic j,
ĆrxĹmenoc Ćpä KÔrou toÜ Pèrsou kaÈ KandaÔlou toÜ LudÀn basilèwc. âljřn dà eÊc <Alikarnassän kaÈ tän tÔrannon âxelĹsac, âpeidŸ Õsteron eÚden áautän fjonoÔmenon Ípä tÀn
politÀn, eÊc tä JoÔrion Ćpoikizìmenon Ípä >AjhnaÐwn âjelontŸc łlje kĆkeØ teleutăsac
âpÈ tĺc ĆgorŘc tèjaptai. tinàc dà ân Pèllaic aÎtän teleutĺsaÐ fasin. âpigrĹfontai dà
oÉ lìgoi aÎtoÜ MoÜsai.

A halikarnassosi Dionysios történetíró volt, aki Augustus korában Rómában tanította
az ékesszólás szabályait. A szónokokról és történetírókról írt elemzéseit az a meggyőződése hatja át, hogy a klasszikus, tehát attikai nyelvi stílust és történetírói hagyományt
fölülmúlni már nem, csak utánozni lehet. Célja tehát az, hogy az egyes íróknál követésre érdemes jellegzetességeket számba vegye és segédletként a tanulók elé tárja, vagy
saját munkájában hasznosítsa. Hérodotosról alkotott értékelése egyedülálló, hiszen ellentétben áll szinte az összes antik testimoniummal.
EÊ dà deØ kaÈ perÈ aÎtÀn eÊpeØn, perÈ màn <Hrodìtou kaÈ JoukudÐdou taÜta fronÀ. prÀtìn
te kaÈ sqedän Ćnagkaiìtaton êrgon ĄpĹntwn âstÈ toØc grĹfousin pŘsin ÉstorÐac Ípìjesin âklèxasjai kalŸn kaÈ keqarismènhn toØc Ćnagnwsomènoic. toÜto <Hrìdotoc kreØttìn
moi dokeØ pepoihkènai JoukudÐdou. âkeØnoc màn gĂr koinŸn <EllhnikÀn te kaÈ barbarikÀn prĹxewn âxenănoqen ÉstorÐan, {śc măte tĂ genìmena âx Ćnjrÿpwn âxÐthla gènhtai,
măte êrga} . . . kaÈ Ľper aÎtäc eÒrhke. tä gĂr aÎtä prooÐmion kaÈ ĆrqŸ kaÈ tèloc âstÈ
tĺc ÉstorÐac. å dà JoukudÐdhc pìlemon éna grĹfei, kaÈ toÜton oÖte kalän oÖte eÎtuqĺ; çc mĹlista màn žfeile mŸ genèsjai, eÊ dà mă, siwpň kaÈ lăjù paradojeÈc Ípä tÀn
âpigignomènwn Žgnoĺsjai. íti dà ponhrĂn eÒlhfen Ípìjesin, kaÈ aÎtìc ge toÜto poieØ fanerän ân tÄ prooimÐú; pìleic te gĂr di+aÎtän âxerhmwjĺnaÐ fhsi pollĂc <EllhnÐdac,
tĂc màn Ípä barbĹrwn, tĂc d+Ípä sfÀn aÎtÀn, kaÈ fugadeÐac kaÈ fjìrouc Ćnjrÿpwn
ísouc oÖpw prìteron genèsjai, seismoÔc te kaÈ aÎqmoÌc kaÈ nìsouc kaÈ Łllac pollĂc
sumforĹc. źcte toÌc Ćnagnìntac tä prooÐmion ŽllotriÀsjai präc tŸn Ípìjesin, <EllhnikÀn mèllontac ĆkoÔein. ísú dà kreÐttwn Ź tĂ jaumastĂ êrga dhloÜsa <Ellănwn te kaÈ
barbĹrwn grafŸ tĺc tĂ oÊktrĂ kaÈ deinĂ pĹjh tÀn <Ellănwn diaggelloÔshc, tosoÔtú
fronimÿteroc <Hrìdotoc JoukudÐdou katĂ tŸn âklogŸn tĺc Ípojèsewc. oÎdà gĂr oÎdà
toÜto ênestin eÊpeØn, íti di+ĆnĹgkhn łljen âpÈ taÔthn tŸn grafăn, âpistĹmenoc màn śc
âkeØna kallÐw, boulìmenoc dà mŸ taÎtĂ átèroic grĹfein; pŘn gĂr toÎnantÐon ân tÄ prooimÐú diasÔrwn tĂ palaiĂ êrga kĹllista kaÈ jaumasiÿtata tĂ kaj+aÍtän âpitelesjènta
fhsÈn eÚnai, kaÈ fanerìc âsti taÜta ákřn álìmenoc. oÎ mŸn <Hrìdotìc ge toÜto âpoÐhsen,
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ĆllĂ tÀn prä aÎtoÜ suggrafèwn genomènwn <EllanÐkou te kaÈ QĹrwnoc tŸn aÎtŸn Ípìjesin proekdedwkìtwn oÎk ĆpetrĹpeto, Ćll+âpÐsteusen aÍtÄ kreØssìn ti âxoÐsein; íper
kaÈ pepoÐhken.
DeÔterìn âsti tĺc Éstorikĺc pragmateÐac êrgon gnÀnai pìjen te Łrxasjai kaÈ mèqri toÜ
proeljeØn deØ. faÐnetai dŸ kĆn toÔtú JoukudÐdou polÌ <Hrìdotoc fronimÿteroc; ŁrqetaÐ
te Ćf+ľc aÊtÐac ćrxanto prÀton kakÀc poieØn toÌc ŞEllhnac oÉ bĹrbaroi, kaÈ proeljřn
eÊc tŸn tÀn barbĹrwn kìlasin kaÈ timwrÐan lăgei. å dà JoukudÐdhc ĆrqŸn màn âpoiăsato Ćf+ľc ćrxato kakÀc prĹttein tä <Ellhnikìn; íper ŞEllhna înta kaÈ >AjhnaØon
oÎk êdei poieØn (kaÈ taÜta oÎ tÀn Ćperrimmènwn înta, Ćll+Án ân prÿtoic łgon >AjhnaØoi strathgiÀn te kaÈ tÀn Łllwn timÀn ĆxioÜntes); kaÈ oÕtw ge fjonerÀc, źcte kaÈ tň
pìlei tň áautoÜ tĂc fanerĂc aÊtÐac toÜ polèmou periĹptein, átèraic êqonta pollaØc ĆformaØc periĹyai tĂc aÊtÐac, kaÈ ŁrxasjaÐ ge tĺc dihgăsewc mŸ Ćpä tÀn KerkuraðkÀn,
Ćll+Ćpä tÀn kratÐstwn tĺc patrÐdoc êrgwn, Č metĂ tän Persikän pìlemon eÎjÌc êpraxen
(Án Õsteron oÎk ân âpithdeÐú tìpú mnămhn âpoiăsato faÔlwc pwc kaÈ âx âpidromĺs),
dieljìnta dà taÜta metĂ pollĺc eÎnoÐac śc Łndra filìpolin êpeit+âpenegkeØn, íti toÔtwn fjìnú kaÈ dèei proeljìntec Lakedaimìnioi profĹseic Ípojèntec áteroÐac łljon âpÈ
tän pìlemon, kaÈ tìte lègein tĂ KerkuraðkĂ kaÈ tä katĂ Megarèwn yăfisma kaÈ eÒ ti
Łllo toioÜto lègein âboÔleto. tĂ d+ân tèlei pleÐonoc ĄmartÐac plărh; kaÐper gĂr lègwn
íti pantÈ tÄ polèmú paregèneto, kaÈ pĹnta dhlÿsein Íposqìmenoc, eÊc tŸn naumaqÐan
teleutŤ tŸn perÈ Kunäc sĺma gegenhmènhn >AjhnaÐwn kaÈ PeloponnhsÐwn, Ż sunèbh katĂ êtoc eÊkostän kaÈ deÔteron. kreØtton dà łn diexeljìnta pĹnta teleutŸn poiăsasjai tĺc
ÉstorÐac tŸn jaumasiwtĹthn kaÈ mĹlista toØc ĆkoÔousi keqarismènhn, tŸn kĹjodon tÀn
fugĹdwn tÀn Ćpä Fulĺc Ćf+Án Ź pìlic Ćrxamènh tŸn âleujerÐan ĆnekomÐsato.
TrÐton âstÈn Ćndräc ÉstorikoÜ skopeØn, tÐna te deØ paralabeØn âpÈ tŸn grafŸn prĹgmata kaÈ tÐna paralipeØn. dokeØ dă moi kĆn toÔtú leÐpesjai JoukudÐdhc. suneidřc gĂr
<Hrìdotoc, íti pŘsa mĺkoc êqousa polÌ diăghsic Ńn màn ĆnapaÔseic tinĂc lambĹnù, tĂc
yuqĂc tÀn Ćkrowmènwn Źdèwc diatÐjhsin, âĂn dà âpÈ tÀn aÎtÀn mènù pragmĹtwn, kŃn
tĂ mĹlista âpitugqĹnhtai, lupeØ tŸn ĆkoŸn tÄ kìrú, poikÐlhn âboulăjh poiĺsai tŸn
grafŸn <Omărou zhlwtŸc genìmenoc; kaÈ gĂr tä bublÐon čn aÎtoÜ lĹbwmen, mèqri tĺc
âsqĹthc sullabĺc ĆgĹmeja kaÈ ĆeÈ tä plèon âpizhtoÜmen. JoukudÐdhc dà pìlemon éna
katateÐnac ĆpneustÈ diexèrqetai mĹqac âpÈ mĹqaic kaÈ paraskeuĂc âpÈ paraskeuaØc kaÈ
lìgouc âpÈ lìgoic suntijeÐc; źcte moqjeØn màn tŸn diĹnoian tÀn Ćkrowmènwn, {kìron d+êqei} fhsÈn å PÐndaroc {kaÈ mèli kaÈ tĂ tèrpn+Łnje+ĆfrodÐsia}. ćdh d+ç lègw kĆkeØnoc
ânejumăjh, śc ŹdÌ qrĺma ân ÉstorÐac grafň metabolŸ kaÈ poikÐlon, kaÈ toÜto ân dÔo č
trisÈ tìpoic âpoÐhsen, âpÐ te tĺc >OdrusÀn Ćrqĺc, di+Čc aÊtÐac âgèneto megĹlh, kaÈ âpÈ
tÀn ân SikelÐø pìlewn.
MetĂ toÜto êrgon âstÈn ÉstorikoÜ dielèsjai te kaÈ tĹxai tÀn dhloumènwn ékaston ân Å
deØ tìpú. pÀc oÞn ákĹteroc diaireØtai kaÈ tĹttei tĂ legìmena? JoukudÐdhc màn toØc
qrìnoic ĆkoloujÀn, <Hrìdotoc dà taØc perioqaØc tÀn pragmĹtwn. kaÈ gÐgnetai JoukudÐdhc màn ĆsafŸc kaÈ dusparakoloÔjhtoc; pollÀn gĂr katĂ tä aÎtä jèroc č tän aÎtän
qeimÀna gignomènwn ân diafìroic śc eÊkäc tìpoic, ŹmiteleØc tĂc prÿtac prĹxeic katalipřn átèrwn Ľptetai tÀn katĂ jèroc č tän aÎtän qeimÀna gignomènwn; planÿmeja
dŸ kajĹper eÊkìc, kaÈ duskìlwc toØc dhloumènoic parakoloujoÜmen tarattomènhc tĺc
dianoÐac. <Hrìdotoc dà Ćpä tĺc LudÀn basileÐac ĆrxĹmenoc kaÈ mèqri tĺc KroÐsou katabĂc âpÈ KÜron eÎjèwc tän katalÔsanta tŸn KroÐsou ĆrqŸn metabaÐnei, AÊguptÐwn te
Łrqetai dihghmĹtwn kaÈ SkujikÀn kaÈ LibukÀn, tĂ màn śc Ćkìlouja dhlÀn, tĂ dà śc
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âpizhtoÔmena prosanalambĹnwn, tĂ d+śc qariestèran poiăsonta tŸn diăghsin âpeisĹgwn; diexeljÿn te prĹxeic <Ellănwn te kaÈ barbĹrwn êtesin åmoÜ diakosÐoic kaÈ eÒkosi
genomènac ân taØc trisÈn ŽpeÐroic kaÈ paragrĹyac tĺc Xèrxou fugĺc tŸn ÉstorÐan oÎ dièspase tŸn diăghsin; ĆllĂ sumbèbhke tÄ màn mÐan Ípìjesin labìnti pollĂ poiĺsai mèrh
tä ãn sÀma, tÄ dà tĂc pollĂc kaÈ oÎdàn âoikuÐac Ípojèseic proelomènú sÔmfwnon ãn
sÀma pepoihkènai.
MiŘc d+Êdèac âpimnhsjăsomai pragmatikĺc, Żn oÎdemiŘc tÀn eÊrhmènwn ľtton ân ĄpĹsaic
ÉstorÐaic zhtoÜmen, tŸn aÎtoÜ toÜ suggrafèwc diĹjesin, ŋ kèqrhtai präc tĂ prĹgmata
perÈ Án grĹfei; Ź màn <Hrodìtou diĹjesic ân Ľpasin âpieikŸc kaÈ toØc màn ĆgajoØc sunhdomènh, toØc dà kakoØc sunalgoÜsa; Ź dà JoukudÐdou diĹjesic aÎjèkastìc tic kaÈ pikrĂ
kaÈ tň patrÐdi tĺc fugĺc mnhsikakoÜsa. tĂ màn gĂr Ąmartămata âpexèrqetai kaÈ mĹla
ĆkribÀc, tÀn dà katĂ noÜn keqwrhkìtwn kajĹpax oÎ mèmnhtai, č źcper Žnagkasmènoc.
KaÈ katĂ màn tän pragmatikän tìpon ąttwn âstÈn <Hrodìtou diĂ taÜta JoukudÐdhc; katĂ dà tän lektikän tĂ màn ąttwn, tĂ dà kreÐttwn, tĂ d+Òsoc. ârÀ dà kaÈ perÈ toÔtwn, śc
ÍpeÐlhfa. Prÿth tÀn ĆretÀn gènoit+Łn, ľc qwrÈc oÎdà tÀn Łllwn tÀn perÈ toÌc lìgouc
îfelìc ti, Ź kajarĂ toØc ænìmasi kaÈ tän <Ellhnikän qaraktĺra sĳzousa diĹlektoc.
taÔthn ĆkriboÜsin Ćmfìteroi; <Hrìdotìc te gĂr tĺc >IĹdoc Łristoc kanřn JoukudÐdhc te
tĺc >AtjÐdoc. trÐthn êqei qÿran Ź kaloumènh suntomÐa; ân taÔtù dokeØ proèqein <Hrodìtou JoukudÐdhc. kaÐtoi lègoi tic Łn, śc metĂ toÜ safoÜc âxetazìmenon ŹdÌ faÐnetai tä
braqÔ; eÊ dà ĆpoleÐpoito toÔtou, pikrìn; ĆllĂ mhdàn ąttwn êstw parĂ toÜto. ânĹrgeia
metĂ taÜta tètaktai prÿth màn tÀn âpijètwn ĆretÀn; ÉkanÀc ân taÔtù katorjoÜsin Ćmfìteroi. metĂ taÔthn sunÐstatai tŸn ĆretŸn tÀn ŽjÀn te kaÈ pajÀn mÐmhsic; diďrhntai tŸn
ĆretŸn taÔthn oÉ suggrafeØc; JoukudÐdhc màn gĂr tĂ pĹjh dhlÀsai kreÐttwn, <Hrìdotoc
dà tĹ ge ćjh parastĺsai deinìteroc. metĂ taÜta aÉ tä mèga kaÈ jaumastän âkfaÐnousai tĺc kataskeuĺc ĆretaÐ; Òsoi kĆn taÔtaic oÉ suggrafeØc. épontai taÔtaic aÉ tŸn ÊsqÌn
kaÈ tän tìnon kaÈ tĂc åmoiotrìpouc dunĹmeic tĺc frĹsewc ĆretaÈ perièqousai; kreÐttwn
ân taÔtaic <Hrodìtou JoukudÐdhc. ŹdonŸn dà kaÈ peijř kaÈ tèryin kaÈ tĂc åmoiogeneØc
ĆretĂc eÊsfèretai makrÄ JoukudÐdou kreÐttonac <Hrìdotoc. tĺc dà frĹsewc tÀn ænomĹtwn tä màn katĂ fÔsin <Hrìdotoc âzălwke, tä dà deinän JoukudÐdhc. leÐpei pasÀn ân
lìgoic ĆretÀn Ź kuriwtĹth tä prèpon; taÔthn å <Hrìdotoc ĆkriboØ mŘllon č JoukudÐdhc; åmoeidŸc gĂr oÝtoc ân pŘsi, kĆn taØc dhmhgorÐaic mŘllon č taØc dihgăsesin; âmoÈ
mèntoi kaÈ tÄ filtĹtú KaikilÐú dokeØ tĂ ânjumămata aÎtoÜ mĹlista mimăsasjaÐ te kaÈ
zhlÀsai Dhmosjènhc. ŞIna dà sunelřn eÒpw, kalaÈ màn aÉ poiăseic Ćmfìterai (oÎ gĂr
Ńn aÊsqunjeÐhn poiăseic aÎtĂc lègwn), diafèrousi dà katĂ toÜto mĹlista Ćllălwn, íti
tä màn <Hrodìtou kĹlloc Élarìn âsti, foberän dà tä JoukudÐdou. Ćpìqrh taÜta eÊrĺsjai
perÈ toÔtwn tÀn suggrafèwn, pollÀn kaÈ Łllwn ânìntwn lègesjai, perÈ Án kaÈ éteroc
êstai kairìc.

A tarsosi Hermogenés, aki a Kr.u. II. században írt szónoklattani munkáival az ékesszólás tanításának a bizánci korig meghatározó irányt szabott, Hérodotos ión nyelvjárására
a poikÐlh jelzőt használta.
<EkataØos dà å Milăsioc, par+oÝ dŸ mĹlista šfèlhtai å <Hrìdotoc, kajaräc mèn âsti
kaÈ safăc, ân dè tisi kaÈ ŹdÌc oÎ metrÐwc; tň dialèktú dà ĆkrĹtú >IĹdi kaÈ oÎ memigmènù
qrhsĹmenoc oÎdà katĂ tän <Hrìdoton poikÐlù.
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Az ión nyelvjárás néhány sajátossága
Hérodotosnál az attikai nyelvjáráshoz képest
1. Néhány szóban a tenuis és az aspirata mássalhangzó felcserélődhet.
2. A praepositiók akár elisióban, akár praeverbiumként nem aspirálódnak aspiráták
előtt.
3. p helyett k áll bizonyos adverbiumokban és pronomen indefinitumokban.
4. Kettős sigma (ss) áll ott, ahol az attikaiban tt.
5. ai áll a helyett; ei áll e helyett; e áll ei helyett; ou áll o helyett; w áll ou helyett; w áll
au helyett.
6. A hérodotosi krasis sajátossága, hogy âmèo aÎtoÜ-ból âmewutoÜ, sèo aÎtoÜ-ból sewutoÜ, å aÎtìc-ból śutìc, tšutì stb. lesz.
7. Az eia és eioc végű főnevekben, illetve melléknevekben nyújtás és diairesis hatására
hih, ill. hioc áll. Ugyanez a jelenség igéknél is előfordul.
8. A pronomen reflexivum összevonása során eau helyett ewu áll.
9. Az alpha tövű főnévragozásban a pl. dat. -aic ragja helyett általában -ùsi áll, a pl.
gen.-ban az összevont w helyett ew áll.
10. Az alpha purum helyett gyakorta h áll. Ilyen esetben az alpha tövű főnévragozás
singularisában mindvégig h áll, az -eia végűeknél csak a sg. gen.-ban és dat.-ban jelenik
meg az h.
11. Az omikron tövű névszóragozásban a pl. dat.-ban -oic helyett -oisi áll.
12. Az alpha és omikron tövű névszóragozás attikaiban összevont alakjai összevonás
nélkül képeztetnek.
13. A basileÔc, naÜc, illetve a pìlic ragozása metathesis előtti, a dat.-ban összevonás
illetve a tővégi i kiesése előtti állapotot mutat esetleges magánhangzó-rövidüléssel.
14. Az -ec, és -u tövű fő-és melléknevek összevonás előtti állapotot mutatnak.
15. A -klĺc végű tulajdonnevek genitivusa -kleouc helyett -kleoc.
16. Az -w végű tulajdonnevek acc.-a -w helyett -oun.
17. A pronomen possessivum sg.1. személye, valamint a pronomen relativum sg. gen.-a
összevonást nem mutat.
18. A pronomen personale sg.2. személy dat.-a soÐ helyett toÐ, a sg. 3. személy acc.-a
aÎtìn helyett mÐn, dat.-a aÎtÄ/aÎtň helyett oÙ.
19. A pronomen personale pl.1., 2., és az attikaiban jobbára visszaható jelentésű 3.
(sfeØc) személyek acc.-ban és gen.-ban az attikaival szemben összevonást nem mutatnak. A neutrumban aÎtĹ helyett sfèa, az aÎtoØc, aÎtaØc helyett sfÐ, a reflexív áautoØc,
áautaØc helyett sfÐsi áll.
20. A pronomen relativum sg. és pl. nom.-ban csak neutrumban, ugyanakkor mindhárom nem további eseteiben kezdő t jelenik meg.
21. A határozott névelő néhol őrzi még eredeti mutató névmási jelentését.
22. Az augmentum temporale, valamint a reduplicatio nem jelenik meg az eredetileg
¯-val illetve *s > h-val kezdődő igéknél, tehát az attikai eÊ- augmentált / reduplikált
alakkal ellentétben az igealak elején nincs változás. Kivétel pl.: eÚqon.
23. Az attikai mássalhangzós tövek passzív pf. pl. 3. alakok körülírt képzésével ellentétben a sonans n a-vá alakul tai és to végződések előtt minden ige passzív pr. és praet. pf.
˚
pl. 3. személyeiben
(a tő végén álló hosszú magánhangzó megrövidül, a K- és P-hang
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aspirálódik), valamint a mi-végű igék passzív pr. ipf.ű pl. 3. személyében és minden
mediális és passiv optativusi alakban.
24. A passivum és a medium sg. 2. személyében az attikaiban összevont kötőhangzó,
személyrag (ù / ei illetve ou) összevonatlanul állhat (eai illetve eo). A med. aor. sg. 2.
személy -w összevonást nem mutat, így -ao.
25. A mi-végű igék, valamint ezek ragozását analogikusan követő igék ao. 2. coni.-ban
az összevont -À helyett az összevonatlan -èw áll.
26. A participiumok és az -èw végű valódi magánhangzón végződő tövek az imperfecta actióban szinte kivétel nélkül mellőzik az attikaiban jellemző magánhangzóösszevonásokat. Összevonás az èw-végű igéknek csak azokban az alakjaiban figyelhető
meg, ahol egy további magánhangzó áll a végződés előtt. Az eo és eou eu-vá vonatik
össze poieÜsi, poieÜntec mintájára.
27. A tÐjhmi, Ñsthmi, dÐdwmi valamint – hangsúlyozásbéli sajátosságokkal – a Ñhmi ige az
-èw, -Ĺw, -ìw-végű igék képzésének analógiájára a pr. ipf. sg. 2. és pl. 2., 3. személyeket
thematikusan képezi.
28. A deÐknumi típusú igék a pl. 3. személyt thematikusan képezik, tehát végződésük
-ousi.

A könnyebb hivatkozás végett a Hérodotos-szemelvények közül az első három mondatait – kerek zárójelben – folyamatos sorszámozással láttuk el. Ezen számokra utalnak a
jegyzetek.
A jegyzetekben kötőjellel választottuk el a szemelvényekből kiemelt ión alakokat attikai megfelelőiktől. Az i. (ión alak) rövidítéssel jelöltük meg azokat a szavakat, amelyek
nem jellemzőek az attikai prózára, illetve költői, vagy sajátos hérodotosi alakok. Ilyen
esetekben az értelmileg, alakilag legközelebb álló attikai alakot adtuk meg. Az ión nyelvjárás vonatkozó sajátosságára arab számmal utalunk. Az első három szemelvény esetében
igyekeztünk minden ión alakot (a Homéros idézeteket kivéve) átírni.
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I. A mű bevezetése
(1) <Hrodìtou <Alikarnassèoc ÉstorÐhc Ćpìdexic ąde, śc măte tĂ genìmena âx Ćnjrÿpwn tÄ qrìnú âxÐthla gènhtai, măte êrga megĹla te kaÈ jwmastĹ, tĂ màn ŞEllhsi,
tĂ dà barbĹroisi Ćpodeqjènta, Ćklèa gènhtai, tĹ te Łlla kaÈ di+Żn aÊtÐhn âpolèmhsan
Ćllăloisi.
(2) Persèwn mèn nun oÉ lìgioi FoÐnikac aÊtÐouc fasÈ genèsjai tĺc diaforĺc; toÔtouc gĹr,
Ćpä tĺc >Erujrĺc kaleomènhc jalĹsshc Ćpikomènouc âpÈ tănde tŸn jĹlassan kaÈ oÊkăsantac toÜton tän qÀron tän kaÈ nÜn oÊkèousi, aÎtÐka nautilÐùsi makrňsi âpijèsjai,
Ćpaginèontac dà fortÐa AÊgÔptiĹ te kaÈ >AssÔria tň te Łllù qÿrù âsapiknèesjai kaÈ
dŸ kaÈ âc ŮArgoc; tä dà ŮArgoc toÜton tän qrìnon proeØqe Ľpasi tÀn ân tň nÜn <EllĹdi
kaleomènù qÿrù. (3) >Apikomènouc dà toÌc FoÐnikac âc dŸ tä ŮArgoc toÜto diatÐjesjai
tän fìrton. (4) Pèmptù dà č éktù Źmèrù Ćp+ľc ĆpÐkonto, âxempolhmènwn sfi sqedän
pĹntwn, âljeØn âpÈ tŸn jĹlassan gunaØkac Łllac te pollĂc kaÈ dŸ kaÈ toÜ basilèoc jugatèra; tä dè oÉ oÖnoma eÚnai, katĂ tšutä tä kaÈ ŞEllhnec lègousi, >IoÜn tŸn >InĹqou.
(5) TaÔtac stĹsac katĂ prÔmnhn tĺc neäc šnèesjai tÀn fortÐwn tÀn sfi łn jumäc mĹlista, kaÈ toÌc FoÐnikac diakeleusamènouc årmĺsai âp+aÎtĹc. (6) TĂc màn dŸ plèonac
tÀn gunaikÀn ĆpofugeØn, tŸn dà >IoÜn sÌn Łllùsi Ąrpasjĺnai; âsbalomènouc dà âc tŸn
nèa oÒqesjai Ćpoplèontac âp+AÊgÔptou.
(7) OÕtw màn >IoÜn âc AÒgupton Ćpikèsjai lègousi Pèrsai, oÎk śc ŞEllhnec, kaÈ tÀn
ĆdikhmĹtwn prÀton toÜto Łrxai; metĂ dà taÜta <Ellănwn tinĹc (oÎ gĂr êqousi toÖnoma
Ćphgăsasjai) fasÈ tĺc FoinÐkhc âc TÔron prossqìntac ĄrpĹsai toÜ basilèoc tŸn jugatèra EÎrÿphn; eÒhsan d+Ńn oÝtoi Krĺtec. (8) TaÜta màn dŸ Òsa präc Òsa sfi genèsjai;
metĂ dà taÜta ŞEllhnac aÊtÐouc tĺc deutèrhc ĆdikÐhc genèsjai. (9) Kataplÿsantac gĂr
makrň nhñ âc AÚĹn te tŸn KolqÐda kaÈ âpÈ FŘsin potamìn, ânjeÜten, diaprhxamènouc kaÈ
tŠlla tÀn eÑneken ĆpÐkato, ĄrpĹsai toÜ basilèoc tŸn jugatèra MhdeÐhn. (10) Pèmyanta dà tän Kìlqwn basilèa âc tŸn <EllĹda kăruka aÊtèein te dÐkac tĺc Ąrpagĺc kaÈ
ÉstorÐhc-ÉstorÐac 10.
Ćpìdexic-Ćpìdeixic 5.
1 <Alikarnassèoc-<Alikarnassèwc 13.
jwmastĹ-jaumastĹ 5.
barbĹroisi-barbĹroic 11.
Ćpodeqjènta-Ćpodeiqjènta 5.
aÊtÐhn-aÊtÐan 10.
Ćllăloisi-Ćllăloic 11.
2 Persèwn-PersÀn 9. diaforĺc-diaforŘc
10. >Erujrĺc-’ErujrŘc 10. kaleomènhc-kaloumènhc 26. jalĹsshc-jalĹtthc 4. Ćpikomènouc-Ćfikomènouc 2.
jalĹssan-jalĹttan 4.
oÊkèousi-oÊkoÜsi 26.
nautilÐùsi
Ćpaginèontac i.-ĆpĹgontac
qÿrù-qÿrø 10.
âsapimakrňsi-nautilÐaic makraØc 9.
knèesjai-eÊsafikneØsjai 2./5./26.
âc-eÊc 5.
kaleomènù-kaloumènù 26.
qÿrù-qÿrø
10.
3 Ćpikomènouc-Ćfikomènouc 2.
âc-eÊc 5.
4 Źmèrù-Źmèrø 10.
Ćp’ ľc ĆpÐkonto-Ćf’ ľc ĆfÐkonto 2.
sfÐ-aÎtoØc 19.
jalĹssan-jalĹttan 4.
basilèoc-basilèwc
13.
oÉ-aÎtň 18.
oÖnoma-înoma 5.
tšutì-taÎtì 8.
>IoÜn->Iÿ 16.
5 neìc-nèwc
13.
šnèesjai-šneØsjai 26.
sfÐ-aÎtoØc 19.
6 plèonac i.-pleÐonac >IoÜn->Iÿ 16.
Łllùsi-Łllaic 9.
âsbalomènouc-eÊsbalomènouc 5.
âc-eÊc 5.
nèa-naÜn 13.
7
>IoÜn->Iÿ 16.
âc-eÊc 5.
Ćpikèjsai-Ćfikèsjai 2.
Ćphgăsasjai-Ćfhgăsasjai 2.
âc-eÊc 5. basilèoc-basilèwc 13.
8 sfÐ-aÎtoØc 19. deutèrhc ĆdikÐhc-deutèrac ĆdikÐac
10.
9 kataplÿsantac i.-katapleÔsantac.
makrň-makrŤ 10.
âc-eÊc 5.
ânjeÜten-ânteÜjen 1.
diaprhxamènouc-diapraxamènouc 10.
tÀn-Án 20.
eÑneken-éneka 5.
ĆpÐkato-Ćfigmènoi ősan 2./23.
basilèoc-basilèwc 13.
MhdeÐhn-MhdeÐan 10.
10
âc-eÊc 5.
aÊtèein-aÊteØn 26.
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Ćpaitèein tŸn jugatèra; toÌc dà ÍpokrÐnasjai śc oÎdà âkeØnoi >IoÜc tĺc >ArgeÐhc êdosĹn
sfi dÐkac tĺc Ąrpagĺc; oÎdà Ân aÎtoÈ dÿsein âkeÐnoisi.
(11) Deutèrù dà lègousi geneň metĂ taÜta >Alèxandron tän PriĹmou Ćkhkoìta taÜta âjelĺsaÐ oÉ âk tĺc <EllĹdoc di+Ąrpagĺc genèsjai gunaØka, âpistĹmenon pĹntwc íti oÎ
dÿsei dÐkac; oÎdà gĂr âkeÐnouc didìnai. (12) OÕtw dŸ ĄrpĹsantoc aÎtoÜ <Elènhn, toØsi
ŞEllhsi dìxai prÀton pèmyantac Ćggèlouc Ćpaitèein te <Elènhn kaÈ dÐkac tĺc Ąrpagĺc
aÊtèein. (13) ToÌc dà proðsqomènwn taÜta profèrein sfi MhdeÐhc tŸn Ąrpagăn, śc oÎ
dìntec aÎtoÈ dÐkac oÎdà âkdìntec Ćpaiteìntwn bouloÐatì sfi par+Łllwn dÐkac gÐnesjai.
(14) Mèqri màn Ân toÔtou ĄrpagĂc moÔnac eÚnai par+Ćllălwn, tä dà Ćpä toÔtou ŞEllhnac dŸ megĹlwc aÊtÐouc genèsjai; protèrouc gĂr Łrxai strateÔesjai âc tŸn >AsÐhn č
sfèac âc tŸn EÎrÿphn. (15) Tä mèn nun ĄrpĹzein gunaØkac ĆndrÀn ĆdÐkwn nomÐzein êrgon
eÚnai, tä dà Ąrpasjeisèwn spoudŸn poiăsasjai timwrèein Ćnoătwn, tä dà mhdemÐan žrhn
êqein Ąrpasjeisèwn swfrìnwn; dĺla gĂr dŸ íti, eÊ mŸ aÎtaÈ âboÔlonto, oÎk Ńn ŹrpĹzonto. (16) Sfèac màn dŸ toÌc âk tĺc >AsÐhc lègousi Pèrsai Ąrpazomènwn tÀn gunaikÀn
lìgon oÎdèna poiăsasjai, ŞEllhnac dà LakedaimonÐhc eÑneken gunaikäc stìlon mègan
sunageØrai kaÈ êpeita âljìntac âc tŸn >AsÐhn tŸn PriĹmou dÔnamin kateleØn. (17) >Apä toÔtou aÊeÈ Źgăsasjai tä <Ellhnikän sfÐsi eÚnai polèmion. (18) TŸn gĂr >AsÐhn kaÈ
tĂ ânoikèonta êjnea bĹrbara oÊkhioÜntai oÉ Pèrsai, tŸn dà EÎrÿphn kaÈ tä <Ellhnikän
Źgèatai keqwrÐsjai.
(19) OÕtw màn Pèrsai lègousi genèsjai, kaÈ diĂ tŸn >IlÐou Ľlwsin eÍrÐskousi sfÐsi âoÜsan tŸn ĆrqŸn tĺc êqjrhc tĺc âc toÌc ŞEllhnac. (20) PerÈ dà tĺc >IoÜc oÎk åmologèousi
Pèrsùsi oÕtw FoÐnikec; oÎ gĂr Ąrpagň sfèac qrhsamènouc lègousi ĆgageØn aÎtŸn âc
AÒgupton, Ćll+śc ân tÄ ŮArgeð âmÐsgeto tÄ nauklărú tĺc neìc; âpeÈ dà êmaje êgkuoc
âoÜsa, aÊdeomènh toÌc tokèac, oÕtw dŸ âjelontŸn aÎtŸn toØsi FoÐnixi sunekplÀsai, śc
Ńn mŸ katĹdhloc gènhtai. (21) TaÜta mèn nun Pèrsai te kaÈ FoÐnikec lègousi. (22) >Egř dà perÈ màn toÔtwn oÎk êrqomai ârèwn śc oÕtwc č Łllwc kwc taÜta âgèneto, tän
dà oÚda aÎtäc prÀton ÍpĹrxanta ĆdÐkwn êrgwn âc toÌc ŞEllhnac, toÜton shmănac probăsomai âc tä prìsw toÜ lìgou, åmoÐwc mikrĂ kaÈ megĹla Łstea Ćnjrÿpwn âpexiÿn.

>ArgeÐhc->ArgeÐac 10.
sfÐ-aÎtoØc 19.
Ân-oÞn 5.
âkeÐĆpaitèein-ĆpaiteØn 26.
noisi-âkeÐnoic 11.
11 deutèrù-deutèrø 10.
geneň-geneŤ 10.
oÉ-aÎtÄ 18.
12
Ćpaitèein-ĆpaiteØn 26.
aÊtèein-aÊteØn 26.
13 sfÐ-aÎtoØc 19.
MhtoØsi-toØc 11.
deÐhc-MhdeÐac 10. Ćpaiteìntwn-ĆpaitoÔntwn 26. bouloÐato-boÔlointo 23. sfÐ-aÎtoØc
19.
gÐnesjai i.-gÐgnesjai.
14 Ân-oÞn 5.
moÔnac-mìnac 5.
âc-eÊc 5.
>AsÐhn->AsÐan 10. sfèac-sfŘc 19.
15 Ąrpasjeisèwn-ĄrpasjeisÀn 9. timwrèein-timwreØn
26.
žrhn-žran 10.
Ąrpasjeisèwn-ĄrpasjeisÀn 9.
dĺla gĂr dă i.-dĺlon gĂr dă.
16 sfèac-sfŘc 19.
>AsÐhc->AsÐac 10.
LakedeimonÐhc-LakedeimonÐac 10.
eÑneken-éneka 5.
âc-eÊc 5.
>AsÐhn->AsÐan 10.
kateleØn-kajeleØn 2.
17 aÊeÐ-ĆeÐ 5.
sfÐsi-áautoØc 19.
18 >AsÐhn->AsÐan 10. ânoikèonta-ânoikoÜnta 26. êjnea-êjnh 14.
oÊkhioÜntai-oÊkeioÜntai 7./26.
Źgèatai-Źghmènoi eÊsÐn 23.
19 sfÐsi-áautoØc 19. âoÜsan-oÞsan 26.
êqjrhc-êqjrac 10.
âc-eÊc 5.
20 åmologèousi-åmologoÜsi 26.
Pèrsùsi-Pèrsaic 9. sfèac-sfŘc 19. âc-eÊc 5. âmÐsgeto i.-âmeignÔeto neìc-nèwc 13.
âoÜsa-oÞsa 26. aÊdeomènh-aÊdoumènh 26. toØsi-toØc 11. sunekplÀsai i.-sunekpleÜsai.
22 êrqomai ârèwn-êrqomai ârÀn 26. kÿc-pÿc 3. âc-eÊc 5. Łstea-Łsth 14.
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(23) TĂ gĂr tä pĹlai megĹla łn, tĂ pollĂ aÎtÀn smikrĂ gègone; tĂ dà âp+âmèo łn megĹla, prìteron łn smikrĹ. (24) TŸn ĆnjrwphÐhn Ân âpistĹmenoc eÎdaimonÐhn oÎdamĂ
ân tšutÄ mènousan, âpimnăsomai Ćmfotèrwn åmoÐwc.

II. Helené Egyiptomban
(1) ToÔtou dà âkdèxasjai tŸn basilhÐhn êlegon Łndra MemfÐthn, tÄ katĂ tŸn tÀn <Ellănwn glÀssan oÖnoma Prwtèa eÚnai. (2) ToÜ nÜn tèmenoc êsti ân Mèmfi kĹrta kalìn
te kaÈ eÞ âskeuasmènon, toÜ <HfaisteÐou präc nìton Łnemon keÐmenon. (3) Perioikèousi
dà tä tèmenoc toÜto FoÐnikec TÔrioi, kalèetai dà å qÀroc oÝtoc å sunĹpac TurÐwn Stratìpedon. (4) ŮEsti dà ân tÄ temèneð toÜ Prwtèoc Érän tä kalèetai XeÐnhc >AfrodÐthc.
(5) SumbĹllomai dà toÜto tä Érän eÚnai <Elènhc tĺc TundĹrew, kaÈ tän lìgon Ćkhkořc śc diaităjh <Elènh parĂ Prwtèð, kaÈ dŸ kaÈ íti XeÐnhc >AfrodÐthc âpÿnumìn âsti;
ísa gĂr Łlla >AfrodÐthc ÉrĹ âsti, oÎdamÀc XeÐnhc âpikalèetai.
(6) ŮElegon dè moi oÉ Érèec Éstorèonti tĂ perÈ <Elènhn genèsjai Áde. (7) >Alèxandron
ĄrpĹsanta <Elènhn âk SpĹrthc Ćpoplèein âc tŸn áwutoÜ; kaÐ min, śc âgèneto ân tÄ AÊgaÐú, âxÀstai Łnemoi âkbĹllousi âc tä AÊgÔption pèlagoc, ânjeÜten dè (oÎ gĂr ĆnÐei
tĂ pneÔmata) Ćpiknèetai âc AÒgupton kaÈ AÊgÔptou êc te tä nÜn Kanwbikän kaleìmenon
stìma toÜ NeÐlou kaÈ âc TariqhÐac. (8) ßHn dà âpÈ tĺc Žiìnoc, tä kaÈ nÜn âsti, <Hraklèoc Érìn, âc tä čn katafugřn oÊkèthc íteo Ân Ćnjrÿpwn âpibĹlhtai stÐgmata ÉrĹ,
áwutän didoÌc tÄ jeÄ, oÎk êxesti toÔtou Ľyasjai; å nìmoc oÝtoc diatelèei âřn ímoioc tä
mèqri âmèo Ćp+Ćrqĺc. (9) ToÜ Ân dŸ >AlexĹndrou Ćpistèatai jerĹpontec pujìmenoi tän
perÈ tä Érän êqonta nìmon, Ékètai dà Ézìmenoi toÜ jeoÜ kathgìreon toÜ >AlexĹndrou, boulìmenoi blĹptein aÎtìn, pĹnta lìgon âxhgeìmenoi śc eÚqe perÈ tŸn <Elènhn te kaÈ tŸn âc
Menèlewn ĆdikÐhn; kathgìreon dà taÜta prìc te toÌc Érèac kaÈ tän toÜ stìmatoc toÔtou
fÔlakon, tÄ oÖnoma łn JÀnic.
(10) >AkoÔsac dà toÔtwn å JÀnic pèmpei tŸn taqÐsthn âc Mèmfin parĂ Prwtèa ĆggelÐhn lègousan tĹde; ŞHkei xeØnoc, gènoc màn Teukrìc, êrgon dà Ćnìsion ân tň <EllĹdi

24 ĆnjrwphÐhn-ĆnjrwpeÐan 7. Ân-oÞn 5. eÎdaimonÐhn-eÎdaimonÐan
23 âmèo-âmoÜ 17.
II. 1 basilhÐhn-basileÐan 7./10. tÄ-Å 20. glÀssan-glÀttan
10. tšutÄ-taÎtÄ 8.
4. oÖnoma-înoma 5.
2 toÜ-toÔtou 21. kĹrta i.-mĹla
3 perioikèousi-perioikoÜsi
26.
kalèetai-kaleØtai 26.
4 Prwtèoc-Prwtèwc 13.
Érìn i.-Éerìn
tì-í 20.
kaleètai-kaleØtai 26.
XeÐnhc-Xènhc 5.
5 Érìn i.-Éerìn.
XeÐnhc-Xènhc 5.
ÉrĹ
i.-ÉerĹ.
XeÐnhc-Xènhc 5.
âpikalèetai-âpikaleØtai 26.
6 Érèec i.-ÉereØc 13.
Éstorèonti-ÉstoroÜnti 26.
7 Ćpoplèein-ĆpopleØn 26.
âc-eÊc 5.
áwutoÜ-áautoÜ 8.
mÐn-aÎtìn 18.
âc-eÊc 5.
ânjeÜten-ânteÜjen 1.
Ćpiknèetai-ĆfikneØtai 2./26.
âc-eÊc
5.
kaleìmenon-kaloÔmenon 26.
âc-eÊc 5.
TariqhÐac-TariqeÐac 7.
8 Žiìnoc
i.-đìnoc.
tì-toÜto 21.
<Hraklèoc-<Hraklèouc 15
Érìn i.-Éerìn.
âc tì-eÊc í 20.
íteo Ân-ítou/oÝtinoc oÞn 17. ÉrĹ i.-ÉerĹ. áwutìn-áautìn 8. diatelèei-diateleØ 26. âÿn-žn 26. âmèo-èmoÜ 17.
9 Ân-oÞn 5. Ćpistèatai-ĆfÐstantai 2./23. Érìn i.-Éerìn.
kathgìreon-kathgìroun 26. âxhgeìmenoi-âxhgoÔmenoi 26. âc-eÊc 5. ĆdikÐhn-ĆdikÐan
10. kathgìreon-kathgìroun 26. Érèac i.-Éerèac. tÄ-Å 20. oÖnoma-înoma 5.
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âxergasmènoc; xeÐnou gĂr toÜ áwutoÜ âxapatăsac tŸn gunaØka aÎtăn te taÔthn Łgwn ąkei kaÈ pollĂ kĹrta qrămata, Ípä Ćnèmwn âc gĺn tŸn sŸn ĆpeneiqjeÐc. (11) Kìtera
dĺta toÜton âÀmen Ćsinèa âkplèein č Ćpelÿmeja tĂ êqwn łlje? (12) >Antipèmpei präc
taÜta å PrwteÌc lègonta tĹde; ŮAndra toÜton, ístic kotè âsti, Ćnìsia ârgasmènon xeØnon
tän áwutoÜ sullabìntec ĆpĹgete par+âmè, Ñna eÊdèw í ti kotà kaÈ lèxei.
(13) >AkoÔsac dà taÜta å JÀnic sullambĹnei tän >Alèxandron kaÈ tĂc nèac aÎtoÜ katÐsqei; metĂ dà aÎtìn te toÜton Ćnăgage âc Mèmfin kaÈ tŸn <Elènhn te kaÈ tĂ qrămata,
präc dà kaÈ toÌc Ékètac. (14) >Anakomisjèntwn dà pĹntwn, eÊrÿta tän >Alèxandron å
PrwteÌc tÐc eÒh kaÈ åkìjen plèoi. (15) <O dè oÉ kaÈ tä gènoc katèlexe kaÈ tĺc pĹtrhc
eÚpe tä oÖnoma kaÈ dŸ kaÈ tän plìon Ćphgăsato åkìjen plèoi. (16) MetĂ dà å PrwteÌc
eÊrÿta aÎtän åkìjen tŸn <Elènhn lĹboi; planwmènou dà toÜ >AlexĹndrou ân tÄ lìgú
kaÈ oÎ lègontoc tŸn ĆlhjeÐhn, ćlegqon oÉ genìmenoi Ékètai âxhgeìmenoi pĹnta lìgon toÜ
Ćdikămatoc. (17) Tèloc dà dă sfi lìgon tìnde âkfaÐnei å PrwteÔc, lègwn íti; >Egř eÊ
mŸ perÈ polloÜ Źgeìmhn mhdèna xeÐnwn kteÐnein, ísoi Íp+Ćnèmwn ćdh Ćpolamfjèntec łljon âc qÿrhn tŸn âmăn, âgř Łn se Ípàr toÜ ŞEllhnoc âteisĹmhn, íc, Â kĹkiste ĆndrÀn,
xeinÐwn tuqřn êrgon Ćnosiÿtaton ârgĹsao. (18) ParĂ toÜ sewutoÜ xeÐnou tŸn gunaØka
łljec; kaÈ mĹla taÜtĹ toi oÎk ćrkese, Ćll+Ćnapterÿsac aÎtŸn oÒqeai êqwn âkklèyac.
(19) KaÈ oÎdà taÜtĹ toi moÜna ćrkese, ĆllĂ kaÈ tĂ oÊkÐa toÜ xeÐnou keraòsac ąkeic.
(20) NÜn Ân, âpeidŸ perÈ polloÜ ąghmai mŸ xeinoktonèein, gunaØka màn taÔthn kaÈ tĂ
qrămata oÖ toi proăsw ĆpĹgesjai, Ćll+aÎtĂ âgř tÄ ŞEllhni xeÐnú fulĹxw, âc ç Ńn
aÎtäc âljřn âkeØnoc Ćpagagèsjai âjèlù; aÎtän dè se kaÈ toÌc soÌc sumplìouc triÀn Źmerèwn proagoreÔw âk tĺc âmĺc gĺc âc Łllhn tinĂ metormÐzesjai, eÊ dà mă, Ľte polemÐouc
perièyesjai.
(21) <Elènhc màn taÔthn Łpixin parĂ Prwtèa êlegon oÉ Érèec genèsjai. (22) Dokèei dè
moi kaÈ ŞOmhroc tän lìgon toÜton pujèsjai; Ćll+, oÎ gĂr åmoÐwc âc tŸn âpopoiÐhn eÎprepŸc łn tÄ átèrú tÄ per âqrăsato, âc ç metĺke aÎtìn, dhlÿsac śc kaÈ toÜton âpÐstaito
tän lìgon. (23) Dĺlon dè, katĹ per âpoÐhse ân >IliĹdi (kaÈ oÎdamň Łllù Ćnepìdise

ĆggelÐhn-ĆggelÐan 10.
xeØnoc-xènoc 5.
âxergasmènoc-âxeirgasmènoc 22.
10 âc-eÊc 5.
xeÐnou-xènou 5.
áwutoÜ-áautoÜ 8.
kĹrta i.-mĹla
âc-eÊc 5.
11 kìtera-pìtera
Ćsinèa-Ćsinĺ 14.
âkplèein-âkpleØn 26.
Ćpelÿmeja-Ćfelÿmeja 2.
tĹ-Ľ 20.
3.
12 kotè-potè 2.
ârgasmènon-eÊrgasmènon 22.
xeØnon-xènon 5.
áwutoÜ-áautoÜ 8.
eÊdèw-eÊdÀ 25.
kotè-potè 2.
13 nèac-naÜc 13.
âc-eÊc 5.
14 eÊrÿta-ârÿta
5. åkìjen-åpìjen 3.
15 oÉ-aÎtÄ 18.
pĹtrhc-pĹtrac 10.
oÖnoma-înoma 5.
plìon-ploÜn 12. Ćphgăsato-Ćfhgăsato 2. åkìjen-åpìjen 3.
16 eÊrÿta-ârÿta 5.
åkìjen-åpìjen 3. ĆlhjeÐhn-Ćlăjeian 10. âxhgeìmenoi-âxhgoÔmenoi 26.
17 sfÐ-aÎtoØc
19. Źgeìmhn-ŹgoÔmhn 26. xeÐnwn-xènwn 5. Ćpolamfjèntec i.-Ćpolhfjèntec âc-eÊc 5.
qÿrhn-qÿran 10. xeinÐwn-xenÐwn 5. ârgĹsao-eÊrgĹsw 22./24.
18 sewutoÜ-seautoÜ
8.
xeÐnou-xènou 5.
toÐ-soÐ 18.
oÒqeai-oÒqù 24.
19 toÐ-soÐ 18.
moÜna-mìna
5.
xeÐnou-xènou 5.
keraòsac i.-keÐrac.
20 Ân-oÞn 5.
xeinoktonèein-xenoktoneØn
5./26.
xeÐnú-xènú 5.
âc í i.-éwc
sumplìouc-sumploÜc 12.
Źmerèwn-ŹmerÀn 9.
âc-eÊc 5.
21 Łpixin-Łfixin 2. Érèec i.-ÉereØc 13.
22 dokèei-dokeØ 26. âc-eÊc 5.
âpopoiÐhn-âpopoiÐan 10. tÄ per-Åper 20. âc-eÊc 5.
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áwutìn) plĹnhn tŸn >AlexĹndrou, śc ĆphneÐqjh Łgwn <Elènhn tň te dŸ Łllù plazìmenoc kaÈ śc âc SidÀna tĺc FoinÐkhc ĆpÐketo. (24) >Epimèmnhtai dà aÎtoÜ ân Diomădeoc
>AristhÐù; lègei dà tĂ êpea Áde;
ênj+êsan oÉ pèploi pampoÐkiloi, êrga gunaikÀn
SidonÐwn, tĂc aÎtäc >Alèxandroc jeoeidŸc
ćgage SidonÐhjen, âpiplřc eÎrèa pìnton,
tŸn ådän Żn <Elènhn per Ćnăgagen eÎpatèreian.
(25) >Epimèmnhtai dà kaÈ ân >OdusseÐù ân toØsde toØsi êpesi;
toØa Diäc jugĹthr êqe fĹrmaka mhtiìenta,
âsjlĹ, tĹ oÉ PolÔdamna pìren JÀnoc parĹkoitic
AÊguptÐh, tň pleØsta fèrei zeÐdwroc Łroura
fĹrmaka, pollĂ màn âsjlĂ memigmèna, pollĂ dà lugrĹ.
(26) KaÈ tĹde étera präc Thlèmaqon Menèlewc lègei;
AÊgÔptú m+êti deÜro jeoÈ memaÀta nèesjai
êsqon, âpeÈ oÖ sfin êrexa telhèssac ákatìmbac.
(27) >En toÔtoisi toØsi êpesi dhloØ íti ŽpÐstato tŸn âc AÒgupton >AlexĹndrou plĹnhn;
åmourèei gĂr Ź SurÐh AÊgÔptú, oÉ dà FoÐnikec, tÀn âsti Ź Sidÿn, ân tň SurÐù oÊkèousi.
(28) KatĂ taÜta dà tĂ êpea kaÈ tìde tä qwrÐon oÎk ąkista ĆllĂ mĹlista dhloØ íti
oÎk <Omărou tĂ KÔpria êpeĹ âsti Ćll+Łllou tinìc; ân màn gĂr toØsi KuprÐoisi eÒrhtai śc tritaØoc âk SpĹrthc >Alèxandroc ĆpÐketo âc tä ŮIlion Łgwn <Elènhn, eÎaèð te
pneÔmati qrhsĹmenoc kaÈ jalĹssù leÐù; ân dà >IliĹdi lègei śc âplĹzeto Łgwn aÎtăn.
(29) ŞOmhroc mèn nun kaÈ tĂ KÔpria êpea qairètw.
(30) EÊromènou dè meo toÌc Érèac eÊ mĹtaion lìgon lègousi oÉ ŞEllhnec tĂ perÈ ŮIlion
genèsjai č oÖ, êfasan präc taÜta tĹde, ÉstorÐùsi fĹmenoi eÊdènai par+aÎtoÜ Menèlew.
(31) >EljeØn màn gĂr metĂ tŸn <Elènhc ĄrpagŸn âc tŸn TeukrÐda gĺn <Ellănwn stratiŸn pollŸn bohjèousan Menèleú; âkbŘsan dà âc gĺn kaÈ ÉdrujeØsan tŸn stratiŸn pèmpein
âc tä ŮIlion Ćggèlouc, sÌn dè sfi Êènai kaÈ aÎtän Menèlewn. (32) ToÌc d+âpeÐte âseljeØn
âc tä teØqoc, Ćpaitèein <Elènhn te kaÈ tĂ qrămata tĹ oÉ oÒqeto klèyac >Alèxandroc, tÀn
te ĆdikhmĹtwn dÐkac aÊtèein. (33) ToÌc dà TeukroÌc tän aÎtän lìgon lègein tìte kaÈ
metèpeita, kaÈ æmnÔntac kaÈ ĆnwmotÐ, mŸ màn êqein <Elènhn mhdà tĂ âpikaleìmena qrămata, Ćll+eÚnai aÎtĂ pĹnta ân AÊgÔptú, kaÈ oÎk Ńn dikaÐwc aÎtoÈ dÐkac Ípèqein tÀn
PrwteÌc å AÊgÔptioc basileÌc êqei. (34) OÉ dà ŞEllhnec katagelŘsjai dokèontec Íp+
aÎtÀn oÕtw dŸ âpoliìrkeon, âc ç âxeØlon. (35) <EloÜsi dà tä teØqoc śc oÎk âfaÐneto Ź
áwutìn-áautìn 8.
âc-eÊc 5.
ĆpÐketo-ĆfÐketo 2.
24
23 katĹ per-kajĹper 2.
Diomădeoc-Diomădouc 14.
>AristhÐù->AristeÐø 7./10.
êpea-êph 14.
25 >OdusseÐù->OdusseÐø 10.
toØsi-toØc 11.
27 toÔtoisi toØsi-toÔtoic toØc 11.
âc-eÊc
5.
åmourèei-åmoureØ 26.
SurÐh-SurÐa 10.
tÀn-Án 20.
SurÐù-SurÐø 10.
oÊkèousi-oÊkoÜsi 26.
28 êpea-êph 14. toØsi KuprÐoisi-toØc KuprÐoic 11. ĆpÐketo-ĆfÐketo
2. âc-eÊc 5. jalĹssù-jalĹttù 4. leÐù-leÐø 10.
29 êpea-êph 14.
30 eÊromènou-âromènou 5.
mèo-moÜ 17.
Érèac i.-Éerèac.
ÉstorÐùsi-ÉstorÐaic 9.
31 âc-eÊc 5.
stratiăn-stratiĹn 10.
bohjèousan-bohjoÜsan 26.
âc-eÊc 5.
stratiăn-stratiĹn 10.
âc-eÊc 5. sfÐ-aÎtoØc 19.
32 âpeÐte i.-âpeÐdh. âseljeØn-eÊseljeØn 5. âc-eÊc 5. Ćpaitèein-ĆpaiteØn 26.
tĹ-Ľ 20.
oÙ-aÎtÄ 18.
oÒqeto i.-űqeto. aÊtèein-aÊteØn 26.
33
ĆnwmotÐ i.-Ćnwmìtwc.
âpikalèomena-âpikaloÔmena 26.
tÀn-toÔtwn, Ľ/Án 20.
34
dokèontec-dokoÜntec 26. âpoliìrkeon-âpoliìrkoun 26. âc í i.-éwc.
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<Elènh, ĆllĂ tän aÎtän lìgon tÄ protèrú âpunjĹnonto, oÕtw dŸ pisteÔsantec tÄ lìgú
tÄ prÿtú oÉ ŞEllhnec aÎtän Menèlewn Ćpostèllousi parĂ Prwtèa.
(36) >Apikìmenoc dà å Menèlewc âc tŸn AÒgupton kaÈ Ćnaplÿsac âc tŸn Mèmfin, eÒpac tŸn ĆlhjeÐhn tÀn prhgmĹtwn, kaÈ xeinÐwn ćnthse megĹlwn kaÈ <Elènhn Ćpajèa
kakÀn Ćpèlabe, präc dà kaÈ tĂ áwutoÜ qrămata pĹnta. (37) Tuqřn mèntoi toÔtwn âgèneto Menèlewc ĆnŸr Łdikoc âc AÊguptÐouc. (38) >Apoplèein gĂr śrmhmènon aÎtän Úsqon
Łploiai.(39) >EpeidŸ dà toÜto âpÈ pollän toioÜto łn, âpiteqnŘtai prĺgma oÎk ísion; labřn gĂr dÔo paidÐa ĆndrÀn âpiqwrÐwn êntomĹ sfea âpoÐhse. (40) MetĂ dè, śc âpĹðstoc
âgèneto toÜto ârgasmènoc, mishjeÐc te kaÈ diwkìmenoc oÒqeto feÔgwn tňsi nhusÈ âpÈ LibÔhc. (41) Tä ânjeÜten dà íkù êti âtrĹpeto, oÎk eÚqon eÊpeØn AÊgÔptioi. (42) ToÔtwn dà
tĂ màn ÉstorÐùsi êfasan âpÐstasjai, tĂ dà par+áwutoØsi genìmena Ćtrekèwc âpistĹmenoi
lègein.
(43) TaÜta màn AÊguptÐwn oÉ Érèec êlegon. (44) >Egř dà tÄ lìgú tÄ perÈ <Elènhc leqjènti kaÈ aÎtäc prostÐjemai, tĹde âpilegìmenoc; eÊ łn <Elènh ân >IlÐú, Ćpodojĺnai Ńn
aÎtŸn toØsi ŞEllhsi ćtoi ákìntoc ge č Ćèkontoc >AlexĹndrou. (45) OÎ gĂr dŸ oÕtw ge
frenoblabŸc łn å PrÐamoc oÎdà oÉ Łlloi prosăkontec aÎtÄ, źste toØsi sfetèroisi sÿmasi
kaÈ toØsi tèknoisi kaÈ tň pìli kinduneÔein âboÔlonto, íkwc >Alèxandroc <Elènù sunoikèù.
(46) EÊ dè toi kaÈ ân toØsi prÿtoisi qrìnoisi taÜta âgÐnwskon, âpeÈ polloÈ màn tÀn Łllwn Trÿwn, åkìte summÐsgoien toØsi ŞEllhsi, Ćpÿllunto, aÎtoÜ dà PriĹmou oÎk êsti
íte oÎ dÔo č treØc č kaÈ êti plèouc tÀn paÐdwn mĹqhc ginomènhc Ćpèjnùskon (eÊ qră ti
toØsi âpopoioØsi qreÿmenon lègein), toÔtwn dà toioÔtwn sumbainìntwn âgř màn êlpomai,
eÊ kaÈ aÎtäc PrÐamoc sunoÐkee <Elènù, ĆpodoÜnai Ńn aÎtŸn toØsi >AqaioØsi, mèllontĹ ge
dŸ tÀn pareìntwn kakÀn Ćpallagăsesjai. (47) OÎ màn oÎdà Ź basilhÐh âc >Alèxandron periăðe, źste gèrontoc PriĹmou âìntoc âp+âkeÐnú tĂ prăgmata eÚnai, ĆllĂ ŞEktwr
kaÈ presbÔteroc kaÈ ĆnŸr âkeÐnou mŘllon âřn êmelle aÎtŸn PriĹmou Ćpojanìntoc paralĹmyesjai, tän oÎ prosĺke Ćdikèonti tÄ ĆdelfeÄ âpitrèpein, kaÈ taÜta megĹlwn kakÀn
di+aÎtän sumbainìntwn ÊdÐù te aÎtÄ kaÈ toØsi Łlloisi pŘsi TrwsÐ. (48) >All+oÎ gĂr eÚqon <Elènhn ĆpodoÜnai oÎdà lègousi aÎtoØsi tŸn ĆlhjeÐhn âpÐsteuon oÉ ŞEllhnec, śc màn

36 Ćpikìmenoc-Ćfikìmenoc 2. âc-eÊc 5. Ćnaplÿsac i.-ĆnapleÔsac. ĆlhjeÐhn-Ćlăjeian
10.
prhgmĹtwn-pragmĹtwn 10.
xeinÐwn-xenÐwn 5.
Ćpajèa-Ćpajĺ 14.
áwutoÜ-áautoÜ 8.
37 âc-eÊc 5.
38 Ćpoplèein-ĆpopleØn 26.
39 pollìn i.-polÔ.
prĺgma-prŘgma 10. sfèa-aÎtĹ 19.
40 âpĹðstoc i.-êkpustoc. ârgasmènoc-eÊrgasmènoc
22. tňsi-taØc 9. nhusÐ-nausÐ 13.
41 ânjeÜten-ânteÜjen 1. íkù-ípù 3.
42 ÉstorÐùsi-ÉstorÐaic 9.
áwutoØsi-áautoØc 8./11.
Ćtrekèwc-ĆtrekÀc 14.
43 Érèec i.-ÉereØc
13.
44 toØsi-toØc 11.
Ćèkontoc i.-Łkontoc.
45 toØsi sfetèroisi-toØc sfetèroic 11.
toØsi tèknoisi-toØc tèknoic 11.
pìli-pìlei 13.
íkwc-ípwc 3.
sunoikèù-sunoikň
26.
46 toØsi prÿtoisi qrìnoisi-toØc prÿtoic qrìnoic 11. âgÐnwskon i.-âgÐgnwskon.
åkìte-åpìte 3.
summÐsgoien i.-summeignÔoien.
toØsi-toØc 11.
plèouc i.-pleÐouc. ginomènhc i.-gignomènhc. toØsi âpopoioØsi-toØc âpopoioØc 11.
qreÿmenon-qrÿmenon 26.
sunoÐkee-sunoÐkei 26.
toØsi >AqaioØsi-toØc >AqaioØc 11.
pareìntwn-parìntwn 26.
47 basilhÐh-basileÐa 8.
âc-eÊc 5.
periăðe i.-periňe.
âìntoc-întoc 26.
prăgmata-prĹgmata 10.
âÿn-žn 26.
paralĹmyesjai i.-paralăyesjai.
tìn-aÎtìn 21.
Ćdikèonti-ĆdikoÜnti 26.
ĆdelfeÄ i.-ĆdelfÄ.
ÊdÐù-ÊdÐø 10.
toØsi Łlloisi-toØc Łlloic
11.
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âgř gnÿmhn ĆpofaÐnomai, toÜ daimonÐou paraskeuĹzontoc íkwc panwlejrÐù Ćpolìmenoi katafanàc toÜto toØsi Ćnjrÿpoisi poiăswsi, śc tÀn megĹlwn ĆdikhmĹtwn megĹlai
eÊsÈ kaÈ aÉ timwrÐai parĂ tÀn jeÀn. KaÈ taÜta màn tň âmoÈ dokèei eÒrhtai.

III. Szkíta szokások
(1) TĂ d+âc pìlemon êqonta Ádè sfi diĹkeitai. (2) >EpeĂn tän prÀton Łndra katabĹlù
ĆnŸr SkÔjhc, toÜ aÑmatoc âmpÐnei. (3) ŞOsouc d+Ńn foneÔsù ân tň mĹqù, toÔtwn tĂc
kefalĂc Ćpofèrei tÄ basilèð; ĆpeneÐkac màn gĂr kefalŸn tĺc lhÐhc metalambĹnei tŸn
Ńn lĹbwsi, mŸ âneÐkac dà oÖ. (4) >ApodeÐrei dà aÎtŸn trìpú toiÄde; peritamřn kÔklú
perÈ tĂ Âta kaÈ labìmenoc tĺc kefalĺc âkseÐei, metĂ dà sarkÐsac boäc pleurň dèyei
tňsi qersÐ, ærgĹsac dà aÎtä Ľte qeirÿmaktron êkthtai, âk dà tÀn qalinÀn toÜ Ñppou tän
aÎtäc âlaÔnei, âk toÔtou âxĹptei kaÈ ĆgĹlletai. (5) ÃOc gĂr Ńn pleØsta dèrmata qeirÿmaktra êqù, ĆnŸr Łristoc oÝtoc kèkritai. (6) PolloÈ dà aÎtÀn âk tÀn ĆpodermĹtwn
kaÈ qlaÐnac âpeÐnusjai poieÜsi, surrĹptontec katĹ per baÐtac; polloÈ dà ĆndrÀn âqjrÀn
tĂc dexiĂc qeØrac nekrÀn âìntwn ĆpodeÐrantec aÎtoØsi înuxi kalÔptrac tÀn faretrèwn
poieÜntai; dèrma dà Ćnjrÿpou kaÈ paqÌ kaÈ lamprän łn Łra, sqedän dermĹtwn pĹntwn
lamprìtaton leukìthti. (7) PolloÈ dà kaÈ ílouc Łndrac âkdeÐrantec kaÈ diateÐnantec
âpÈ xÔlwn âp+Ñppwn perifèrousi.
(8) TaÜta màn dŸ oÕtw sfi nenìmistai. (9) AÎtĂc dà tĂc kefalĹc, oÖti pĹntwn ĆllĂ tÀn
âqjÐstwn, poieÜsi tĹde. (10) >ApoprÐsac ékastoc pŘn tä ênerje tÀn æfrÔwn âkkajaÐrei;
kaÈ čn màn ő pènhc, å dà êxwjen šmoboèhn moÔnhn periteÐnac oÕtw qrŘtai, čn dà ő ploÔsioc, tŸn màn šmoboèhn periteÐnei, êswjen dà kataqrusÿsac oÕtw qrŘtai Ľte pothrÐú.
(11) PoieÜsi dà toÜto kaÈ âk tÀn oÊkhÐwn, ćn sfi diĹforoi gènwntai kaÈ čn âpikratăsù
aÎtoÜ parĂ tÄ basilèð; xeÐnwn dè oÉ âljìntwn tÀn Ńn lìgon poiĺtai, tĂc kefalĂc taÔtac parafèrei kaÈ âpilègei źc oÉ âìntec oÊkăioi pìlemon prosejăkanto kaÐ sfewn aÎtäc
âpekrĹthse, taÔthn ĆndragajÐhn lègontec.
(12) ŞApax dà toÜ âniautoÜ ákĹstou å nomĹrqhc ékastoc ân tÄ áwutoÜ nomÄ kirnŤ krhtĺra oÒnou, Ćp+oÝ pÐnousi tÀn Skujèwn toØsi Ńn Łndrec polèmioi Ćrairhmènoi êwsi; toØsi
d+Ńn mŸ katergasmènon ő toÜto, oÎ geÔontai toÜ oÒnou toÔtou, Ćll+Žtimwmènoi Ćpokatèatai; îneidoc dè sfÐ âsti mègiston toÜto; ísoi dà Ńn aÎtÀn kaÈ kĹrta polloÌc Łndrac

48 aÎtoØsi-aÎtoØc 11. ĆlhjeÐhn-Ćlăjeian 10. íkwc-ípwc 3. panwlejrÐù-panwlejrÐø
10. toØsi Ćnjrÿpoisi-toØc Ćnjrÿpoic 11. dokèei-dokeØ 26.
III. 1 âc-eÊc 5. sfÐ-aÎtoØc
19.
3 basilèð-basileØ 13. ĆpeneÐkac i.-Ćpenègkac. lhÐhc-leÐac 7./10. tăn-ąn 20.
âneÐkac i.-ânègkac.
4 peritamÿn i.-peritemÿn. pleurň-pleurŤ 10. tňsi-taØc 9.
tìn-ín 20.
6 poieÜsi-poioÜsi 26.
katĹ per-kajĹper 2.
âìntwn-întwn 26.
aÎtoØsi-aÎtoØc 11.
faretrèwn-faretrÀn 9.
poieÜntai-poioÜntai 26.
7 âp+Ñppwn-âf+
Ñppwn 2.
8 sfÐ-aÎtoØc 19.
9 poieÜsi-poioÜsi 26.
10 šmoboèhn i.-šmobìeian
dorĹn.
moÔnhn-mìnhn 5.
šmoboèhn i.-šmobìeian dorĹn.
11 poieÜsi-poioÜsi 26.
oÊkhÐwn-oÊkeÐwn 7.
sfÐ-aÎtoØc 19.
basilèð-basileØ 13.
xeÐnwn-xènwn 5.
oÙ-aÎtÄ
18. tÀn-Án 20. âìntec-întec 26. oÊkăioi-oÊkeØoi 7. prosejăkanto i.-prosèjento.
sfèwn-sfÀn/aÎtÀn 19. ĆndragajÐhn-ĆndragajÐan 10.

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 144 — #144

i

144

i

Szemelvények Hérodotosból

Ćrairhkìtec êwsi, oÝtoi dà sÔnduo kÔlikac êqontec pÐnousi åmoÜ. (13) MĹntiec dà Skujèwn eÊsÈ polloÐ, oË manteÔontai ûĹbdoisi Êteònùsi pollňsi Áde. (14) >EpeĂn fakèlouc
ûĹbdwn megĹlouc âneÐkwntai, jèntec qamaÈ diexeilÐssousi aÎtoÔc, kaÈ âpÈ mÐan ákĹsthn
ûĹbdon tijèntec jespÐzousi, Ľma te lègontec taÜta suneilèousi tĂc ûĹbdouc æpÐsw kaÈ aÞtic katĂ mÐan tijeØsi. (15) AÕth mèn sfi Ź mantikŸ patrwÐh âstÐ. (16) OÉ dà >EnĹreec
oÉ Ćndrìgunoi tŸn >AfrodÐthn sfÐsi lègousi mantikŸn doÜnai; filÔrhc Ân floiÄ manteÔontai; âpeĂn tŸn filÔrhn trÐqa sqÐsù, diaplèkwn ân toØsi daktÔloisi toØsi áwutoÜ kaÈ
dialÔwn qrŤ.
(17) >EpeĂn dà basileÌc å Skujèwn kĹmù, metapèmpetai tÀn mantÐwn Łndrac treØc toÌc
eÎdokimèontac mĹlista, oË trìpú tÄ eÊrhmènú manteÔontai; kaÈ lègousi oÝtoi śc tä âpÐpan mĹlista tĹde, śc tĂc basilhÐac ÉstÐac âpiÿrkhke çc kaÈ íc, lègontec tÀn ĆstÀn
tän Ńn dŸ lègwsi; tĂc dà basilhÐac ÉstÐac nìmoc SkÔjùsi tĂ mĹlistĹ âsti æmnÔnai tìte
âpeĂn tän mègiston írkon âjèlwsi æmnÔnai. (18) AÎtÐka dà dialelammènoc Łgetai oÝtoc
tän Ńn dŸ fÀsi âpiorkĺsai, Ćpigmènon dà âlègqousi oÉ mĹntiec śc âpiorkăsac faÐnetai ân
tň mantikň tĂc basilhÐac ÉstÐac kaÈ diĂ taÜta Ćlgèei å basileÔc. (19) <O dà Ćrnèetai,
oÎ fĹmenoc âpiorkĺsai, kaÈ deinologèetai. (20) >Arneomènou dà toÔtou å basileÌc metapèmpetai Łllouc diplhsÐouc mĹntic; kaÈ čn mèn min kaÈ oÝtoi âsorÀntec âc tŸn mantikŸn
katadăswsi âpiorkĺsai, toÜ dà Êjèwc tŸn kefalŸn ĆpotĹmnousi kaÈ tĂ qrămata aÎtoÜ
dialagqĹnousi oÉ prÀtoi tÀn mantÐwn; čn dà oÉ âpeljìntec mĹntiec ĆpolÔswsi, Łlloi
pĹreisi mĹntiec kaÈ mĹla Łlloi; čn Ân oÉ plèonec tän Łnjrwpon ĆpolÔswsi, dèdoktai
toØsi prÿtoisi tÀn mantÐwn aÎtoØsi Ćpìllusjai.
(21) >ApollÔousi dĺta aÎtoÌc trìpú toiÄde. (22) >EpeĂn Ľmaxan kamĹrhc frugĹnwn plăswsi kaÈ ÍpozeÔxwsi boÜc, âmpodÐsantec toÌc mĹntic kaÈ qeØrac æpÐsw dăsantec
kaÈ stomÿsantec katergnÔousi âc mèsa tĂ frÔgana, Ípoprăsantec dà aÎtĂ ĆpieØsi fobăsantec toÌc boÜc. (23) PolloÈ màn dŸ sugkatakaÐontai toØsi mĹntisi bìec, polloÈ
dà perikekaumènoi ĆpofeÔgousi, âpeĂn aÎtÀn å ûumäc katakaujň. (24) KatakaÐousi dà
krhtĺra-kratĺra 10.
Ćp+oÝ-Ćf+oÝ 2.
Skujèwn-SkujÀn 9.
12 áwutoÜ-áautoÜ 8.
toØsi-oÙc 20./11.
Ćrairhmènoi i.-İrhmènoi.
êwsi-Âsi 26.
toØsi-oÙc 20./11.
katergasmènon-kateirgasmènon 22.
Ćpokatèatai-Ćpokajhmènoi eÊsÐ 2./23.
sfÐ-aÎtoØc 19.
kĹrta i.-mĹla
Ćrairhkìtec i.-İrhkìtec
êwsi-Âsi 26.
13 mĹntiec-mĹnteic 13.
Skujèwn-SkujÀn 9.
ûĹbdoisi-ûĹbdoic 11.
Êteònùsi pollĺsi-ÊteÐnaic pollaØc 9.
14
âneÐkwntai i.-ânègkwntai.
diexeilÐssousi i.-diexelÐssousi 5.
suneilèousi i.-suneiloÜsi
26.
aÞtic i.-aÞjic.
tijeØsi-tijèasi 27.
15 sfÐ-aÎtoØc 19. patrwÐh i.-patrĳa.
16 >EnĹreec->EnĹreic 14.
sfÐsi-áautoØc 19.
filÔrhc-filÔrac 10.
Ân-oÞn 5.
filÔrhn-filÔran 10.
toØsi daktÔloisi toØsi-toØc daktÔloic toØc 11.
áwutoÜ-áautoÜ 8.
17 Skujèwn-SkujÀn 9. mantÐwn i.-mĹntewn 13. eÎdokimèontac-eÎdokimoÜntac 26. basilhÐac-basÐleiac 7.
çc kaÈ íc i.-oÝtoc kaÈ âkeØnoc.
tìn-ín 20.
basilhÐac-basÐleiac
7.
SkÔjùsi-SkÔjaic 9.
18 dialelammènoc i.-dieilhmmènoc.
tìn-ín 20.
Ćpigmènon-Ćfigmènon 2.
mĹntiec-mĹnteic 13.
basilhÐac-basÐleiac 7.
Ćlgèei-ĆlgeØ 26.
19 Ćrnèetai-ĆrneØtai 26.
deinologèetai-deinologeØtai 26.
20 Ćrneomènou-Ćrnoumènou
26.
mĹntic-mĹnteic 13.
mÐn-aÎtìn 18.
âsorÀntec âc-eÊsorÀntec eÊc 5.
toÜ-toÔtou
21.
Êjèwc i.-eÎjÔc.
ĆpotĹmnousi i.-Ćpotèmnousi.
mantÐwn i.-mĹntewn 13.
mĹntiec-mĹnteic 13.
Ân-oÞn 5.
plèonec i.-pleÐonec.
toØsi prÿtoisi-toØc prÿtoic 11.
mantÐwn i.-mĹntewn 13.
aÎtoØsi-aÎtoØc 11.
21 ĆpollÔousi-ĆpollÔasi 28.
22
kamĹrhc-kamĹrac 10.
mĹntic-mĹnteic 13.
katergnÔousi i.-kateÐrgousi.
âc-eÊc 5.
ĆpieØsi-ĆfÐasi 2./27.
23 toØsi-toØc 11. mĹntisi i.-mĹntesi 13.
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trìpú tÄ eÊrhmènú kaÈ di+Łllac aÊtÐac toÌc mĹntic, yeudomĹntic kalèontec. (25) ToÌc
d+Ńn ĆpokteÐnù basileÔc, toÔtwn oÎdà toÌc paØdac leÐpei, ĆllĂ pĹnta tĂ êrsena kteÐnei,
tĂ dà jălea oÎk Ćdikèei.
(26) ŞOrkia dà poieÜntai SkÔjai Áde präc toÌc Ńn poièwntai. (27) >Ec kÔlika megĹlhn
keramÐnhn oÚnon âgqèantec aÙma summÐsgousi tÀn tä írkion tamnomènwn, tÔyantec Ípèati č âpitamìntec maqaÐrù smikrän toÜ sÿmatoc kaÈ êpeita ĆpobĹyantec âc tŸn kÔlika
ĆkinĹkhn kaÈ æðstoÌc kaÈ sĹgarin kaÈ Ćkìntion; âpeĂn dà taÜta poiăswsi, kateÔqontai pollĂ kaÈ êpeita ĆpopÐnousi aÎtoÐ te oÉ tä írkion poieÔmenoi kaÈ tÀn ápomènwn oÉ
pleÐstou Łxioi.
(28) TafaÈ dà tÀn basilèwn ân GèrroisÐ eÊsi, âc ç å Borusjènhc âstÈ prosplwtìc.
(29) >EnjaÜta, âpeĹn sfi ĆpojĹnù å basileÔc, îrugma gĺc mèga ærÔssousi tetrĹgwnon, étoimon dà toÜto poiăsantec ĆnalambĹnousi tän nekrìn, katakekhrwmènon màn tä
sÀma, tŸn dà nhdÌn ĆnasqisjeØsan kaÈ kajarjeØsan, plèhn kupèrou kekommènou kaÈ jumiămatoc kaÈ selÐnou spèrmatoc kaÈ Ćnnăsou, sunerrammènhn æpÐsw, kaÈ komÐzousi ân
ĄmĹxù âc Łllo êjnoc. (30) OË dà Ńn paradèxwntai komisjènta tän nekrìn, poieÜsi tĹ
per oÉ basilăioi SkÔjai; toÜ štäc ĆpotĹmnontai, trÐqac perikeÐrontai, braqÐonac peritĹmnontai, mètwpon kaÈ ûØna katamÔssontai, diĂ tĺc Ćristerĺc qeiräc æðstoÌc diabunèontai.
(31) >EnjeÜten dà komÐzousi ân tň ĄmĹxù toÜ basilèoc tän nèkun âc Łllo êjnoc tÀn Łrqousi; oÉ dè sfi épontai âc toÌc prìteron łljon. (32) >EpeĂn dà pĹntac perièljwsi tän
nèkun komÐzontec, ân Gèrroisi êsqata katoikhmènoisÐ eÊsi tÀn âjnèwn tÀn Łrqousi kaÈ
ân tňsi tafňsi. (33) KaÈ êpeita, âpeĂn jèwsi tän nèkun ân tňsi jăkùsi âpÈ stibĹdoc,
parapăxantec aÊqmĂc ênjen kaÈ ênjen toÜ nekroÜ xÔla ÍperteÐnousi kaÈ êpeita ûiyÈ katastegĹzousi, ân dà tň loipň eÎruqwrÐù tĺc jăkhc tÀn pallakèwn te mÐan ĆpopnÐxantec
jĹptousi kaÈ tän oÊnoqìon kaÈ mĹgeiron kaÈ Éppokìmon kaÈ diăkonon kaÈ Ćggelihfìron
kaÈ Ñppouc kaÈ tÀn Łllwn ĄpĹntwn ĆparqĂc kaÈ fiĹlac qrusèac; ĆrgÔrú dà oÎdàn oÎdà qalkÄ qrèwntai; taÜta dà poiăsantec qoÜsi pĹntec qÀma mèga, Ąmillÿmenoi kaÈ
projumeìmenoi śc mègiston poiĺsai.

25 toÌc-oÕc
24 mĹntic, yeudomĹntic-mĹnteic, yeudomĹnteic 13. kalèontec-kaloÜntec 26.
20. êrsena i.-Łrrena.
Ćdikèei-ĆdikeØ 26.
26 poieÜntai-poioÜntai 26.
poiè27 âc-eÊc 5.
summÐsgousi i.-summeignÔasi.
tamnomènwn
wntai-poiÀntai 26.
i.-temnomènwn.
âpitamìntec i.-âpitemìntec.
maqaÐrù-maqaÐrø 10.
âc-eÊc 5.
poieÔmenoi-poioÔmenoi 26.
28 Gèrroisi-Gèrroic 11. âc-eÊc 5.
29 ânjaÜta-ântaÜja 1.
sfÐ-aÎtoØc 19. ærÔssousi-ærÔttousi 4. plèhn-plèan 10. jumiămatoc-jumiĹmatoc 10.
âc-eÊc 5.
30 poieÜsi-poioÜsi 26. tĹ per-Ľper 20. basilăioi-basÐleioi 7. ĆpotĹmnontai i.-Ćpotèmnontai.
peritĹmnontai i.-peritèmnontai.
katamÔssontai-katamÔttontai
4. Ćristerĺc-ĆristerŘc 10. diabunèontai-diabunoÜntai 26.
31 ânjeÜten-ânteÜjen 1.
basilèoc-basilèwc 13.
âc-eÊc 5.
tÀn-Án 20.
sfÐ-aÎtoØc 19.
âc-eÊc 5.
toÔc-oÕc
20.
32 Gèrroisi-Gèrroic 11.
katoikhmènoisi-katoikhmènoic 11.
âjnèwn-âjnÀn 14.
tÀn-Án 20.
tňsi tafňsi-taØc tafaØc 9.
33 jèwsi-jÀsi 26.
tňsi jăkùsi-taØc
jăkaic 9.
eÎruqwrÐù-eÎruqwrÐø 10.
pallakèwn-pallakÀn 9.
diăkonon-diĹkonon
10. Ćggeilihfìron-Ćggeiliafìron 10. qrusèac-qrusŘc 12. qrèwntai-qrÀntai 26.
projumeìmenoi-projumoÔmenoi 26.
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IV. Thermopylai
BasileÌc màn dŸ Xèrxhc âstratopedeÔeto tĺc MhlÐdoc ân tň TrhqinÐù, oÉ dà dŸ ŞEllhnec ân tň diìdú; kalèetai dà å qÀroc oÝtoc Ípä màn tÀn pleìnwn <Ellănwn JermopÔlai,
Ípä dà tÀn âpiqwrÐwn kaÈ perioÐkwn PÔlai. >EstratopedeÔonto mèn nun ákĹteroi ân toÔtoisi toØsi qwrÐoisi, âpekrĹtee dà å màn tÀn präc borèhn Łnemon âqìntwn pĹntwn mèqri
TrhqØnoc, oÉ dà tÀn präc nìton te kaÈ mesambrÐhn ferìntwn tä âpÈ taÔthc tĺc ŽpeÐrou.
ßHsan dà oÑde <Ellănwn oÉ Ípomènontec tän Pèrshn ân toÔtú tÄ qÿrú; Spartihtèwn
te trihkìsioi åplØtai kaÈ Tegehtèwn kaÈ Mantinèwn qÐlioi, ŹmÐseec ákatèrwn, âx >OrqomenoÜ te tĺc >ArkadÐhc eÒkosi kaÈ ákatän kaÈ âk tĺc loipĺc >ArkadÐhc qÐlioi; tosoÜtoi
màn >ArkĹdwn; Ćpä dà KorÐnjou tetrakìsioi kaÈ Ćpä FleioÜntoc dihkìsioi kaÈ MukhnaÐwn ægdÿkonta; oÝtoi màn Ćpä Peloponnăsou parĺsan. >Apä dà BoiwtÀn Jespièwn
te áptakìsioi kaÈ JhbaÐwn tetrakìsioi.
Präc toÔtoisi âpÐklhtoi âgènonto LokroÐ te oÉ >OpoÔntioi panstratiň kaÈ Fwkèwn qÐlioi. AÎtoÈ gĹr sfeac oÉ ŞEllhnec âpekalèsanto, lègontec di+Ćggèlwn śc aÎtoÈ màn
ąkoien prìdromoi tÀn Łllwn, oÉ dà loipoÈ tÀn summĹqwn prosdìkimoi pŘsan eÚen Źmèrhn, Ź jĹlassĹ tè sfi eÒh ân fulakň Íp+>AjhnaÐwn te froureomènh kaÈ AÊginhtèwn
kaÈ tÀn âc tän nautikän stratän taqjèntwn, kaÐ sfi eÒh deinän oÎdèn; oÎ gĂr jeän eÚnai
tän âpiìnta âpÈ tŸn <EllĹda Ćll+Łnjrwpon, eÚnai dà jnhtän oÎdèna oÎdà êsesjai tÄ kakän âx Ćrqĺc ginomènú oÎ sunemÐqjh, toØsi dà megÐstoisi aÎtÀn mègista; æfeÐlein Ân kaÈ
tän âpelaÔnonta, śc âìnta jnhtìn, Ćpä tĺc dìxhc peseØn Łn. OÉ dà taÜta punjanìmenoi
âboăjeon âc tŸn TrhqØna.
ToÔtoisi łsan mèn nun kaÈ Łlloi strathgoÈ katĂ pìlic ákĹstwn, å dà jwmazìmenoc
mĹlista kaÈ pantäc toÜ strateÔmatoc Źgeìmenoc Lakedaimìnioc łn LewnÐdhc å >AnaxandrÐdew toÜ Lèontoc toÜ EÎrukratÐdew toÜ >AnaxĹndrou toÜ EÎrukrĹteoc toÜ Poludÿrou
toÜ >Alkamèneoc toÜ Thlèklou toÜ >Arqèlew toÜ <HghsÐlew toÜ DorÔssou toÜ Lewbÿtew toÜ >EqestrĹtou toÜ ŮHgioc toÜ EÎrusjèneoc toÜ >Aristodămou toÜ >AristomĹqou
toÜ KleodaÐou toÜ ŞUllou toÜ <Hraklèoc, kthsĹmenoc tŸn basilhÐhn ân SpĹrtù âx Ćprosdokătou. DixÀn gĹr oÉ âìntwn presbutèrwn ĆdelfeÀn, Kleomèneìc te kaÈ Dwrièoc,
Ćpelălato tĺc frontÐdoc perÈ tĺc basilhÐhc. >Apojanìntoc dà Kleomèneoc Łpaidoc êrsenoc gìnou, Dwrièoc te oÎkèti âìntoc ĆllĂ teleutăsantoc kaÈ toÔtou ân SikelÐù, oÕtw
dŸ âc LewnÐdhn Ćnèbaine Ź basilhÐh, kaÈ diìti prìteroc âgegìnee Kleombrìtou (oÝtoc gĂr łn neÿtatoc >AnaxandrÐdew paØs) kaÈ dŸ kaÈ eÚqe Kleomèneoc jugatèra. ÃOc
tìte ćie âc JermopÔlac âpilexĹmenoc Łndrac te tÀn katesteÿtwn TrihkosÐwn kaÈ toØsi
âtÔgqanon paØdec âìntec. Paralabřn dà ĆpÐketo kaÈ JhbaÐwn toÌc âc tän Ćrijmän logisĹmenoc eÚpon, tÀn âstratăgee LeontiĹdhc å EÎrumĹqou. ToÜde dà eÑneka toÔtouc
spoudŸn âpoiăsato LewnÐdhc moÔnouc <Ellănwn paralabeØn, íti sfèwn megĹlwc kathgìrhto mhdÐzein; parekĹlee Ân âc tän pìlemon jèlwn eÊdènai eÒte sumpèmyousi eÒte kaÈ
Ćperèousi âk toÜ âmfanèoc tŸn <Ellănwn summaqÐhn. OÉ dà Łlla fronèontec êpempon.
ToÔtouc màn toÌc ĆmfÈ LewnÐdhn prÿtouc Ćpèpemyan Spartiĺtai, Ñna toÔtouc årÀntec
oÉ Łlloi sÔmmaqoi strateÔwntai mhdà kaÈ oÝtoi mhdÐswsi, čn aÎtoÌc punjĹnwntai Íperballomènouc; metĂ dè, KĹrneia gĹr sfi łn âmpodÿn, êmellon årtĹsantec kaÈ fÔlakac
lipìntec ân tň SpĹrtù katĂ tĹqoc bohjèein pandhmeÐ. ÃWc dà kaÈ oÉ loipoÈ tÀn summĹqwn ânènwnto kaÈ aÎtoÈ étera toiaÜta poiăsein; łn gĂr katĂ tšutä >OlumpiĂc toÔtoisi
toØsi prăgmasi sumpesoÜsa; oÎk Ân dokèontec katĂ tĹqoc oÕtw diakrijăsesjai tän ân
JermopÔlùsi pìlemon êpempon toÌc prodrìmouc. OÝtoi màn dŸ oÕtw dienènwnto poiăsein.
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OÉ dà ân JermopÔlùsi ŞEllhnec, âpeidŸ pèlac âgèneto tĺc âsbolĺc å Pèrshc, katarrwdèontec âbouleÔonto perÈ Ćpallagĺc. ToØsi mèn nun Łlloisi PeloponnhsÐoisi âdìkee
âljoÜsi âc Pelopìnnhson tän >Isjmän êqein ân fulakň; LewnÐdhc dè, Fwkèwn kaÈ LokrÀn perisperqjèntwn tň gnÿmù taÔtù, aÎtoÜ te mènein âyhfÐzeto pèmpein te Ćggèlouc
âc tĂc pìlic keleÔontĹc sfi âpibohjèein, śc âìntwn aÎtÀn ælÐgwn stratän tän Mădwn
Ćlèxasjai.
TaÜta bouleuomènwn sfèwn êpempe Xèrxhc katĹskopon Éppèa Êdèsjai åkìsoi eÊsÈ kaÈ í
ti poioØen; Ćkhkìee dà êti âřn ân JessalÐù śc Ąlismènh eÒh taÔtù stratiŸ ælÐgh, kaÈ
toÌc Źgemìnac śc eÒhsan LakedaimìnioÐ te kaÈ LewnÐdhc, âřn gènoc <HrakleÐdhc. <Wc
dà prosălase å ÉppeÌc präc tä stratìpedon, âjheØtì te kaÈ katÿra pŘn màn oÎ tä stratìpedon; toÌc gĂr êsw tetagmènouc toÜ teÐqeoc, tä Ćnorjÿsantec eÚqon ân fulakň, oÎk oÙĹ
te łn katidèsjai; å dà toÌc êxw âmĹnjane, toØsi prä toÜ teÐqeoc tĂ ípla êkeito. ŮEtuqon
dà toÜton tän qrìnon Lakedaimìnioi êxw tetagmènoi. ToÌc màn dŸ źra gumnazomènouc
tÀn ĆndrÀn, toÌc dà tĂc kìmac ktenizomènouc; taÜta dŸ jeÿmenoc âjÿmaze kaÈ tä plĺjoc
âmĹnjane; majřn dà pĹnta Ćtrekèwc Ćpălaune æpÐsw kat+ŹsuqÐhn; oÖte gĹr tic âdÐwke
ĆlogÐhc te âkÔrhse pollĺc; Ćpeljÿn te êlege präc Xèrxhn tĹ per æpÿpee pĹnta.
>AkoÔwn dà Xèrxhc oÎk eÚqe sumbalèsjai tä âìn, íti pareskeuĹzonto śc ĆpoleìmenoÐ te
kaÈ Ćpolèontec katĂ dÔnamin; Ćll+aÎtÄ geloØa gĂr âfaÐnonto poièein, metepèmyato DhmĹrhton tän >ArÐstwnoc, âìnta ân tÄ stratopèdú. >Apikìmenon dè min eÊrÿta Xèrxhc
ékasta toÔtwn, âjèlwn majeØn tä poieÔmenon präc tÀn LakedaimonÐwn. <O dà eÚpe; ŮHkousac màn kaÈ prìterìn meo, eÞte årmÀmen âpÈ tŸn <EllĹda, perÈ tÀn ĆndrÀn toÔtwn;
ĆkoÔsac dà gèlwtĹ me êjeo lègonta tň per źrwn âkbhsìmena tĂ prăgmata taÜta. >EmoÈ
gĂr tŸn ĆlhjeÐhn Ćskèein ĆntÐa sèo, Â basileÜ, Ćgřn mègistìc âsti; Łkouson dà kaÈ nÜn.
OÉ Łndrec oÝtoi ĆpÐkatai maqhsìmenoi ŹmØn perÈ tĺc âsìdou kaÈ taÜta paraskeuĹzontai.
Nìmoc gĹr sfi oÕtw êqwn âstÐ; âpeĂn mèllwsi kinduneÔein tň yuqň, tìte tĂc kefalĂc
kosmèontai. >EpÐstaso dè; eÊ toÔtouc te kaÈ tä Ípomènon ân SpĹrtù katastrèyeai, êsti oÎdàn Łllo êjnoc Ćnjrÿpwn tä sè, basileÜ, Ípomenèei qeØrac Ćntaeirìmenon; nÜn gĂr
präc basilhÐhn te kallÐsthn tÀn ân ŞEllhsi prosfèreai kaÈ Łndrac ĆrÐstouc. KĹrta
te dŸ Xèrxù Łpista âfaÐneto tĂ legìmena eÚnai, kaÈ deÔtera âpeirÿta íntina trìpon tosoÜtoi âìntec tň áwutoÜ stratiň maqăsontai. <O dà eÚpe; ßW basileÜ, âmoÈ qrŘsjai śc
ĆndrÈ yeÔstù, čn mŸ taÜtĹ toi taÔtù âkbň tň âgř lègw.
TaÜta lègwn oÎk êpeije tän Xèrxhn. Tèsserac màn dŸ parĺke Źmèrac, âlpÐzwn aÊeÐ
sfeac Ćpodrăsesjai; pèmptù dè, śc oÎk ĆpallĹssonto ĆllĹ oÉ âfaÐnonto ĆnaideÐù te
kaÈ ĆboulÐù diaqreÿmenoi mènein, pèmpei âp+aÎtoÌc Mădouc te kaÈ KissÐouc jumwjeÐc,
ânteilĹmenìc sfeac zwgrăsantac Łgein âc îyin tŸn áwutoÜ. <Wc d+âsèpeson ferìmenoi
âc toÌc ŞEllhnac oÉ Mĺdoi, êpipton polloÐ, Łlloi d+âpesăisan, kaÈ oÎk Ćpălaunon
kaÐper megĹlwc prosptaÐontec. Dĺlon d+âpoÐeun pantÐ teú kaÈ oÎk ąkista aÎtÄ basilèð íti polloÈ màn Łnjrwpoi eÚen, ælÐgoi dà Łndrec. >EgÐneto dà Ź sumbolŸ di+Źmèrhc.
>EpeÐte dà oÉ Mĺdoi trhqèwc perieÐponto, ânjaÜta oÝtoi màn Ípexăisan, oÉ dà Pèrsai âkdexĹmenoi âpăisan, toÌc >AjanĹtouc âkĹlee basileÔc, tÀn łrqe <UdĹrnhc, śc dŸ oÝtoÐ
ge eÎpetèwc katergasìmenoi. <Wc dà kaÈ oÝtoi sunèmisgon toØsi ŞEllhsi, oÎdàn plèon âfèronto tĺc stratiĺc tĺc Mhdikĺc ĆllĂ tĂ aÎtĹ, Ľte ân steinopìrú te qÿrú maqìmenoi
kaÈ dìrasi braqutèroisi qreÿmenoi ć per oÉ ŞEllhnec kaÈ oÎk êqontec plăjeð qrăsasjai.
Lakedaimìnioi dà âmĹqonto ĆxÐwc lìgou, Łlla te ĆpodeiknÔmenoi ân oÎk âpistamènoisi
mĹqesjai âxepistĹmenoi, kaÈ íkwc ântrèyeian tĂ nÀta, Ąlèec feÔgeskon dĺjen, oÉ dà
bĹrbaroi årÀntec feÔgontac boň te kaÈ patĹgú âpăisan, oÉ d+ Ńn katalambanìmenoi
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Ípèstrefon ĆntÐoi eÚnai toØsi barbĹroisi, metastrefìmenoi dà katèballon plăjeð Ćnarijmătouc tÀn Persèwn. ŮEpipton dà kaÈ aÎtÀn tÀn Spartihtèwn ânjaÜta ælÐgoi. >EpeÈ
dà oÎdàn âdunèato paralabeØn oÉ Pèrsai tĺc âsìdou peirÿmenoi kaÈ katĂ tèlea kaÈ pantoÐwc prosbĹllontec, Ćpălaunon æpÐsw. >En taÔtùsi tňsi prosìdoisi tĺc mĹqhc lègetai
basilèa jheÔmenon trÈc ĆnadrameØn âk toÜ jrìnou, deÐsanta perÈ tň stratiň. Tìte màn
oÕtw ŽgwnÐsanto. Tň d+ÍsteraÐù oÉ bĹrbaroi oÎdàn Łmeinon Ćèjleon; Ľte gĂr ælÐgwn
âìntwn, âlpÐsantèc sfeac katatetrwmatÐsjai te kaÈ oÎk oÑouc te êsesjai êti qeØrac ĆntaeÐresjai sunèballon. OÉ dà ŞEllhnec katĂ tĹxic te kaÈ katĂ êjnea kekosmhmènoi łsan
kaÈ ân mèreð ékastoi âmĹqonto, plŸn Fwkèwn; oÝtoi dà âc tä îroc âtĹqjhsan fulĹxontec tŸn Ćtrapìn. <Wc dà oÎdàn eÕriskon Ćlloiìteron oÉ Pèrsai č tň proteraÐù ânÿrwn,
Ćpălaunon.
>Aporèontoc dà basilèoc í ti qrăshtai tÄ pareìnti prăgmati, >EpiĹlthc å EÎrudămou
ĆnŸr MhlieÌc łljè oÉ âc lìgouc śc mèga ti parĂ basilèoc dokèwn oÒsesjai, êfrasè te
tŸn Ćtrapän tŸn diĂ toÜ îreoc fèrousan âc JermopÔlac, kaÈ dièfjeire toÌc taÔtù ÍpomeÐnantac <Ellănwn. ŞUsteron dà deÐsac LakedaimonÐouc êfuge âc JessalÐhn, kaÐ oÉ
fugìnti Ípä tÀn Pulagìrwn, tÀn >Amfiktuìnwn âc tŸn PulaÐhn sullegomènwn, ĆrgÔrion âpekhrÔqjh. Qrìnú dà Õsteron, katĺlje gĂr âc >AntikÔrhn, Ćpèjane Ípä >AjhnĹdew
Ćndräc TrhqinÐou; å dà >AjhnĹdhc oÝtoc Ćpèkteine màn >EpiĹlthn di+Łllhn aÊtÐhn, tŸn
âgř ân toØsi îpisje lìgoisi shmanèw, âtimăjh mèntoi Ípä LakedaimonÐwn oÎdàn ľsson.
>EpiĹlthc màn oÕtw Õsteron toÔtwn Ćpèjane.
ŮEsti dà éteroc legìmenoc lìgoc, śc >Onăthc te å Fanagìrew ĆnŸr KarÔstioc kaÈ Korudalläc >AntikureÔc eÊsi oÉ eÒpantec präc basilèa toÔtouc toÌc lìgouc kaÈ perihghsĹmenoi
tä îroc toØsi Pèrsùsi, oÎdamÀc êmoige pistìc. ToÜto màn gĂr tÄde qrŸ stajmÿsasjai,
íti oÉ tÀn <Ellănwn Pulagìroi âpekăruxan oÎk âpÈ >Onătù te kaÈ KorudallÄ ĆrgÔrion Ćll+âpÈ >EpiĹltù tÄ TrhqinÐú, pĹntwc kou tä Ćtrekèstaton pujìmenoi. ToÜto dà
feÔgonta >EpiĹlthn taÔthn tŸn aÊtÐhn oÒdamen; eÊdeÐh màn gĂr Ńn kaÈ âřn mŸ MhlieÌc
taÔthn tŸn Ćtrapän >Onăthc, eÊ tň qÿrù pollĂ śmilhkřc eÒh. >All+>EpiĹlthc gĹr âsti å perihghsĹmenoc tä îroc katĂ tŸn Ćtrapìn, toÜton aÒtion grĹfw. Xèrxhc dè, âpeÐ
oÉ ćrese tĂ Ípèsqeto å >EpiĹlthc katergĹsesjai, aÎtÐka periqarŸc genìmenoc êpempe
<UdĹrnea kaÈ tÀn âstratăgee <UdĹrnhc; årmèato dà perÈ lÔqnwn ĄfĂc âk toÜ stratopèdou. TŸn dà Ćtrapän taÔthn âxeÜron màn oÉ âpiqÿrioi Mhlièec, âxeurìntec dà JessaloØsi
kathgăsanto âpÈ Fwkèac, tìte íte oÉ Fwkèec frĹxantec teÐqeð tŸn âsbolŸn łsan ân skèpù
toÜ polèmou; êk te tosoÜde katedèdekto âoÜsa oÎdàn qrhstŸ MhlieÜsi. ŮEqei dà Áde Ź
Ćtrapäc aÕth. ŮArqetai màn Ćpä toÜ >AswpoÜ potamoÜ toÜ diĂ tĺc diasfĹgoc ûèontoc,
oÖnoma dà tÄ îreð toÔtú kaÈ tň ĆtrapÄ tšutä keØtai, >Anìpaia; teÐnei dà Ź >Anìpaia
aÕth katĂ ûĹqin toÜ îreoc, lăgei dà katĹ te >Alphnän pìlin, prÿthn âoÜsan tÀn LokrÐdwn präc tÀn Mhlièwn, kaÈ katĂ MelampÔgou te kaleìmenon lÐjon kaÈ katĂ Kerkÿpwn
édrac, tň kaÈ tä steinìtatìn âsti.
KatĂ taÔthn dŸ tŸn Ćtrapän kaÈ oÕtw êqousan oÉ Pèrsai tän >Aswpän diabĹntec âporeÔonto pŘsan tŸn nÔkta, ân dexiň màn êqontec îrea tĂ OÊtaÐwn, ân Ćristerň dà tĂ
TrhqinÐwn. >Hÿc te dŸ dièfaine kaÈ oË âgènonto âp+ĆkrwthrÐú toÜ îreoc. KatĂ dà toÜto
toÜ îreoc âfÔlasson, śc kaÈ prìterìn moi dedălwtai, Fwkèwn qÐlioi åplØtai, ûuìmenoÐ
te tŸn sfetèrhn qÿrhn kaÈ frourèontec tŸn Ćtrapìn; Ź màn gĂr kĹtw âsbolŸ âfulĹsseto
Ípä tÀn eÒrhtai; tŸn dà diĂ toÜ îreoc Ćtrapän âjelontaÈ Fwkèec ÍpodexĹmenoi LewnÐdù
âfÔlasson.
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ŮEmajon dè sfeac oÉ Fwkèec Áde Ćnabebhkìtac; ĆnabaÐnontec gĂr âlĹnjanon oÉ Pèrsai
tä îroc pŘn âän druÀn âpÐpleon. ßHn màn dŸ nhnemÐh, yìfou dà ginomènou polloÜ, śc oÊkäc łn fÔllwn Ípokequmènwn Ípä toØsi posÐ, ĆnĹ te êdramon oÉ Fwkèec kaÈ ânèdunon tĂ
ípla, kaÈ aÎtÐka oÉ bĹrbaroi parĺsan. <Wc dà eÚdon Łndrac ânduomènouc ípla, ân jÿmati âgènonto; âlpìmenoi gĂr oÎdèn sfi fanăsesjai ĆntÐxoon ânekÔrhsan stratÄ; ânjaÜta
<UdĹrnhc, katarrwdăsac mŸ oÉ Fwkèec êwsi Lakedaimìnioi, eÒreto >EpiĹlthn åkodapäc
eÒh å stratìc; pujìmenoc dà Ćtrekèwc diètasse toÌc Pèrsac śc âc mĹqhn. OÉ dà Fwkèec śc âbĹllonto toØsi toxeÔmasi polloØsÐ te kaÈ puknoØsi, oÒqonto feÔgontec âpÈ toÜ
îreoc tän kìrumbon, âpistĹmenoi śc âpÈ sfèac årmăjhsan Ćrqăn, kaÈ pareskeuĹdato śc
Ćpoleìmenoi. OÝtoi màn dŸ taÜta âfrìneon, oÉ dà ĆmfÈ >EpiĹlthn kaÈ <UdĹrnea Pèrsai
Fwkèwn màn oÎdèna lìgon âpoieÜnto, oÉ dà katèbainon tä îroc katĂ tĹqoc.
ToØsi dà ân JermopÔlùsi âoÜsi <Ellănwn prÀton màn å mĹntic MegistÐhc âsidřn âc tĂ ÉrĂ
êfrase tän mèllonta êsesjai Ľma ŽoØ sfi jĹnaton, âpÈ dà kaÈ aÎtìmoloi łsan oÉ âxaggeÐlantec tÀn Persèwn tŸn perÐodon; oÝtoi màn êti nuktäc âsămhnan, trÐtoi dà oÉ Źmeroskìpoi
katadramìntec Ćpä tÀn Łkrwn ćdh diafainoÔshc Źmèrhc. >EnjaÜta âbouleÔonto oÉ ŞEllhnec, kaÐ sfewn âsqÐzonto aÉ gnÀmai; oÉ màn gĂr oÎk êwn tŸn tĹxin âklipeØn, oÉ dà
Ćntèteinon. MetĂ dà toÜto diakrijèntec oÉ màn ĆpallĹssonto kaÈ diaskedasjèntec katĂ
pìlic ékastoi âtrèponto, oÉ dà aÎtÀn Ľma LewnÐdù mènein aÎtoÜ pareskeuĹdato.
Lègetai dà kaÈ śc aÎtìc sfeac Ćpèpemye LewnÐdhc, mŸ Ćpìlwntai khdìmenoc; aÎtÄ
dà kaÈ Spartihtèwn toØsi pareoÜsi oÎk êqein eÎprepèwc âklipeØn tŸn tĹxin âc tŸn łljon fulĹxontec Ćrqăn. TaÔtù kaÈ mŘllon tŸn gnÿmhn pleØstìc eÊmi; LewnÐdhn, âpeÐte
ęsjeto toÌc summĹqouc âìntac ĆprojÔmouc kaÈ oÎk âjèlontac sundiakinduneÔein, keleÜsaÐ sfeac ĆpallĹssesjai, aÎtÄ dà Ćpiènai oÎ kalÀc êqein; mènonti dà aÎtoÜ klèoc mèga
âleÐpeto, kaÈ Ź SpĹrthc eÎdaimonÐh oÎk âxhleÐfeto. >Ekèqrhto gĂr Ípä tĺc PujÐhc
toØsi Spartiătùsi qrewmènoisi perÈ toÜ polèmou toÔtou aÎtÐka kat+ĆrqĂc âgeiromènou,
č LakedaÐmona ĆnĹstaton genèsjai Ípä tÀn barbĹrwn, č tän basilèa sfèwn Ćpolèsjai.
TaÜta dè sfi ân êpesi áxamètroisi qrŤ lègonta Áde;
<UmØn d+, Â SpĹrthc oÊkătorec eÎruqìroio,
č mèga Łstu ârikudàc Íp+ĆndrĹsi Perseòdùsi
pèrjetai, č tä màn oÎqÐ, Ćf+<Hraklèouc dà genèjlhc
penjăsei basilĺ fjÐmenon LakedaÐmonoc oÞroc;
oÎ gĂr tän taÔrwn sqăsei mènoc oÎdà leìntwn
ĆntibÐhn; Zhnäc gĂr êqei mènoc; oÎdè é fhmi
sqăsesjai, prÈn tÀnd+éteron diĂ pĹnta dĹshtai.
TaÜtĹ te dŸ âpilegìmenon LewnÐdhn kaÈ boulìmenon klèoc katajèsjai moÔnwn Spartihtèwn, Ćpopèmyai toÌc summĹqouc mŘllon č gnÿmù dieneiqjèntac oÕtw Ćkìsmwc oÒqesjai
toÌc oÊqomènouc. MartÔrion dè moi kaÈ tìde oÎk âlĹqiston toÔtou pèri gègone, íti kaÈ tän
mĹntin çc eÑpeto tň stratiň taÔtù, MegistÐhn tän >Akarnĺna, legìmenon eÚnai tĆnèkajen
Ćpä MelĹmpodoc, toÜton tän eÒpanta âk tÀn ÉrÀn tĂ mèllontĹ sfi âkbaÐnein, fanerìc âsti LewnÐdhc Ćpopèmpwn, Ñna mŸ sunapìlhtaÐ sfi. <O dà Ćpopempìmenoc aÎtäc màn oÎk
Ćpèlipe, tän dà paØda sustrateuìmenon, âìnta oÉ mounogenèa, Ćpèpemye.
OÉ mèn nun sÔmmaqoi oÉ Ćpopempìmenoi oÒqontì te Ćpiìntec kaÈ âpeÐjonto LewnÐdù, Jespièec dà kaÈ JhbaØoi katèmeinan moÜnoi parĂ LakedaimonÐoisi. ToÔtwn dà JhbaØoi màn
Ćèkontec êmenon kaÈ oÎ boulìmenoi (kateØqe gĹr sfeac LewnÐdhc ân åmărwn lìgú poieÔmenoc), Jespièec dà ákìntec mĹlista, oË oÎk êfasan Ćpolipìntec LewnÐdhn kaÈ toÌc met+
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aÎtoÜ ĆpallĹxesjai, ĆllĂ katameÐnantec sunapèjanon; âstratăgee dà aÎtÀn Dhmìfiloc
Diadrìmew.
Xèrxhc dà âpeÈ ŹlÐou ĆnateÐlantoc spondĂc âpoiăsato, âpisqřn qrìnon âc Ćgorĺc kou
mĹlista plhjÿrhn prìsodon âpoièeto; kaÈ gĂr âpèstalto âx >EpiĹltew oÕtw; Ćpä gĂr
toÜ îreoc Ź katĹbasic suntomwtèrh tè âsti kaÈ braqÔteroc å qÀroc pollän ć per Ź perÐodìc te kaÈ ĆnĹbasic. OÑ te dŸ bĹrbaroi oÉ ĆmfÈ Xèrxhn prosăisan kaÈ oÉ ĆmfÈ LewnÐdhn
ŞEllhnec, śc tŸn âpÈ janĹtú êxodon poieÔmenoi, ćdh pollÄ mŘllon č kat+ĆrqĂc âpexăisan âc tä eÎrÔteron toÜ aÎqènoc. Tä màn gĂr êruma toÜ teÐqeoc âfulĹsseto, oÉ dà
ĆnĂ tĂc protèrac Źmèrac Ípexiìntec âc tĂ steinìpora âmĹqonto; tìte dà summÐsgontec
êxw tÀn steinÀn êpipton plăjeð polloÈ tÀn barbĹrwn; îpisje gĂr oÉ Źgemìnec tÀn telèwn êqontec mĹstigac ârrĹpizon pĹnta Łndra, aÊeÈ âc tä prìsw âpotrÔnontec. PolloÈ
màn dŸ âsèpipton aÎtÀn âc tŸn jĹlassan kaÈ diefjeÐronto, pollÄ d+êti plèonec katepatèonto zwoÈ Íp+Ćllălwn; łn dà lìgoc oÎdeÈc toÜ Ćpollumènou. ŞAte gĂr âpistĹmenoi
tän mèllontĹ sfi êsesjai jĹnaton âk tÀn periiìntwn tä îroc, ĆpedeÐknunto ûÿmhc íson
eÚqon mègiston âc toÌc barbĹrouc, paraqreÿmenoÐ te kaÈ Ćtèontec. Dìrata mèn nun toØsi
plèosi aÎtÀn thnikaÜta ćdh âtÔgqane katehgìta, oÉ dà toØsi xÐfesi diergĹzonto toÌc
Pèrsac. KaÈ LewnÐdhc te ân toÔtú tÄ pìnú pÐptei ĆnŸr genìmenoc Łristoc, kaÈ éteroi
met+aÎtoÜ ænomastoÈ Spartihtèwn, tÀn âgř śc ĆndrÀn ĆxÐwn genomènwn âpujìmhn tĂ
oÎnìmata, âpujìmhn dà kaÈ ĄpĹntwn tÀn trihkosÐwn. KaÈ dŸ kaÈ Persèwn pÐptousi ânjaÜta Łlloi te polloÈ kaÈ ænomastoÐ, ân dà dŸ kaÈ DareÐou dÔo paØdec, >Abrokìmhc te
kaÈ <UperĹnjhc, âk tĺc >ArtĹnew jugaträc FratagoÔnhc gegonìtec DareÐú; å dà >ArtĹnhc DareÐou màn toÜ basilèoc łn Ćdelfeìc, <UstĹspeoc dà toÜ >ArsĹmeoc paØc; çc kaÈ
âkdidoÌc tŸn jugatèra DareÐú tän oÚkon pĹnta tän áwutoÜ âpèdwke, śc moÔnou oÉ âoÔshc
taÔthc tèknou.
Xèrxeÿ te dŸ dÔo ĆdelfeoÈ ânjaÜta pÐptousi maqìmenoi, kaÈ Ípàr toÜ nekroÜ toÜ LewnÐdew Persèwn te kaÈ LakedaimonÐwn šjismäc âgÐneto pollìc, âc ç toÜtìn te Ćretň oÉ
ŞEllhnec ÍpexeÐrusan kaÈ âtrèyanto toÌc ânantÐouc tetrĹkic. ToÜto dà sunestăkee mèqri
oÝ oÉ sÌn >EpiĹltù paregènonto. <Wc dà toÔtouc ąkein âpÔjonto oÉ ŞEllhnec, ânjeÜten
ćdh áteroioÜto tä neØkoc; êc te gĂr tä steinän tĺc ådoÜ Ćneqÿreon æpÐsw kaÈ parameiyĹmenoi tä teØqoc âljìntec Ñzonto âpÈ tän kolwnän pĹntec Ąlèec oÉ Łlloi plŸn JhbaÐwn;
å dà kolwnìc âsti ân tň âsìdú, íkou nÜn å lÐjinoc lèwn ésthke âpÈ LewnÐdù. >En toÔtú
sfèac tÄ qÿrú Ćlexomènouc maqaÐrùsi, toØsi aÎtÀn âtÔgqanon êti perieoÜsai, kaÈ qersÈ
kaÈ stìmasi katèqwsan oÉ bĹrbaroi bĹllontec, oÉ màn âx ânantÐhc âpispìmenoi kaÈ tä êruma toÜ teÐqeoc sugqÿsantec, oÉ dà perieljìntec pĹntojen peristadìn. LakedaimonÐwn
dà kaÈ Jespièwn toioÔtwn genomènwn ímwc lègetai ĆnŸr Łristoc genèsjai Spartiăthc
Dihnèkhc tän tìde fasÈ eÊpeØn tä êpoc prÈn č summeØxaÐ sfeac toØsi Mădoisi, pujìmenon prìc teo tÀn TrhqinÐwn śc âpeĂn oÉ bĹrbaroi ĆpÐwsi tĂ toxeÔmata, tän ąlion Ípä
toÜ plăjeoc tÀn æðstÀn ĆpokrÔptousi; tosoÜto tä plĺjoc aÎtÀn eÚnai; tän dà oÎk âkplagènta toÔtoisi eÊpeØn, ân ĆlogÐù poieÔmenon tä tÀn Mădwn plĺjoc, śc pĹnta sfi
ĆgajĂ å TrhqÐnioc xeØnoc Ćggèlloi, eÊ Ćpokruptìntwn tÀn Mădwn tän ąlion Ípä skiň
êsoito präc aÎtoÌc Ź mĹqh kaÈ oÎk ân ŹlÐú. TaÜta màn kaÈ Łlla toioutìtropa êpeĹ
fasi Dihnèkea tän Lakedaimìnion lipèsjai mnhmìsuna.
MetĂ dà toÜton ĆristeÜsai lègontai Lakedaimìnioi dÔo ĆdelfeoÐ, >Alfeìc te kaÈ MĹrwn
>OrsifĹntou paØdec. Jespièwn dà eÎdokÐmee
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mĹlista tÄ oÖnoma łn DijÔramboc <ArmatÐdew. JafjeØsi dè sfi aÎtoÜ taÔtù tň per
êpeson kaÈ toØsi prìteron teleutăsasi č toÌc Ípä LewnÐdew Ćpopemfjèntac oÒqesjai
âpigègraptai grĹmmata lègonta tĹde;
MuriĹsin potà tŤde triakosÐaic âmĹqonto
âk PeloponnĹsou qiliĹdec tètorec.
TaÜta màn dŸ toØsi pŘsi âpigègraptai, toØsi dà Spartiătùsi ÊdÐù;
ßW xeØn+, Ćggèllein LakedaimonÐoic íti tňde
keÐmeja, toØc keÐnwn ûămasi peijìmenoi.
LakedaimonÐoisi màn dŸ toÜto, tÄ dà mĹnti tìde;
Mnĺma tìde kleinoØo MegistÐa, ín pote Mĺdoi
Sperqeiän potamän kteØnan ĆmeiyĹmenoi,
mĹntioc, çc tìte Kĺrac âperqomènac sĹfa eÊdřc
oÎk êtlh SpĹrthc Źgemìna prolipeØn.
>EpigrĹmmasi mèn nun kaÈ stălùsi, êxw č tä toÜ mĹntioc âpÐgramma, >AmfiktÔonèc eÊsÐ sfeac oÉ âpikosmăsantec; tä dà toÜ mĹntioc MegistÐew SimwnÐdhc å Lewprèpeìc âsti
katĂ xeinÐhn å âpigrĹyac.
DÔo dà toÔtwn tÀn trihkosÐwn lègetai EÖrutìn te kaÈ >Aristìdhmon, pareän aÎtoØsi Ćmfotèroisi koinÄ lìgú qrhsamènoisi č Ćposwjĺnai åmoÜ âc SpĹrthn, śc memetimènoi te
łsan âk toÜ stratopèdou Ípä LewnÐdew kaÈ katekèato ân >AlphnoØsi æfjalmiÀntec âc
tä êsqaton, č eÒ ge mŸ âboÔlonto nostĺsai, ĆpojaneØn Ľma toØsi Łlloisi, pareìn sfi toÔtwn tĂ étera poièein, oÎk âjelĺsai åmofronèein, ĆllĂ gnÿmù dieneiqjèntac EÖruton màn
pujìmenon tÀn Persèwn tŸn perÐodon aÊtăsantĹ te tĂ ípla kaÈ ândÔnta Łgein aÎtän keleÜsai tän eÑlwta âc toÌc maqomènouc, íkwc dà aÎtän ćgage, tän màn Ćgagìnta oÒqesjai
feÔgonta, tän dà âspesìnta âc tän ímilon diafjarĺnai, >Aristìdhmon dà lipoyuqèonta
leifjĺnai. EÊ mèn nun łn moÜnon >Aristìdhmon Ćlgăsanta Ćponostĺsai âc SpĹrthn č
kaÈ åmoÜ sfewn Ćmfotèrwn tŸn komidŸn genèsjai, dokèein âmoÈ oÎk Łn sfi Spartiătac
mĺnin oÎdemÐan prosjèsjai; nÜn dè, toÜ màn aÎtÀn Ćpolomènou, toÜ dà tĺc màn aÎtĺc âqomènou profĹsioc oÎk âjelăsantoc dà Ćpojnďskein, ĆnagkaÐwc sfi êqein mhnØsai megĹlwc
>Aristodămú. OÉ mèn nun oÕtw swjĺnai lègousi >Aristìdhmon âc SpĹrthn kaÈ diĂ prìfasin toiănde, oÉ dà Łggelon pemfjènta âk toÜ stratopèdou, âxeän aÎtÄ katalabeØn tŸn
mĹqhn ginomènhn oÎk âjelĺsai, Ćll+ÍpomeÐnanta ân tň ådÄ perigenèsjai, tän dà sunĹggelon aÎtoÜ Ćpikìmenon âc tŸn mĹqhn ĆpojaneØn. >Aponostăsac dà âc LakedaÐmona å
>Aristìdhmoc îneidìc te eÚqe kaÈ ĆtimÐhn; pĹsqwn dà toiĹde ŽtÐmwto; oÖte oÉ pÜr oÎdeÈc
ênaue Spartihtèwn oÖte dielègeto, îneidìc te eÚqe å trèsac >Aristìdhmos kaleìmenoc.
>All+å màn ân tň ân Plataiňsi mĹqù Ćnèlabe pŘsan tŸn âpeneiqjeØsan aÊtÐhn. Lègetai
dà kaÈ Łllon Ćpopemfjènta Łggelon âc JessalÐhn tÀn trihkosÐwn toÔtwn perigenèsjai,
tÄ oÖnoma eÚnai PantÐthn; nostăsanta dà toÜton âc SpĹrthn, śc ŽtÐmwto, ĆpĹgxasjai.
OÉ dà JhbaØoi, tÀn å LeontiĹdhc âstratăgee, tèwc màn metĂ tÀn <Ellănwn âìntec âmĹqonto Íp+ĆnagkaÐhc âqìmenoi präc tŸn basilèoc stratiăn; śc dà eÚdon katupèrtera
tÀn Persèwn ginìmena tĂ prăgmata, oÕtw dă, tÀn sÌn LewnÐdù <Ellănwn âpeigomènwn
âpÈ tän kolwnìn, Ćposqisjèntec toÔtwn qeØrĹc te proèteinon kaÈ ćisan Šsson tÀn barbĹrwn, lègontec tän Ćlhjèstaton tÀn lìgwn, śc kaÈ mhdÐzousi kaÈ gĺn te kaÈ Õdwr ân
prÿtoisi êdosan Ńn basilèð, Ípä dà ĆnagkaÐhc âqìmenoi âc JermopÔlac ĆpikoÐato kaÈ ĆnaÐtioi eÚen toÜ trÿmatoc toÜ gegonìtoc basilèð; źste taÜta lègontec periegènonto; eÚqon
gĂr kaÈ JessaloÌc toÔtwn tÀn lìgwn mĹrturac. OÎ mèntoi tĹ ge pĹnta eÎtÔqhsan; śc
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gĂr aÎtoÌc êlabon oÉ bĹrbaroi âljìntac, toÌc mèn tinac kaÈ Ćpèkteinan prosiìntac, toÌc
dà plèonac aÎtÀn keleÔsantoc Xèrxew êstixan stÐgmata basilăia, ĆrxĹmenoi Ćpä toÜ
strathgoÜ LeontiĹdew, toÜ tän paØda EÎrÔmaqon qrìnú metèpeita âfìneusan Plataièec
strathgăsanta ĆndrÀn JhbaÐwn tetrakosÐwn kaÈ sqìnta tä Łstu tä Plataièwn.
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Tanuló iskolai gyakorlata, amely az Ilias I. énekének tartalmát és az első 21 sor egyes
szavainak magyarázatát adja. A homerosi eposzok, amelyek a görög iskolai oktatásnak minden időben tárgyai voltak, már az ókori görögök számára magyarázatra szorultak, nemcsak
tárgyi, hanem nyelvi szempontból is. A homerosi költői nyelvet ugyanis sohasem beszélték,
s annak egyes régies dialektikus elemeit a hellénisztikus, római és bizánci kori görög tanulóknak is külön meg kellett tanulniok, ha természetesen mint görög anyanyelvűek nem is
küzdöttek olyan nagy nehézségekkel, mint a mai diákok. Ezért maradt ránk a papíruszok
közt oly sok, az itt közölthöz hasonló „Homéros-preparáció”.
(papírusz-töredék, Kr. u. III/IV. sz.)
>Agamèmnwn aÊqmĹlwton êqwn pallakÐda Éerèwc >Apìllwnoc QrÔsou jugatèra Qrusăida oÎk Ćpèdwken deomènú lutrÿsasjai tÄ patrÐ. Diìper loimäc katèsqen toÌc ŞEllhnac âp+ânnèa Źmèrac mhnÐsantoc toÜ jeoÜ, éwc >AqilleÌc âpègnw tŸn aÊtÐan. KĹlqantoc
manteusamènou kaÈ >Agamèmnwn màn prìteron âpÈ tň manteÐø loidorhsĹmenoc KĹlqanti
tŸn màn Qrusăida Ćpèdwke tÄ patrÐ, tŸn dà jusÐan tÄ jeÄ. TŸn dà >Aqillèwc ĆfeÐlato Brisăida. KaÈ >AqilleÌc màn tĺc mhträc âdeăjh Jètidoc, ípwc aÎtÄ bohjăsù.
<H dà parekĹlese tän DÐa âx AÊjiopÐac ąkonta âlattÀsai toÌc ŞEllhnac ân tň maqň.
ŞHra dà êpeit+oÕtw dihnèqjh präc aÎtìn. KaÈ nÌx âgèneto gèlwta parĂ tŸn tÀn jeÀn
eÎwqeÐan parasqìntoc <HfaÐstou. Perièqei dà Ź ûayúdÐa Źmèrac ka’.
(Az első ének cselekményének 21 napra való beosztása Aristarchosra, a híres Homéros-magyarázóra
megy vissza; egy másik magyarázó, Zénodotos 20 napot vett fel.)

Mĺnin
jeĹ
oÎlomènhn
Ż murÐ+
êjhken
ÊfjÐmouc
aÎtoÌc dè
álÿria
oÊwnoØsi
ârÐsante
xunèhke
qolwjeÐc
noÜson
îrse
ælèkonto
oÕneka

ærgăn
MoÜsa
ælejrÐan
ątic pollĹ
âpoÐhsen
ÊsquroyÔqouc
tĂ dà sÿmata aÎtÀn
álkÔsmata, sparĹgmata
toØc sarkwfĹgoic ærnèoic
filonikăsantec
xunèbale
ærgisjeÐc
nìson
âfÿrmhse
Ćpÿllunto
diìti

ŽtÐmhsen
Ćrhtĺra
lusìmenoc
ĆpereÐsia
Łpoina
stèmmata
ákhbìlou
skăptrú
âlÐsseto
kosmătore
>OlÔmpia
dÿmat+
êqontec
âkpèrsai
Ązìmenoi

Łtimon âpoÐhse
Éerèa
lutrwsìmenoc
Łpeira, pollĹ
lÔtra
tĂ Éketăria
makrobìlou
basilikň ûĹbdú
parekĹlei
Źgemìnec
tän ŮOlumpon katoikoÜntec jeoÐ;
ŮOlumpoc dè âstin jeÀn
âm MakedonÐø oÊkhtărion
âkporjĺsai
sebìmenoi

(Moravcsik Gyula)
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Platón Állam című művében a társadalmi igazságosság, az általa elképzelt tökéletes államforma jellegzetességeit elemzi. A dialógus főhőse, Sókratés arra a következtetésre jut,
hogy bizonyos költők bizonyos műveit, köztük Homéros néhány botrányosnak ítélt versét
nem szabad az ifjak kezébe adni. Homéros nem átall az istenek erkölcstelen tetteiről beszámolni. A költők olvasásának veszélye azonban nemcsak ebben rejlik. Platón filozófiai
rendszere szerint a költők az utánzás folytán létrejött, bennünket körülvevő világot költeményeikben mégegyszer lemásolják. Az áttételes mimésis révén teljesen eltávolodunk a valóban
létező ideák világától. Az igazságot ábrázoló költészet lehetetlenségét mutatja, hogy a költő
hősei szavait is utánozza. Az előadásmód megválasztása során az Állam „őreinek” óvakodni
kell a túlzott utánzástól.

[>AdeÐmantoc] KaÈ toÜto, ł d+íc, êti dèomai safèsteron majeØn. [SwkrĹthc] GeloØoc, łn d+
âgÿ, êoika didĹskaloc eÚnai kaÈ Ćsafăc; źsper oÞn oÉ ĆdÔnatoi lègein, oÎ katĂ ílon Ćll+
Ćpolabřn mèroc ti peirĹsomaÐ soi ân toÔtú dhlÀsai ç boÔlomai. kaÐ moi eÊpè; âpÐstasai
tĺc >IliĹdoc tĂ prÀta, ân oÙc å poihtăc fhsi tän màn QrÔshn deØsjai toÜ >Agamèmnonoc
ĆpolÜsai tŸn jugatèra, tän dà qalepaÐnein, tän dè, âpeidŸ oÎk âtÔgqanen, kateÔqesjai
tÀn >AqaiÀn präc tän jeìn? [A.] ŮEgwge. [S.] OÚsj+oÞn íti mèqri màn toÔtwn tÀn âpÀn
{kaÈ âlÐsseto pĹntac >AqaioÔc, >AtreÐda dà mĹlista dÔw, kosmătore laÀn} lègei te aÎtäc å poihtŸc kaÈ oÎdà âpiqeireØ ŹmÀn tŸn diĹnoian Łllose trèpein śc Łlloc tic å lègwn
č aÎtìc; tĂ dà metĂ taÜta źsper aÎtäc żn å QrÔshc lègei kaÈ peirŘtai ŹmŘc íti mĹlista
poiĺsai mŸ ŞOmhron dokeØn eÚnai tän lègonta ĆllĂ tän Éerèa, presbÔthn înta. kaÈ tŸn
Łllhn dŸ pŘsan sqedìn ti oÕtw pepoÐhtai diăghsin perÐ te tÀn ân >IlÐú kaÈ perÈ tÀn ân
>IjĹkù kaÈ ílù >OdusseÐø pajhmĹtwn. [A.] PĹnu màn oÞn, êfh. [S.] OÎkoÜn diăghsic mèn
âstin kaÈ ítan tĂc ûăseic ákĹstote lègù kaÈ ítan tĂ metaxÌ tÀn ûăsewn? [A.] PÀc gĂr
oÖ? [S.] >All+ítan gè tina lègù ûĺsin źc tic Łlloc žn, Šr+oÎ tìte åmoioÜn aÎtän făsomen íti mĹlista tŸn aÍtoÜ lèxin ákĹstú çn Ńn proeÐpù śc âroÜnta? [A.] Făsomen; tÐ gĹr?
[S.] OÎkoÜn tì ge åmoioÜn áautän Łllú č katĂ fwnŸn č katĂ sqĺma mimeØsjaÐ âstin âkeØnon Å Łn tic åmoioØ? [A.] TÐ măn? [S.] >En dŸ tÄ toioÔtú, śc êoiken, oÝtìc te kaÈ oÉ Łlloi
poihtaÈ diĂ mimăsewc tŸn diăghsin poioÜntai. [A.] PĹnu màn oÞn. [S.] EÊ dè ge mhdamoÜ
áautän ĆpokrÔptoito å poihtăc, pŘsa Ńn aÎtÄ Łneu mimăsewc Ź poÐhsÐc te kaÈ diăghsic
gegonuØa eÒh. Ñna dà mŸ eÒpùc íti oÎk aÞ manjĹneic, ípwc Ńn toÜto gènoito âgř frĹsw. eÊ
gĂr ŞOmhroc eÊpřn íti łljen å QrÔshc tĺc te jugaträc lÔtra fèrwn kaÈ Ékèthc tÀn >AqaiÀn, mĹlista dà tÀn basilèwn, metĂ toÜto mŸ śc QrÔshc genìmenoc êlegen Ćll+êti śc
ŞOmhroc, oÚsj+íti oÎk Ńn mÐmhsic łn ĆllĂ Ąplĺ diăghsic. eÚqe d+Ńn Áde pwc ŕ frĹsw
dà Łneu mètrou; oÎ gĹr eÊmi poihtikìc ŕ >Eljřn å ÉereÌc hÖqeto âkeÐnoic màn toÌc jeoÌc
doÜnai álìntac tŸn TroÐan aÎtoÌc swjĺnai, tŸn dà jugatèra oÉ lÜsai dexamènouc Łpoina
kaÈ tän jeän aÊdesjèntac. taÜta dà eÊpìntoc aÎtoÜ oÉ màn Łlloi âsèbonto kaÈ sunďnoun, å
dà >Agamèmnwn ŽgrÐainen ântellìmenoc nÜn te Ćpiènai kaÈ aÞjic mŸ âljeØn, mŸ aÎtÄ tì te
skĺptron kaÈ tĂ toÜ jeoÜ stèmmata oÎk âparkèsoi; prÈn dà lujĺnai aÎtoÜ tŸn jugatèra,
ân ŮArgei êfh ghrĹsein metĂ oÝ; Ćpiènai d+âkèleuen kaÈ mŸ ârejÐzein, Ñna sÀc oÒkade êljoi.
å dà presbÔthc ĆkoÔsac êdeisèn te kaÈ Ćpďei sigň, Ćpoqwrăsac dà âk toÜ stratopèdou
pollĂ tÄ >Apìllwni hÖqeto, tĹc te âpwnumÐac toÜ jeoÜ ĆnakalÀn kaÈ Ípomimnďskwn
kaÈ ĆpaitÀn, eÒ ti pÿpote č ân naÀn oÊkodomăsesin č ân ÉerÀn jusÐaic keqarismènon dwrăsaito; Án dŸ qĹrin kathÔqeto teØsai toÌc >AqaioÌc tĂ Č dĹkrua toØc âkeÐnou bèlesin.
oÕtwc, łn d+âgÿ, Â átaØre, Łneu mimăsewc Ąplĺ diăghsic gÐgnetai. [A.] ManjĹnw, êfh.
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Az epikus nyelvhasználat néhány jellegzetes sajátossága
Homérosnál az attikai nyelvjáráshoz képest
(Az alanti, a feldolgozást segítő megjegyzések nem feltétlenül nyelvtörténeti magyarázatok.)
1. Apokopé, a szó rövid véghangzójának elhagyása mássalhangzóval kezdődő szó előtt.
Különösen praepositiók és praeverbiumok esetében.
2. A krasis Homérosnál ritka. Előfordul a névelő, vonatkozó névmás, valamint kaÐ és
az ezt követő magánhangzóval kezdődő szó között.
3. A tövek hangzóinak kiegészítéseképpen elsősorban metrikai okokból a magánhangzók közül hol megelőző, hol követő betoldásként leggyakrabban e, illetve a, o, i, h,
w magánhangzók jelennek meg. Ezek a szétvont alakok. Az eia és eioc végű főnevekben, illetve melléknevekben az e gyakran h-vá nyúlik. Számos ew-végű ige imperfecta
actiójában az e ei-be nyúlik meg.
4. o helyett nyújtott ou áll kölönösen l, n, r, valamint s előtt.
5. Mellékalakokban előfordul, hogy a kettős mássalhangzó közül az egyik kiesik.
6. A szó belsejében, rövid hangzó után, bizonyos mássalhangzók, főleg a folyékonyak
és a s, p, t megkettőződnek.
7. Az attikaiban álló kettős tt helyett gyakran áll ss.
8. Az a tövű főnévragozásban a pl. dat. -aic helyett rendre -ùsi áll, illetve a pl. gen. -wn
helyett -ewn / -awn.
9. Az alpha tövű főnévragozásban előfordulnak a vocativusszal alakilag megegyező nominativusok (aiolismus).
10. Az alpha purum helyett gyakorta h áll.
11. Az attikaiban néhány névszónak -hoc, -aoc végződéséből metathesis quantitatis útján -ewc lett (attikai névszóragozás).
12. Az omikron tövű névszóragozásban a pl. dat.-ban -oic helyett -oisi áll.
13. Az alpha tövű declinatióban a sg. gen. végződése az összevonás előtti -ao, valamint
összevonva w, vagy metathesisszel ew. Utóbbinál mindig synizésis lép fel. Az omikron
tövűek sg. gen.-a -oio is lehet.
14. Az a és o tövű névszóragozás attikaiban összevont alakjai összevonás nélkül képeztetnek. Ahol van összevonás, ott az ismert szabályok érvényesülnek, kivéve, hogy eo-ból
és eou-ból általában eu lesz.
15. Az ún. hangvesztő főnevek (jugĹthr, stb.) e-ja mindenütt meg-, vagy elmaradhat.
16. A naÜc, illetve a pìlic ragozása metathesis, illetve a tővégi i kiesése előtti állapotot
mutat.
17. Az eu-végű tövek e-ja helyett metathesis előtti, eredeti h áll, a tulajdonneveknél e-os
mellékalakok is előfordulnak.
18. Az -ec, és -u tövű fő- és melléknevek összevonás előtti állapotot mutatnak.
19. A mássalhanzós főnévragozásban pl. dat.-ban a si mellett essi(n) végződés is előfordul.
20. A praepositiók eredeti határozói jelentése abban is jelentkezik, hogy a vonzatukban
álló névszóktól és a hozzájuk tartozó igéktől közbetoldott szavak által gyakran el vannak
választva. Ez a jelenség a tmésis.
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21. Az attikaiban határozott névelő (a régi grammatikus hagyomány szerint a szövegben hangsúlyt kaphat) Homérosnál hol mutatónévmási (ideértendő a személyes névmás
harmadik személye is), hol vonatkozónévmási jelentésben használatos.
22. A pronomen relativum alakjaiban sg. és pl. nom. kivételével az attikaitól eltérően a
függő esetekben kezdő t jelenhet meg.
23. A coniunctivus sg. 1. személyben a személyrag gyakran -mi, a sg. 2. személyben
-sja, a sg. 3. személyben -si.
24. A pl. 3. sekunder személyrag -san helyett gyakran áll *-nt >-n megelőző rövid
hangzóval, tehát *-ēnt, -ānt >-en, -an lehet.
25. A medio-passivum személyragjai a sg. 2. személyben az intervokális s kiesése után a
kötőhangzóval gyakran összevonatlanok maradnak.
26. A medio-passivum pl.1. személyragja -meja helyett a versmérték miatt -mesja is
lehet.
27. A perf. pl. 3. passivi alakjai attikai képzésével ellentétben a mássalhangzók közötti
sonans n a-vá alakulhat tai és to végződések előtt minden ige passzív pr. és praet. pf. pl.
˚
3. személyeiben.
Ugyanez a jelenség figyelhető meg a mediális optativus pl. 3. személyű
alakjaiban.
28. A coniunctivus képzése során a kötőhangzó gyakran nem nyúlik meg.
29. Az augmentum temporale és syllabicum különféle okok miatt gyakran elmarad.
30. Az augmentum syllabicum után nemcsak a kezdő r, hanem egyéb mássalhangzók
is megkettőződnek.
31. Gyakorító értelmet ad az igéknek a -sk- képző, amely a rendes kötőhangzókkal járul
a tőhöz, ebben az esetben az augmentum mindig elmarad.
32. A participiumok és a valódi magánhangzón végződő tövek az imperfecta actióban, valamint a futurumi alakok szinte kivétel nélkül mellőzik az attikaiban egyébként
jellemző magánhangzó-összevonásokat. Hasonló jelenséget figyelhetünk meg a létige
bizonyos alakjaiban.
33. Az aktív infinitivus képzője -en, -nai mellett gyakran -(è)men, -(è)menai.
34. A folyékonyhangú igetövek esetében előfordul, hogy a s képző megjelenik.
35. A gyenge aoristos gyakran az erős aoristos kötőhangjait (e, o) kapja (aoristus mixtus).
36. Az aktív, a mediális, valamint a passzív aoristost Homéros gyakran reduplikált tőből
képezi, s a reduplikált alak augmentumot is kaphat.
37. Egyes magánhangzós tövekben a s képző a futurumban elmarad.
38. Az indicativus futuruma, valamint a hozzá jelentésben közel álló coniunctivus gyakran áll Łn-nal, kèn-nel, vagy anélkül eventualitást, azaz egyfajta valószínűséget kifejezve.
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Jegyzetek
A jegyzet összeállítása során követett szempontok:
1. A kiemelt homérosi alaktól kötőjellel elválasztva, álló betűvel szedtük az olyan alakot,
amely a számmal jelölt epikus sajátosság elhagyása után az attikai prózában a megadott
formában előfordul. Ha az Ílias szövegéből kiemelt alak nem jellemző az attikai prózára, akkor az ep. (epikus alak) rövidítés előzi meg a kötőjelet. Az epikus nyelvhasználat
sajátos, számmal jelölt jellegzetességei alapján néhol ezeket az alakokat is átírtuk, hogy
alkalmat teremtsünk a homérosi alaktan további gyakorlására. Előfordul azonban, hogy
a fordítás megkönnyítésére ilyen esetekben csupán az értelmileg megfelelő attikai alakot
tüntettük fel, vagyis az általunk megadott attikai alak a számmal jelölt epikus sajátosságok alapján nem magyarázható.
2. Ha a kiemelt alak/ok után vesszővel elválasztva csupán egy szám áll, akkor valamely
jellegzetes mondattani jelenségre hívjuk fel a figyelmet.
3. Dőlt betűvel, a scholiasta pontos feltüntetése nélkül szerepelnek azok a görög nyelvű
magyarázatok, amelyeket a Homéros-scholionokból emeltünk át egyes epikus alakok
vagy gondolatok megvilágítására. Az összes epikus alak ilyen jellegű átírására újkori
scholion-szerzőkként nem vállalkoztunk, így értelemszerűen csak az ókori hagyományban értelmezett verseket írhattuk körül. A scholionok magyarázataival természetesen
nem minden esetben értünk egyet, de megítélésünk szerint a gördülékeny attikai prózában írt értelmezések sok tanulsággal szolgálnak. A dőlt betűvel szedett magyarázatok
után szereplő rövidítések antik lexikonokra utalnak: Hes. (Hesychios), S. (Suda).
Minta egy vers jegyzetére:
k

A verseket elkülönítő kettős függőleges vonal
A magyarázott sorra vonatkozó versszám
oÎrĺac
kiemelt homérosi alak
ep.
Lásd a fönti 1. pontot
oÎrèac
átírt „attikai” alak
17.
az epikus nyelv sajátosságaira (155. o.) utaló szám/ok
oÎrĺec lègontai vesszővel elkülönítve a scholionok vonatkozó magyarázatai
|
soron belül az egyes magyarázott alakokat | (függőleges vonal) különíti el
...
a scholionok szövegéből történő kihagyást jelzik
50
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>IliĹdoc Łlfa <Omărou ûayúdÐac;
Łlfa; litĂc QrÔsou, loimän stratoÜ,
êqjoc ĆnĹktwn

5

Mĺnin Łeide jeĂ PhlhðĹdew >Aqilĺoc
oÎlomènhn, Ż murÐ+>AqaioØc Łlge+êjhke,
pollĂc d+ÊfjÐmouc yuqĂc ŮAðdi proòayen
Źrÿwn, aÎtoÌc dà álÿria teÜqe kÔnessin
oÊwnoØsÐ te pŘsi, Diäc d+âteleÐeto boulă,
âx oÝ dŸ tĂ prÀta diastăthn ârÐsante
>Atreòdhc te Łnax ĆndrÀn kaÈ dØoc >AqilleÔc.

1 Mĺnin Łeide, zhtoÜsi, diĂ tÐ Ćpä tĺc mănidoc oÕtw dusfămou ænìmatoc ćrxato . . . Ñna
. . . prosektikwtèrouc toÌc ĆkroatĂc âpÈ toÜ megèjouc poiăsù kaÈ proejÐsù fèrein gennaÐwc
ŹmŘc tĂ pĹjh, mèllwn polèmouc Ćpaggèllein. . . . kaÈ gĂr prosektikoÌc ŹmŘc Ź tÀn ĆtuqhmĹtwn diăghsic ârgĹzetai, kaÈ śc Łristoc Êaträc prÀton Ćnastèllwn tĂ nosămata tĺc yuqĺc
Õsteron tŸn Òasin âpĹgei. <Ellhnikän dà tä präc tèlei tĂc ŹdonĂc âpĹgein . . . zhteØtai, diĂ tÐ
>Aqillèwc śc âpÈ tä pleØston ĆristeÔontoc oÎk >AqÐlleian śc >OdÔsseian âpègraye tä swmĹtion. famàn d+ íti âkeØ mèn, Ľte mìnwc âf+ ánäc ąrwoc toÜ lìgou plakèntoc, kalÀc kaÈ
toÖnoma tèjeitai, ântaÜja dè, eÊ kaÈ mŘllon tÀn Łllwn >AqilleÌc ŽrÐsteuen, ĆllĹ ge kaÈ oÉ
loipoÈ ĆristeÔontec faÐnontai; oÎ gĂr mìnon toÜton oÙoc łn dhlÀsai boÔletai, ĆllĂ sqedän
Ľpantac, ípou ge kaÈ âxisoØ tinac aÎtÄ. êk tinoc oÞn ænomĹsai mŸ êqwn aÎtì, Ćpä tĺc pìlewc ænomĹzei kaÈ tä aÎtoÜ kalÀc ÍpofaÐnei înoma. mĺnic, ærgă, jumìc, qìloc, kìtoc . . . å
poihtŸc śc sunwnÔmoic ænìmasin âpÈ >Aqillèwc qrĺtai.
Łeide ep.-Őde 3., Ődein poÐei . . .
êjoc toÜto poihtikìn, å pĹntec mikroÜ deØ âfulĹxanto, kaleØn tĂc MoÔsac ćtoi tä jeØon śc
âpikourĺson aÎtoØc. kaÈ ân >OdusseÐø gĹr fhsin {Łndra moi ênnepe MoÜsa}.
PhlhðĹdew ep.-PhleÐdou 13. >Aqilĺoc->Aqillèwc 5./17., diĂ tä mètron ãn l grĹfei; kaÈ gĂr tä
KĹmandroc ĆntÈ toÜ SkĹmandroc grĹfesjai.
2 oÎlomènhn ep.-ælomènhn 4., ælèsasan
č tŸn ælejrÐan.
Łlgea-Łlgh 18.
3 ÊfjÐmouc yuqĹc, kÐnhsin oÎ tŸn tuqoÜsan êqei
tä prooÐmion, eÊ mèllei dihgeØsjai janĹtouc pollÀn ÊfjÐmwn Źrÿwn. >Apollÿnioc å <Rìdioc
grĹfei {kefalĹc}. ŮAðdi ep.-ŞAidù, oÞn êblaye prä toÜ írou parapèmyasa ŞAidù, toutèsti prä toÜ prèpontoc Ćnjrÿpoic janĹtou.
4 aÎtoÔc, ćtoi perÈ toÜ sÿmatoc. álÿria,
dasÔnetai . . . parĂ tä élw élwr âgÐneto, śc parĂ tä pèlw pèlwr . . . dusmeneØc fasi toÌc Ćkrowmènouc ĆpergĹzetai, toÌc ŞEllhnac blasfhmeØsjai poiÀn íti tĂ sÿmata oÎk âkădeusan
Ćnelìmenoi. Ćll+ oÎdà di+ Ćmèleian perieØdon ĆtĹfouc, ĆllĂ kairän toÜ khdeÔein oÎk êqontec. tekmărion dè; ân màn tň prÿtù mĹqù, ân ŋ Trÿwn âkrĹtoun, jĹptousi toÌc pesìntac, tň
dà met+ aÎtŸn Źttÿmenoi, diĂ tŸn Diäc boÔlhsin, âpaulizomènwn taØc nausÈ tÀn barbĹrwn,
oÎkèti perÈ toÜ jĹyai toÌc tejneÀtac, ĆllĂ perÈ tĺc sfÀn aÎtÀn swthrÐac frontÐzousin.
teÜqe-êteuqe 29.
kÔnessin-kusÐn 19.
5 oÊwnoØsi-oÊwnoØc 12.
âteleÐeto-âteleØto
3./32. Diäc d+ âteleÐeto boulă, / âx oÝ dŸ tĂ prÀta, ’ArÐstarqoc sunĹptei, Ñna mŸ
prooÜsĹ tic faÐnhtai boulŸ kaj+ <Ellănwn, Ćll+ Ćf+ oÝ qrìnou âgèneto Ź mĺnic, Ñna mŸ tĂ
6 diastăthn-diestăthn 29., dièsthsan, Ź dà
parĂ toØc newtèroic plĹsmata dexÿmeja.
tÀn duðkÀn katĹqrhsic >Attikă.
7 dØoc, å êndoxoc Ćpä tĺc Diäc Íperoqĺc.
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TÐc t+Łr sfwe jeÀn êridi xunèhke mĹqesjai?
LhtoÜc kaÈ Diäc uÉìc; ç gĂr basilĺð qolwjeÈc
noÜson ĆnĂ stratän Ârse kakăn, ælèkonto dà laoÐ,
oÕneka tän QrÔshn ŽtÐmasen Ćrhtĺra
>Atreòdhc; ç gĂr łlje joĂc âpÈ nĺac >AqaiÀn
lusìmenìc te jÔgatra fèrwn t+ĆpereÐsi+Łpoina,
stèmmat+êqwn ân qersÈn ákhbìlou >Apìllwnoc
qrusèú ĆnĂ skăptrú, kaÈ lÐsseto pĹntac >AqaioÔc,
>Atreòda dà mĹlista dÔw, kosmătore laÀn;
>Atreòdai te kaÈ Łlloi âôknămidec >AqaioÐ,
ÍmØn màn jeoÈ doØen >OlÔmpia dÿmat+êqontec
âkpèrsai PriĹmoio pìlin, eÞ d+oÒkad+Ékèsjai;
paØda d+âmoÈ lÔsaite fÐlhn, tĂ d+Łpoina dèqesjai,
Ązìmenoi Diäc uÉän ákhbìlon >Apìllwna.
ŮEnj+Łlloi màn pĹntec âpeufămhsan >AqaioÈ
aÊdeØsjaÐ j+Éerĺa kaÈ ĆglaĂ dèqjai Łpoina;

8 Łr-Łra 1., âpÈ tä dihghmatikän metiřn oÎq ÍpobĹllei tĂc dihgăseic aÎtomĹtouc, Ñna mŸ
dokň toØc ĆkoÔousi proskorŸc eÚnai, ĆllĂ diĂ peÔsewc kaÈ ĆpokrÐsewc tŸn pragmateÐan
pepoÐhtai, tän tÀn ĆkroatÀn noÜn ĆnartÀn kaÈ ÍyÀn aÎtoÌc prìteron tň peÔsei, eÚta tŸn
Ćpìkrisin âpĹgwn. ân dà tň eÊsbolň tän lìgon Ćnartăsac filotèqnwc dihgeØtai tŸn mĺnin.
toioÜtoc dè âsti, kefalaiÿdeic tinĂc âkdidoÌc perioqĂc kaÈ âx Ćnastrofĺc katĂ mèroc dihsfwè ep.-aÎtÿ, shmaÐnei tä aÎtoÔc.
tä dà {êridi} ĆntÈ toÜ metĂ êridoc, śc
goÔmenoc.
mej+ íplwn. xunèhke-xunĺke 3.
9 í-oÝtoc 21.
basilĺi-basileØ 17.
10
noÜson-nìson 4.
ælèkonto ep.-šlèkonto 29.
laoÐ-leĳ 11., kaÐtoi toÜ laìc perilhm11 ŽtÐmasen, katĂ
matikoÜ întoc präc pleÐona êmfasin tÄ plhjuntikÄ âqrăsato.
sullogismän dà Ź diăghsic; eÊ gĂr jeofileØ tic ĆndrÈ proskroÔwn toiaÜta pĹsqei, pìsú mŘllon eÊ jeÄ? kaÈ eÊ basileÌc oÕtw kolĹzetai, tÐ Łra peÐsetai Êdiÿthc? Ćrhtĺra, Éerèa Hes.
12 í-oÝtoc 21. nĺac-naÜc 16.
13 jÔgatra-jugatèra 15. ĆpereÐsi’ Łpoina,
Łpeira dÀra. S., taÜta kaÈ âsjŸc kaÈ qalkäc łn, di+ oÊketÀn prosĺge.
14 stèmmat’
êqwn, Ñna, eÊ màn jeosebăc, tĂ stèmmata aÊdesjň, eÊ dà filoqrămatoc, tĂ dÀra dèxhtai.
ákhbìlou, toÜ ékajen âpitugqĹnontoc; pleØstoi ékajen bĹllousin, Ćll+ oÎ tugqĹnousi toÜ
skopoÜ.
15 qrusèú-qrusÄ 14. lÐsseto-âlÐsseto 29.
16 laÀn-leÀn 11.
17
âuknămidec, č eÖoploi Ćpä mèrouc tÀn íplwn ćgoun tÀn knhmÐdwn.
18 jeoÈ doØen, jerapeutikŸ Ź toiaÔth ênteuxic, tä ÍpereÔqesjai qeirÿsasjai toÌc âqjroÌc kaÈ tä eÎjeØan kaÈ
eÎĹgwgon dojĺnai ådìn. oÊkeÐa dè âstin Ź ÉketeÐa tÄ ÉereØ. Ľpasan oÞn aÎtÀn âpijumÐan plhrwjĺnai âpeÔqetai, tŸn paØda prä æfjalmÀn blèpwn aÊqmĹlwton. kalÀc dà oÎk Ćpä tÀn
lÔtrwn ćrxato, Ñna mŸ mŘllon aÎtoÌc Ćphnestèrouc poiăsù. Ź ĆnĹgkh dà aÎtän poieØ kaÈ
toØc oÊkeÐoic âparŘsjai. č eÊkìtwc toÌc TrÀac âparŘtai, âpeidŸ oÝtoi kaÈ aÎtÄ kaÈ pŘsi
toØc ĆstugeÐtosin aÒtioi kakÀn gegìnasin. Êstèon dà śc eÊc Jăbac ąkousa Ź Qrushñc präc
>Ifinìhn tŸn >HetÐwnoc màn Ćdelfăn, ŮAktoroc dà jugatèra, jÔousan >Artèmidi, ąlw Ípä >Aqillèwc. >OlÔmpia dÿmat+ êqontec, oÎk ân oÎranÄ mìnon, kaÈ âpÈ gĺc toÌc jeoÔc fhsin
oÊkeØn, Ñna mŸ katafronÀsin aÎtÀn śc makrĂn întwn.
19 PriĹmoio-PriĹmou 13. Ékèsjai, mèsoc Ćìristoc deÔteroc.
20 fÐlhn, âleeinŸ dà Ź prosjăkh toÜ {fÐlhn}; dhloØ
gĂr tŸn mìnhn.
22 âpeufămhsan >AqaioÐ , deisÐdaimon gĂr tä plĺjoc kaÈ misopìnhron.
23 Éerĺa-Éerèa 17.
dèqjai ep.-dèxasjai, śc timÀntec màn oÝtoi Éerèa lègontec
śc qrŸ tän Ékèthn met+ aÊdoÜc dèqesjai.
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Ćll+oÎk >Atreòdù >Agamèmnoni ąndane jumÄ,
ĆllĂ kakÀc ĆfÐei, kraterän d+âpÈ mÜjon êtellen;
mă se gèron koÐlùsin âgř parĂ nhusÈ kiqeÐw
č nÜn dhjÔnont+č Õsteron aÞtic Êìnta,
mă nÔ toi oÎ qraÐsmù skĺptron kaÈ stèmma jeoØo;
tŸn d+âgř oÎ lÔsw; prÐn min kaÈ gĺrac êpeisin
Źmetèrú ânÈ oÒkú ân ŮArgeð thlìji pĹtrhc
Éstän âpoiqomènhn kaÈ âmän lèqoc ĆntiĹousan;
Ćll+Òji mă m+ârèjize saÿteroc źc ke nèhai.
ÃWc êfat+, êddeisen d+ç gèrwn kaÈ âpeÐjeto mÔjú;
bĺ d+Ćkèwn parĂ jØna polufloÐsboio jalĹsshc;
pollĂ d+êpeit+ĆpĹneuje kiřn ŽrŘj+ç geraiäc
>Apìllwni Łnakti, tän Žökomoc tèke Lhtÿ;
klÜjÐ meu Ćrgurìtox+, çc QrÔshn Ćmfibèbhkac
KÐllĹn te zajèhn Tenèdoiì te Úfi ĆnĹsseic,
SminjeÜ eÒ potè toi qarÐent+âpÈ nhän êreya,
č eÊ dă potè toi katĂ pÐona mhrÐ+êkha
taÔrwn Žd+aÊgÀn, tä dè moi krăhnon âèldwr;

24 ’AtreÐdù, Zhnìdotoc grĹfei; {Ćll+ oÎk >AtreÐdew >Agamèmnonoc}. å dà poihtŸc dotikŸn
25 kraterìn ep.-karterìn, ĆntÈ toÜ Ćphnĺ. âpÈ . . . êtelĆntÈ genikĺc paralambĹnei.
len ep.-âpètellen 20.
26 koÐlùsin-koÐlaic 8.
nhusÐ-nausÐ 16.
kiqeÐw ep.-kÐqw
3., katalĹbw. S.
27 aÞtic ep.-aÞjic.
28 toÐ ep.-soÐ. jeoØo-jeoÜ 13. mă . . .
oÎ qraÐsmù, ĆnaireØ tŸn âlpÐda, kaÈ êsti; măpote kaÈ aÎtäc å jeäc oÎk Ćnexìmenoc tĺc sĺc
29 tŸn-tănde/aÎtăn 21. mÐn ep.-aÎtăn. gĺrac êpeisin, oÎ
ĆnaideÐac periìyetaÐ se.
toÜto dè lègei, íti ghrĹsasan aÎtŸn tìte Ćpodÿsei, Ćll+ íti prìteron ghrĹsei č âkeÐnú Ćpodojăsetai.
30 ânÐ ep.-ân. thlìji, kaÈ thlìse; pìrrw, makrĹn. S. pĹtrhc-pĹtrac
10.
31 ĆntiĹousan-ĆntiÀsan 32. lèqoc, âfÔbristoc dà Ź parĂ polemÐoic mÐxic. íti dà
âf+ Õbrei fhsÈn aÎtň qrĺsjai, dhloØ diĂ toÜ âkfwnĺsai tä {Éstän âpoiqomènhn} kaÈ toÔtú tÄ
lìgú sumperilabeØn tä lèqoc.
32 saÿteroc-sÿteroc 14. kè ep.-Łn 38. nèhai-nèù
25., poreujňc, âpanèljùc. S.
33 êfato, êfh. êddeisen ep.-êdeisen. âpeÐjeto, ĆntÈ
toÜ oÎk Ćntèprasse . . . didĹskei dà å poiăthc eÒkein taØc ÍperbolaØc. oÊkeÐwc dà tän Žtimasmènon kaÈ foboÔmenon gèronta kaleØ kaÈ oÎq Éerèa, plèon oÊktizìmenoc.
34 bĺ-êbh 29.
Ćkèwn parĂ jØna, oÎk oÊmÿxac diĂ tän kairän. polufloÐsboio-polufloÐsbou 13.
jalĹsshc-jalĹtthc 7.
35 ĆpĹneujen, makrìjen, Łpojen, proswtèrw. S.
36 tìn-ín
21. tèke-êteke 29.
37 klÜji-Łkouson. meÜ-âmoÜ 14. Ćrgurìtoxe, diĂ tŸn qreÐan
tÀn belÀn toÜtì fhsin, êoike dà mhdàn diafèresjai perÈ tän Łrguron kaÈ tän qrusìn. Ćmfibèbhkac, katĂ metaforĂn âk tÀn tetrapìdwn, ÍpermaqeØc.
38 zajèhn-zajèan 10.,
Łgan jeÐan, jaumastăn Hes., KÐlloc ŹnÐoqoc Pèlopoc perÈ Lèsbon Ćpojanÿn. ĆjumoÜnti dà
aÎtÄ parèsth, keleÔwn KillaÐú >Apìllwni jÔein diĂ tän aÊfnÐdion jĹnaton, kaÈ nikăsein;
íjen kaÈ tĺc ænomasÐac êtuqen Ź pìlic. Tenèdoio –Tenèdou 13.
Úfi, âsqhmĹtistai oÕtwc; Òc Ênìc Ênìfi, śc qalkìc qalkoÜ {qalkìfi}, kaÈ katĂ sugkopŸn tĺc {no} sullabĺc Úfi.
39 SminjeÜ, âpÐjeton >Apìllwnoc. toÐ ep.-soÐ. âpÐ . . . êreya-âpèreya 20., âstèfeto gĂr kissÄ. nhìn-neÿn 11.
40 toÐ ep.-soÐ. katĹ . . . êkha ep.-katèkausa 20.
41 taÔrwn Žd+ aÊgÀn, jusÐaic taÔrwn kaÈ aÊgÀn ądetai å >Apìllwn; Õlh gĂr toØc
tìxoic tĂ kèrata aÎtÀn. krăhnon ep.-krĺnon 3. âèldwr-êldwr 3.
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tÐseian DanaoÈ âmĂ dĹkrua soØsi bèlessin.
ÃWc êfat+eÎqìmenoc, toÜ d+êklue FoØboc >Apìllwn,
bĺ dà kat+OÎlÔmpoio karănwn qwìmenoc kĺr,
tìx+žmoisin êqwn Ćmfhrefèa te farètrhn;
êklagxan d+Łr+æðstoÈ âp+žmwn qwomènoio,
aÎtoÜ kinhjèntoc; ç d+ćðe nuktÈ âoikÿc.
ézet+êpeit+ĆpĹneuje neÀn, metĂ d+Êän éhke;
deinŸ dà klaggŸ gènet+Ćrgurèoio bioØo;
oÎrĺac màn prÀton âpĳqeto kaÈ kÔnac ĆrgoÔc,
aÎtĂr êpeit+aÎtoØsi bèloc âqepeukàc âfieÈc
bĹll+; aÊeÈ dà puraÈ nekÔwn kaÐonto jameiaÐ.
>Ennĺmar màn ĆnĂ stratän ¿qeto kĺla jeoØo,
tň dekĹtù d+Ćgorănde kalèssato laän >AqilleÔc;
tÄ gĂr âpÈ fresÈ jĺke jeĂ leukÿlenoc ŞHrh;
kădeto gĂr DanaÀn, íti ûa jnăskontac årŘto.
oË d+âpeÈ oÞn ćgerjen åmhgerèec te gènonto,
toØsi d+ĆnistĹmenoc metèfh pìdac škÌc >AqilleÔc;

42 DanaoÐ, ŞEllhnec oÕtwc. Bĺloc šnìmasen. ÉstoreØ >Apollìdwroc . . . pÀc ŞEllhsin
âparŘtai toØc âpeufhmăsasi dojĺnai aÎtÄ tŸn jugatèra kaÈ mŸ mŘllon >Agamèmnoni. famàn oÞn íti, eÊ Ćpèjanen >Agamèmnwn, Ćnekzăthtoc Ńn êmeinen Ź aÊtÐa toÜ loimoÜ. č pleìntwn
âpÈ tŸn patrÐda tÀn <Ellănwn Ćnapìdotoc êmeinen Ź Qrushòc; č íti aÎtoÈ Jăbac porjăsantec âxèdonto aÎtŸn >Agamèmnoni; kaÈ íti sumperilambĹnetai kaÈ aÎtäc toØc DanaoØc; kaÈ íti
bèlessin-bèlesin
śc bĹrbaroc å QrÔshc pŘsin ŞEllhsin âqjrìc âstin. soØsi-soØc 12.
19., mikrÄ lìgú megĹla aÊteØ; ĆntapodoØen toØc bèlesÐ sou taÜta tĂ dĹkrua, í âsti toxeÔwn
eÊsprĹxaio aÎtoÌc Ľper âgř âxèqea dĹkrua.
43 êfato, êfh. toÜ-aÎtoÜ 21.
44
OÎlÔmpoio-’OlÔmpou 4./13.
karănwn, íti îroc å ŮOlumpoc; tĂ gĂr
bĺ-êbh 29.
kĹrhna âpÈ îrouc. qwìmenoc-qÿmenoc 32.
kĺr, parĂ tŸn kaÜsin. tä dà êmfuton jermìn
eÚnai tŸn yuqăn.
45 žmoisin-žmoic 12. Ćmfhrefèa ep.-Ćmfhrefĺ 18., Ćmfotèrwjen
šrofwmènhn, âk toÜ ârèfw. farètrhn-farètran 10.
46 qwomènoio-qwmènou 13./32.
47 í-aÎtìc 21.
ćie ep.-ęei. nuktÈ âoikÿc, tĂ foberĂ nuktÈ eÊkĹzei.
48 me49
tĹ . . . éhken-mejĺken 3./20. Êìn, toÌc dà æðstoÌc diĂ tä blaptikän ÊoÌc âkĹlesen.
gèneto-âgèneto 29.
Ćrgurèoio bioØo ep.-ĆrguroÜ bioÜ 13.
50 oÎrĺac ep.-oÎrèac
17., oÎrĺec lègontai diĂ tä Łgonon, śc oÖria űĂ kaloÜmen. eÎpajĺ dà tĂ zÄa taÜta kaÈ
eÎĹlwta Ípä nìswn; sÔmmiktoc gĂr oÞsa Ź fÔsic aÎtÀn kaÈ âk diaferìntwn toØc eÒdesin, oÎ
megĹlhc eÊc tä fjeÐresjai deØtai ĆnĹgkhc, oÎdà Ćntèqei mèqri polloÜ blaptomènh. oÉ dà kÔnec kajaroÜ dèontai toÜ Ćèroc æxutèrø tň æsfrăsei qrÿmenoi.
ĆrgoÔc, Ćkoustèon toÌc
leukoÔc, íti ĆsjenèsterĹ âsti taÜta tĂ sÿmata tÀn ânantÐwc âqìntwn, Ćraiìtera înta kaÈ eÎpajèstera.
51 aÎtoØsi-aÎtoØc 12., aÎtoØc toØc ŞEllhsi.
âqepeukèc, êqon pikrÐan;
Ćpä tĺc peÔkhc âstÈ pikrìn.
52 bĹlle-êballe 29., ĆntÈ toÜ âfìneuen. aÊeÐ ep.-ĆeÐ.
kaÐonto-âkaÐonto 29.
jameiaÐ, pukinaÐ.
53 ânnĺmar, âpÈ ânnèa Źmèrac. kĺla,
nÜn tĂ bèlh; åtà dà kaÈ shmeØa. jeoØo-jeoÜ 13.
54 Ćgorănde ep.-ĆgorĹnde 10. kalèssato-âkalèsato 6./29. laìn-leÿn 11.
55 tÄ-toÔtú 21. âpÐ . . . jĺke-âpejĺke
20./29.
leukÿlenoc, leukìphquc. Ćpä mèrouc, ílh leukŸ kaÈ kalŸ. {šlènai} gĂr oÉ
păqeic. Hes.
ŞHrh-ŞHra 10.
56 kădeto-âkădeto 29.
ûĹ ep.-Łra.
årŘto
ep.-áwrŘto 29., Zhnìdotoc {årĺto} grĹfei. ĆgnoeØ dà íti Dwrikän gÐnetai.
57 oÑ-oÝtoi
21. ćgerjen-Žgèrjhsan 24. åmhgerèec ep.-åmhgereØc 18. gènonto-âgènonto 29.
58 toØsi-aÎtoØc 12./21.
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>Atreòdh nÜn Łmme palimplagqjèntac æòw
Ńy Ćponostăsein, eÒ ken jĹnatìn ge fÔgoimen,
eÊ dŸ åmoÜ pìlemìc te damŤ kaÈ loimäc >AqaioÔc;
Ćll+Łge dă tina mĹntin âreÐomen č Éerĺa
č kaÈ æneiropìlon, kaÈ gĹr t+înar âk Diìc âstin,
íc k+eÒpoi í ti tìsson âqÿsato FoØboc >Apìllwn,
eÒ t+Łr+í g+eÎqwlĺc âpimèmfetai Žd+ákatìmbhc,
aÒ kèn pwc ĆrnÀn knÐshc aÊgÀn te teleÐwn
boÔletai ĆntiĹsac ŹmØn Ćpä loigän ĆmÜnai.
ŮHtoi í g+şc eÊpřn kat+Łr+ézeto; toØsi d+Ćnèsth
KĹlqac JestorÐdhc oÊwnopìlwn îq+Łristoc,
çc ędh tĹ t+âìnta tĹ t+âssìmena prì t+âìnta,
kaÈ năess+Źgăsat+>AqaiÀn ŮIlion eÒsw
Żn diĂ mantosÔnhn, tăn oÉ pìre FoØboc >Apìllwn;
í sfin eÎfronèwn Ćgorăsato kaÈ metèeipen;
Â >AqileÜ kèleaÐ me Diñ fÐle mujăsasjai
mĺnin >Apìllwnoc ákathbelètao Łnaktoc;
toÈ gĂr âgřn ârèw; sÌ dà sÔnjeo kaÐ moi îmosson
ł mèn moi prìfrwn êpesin kaÈ qersÈn Ćrăxein;
ł gĂr æòomai Łndra qolwsèmen, çc mèga pĹntwn
>ArgeÐwn kratèei kaÐ oÉ peÐjontai >AqaioÐ;

59 Łmme ep.-ŹmŘc.

palimplagqjèntac, Íf+ ãn >ArÐstarqoc tä {palimplagqjèntac}, tä
pĹlin dà shmaÐnei tä eÊc toÎpÐsw, ćtoi mĹthn ĆprĹktouc Ípostrèyantac, mononouqÈ plĹnhn,
60 eÒ ken . . . fÔgoimen ep.-eÊ . . . fÔgoimen.
61 eÊ
oÎk eÊsbolŸn poihsamènouc.
dă, ĆntÈ toÜ kaÈ gĹr. damŤ ep.-damăsei 37.
62 âreÐomen ep.-ârÀmen 3./28.
Éerĺa-Éerèa 17., å dà PorfÔrioc trÐa Ćpodèqetai, mĹntin lègwn tän diĂ oÊwnÀn č shmeÐwn č
terĹtwn manteuìmenon, Éerèa dà tän diĂ jusiÀn, æneiropìlon dà tän æneirokrÐthn.
64 k’
eÒpoi ep.-Łn eÒpoi.
65 í-aÎtìc 21.
eÎqwlĺc, źsper parĂ tä paÔsw pauswlă kaÈ
êlpw âlpwră, oÕtw parĂ tä eÖqw eÎqwlă. ákatìmbhc, Ćpä toÜ ákatìn kaÈ toÜ boÜc.
66 aÒ kèn ep.-âĹn.
67 boÔletai-boÔlhtai 28. Ćpì . . . ĆmÜnai-ĆpamÜnai 20.
68
í-oÝtoc 21. kat’ . . . ézeto-âkajèzeto 20./29. íti Zhnìdotoc grĹfei {âkajèzeto} dà állhnÐzein tän ŞOmhron. źsper gĂr oÎdà lègei âkatèbainen, oÕtwc oÎdà âkajèzeto. toØsi-aÎtoØc
69 îqa, âxìqwc. Ćpä toÜ âxèqw, êxoqoc, tä êxoqon, tĂ êxoqa, âpÐrrhma êxoqa,
12./21.
Ćpobolň tĺc âx projèsewc îqa. ĆpobĹlletai gĂr pollĹkic Ź prìjesic; śc âpÈ toÜ kataigÐc, aÊgÐc.
70 âìnta-înta 32.
âssìmena-âsìmena 6.
71 năessi-nausÐ 16./19.,
ĆntÈ toÜ neÀn, . . . KĹlqac Źgăsato toØc ŞEllhsi kaÈ oÎqÈ Tălefoc, źc tinec neÿteroi, . . . tä
eÒsw ĆntÈ toÜ eÒc.
72 ąn . . . mantosÔnhn ep.-mantosÔnhn aÎtoÜ.
tăn-ąn 21.
oÙ
ep.-aÎtÄ.
pìre ep.-êpore 29.
73 í-aÎtìc 21.
sfÐn ep.-aÎtoØc.
eÎfronèwn,
präc tŸn toÜ basilèwc ĆbelterÐan. metèeipen ep.-meteØpen 3.
74 >AqileÜ->AqilleÜ
5.
kèleai-kèlù 25., kaÈ tÄ basileØ ĆpologeØtai śc Ćnagkazìmenoc Ípä >Aqillèwc, kaÈ
tÄ plăjei.
75 ákathbelètao ep.-ákathbelètou 13.
76 toÐ ep.-soÐ. ârèw-ârÀ
32.
sÔnjeo-sunjoÜ 25.
îmosson-îmoson 6., oÎk ĆpistÀn tÄ >AqilleØ probĹllei tän
írkon, Ćll+ Ñna êqù prìfasin präc tän basilèa; å suneÈc >AqilleÌc oÎk ĆganakteØ âxaitoÔ77 ł mèn moi, ĆntÈ toÜ Žmăn. êsti dà âpÐrrhma årkikìn.
menoc, Ćll+ átoÐmwc îmnusin.
78 qolwsèmen-qolÿsein 33.
79 kratèei-krateØ 32. oÙ ep.-aÎtÄ.
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kreÐsswn gĂr basileÌc íte qÿsetai ĆndrÈ qèrhð;
eÒ per gĹr te qìlon ge kaÈ aÎtĺmar katapèyù,
ĆllĹ te kaÈ metìpisjen êqei kìton, îfra telèssù,
ân stăjessin áoØsi; sÌ dà frĹsai eÒ me saÿseic.
Tän d+Ćpameibìmenoc prosèfh pìdac škÌc >AqilleÔc;
jarsăsac mĹla eÊpà jeoprìpion í ti oÚsja;
oÎ mĂ gĂr >Apìllwna Diñ fÐlon, Å te sÌ KĹlqan
eÎqìmenoc DanaoØsi jeopropÐac ĆnafaÐneic,
oÖ tic âmeÜ zÀntoc kaÈ âpÈ qjonÈ derkomènoio
soÈ koÐlùc parĂ nhusÈ bareÐac qeØrac âpoÐsei
sumpĹntwn DanaÀn, oÎd+čn >Agamèmnona eÒpùc,
çc nÜn pollän Łristoc >AqaiÀn eÖqetai eÚnai.
KaÈ tìte dŸ jĹrshse kaÈ hÖdae mĹntic ĆmÔmwn;
oÖt+Łr+í g+eÎqwlĺc âpimèmfetai oÎd+ákatìmbhc,
Ćll+ének+Ćrhtĺroc çn ŽtÐmhs+>Agamèmnwn,
oÎd+Ćpèluse jÔgatra kaÈ oÎk Ćpedèxat+Łpoina,
toÖnek+Łr+Łlge+êdwken ákhbìloc Žd+êti dÿsei;
oÎd+í ge prÈn DanaoØsin Ćeikèa loigän Ćpÿsei
prÐn g+Ćpä patrÈ fÐlú dìmenai álikÿpida koÔrhn
ĆpriĹthn ĆnĹpoinon, Łgein j+ÉerŸn ákatìmbhn
âc QrÔshn; tìte kèn min ÉlassĹmenoi pepÐjoimen.
ŮHtoi í g+şc eÊpřn kat+Łr+ézeto; toØsi d+Ćnèsth
ąrwc >Atreòdhc eÎrÌ kreÐwn >Agamèmnwn
ĆqnÔmenoc; mèneoc dà mèga frènec Ćmfimèlainai
pÐmplant+, îsse dè oÉ purÈ lampetìwnti âòkthn;

80 kreÐsswn-kreÐttwn 7. qÿsetai-qÿshtai 28. qèrhð, qeÐroni, ąttoni, č ąssoni. Hes.
82 îfra, ípwc, č mèqri, č éwc, č Ñna. S. telèssù-telèsù 6., pijanÀc tŸn eÊc tä metèpeita swthrÐan aÊteØ; eÊkäc gĂr łn tä màn parìn, aÊdesjènta tä plĺjoc, parideØn aÎtìn, eÊc dà
tä metèpeita timwrăsasjai.
83 stăjessin áoØsi ep.-stăjesi aÎtoÜ 12./19. saÿseic
84 tìn-aÎtìn 21.
85 jarsăsac ep.-jarrăsac. eÊpè, trÐa eÊsÈ tĂ ân tň
ep.-sÿseic.
koinň âljè, eÍrè, eÊpè. >AttikoÈ dà kaÈ . . . æxÔnousi tä Êdè kaÈ labè. jeoprìpion, tä âk jeoÜ
mĹnteuma, č profăteuma. S.
87 DanaoØsi-DanaoØc 12.
88 âmeÜ-âmoÜ 14. derkomènoio ep.-derkomènou 13., dèrkein; blèpein. S.
89 koÐlùc-koÐlaic 8. nhusÐ-nausÐ 16.
bareÐac, tĂc íplú bebarhmènac.
91 pollìn ep.-polÔ.
92 jĹrshse ep.-âjĹrrhse
29. hÖdae-hÖda 32. ĆmÔmwn, Łyogoc, Łmemptoc. S.
93 í-aÎtìc 21.
95 jÔgatra-jugatèra 15.
96 toÖneka-toÔtou éneka 21. Łlgea-Łlgh 18.
97 í-aÎtìc 21.
DanaoØsin-DanaoØc 12.
Ćeikèa-Ćeikĺ 18., îlejron Ćpeoikìta . . . toÜto dè âstin Ćpeqjĺ.
98 Ćpì . . . dìmenai-ĆpodoÜnai 20./33. álikÿpida, tŸn melanìfjalmon, śc
KallÐmaqoc. koÔrhn-kìrhn 4.
99 ĆpriĹthn, Łneu prĹsewc Hes. Éerăn-ÉerĹn 10.
100 âc ep.-eÊc. kèn ep.-Łn. mÐn ep.-aÎtìn. ÉlassĹmenoi-ÉlasĹmenoi 6. pepÐjoimen ep.-peÐsaimen 36., eÒwje dà toÌc deutèrouc ĆorÐstouc ĆnadiplasiĹzein.
101 í-oÝtoc
21.
katĹ . . . ézeto-âkajèzeto 20./29.
toØsi-aÎtoØc 12./21.
103 mèneoc-mènouc
18.
104 pÐmplanto-âpÐmplanto 29., Ź ĆmfÐ präc tä pÐmplanto, Ćpä tĺc tÀn ÍdĹtwn
metaforŘc, śc gĂr âk kerĹmou ÍperexeqeØto å jumìc. îsse, parĂ tä îptw îssw, . . . âk dà
toÜ îssw gÐnetai înoma îssoc, tä duðkän îssw. oÙ ep.-aÎtÄ. lampetĹonti-lampetÀnti

32.
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KĹlqanta prÿtista kĹk+æssìmenoc prosèeipen;
mĹnti kakÀn oÎ pÿ potè moi tä krăguon eÚpac;
aÊeÐ toi tĂ kĹk+âstÈ fÐla fresÈ manteÔesjai,
âsjlän d+oÖtè tÐ pw eÚpac êpoc oÖte tèlessac;
kaÈ nÜn ân DanaoØsi jeopropèwn ĆgoreÔeic
śc dŸ toÜd+énekĹ sfin ákhbìloc Łlgea teÔqei,
oÕnek+âgř koÔrhc Qrushòdoc ĆglĹ+Łpoina
oÎk êjelon dèxasjai, âpeÈ polÌ boÔlomai aÎtŸn
oÒkoi êqein; kaÈ gĹr ûa Klutaimnăstrhc probèboula
kouridÐhc Ćlìqou, âpeÈ oÖ ájèn âsti qereÐwn,
oÎ dèmac oÎdà fuăn, oÖt+Ńr frènac oÖtè ti êrga.
ĆllĂ kaÈ Ác âjèlw dìmenai pĹlin eÊ tì g+Łmeinon;
boÔlom+âgř laän sìon êmmenai č Ćpolèsjai;
aÎtĂr âmoÈ gèrac aÎtÐq+átoimĹsat+îfra mŸ oÚoc
>ArgeÐwn Ćgèrastoc êw, âpeÈ oÎdà êoike;
leÔssete gĂr tì ge pĹntec í moi gèrac êrqetai Łllù.
Tän d+ŽmeÐbet+êpeita podĹrkhc dØoc >AqilleÔc;
>Atreòdh kÔdiste filokteanÿtate pĹntwn,
pÀc gĹr toi dÿsousi gèrac megĹjumoi >AqaioÐ?
oÎdè tÐ pou Òdmen xunăða keÐmena pollĹ;

105 kĹk+ æssìmenoc, parathrhtèon íti, ítan âk tinäc âpĹgein lìgouc mèllù tinĂc å poihtăc, proshmaÐnei oÙoc êstai å lìgoc; oÙon eÊpìntoc {tän d+ Łr+ Ípìdra Êdřn prosèfh} (148).
prosèeipen ep.-proseØpen 3.
106 mĹnti kakÀn, eÊ gĂr kaÈ ĆlhjeØc aÉ tÀn faÔlwn prognÿseic, oÎdàn ľtton oÉ dustuqoÜntec toÌc proeirhkìtac misoÜsin śc aÊtÐouc. tì-(toioÜto),
krăguon, Ćlhjèc, Ćgajìn, kalogăruon. gĺruc gĂr Ź fwnă. S., Ľpax eÒrhtai
í 21.
tä {krăguon}, kaÈ oÎk êstin Ćlhjèc, Ćll+ Ćgajìn; Ćntidiastèllei goÜn âpÈ tä {aÊeÐ toi tĂ
kĹk+ âstÈ fÐla} (107).
107 aÊeÐ ep.-ĆeÐ.
toÐ ep.-soÐ.
tĹ-taÜta Ľ 21.
108 tèlessac-âtèlesac 6./29., kaÈ êstin âmfatikän tä {oÖte} dÈc legìmenon. . . . KĹlqac å
mĹntic âxefÿnhse mŸ dÔnasjai eÊc ŮIlion Łllwc âkpleÜsai aÎtoÔc, eÊ mŸ >Agamèmnwn >Ifigèneian tŸn jugatèra aÎtoÜ sfagiĹsù >Artèmidi, diĂ tä foneÜsai aÎtän tŸn ÉerĂn aÚga.
109 DanaoØsi-DanaoØc 12.
jeopropèwn ep.-jeopropÀn 32.
110 sfÐn
ep.-aÎtoØc.
Łlgea-Łlgh 18.
111 koÔrhc-kìrhc 4.
113 ûĹ ep.-Łra.
Klutaimnăstrhc-Klutaimnăstrac 10., âxaÐrei tän pìjon, ípwc megÐsthn dokň katatÐjesjai toØc
>AqaioØc qĹrin (dhmagwgikÿtatoc gĹr âstin). č íti perispoÔdastoc toØc âp+ Ćllodapĺc å
tÀn gunaikÀn pìjoc; ĆpĹgwn dà toÌc ŞEllhnac toÜ toioÔtou pìjou âpaineØ tŸn aÊqmĹlwton.
114 kouridÐhc ep.-kouridÐac 10., âk parjenÐac gametĺc. Hes. ájèn ep.-aÎtĺc.
qereÐwn ep.-qeÐrwn.
115 Łr-Łra 1. oÎ dèmac, dèmac å poihtŸc ŕ sÀma aÊsqÔnomai
... monostÐqú pŘsan ĆretŸn gunaikäc perièlaben. kaÈ ĆllaqoÜ . . .
116 dìmenai-doÜnai
33. tì-toÜto 21.
117 laìn-leÿn 11. sìon ep.-sÀn. êmmenai-eÚnai 33., å dà lìgoc toioÜtoc; jèlw, fhsÐn, âgř tän îqlon mŘllon sÿzesjai kaÈ aÎtäc Ćpolèsjai.
118
îfra, Ñna. oÚoc, mìnoc.
119 êw-Â 32., Ékanän màn łn aÎtÄ kaÈ tÀn Ćristèwn mìnon eÊpeØn. ĆllĂ diĂ toÜto pĹntwn êfh, Ñna tŸn eÊc aÍtän ĆtimÐan aÎxăsù.
120 tì-toÜto 21.
í-íti 21. êrqetai Łllù, êstin Łllose, źsper tä {pĹntù} (384).
121 tìn-aÎtìn 21.
podĹrkhc, škÌc toØc posÐn, č ĆrkeØn dunĹmenoc. Hes.
122 filokteanÿtate, oÎ gĂr
gèrwc >Agamèmnwn, kèrdouc ĆntipoieØtai.
123 toÐ ep.-soÐ.
124 Òdmen ep.-Òsmen.
xunăia, xunän dà xuneØon śc koinän koineØon; kaÈ diairèsei >Iwnikň xunăðon.
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ĆllĂ tĂ màn polÐwn âxeprĹjomen, tĂ dèdastai,
laoÌc d+oÎk âpèoike palÐlloga taÜt+âpageÐrein.
ĆllĂ sÌ màn nÜn tĺnde jeÄ prìec; aÎtĂr >AqaioÈ
triplň tetraplň t+ĆpoteÐsomen, aÒ kè poji ZeÌc
dÄsi pìlin TroÐhn eÎteÐqeon âxalapĹxai.
Tän d+Ćpameibìmenoc prosèfh kreÐwn >Agamèmnwn;
mŸ d+oÕtwc Ćgajìc per âřn jeoeÐkel+>AqilleÜ
klèpte nìú, âpeÈ oÎ pareleÔseai oÎdè me peÐseic.
ł âjèleic îfr+aÎtäc êqùc gèrac, aÎtĂr êm+aÖtwc
ľsjai deuìmenon, kèleai dè me tĺnd+ĆpodoÜnai?
Ćll+eÊ màn dÿsousi gèrac megĹjumoi >AqaioÈ
Łrsantec katĂ jumän ípwc ĆntĹxion êstai;
eÊ dè ke mŸ dÿwsin âgř dè ken aÎtäc élwmai
č teän č AÒantoc Êřn gèrac, č >Odusĺoc
Łxw álÿn; ç dè ken keqolÿsetai ín ken Ñkwmai.
Ćll+ćtoi màn taÜta metafrasìmesja kaÈ aÞtic,
nÜn d+Łge nĺa mèlainan ârÔssomen eÊc Ľla dØan,
ân d+ârètac âpithdàc ĆgeÐromen, âc d+ákatìmbhn
jeÐomen, Ńn d+aÎtŸn Qrushòda kallipĹrùon
băsomen; eÙc dè tic Ćrqäc ĆnŸr boulhfìroc êstw,
č AÒac č >IdomeneÌc č dØoc >OdusseÌc

125 tĹ-Ľ 21. polÐwn ep.-pìlewn 16. âxeprĹjomen, âxeporjăsamen. Hes. tĹ-taÜta
21. dèdastai, memèristai. S.
126 laoÔc-leÿc 11. palÐlloga, oÎ dÐkaiìn âsti eÊc
tä aÎtä sunagageØn toÌc ŞEllhnac tĂ Ľpax fjĹsanta aÎtoØc diamerisjĺnai qrămata. pa127 jeÄ prìec, präc tä ĆnagkaØon tĺc Ćpodìsewc
rĂ tä lègw, íjen kaÈ tä sullègw.
oÎk patrÈ prìec oÎd+ >AqaioØc, ĆllĂ tÄ jeÄ.
128 triplň, ĆntÈ toÜ triplÀc. aÒ kè
poji, âĹn pote. S.
129 dÄsi-dÄ 23., ZwÐloc dà å >AmfipolÐthc kaÈ QrÔsippoc å Stwðkäc soloikÐzein oÒontai tän poihtăn, ĆntÈ ánikoÜ plhjuntikÄ qrhsĹmenon ûămati; tä gĂr dÄsi
fasÈ plhjuntikìn. ĆgnooÜsi dè; êsti gĂr tä dÄ ánikän âktetamènon, śc tä lègù lègùsi, fèrù
fèrùsi.
TroÐhn-TroÐan 10., âxalapĹxai, âkporjĺsai. Hes.
130 tìn-aÎtìn 21.
131 Ćgajìc per, ĆnteirwneÔetai präc tä {kÔdiste} (122). å dà {pèr} ânantiwmatikìc âstin.
âÿn-žn 32.
132 klèpte nìú-nÄ 14., paralogÐzomai. S. pareleÔseai-pareleÔsù
133 îfra, Ñna., ĆjetoÜntai, eÎteleØc tň sunjèsei kaÈ tň dianoÐø,
25., Ćpä tÀn dromèwn.
kaÈ mŸ Ąrmìzontec >Agamèmnoni.
134 kèleai-kèlù 25.
136 Łrsantec, >ArÐstarqoc
dasÔnei; ênjen gĹr fhsi gegonènai kaÈ tä Ľrma. å dà <Hrwdianäc yiloØ, lègwn Ćpä toÜ Łrw,
oÝ å mèllwn AÊolikÀc Łrsw.
137 eÊ dè ke ep.-âĹn dè. dÿwsi-dÀsi 3. kèn . . . élwmai 38.
138 teìn ep.-sìn. >Odusĺoc-’Odussèwc 5./17.
139 í-aÎtìc 21.
kèn keqolÿsetai-qolÿshtai 28./36./38., dokeØ Ípàr áautoÜ ĆpologeØsjai. kèn Ñkwmai
38.
140 metafrasìmesja-metafrasìmeja 26.
aÞtic ep.-aÞjic.
141 nĺa-nèa
16.
ârÔssomen-ârÔswmen 6./28.
142 ân . . . ĆgeÐromen-ânageÐrwmen 20./28.
âc
. . . jeÐomen ep.-eÊsjÀmen 20./28.
143 Łn . . . băsomen-Ćnabăswmen 1./20./28. kallipĹrùon ep.-kallipĹreion 3., Ź kalĂc pareiĂc êqousa. S.
144 Ćrqìc, naÔarqoc.
boulhfìroc, Å tĂ koinĂ tĺc boulĺc âpanafèretai.
145 parafulaktèon dà íti, íte màn
ĆtimĹsai ĆpeileØ, protÐjhsi tÀn Ćtimazomènwn tän >Aqillèa, {č teän č AÒantoc} (138), íte
dà Ípàr <Ellănwn jÜsai êdei Ćpeljìnta, teleutaØon aÎtän katalègei kaÈ metĂ Õbrewc.
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Žà sÌ Phleòdh pĹntwn âkpaglìtat+ĆndrÀn,
îfr+ąmin ákĹergon ÉlĹsseai ÉerĂ ûèxac.
Tän d+Łr+Ípìdra Êdřn prosèfh pìdac škÌc >AqilleÔc;
ž moi ĆnaideÐhn âpieimène kerdaleìfron
pÀc tÐc toi prìfrwn êpesin peÐjhtai >AqaiÀn
č ådän âljèmenai č ĆndrĹsin Úfi mĹqesjai?
oÎ gĂr âgř Trÿwn ének+ćlujon aÊqmhtĹwn
deÜro maqessìmenoc, âpeÈ oÖ tÐ moi aÒtioÐ eÊsin;
oÎ gĂr pÿpot+âmĂc boÜc ćlasan oÎdà màn Ñppouc,
oÎdè pot+ân FjÐù âribÿlaki bwtianeÐrù
karpän âdhlăsant+, âpeÈ ł mĹla pollĂ metaxÌ
oÖreĹ te skiìenta jĹlassĹ te Žqăessa;
ĆllĂ soÈ Â mèg+Ćnaidàc Ľm+áspìmej+îfra sÌ qaÐrùc,
timŸn ĆrnÔmenoi MenelĹú soÐ te kunÀpa
präc Trÿwn; tÀn oÖ ti metatrèpù oÎd+ĆlegÐzeic;
kaÈ dă moi gèrac aÎtäc Ćfairăsesjai ĆpeileØc,
Å êpi poll+âmìghsa, dìsan dè moi uÙec >AqaiÀn.
oÎ màn soÐ pote Úson êqw gèrac åppìt+>AqaioÈ
Trÿwn âkpèrsws+eÞ naiìmenon ptolÐejron;
ĆllĂ tä màn pleØon poluĹðkoc polèmoio
qeØrec âmaÈ dièpous+; ĆtĂr ćn pote dasmäc Ñkhtai,
soÈ tä gèrac polÌ meØzon, âgř d+ælÐgon te fÐlon te

âkpaglìtate, Íbristikän gĂr tä êkpaglon kaÈ Ćeikèc.
147 îfra,
ÉlĹsseai-ÉlĹsù 6./25./28.
148 tìn-aÎtìn 21.
149 ĆnaideÐhn-ĆnaÐdeian
10. âpieimène, profanĺ tŸn ĆnaÐdeian êqwn Ćpä metaforŘc tĺc êxw kaÈ pŘsin årwmènhc
âsjĺtoc.
kerdaleìfron, doliìbouloc, skoliĂ bouleuìmenoc. S.
150 toÐ ep.-soÐ.,
toÜto katĂ ĆganĹkthsin, ćtoi âpitÐmhsin.
151 č ådìn, fasÈ mèn tinec perÈ toÜ ploÜ lègein. âgř dà tän lìqon fhmÐ, âpeÐper tŸn ådän loqÀsi.
âljèmenai-âljeØn 33.
152
ćlujon ep.-łljon. aÊqmhtĹwn ep.-aÊqmhtÀn 8., å êpainoc tÀn polemÐwn kaÈ lupeØ >Aga153 maqessìmenoc
mèmnona kaÈ >AqilleØ dìxan fèrei, śc âpÈ gennaÐouc strateÔsanti.
ep.-maqoÔmenoc. oÖ tÐ moi aÒtioÐ eÊsin, Ľma màn dhloØ íti oÎk prìfasin tĺc stratiŘc êqei
(Łllwc gĂr Ńn probĹshc aÊtÐac eÎlìgou âstrĹteusen, č diĂ boÜc âlajeÐsac č diĂ dùoumènhn
gĺn, oÎqÈ d+ śc oÉ >AtreØdai diĂ peporneukäc gÔnaion), Ľma dè ge paremfaÐnei śc biasjeÈc
155 FjÐù ep.-FjÐø 10. âribÿlaki, Ź eÖgeioc gĺ. S. bwpräc ŮIlion êpleusen.
tianeÐrù ep.-bwtianeÐrø 10., Ź bìskousa toÌc Łndrac. S.
157 oÖrea-îrh 4./18.
jĹlassa-jĹlatta 7.
Žqăessa, Žqÿdhc, eÖhqoc, jorubÿdhc. Hes.
158 îfra, Ñna.
159 timŸn ĆrnÔmenoi, Zhnìdotoc grĹfei {timŸn ĆrnÔmenoc}, kaÈ tän áxĺc Žjèthken. Žgnìhke dà íti Ź timŸ nÜn ĆntÈ tĺc timwrÐac keØtai; kaÈ tä ĆrnÔmenoc oÎk êsti lambĹnwn, Ćll+
ĆntÈ toÜ eÊsprattìmenoc parĂ Trÿwn. MenelĹú-Menelèú 11.
160 tÀn-Án 21.
tÀn oÖ ti metatrèpù, tÀn ĆkoloujhsĹntwn; č tÀn propeponhmènwn; č tÀn Trÿwn, Án Ćmelăsac perÈ pallakidÐou dialègù.
162 Å êpi ep.-âf’Å. dìsan-êdosan 29. uÙec
ep.-uÉoÐ.
163 åppìte-åpìte 6.
164 Trÿwn âkpèrswsi, fanerän âk toÔtou, śc
kaÈ ân toØc âpĹnw (129), íti perÐ tinoc tÀn periqÿrwn âstÈ pìlewn å lìgoc. || 165 pleØon
ep.-plèon. poluĹðkoc, pollĂc årmĂc kaÈ kinăseic êqontoc tÀn maqomènwn. Hes. polèmoio-polèmou 13.
167 ælÐgon te fÐlon te, fÐlon diĂ tä âx ÊdÐwn eÚnai katwrjwmĹtwn;
aÕth gĂr Ź ktĺsic eÎfraÐnei, Ź dà ânantÐa âlègqei.

146 Žè ep.-ć 3.
Ñna.
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êrqom+êqwn âpÈ nĺac, âpeÐ ke kĹmw polemÐzwn.
nÜn d+eÚmi FjÐhnd+, âpeÈ ł polÌ fèrterìn âstin
oÒkad+Òmen sÌn nhusÈ korwnÐsin, oÎdè s+æòw
ânjĹd+Łtimoc âřn Łfenoc kaÈ ploÜton ĆfÔxein.
Tän d+ŽmeÐbet+êpeita Łnax ĆndrÀn >Agamèmnwn;
feÜge mĹl+eÒ toi jumäc âpèssutai, oÎdè s+êgwge
lÐssomai eÑnek+âmeØo mènein; pĹr+âmoÐ ge kaÈ Łlloi
oÑ kè me timăsousi, mĹlista dà mhtÐeta ZeÔc.
êqjistoc dè moÐ âssi diotrefèwn basilăwn;
aÊeÈ gĹr toi êric te fÐlh pìlemoÐ te mĹqai te;
eÊ mĹla karterìc âssi, jeìc pou soÈ tì g+êdwken;
oÒkad+Êřn sÌn nhusÐ te sňc kaÈ soØc átĹroisi
Murmidìnessin Łnasse, sèjen d+âgř oÎk ĆlegÐzw,
oÎd+îjomai kotèontoc; Ćpeilăsw dè toi Áde;
śc êm+ĆfaireØtai Qrushòda FoØboc >Apìllwn,
tŸn màn âgř sÌn nhò t+âmň kaÈ âmoØc átĹroisi

âpeÐ ke ep.-âpeĹn, âpŸn kekĹmw, >ArÐstarqoc grĹfei {âpeÐ ke kĹmw}
Ñna mŸ ő diplasiasmäc ân tÄ ûămati. kaÈ oÕtwc Ź sunăjhc ĆnĹgnwsic. oÕtw dà kaÈ <Hrwdianäc, fĹskwn íti {tä âpăn êqei tän Łn, kaÈ tÐc qreÐa ân deutèrú aÎtän keØsjai? oÎk ĆgnoÀ
169 FjÐhnde ep.-eÊc FjÐan 10.
170 Òmen-Êènai 33.
dà íti tinàc âpăn ke grĹfousi}.
nhusÐ-nausÐ 16. korwnÐsin, kampulìprumnoc. Hes.
171 âÿn-žn 32. Łfenoc kaÈ
ploÜton ĆfÔxein, pikrÀc fhsi skopän sunagwgĺc qrhmĹtwn aÎtÄ tän pìlemon âxeureØn.
172 tìn-aÎtìn 21.
173 feÜge mĹl+ , tŸn Ípoqÿrhsin fugŸn ænomĹzei kataisqÔnwn
aÎtìn. toÐ ep.-soÐ.
eÒ toi jumäc âpèssutai, eÊ lÐan źrmhsai . . . jumìc, toÜto tä î174 eÑneka-éneka 3. âmeØo ep.-âmoÜ. pĹr’
noma parĂ tÄ poihtň ŕ âpÐfroni boulň.
âmoÐ-pĹreisin âmoÐ.
175 kè me timăsousin 38.
mhtÐeta ep.-mhtièthc 9., śc kaÈ tä
{âk dà Diäc basilĺec} (Hesiod. Th. 96), jarsÔnei dà toÌc Łllouc, paratijeÈc aÎtoØc tän DÐa
ĆntÈ >Aqillèwc. tň dà präc tän jeän koinwnÐø oÎq Íphrètac aÎtoÌc pepoÐhken, eÊc dà tŸn Êsìjeon eÎergesÐan âxĺre toÌc ŞEllhnac.
176 âssÐ ep.-eÚ. diotrefèwn ep.-diotrefÀn
basilăwn-basilèwn 17.
177 aÊeÐ ep.-ĆeÐ.
toÐ
18.,Ípä Diäc tejrammènoc. S.
ep.-soÐ. êric te fÐlh, tĂ pleonektămata æneÐdh mejÐsthsin, śc eÒ tic tän ĆndreØon bÐaion
kaleØ kaÈ tän siwphlän dìlion.
178 âssÐ ep.-eÚ.
tì-toÜto 21.
jeìc pou soÈ tì
g+ êdwken, eÎtuqÐan, oÎk ĆretŸn ÊdÐan aÎtÄ martureØ. pijanÀc dà âpÈ màn toÜ >Aqillèwc ĆorÐstwc êfh tä jeìc, âpÈ dà aÍtoÜ śrismènwc fèrei tän DÐa (175).
179 nhusÐ-nausÐ 16.
sňc-saØc 8.
átĹroisin ep.-átaÐroic 12.
180 Murmidìnessin-Murmidìnesi 19.
Łnasse, fasÈn AÊgÐnhc tĺc >Asÿpou ârasjĺnai tän DÐa kaÐ tú tÀn fÐlwn pareikasjĺnai,
kaÈ eÊc FlioÜnta diakomÐsai, kaÈ eÚj+ oÕtwc aÎtň migĺnai. ĆdhmonoÜntoc dà toÜ âkeØse basileÔontoc diĂ tŸn tÀn ânoikoÔntwn spĹnin, lègousi tän DÐa toÌc aÎtìji mÔrmhkac Ćndrwjĺnai
poiĺsai, toÜ basilèwc AÒginan aÊthsamènou kaÈ aÎtĺc tän DÐa parapeisĹshc. ênjen toÌc
Murmidìnac mujologoÜsi genèsjai. sèjen ep.-soÜ.
181 îjomai, oÎ tarĹssomai, parĂ tän îtobon tän tĹraqon. kotèontoc ep.-kotoÜntoc 32.
182 FoØboc, pijanÀc oÎq
Ípä tÀn <Ellănwn fhsÈn ĆfaireØsjai tä gèrac, Ñna mŸ Õpoptoc gènhtai śc misÀn aÎtoÔc,
diìti ĆpodÐdwsin, oÎdà Ípä >Aqillèwc, Ñna mŸ oÉ ŞEllhnec >AqilleØ qĹrin êqwsin; Ćll+ Ípä toÜ jeoÜ ĆfaireØsjaÐ fhsin, śc oÎk Ćnjrÿpwn ąttwn, ĆllĂ jeoÜ genìmenoc. eÞ dà kaÈ tä
183
kaj+ áautän hÖxhsen, śc tosoÜton >Aqillèwc proÖqwn íson toÜ jeoÜ ĆpoleÐpetai.
tăn-aÎtăn 21. átĹroisin ep.-átaÐroic 12.

168 nĺac-naÜc 16.
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pèmyw, âgř dè k+Łgw Brishòda kallipĹrùon
aÎtäc Êřn klisÐhnde tä sän gèrac îfr+âõ eÊdňc
ísson fèrterìc eÊmi sèjen, stugèù dà kaÈ Łlloc
Úson âmoÈ fĹsjai kaÈ åmoiwjămenai Łnthn.
ÃWc fĹto; Phleòwni d+Łqoc gènet+, ân dè oÉ łtor
stăjessin lasÐoisi diĹndiqa mermărixen,
č í ge fĹsganon æxÌ ârussĹmenoc parĂ mhroÜ
toÌc màn Ćnastăseien, ç d+>Atreòdhn ânarÐzoi,
łe qìlon paÔseien ârhtÔseiè te jumìn.
ľoc ç taÜj+źrmaine katĂ frèna kaÈ katĂ jumìn,
élketo d+âk koleoØo mèga xÐfoc, łlje d+>Ajănh
oÎranìjen; prä gĂr ľke jeĂ leukÿlenoc ŞHrh
Łmfw åmÀc jumÄ filèousĹ te khdomènh te;
stĺ d+îpijen, xanjĺc dà kìmhc éle Phleòwna
oÒú fainomènh; tÀn d+Łllwn oÖ tic årŘto;
jĹmbhsen d+>AqileÔc, metĂ d+âtrĹpet+, aÎtÐka d+êgnw
PallĹd+>AjhnaÐhn; deinř dè oÉ îsse fĹanjen;
kaÐ min fwnăsac êpea pterìenta proshÔda;
tÐpt+aÞt+aÊgiìqoio Diäc tèkoc eÊlăloujac?
ł Ñna Õbrin Òdù >Agamèmnonoc >Atreòdao?
Ćll+êk toi ârèw, tä dà kaÈ telèesjai æòw;
ŋc ÍperoplÐùsi tĹq+Łn pote jumän ælèssù.

185 klisÐhnde ep.-eÊc klisÐan 10.
îfra,
184 kallipĹrùon ep.-kallipĹreion 3.
Ñna.
186 sèjen ep.-soÜ.
stugèù-stugň 32.
187 fĹsjai ep.-fĹnai, ĆnaireØ
tŸn ân taØc âkklhsÐaic ÊshgorÐan; diä kaÈ oÉ >AqaioÈ feÔgousin, oÎ dunĹmenoi dikaiologeØ188 fĹto ep.-êfh.
gèneto-âgèneto
sjai aÎtÄ. åmoiwjămenai ep.-åmoiwjĺnai.
29.
oÙ ep.-aÎtÄ.
189 stăjessi-stăjesi 19.
lasÐoisi-lasÐoic 12., shmaÐnei dà
kaÈ toØc jermoØc; Ź jèrmh gĂr aÊtÐa tĺc âkfÔsewc tÀn triqÀn. mermărixen ep.-âmermărixen
29., merÐzw mermerÐzw, kaÈ âktĹsei mermhrÐzw śc dĹptw dardĹptw.
190 í-aÎtìc 21.
ârussĹmenoc-ârusĹmenoc 6., spasĹmenoc.
191 í-aÎtìc 21.
192 Žè ep.-ć., Ź gĂr Õbric ĆnezwpÔrei, Ź dà frìnhsic katèstelle. toÜto dà ÍpofaÐnei diĂ toÜ {katĂ frèna kaÈ katĂ
jumìn} (193). ârhtÔseie, kwlÔseie. âpeidŸ tä màn (sc. qìloc) diaqeìmenìn âstin, śc âpÈ Õdatoc ûèontoc eÚpe paÔseien. å dà jumäc âpeidŸ tä jÜìn âsti, tÄ ârhtÔseien âqrăsato.
193 ľoc, nÜn ĆntÈ toÜ tèwc. í-aÎtìc 21. źrmaine, dienoeØto.
194 élketo-eÑlketo
29.
koleoØo-kolèou 13.
’Ajănh-’AjhnŘ 10.
195 prì . . . ľke-proĺke 20.
ŞHrh-ŞHra 10.
196 filèousa-filoÜsa 32.
197 stĺ-êsth 29.
îpijen
ep.-îpisjen. éle-eÙle 29., xanjĺc kìmhc, diĂ toÔtou dà aÊnÐttetai tä jermän kaÈ ærgÐlon
toÜ ąrwoc; oÉ gĂr xanjìqoloi toioÜtoi.
198 oÒú ep.-mìnú.
årŘto ep.-áwrŘto.
199 jĹmbhsen-âjĹmbhsen 29. >AqileÔc->AqilleÔc 5. metĹ . . . âtrĹpeto-metetrĹpeto
20.
200 >AjhnaÐhn ep.-’AjhnaÐan 10. oÙ ep.-aÎtň. fĹanjen-âfĹnjhsan 3./24./29.
201 mÐn ep.-aÎtăn. fwnăsac, proskalesĹmenoc, č tä înoma aÎtĺc eÊpÿn. êpea-êph
18.
202 aÊgiìqoio ep.-aÊgiìqou 13., toÜ Ćpä tĺc aÊgäc æqŸn labìntoc. eÊlăloujac-âlălujac 3.
203 >AtreÐdao->AtreÐdou 13.
204 êk . . . ârèw-âxerÀ 20./32.
toÐ ep.-soÐ.
tì-toÜto, í 21.
telèesjai-teleØsjai 32.
205 ŋc ÍperoplÐùsi
ep.-ÍperoplÐaic aÎtoÜ 8. Łn . . . ælèssù-Łn . . . ælèsù 6./38., Íp+ âmoÜ dè fhsin ĆpoleØtai.
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Tän d+aÞte prosèeipe jeĂ glaukÀpic >Ajănh;
łljon âgř paÔsousa tä sän mènoc, aÒ ke pÐjhai,
oÎranìjen; prä dè m+ľke jeĂ leukÿlenoc ŞHrh
Łmfw åmÀc jumÄ filèousĹ te khdomènh te;
Ćll+Łge lĺg+êridoc, mhdà xÐfoc élkeo qeirÐ;
Ćll+ćtoi êpesin màn æneÐdison śc êsetaÐ per;
Áde gĂr âxerèw, tä dà kaÈ tetelesmènon êstai;
kaÐ potè toi trÈc tìssa parèssetai ĆglaĂ dÀra
Õbrioc eÑneka tĺsde; sÌ d+Òsqeo, peÐjeo d+ŹmØn.
TŸn d+Ćpameibìmenoc prosèfh pìdac škÌc >AqilleÔc;
qrŸ màn sfwòterìn ge jeĂ êpoc eÊrÔssasjai
kaÈ mĹla per jumÄ keqolwmènon; Ác gĂr Łmeinon;
íc ke jeoØc âpipeÐjhtai mĹla t+êkluon aÎtoÜ.
ßH kaÈ âp+Ćrgurèù kÿpù sqèje qeØra bareØan,
Ńy d+âc kouleän Âse mèga xÐfoc, oÎd+ĆpÐjhse
mÔjú >AjhnaÐhc; Ż d+OÖlumpìnde bebăkei
dÿmat+âc aÊgiìqoio Diäc metĂ daÐmonac Łllouc.
Phleòdhc d+âxaÜtic ĆtarthroØc âpèessin
>Atreòdhn prosèeipe, kaÈ oÖ pw lĺge qìloio;

prosèeipe-proseØpe 3.
>Ajănh-’AjhnŘ 10.
glaukÀpic, foberĂ ân tÄ årŘsjai. lamprìfjalmoc. Hes.
207 aÒ ke ep.-âĹn.
pÐjhai ep.-peÐsù 25.
208 prì . . . ľke-proĺke 20.
ŞHrh-ŞHra 10.
209 filèousa-filoÜsa 32., tä
sfrigÀn toÜ jumoÜ malakoØc ÊŘtai lìgoic. ímwc âkdeimatoØ, kaÈ tän âqjrän jeofilĺ eÚnai lè210 lĺg+ êridoc, teqnikÀc lÐan oÎq
gousa. oÎ pŘc dà å filÀn kădetai śc lÔkoc Łrna.
Ľma pĹshc aÎtän âkkìptei tĺc âpijumÐac, Ćll+ śc Êaträc oÚnon ĆpagoreÔwn Õdwr dÐdwsin,
oÕtwc diĂ tä toÜ meÐzonoc âktrèyai sugqwreØ tä ælÐgon. ékleo-élkou 25.
211 êsetai
ep.-êstai.
212 âxerèw-âxerÀ 32.
tì dè-tìde 21.
tetelesmènon êstai, å màn śc
213 toÐ ep.-soÐ.
tìssa-tìsa 6.
Łnjrwpoc {æòw} (204), Ź dà śc jeäc diabebaioÜtai.
parèssetai ep.-parèstai, pìjen dè fasin Ź >AjhnŘ oÚden, íti å >AqilleÌc lăyetai pollaplĹsia dÀra? oÎdèpw gĂr tň Jètidi tŸn >Aqillèwc timŸn Ípèsqeto å ZeÔc. íti oÎ mìnon
jeìc, ĆllĂ kaÈ å tuqřn Łnjrwpoc gnoÐh, íti oÉ toÌc kreÐttouc ĆtimĹsantec, eÊ kinduneÔseian,
214 Õbrioc-Õbrewc 16. eÑneka-éneka 3.
ÒâpÈ toÌc Íbrismènouc katafeÔgousin.
sqeo-Òsqou 25.
peÐjeo-peÐjou 25.
215 tăn-aÎtăn 21.
216 sfwÐteron, präc
dÔo ĆmeÐbetai; sfwòterìn âsti duðkìn. eÊrÔssasjai-ârÔsasjai 3./6.
218 kè ep.-Łn.
219 ł, dhloØ . . . tä êfh; {ł kaÈ kuanèùsin} (528) . . . toÜto yilÀc legìmenon kaÈ perispwmènwc dhloØ sÔndesmon paraplhrwmatikän tän ćtoi, Òson tÄ dă, oÙon {âpeÈ ł polÌ fèrterìn
âsti} (169), kaÈ parallălwc {ł dŸ loÐgia êrga} (518).; Ćrgurèù-Ćrgurň 14., Ćrguroălú.
kÿph dà tä kwpÐon, ćgoun Ź toÜ xÐfouc labă. bareØan dà tŸn prÿhn âpterwmènhn tÄ jrĹsei,
č tŸn átèrouc toØc íploic barÔnousan.
sqèje ep.-êsqe.
220 âc ep.-eÊc. kouleìn, parĂ tä koØlon eÚnai. Âse ep.-êwse. ĆpÐjhsen-ŽpÐjhsen 29.
221 >AjhnaÐhc
ep.->AjhnaÐac 10.
ą-aÎtă 21.
OÖlumpìnde-eÊc ŮOlumpon 4.
bebăkei-âbebăkei
29.
222 âc ep.-eÊc. aÊgiìqoio ep.-aÊgiìqou 13., metĹ, ĆntÈ toÜ âpÐ.
223 âxaÜtic-âxaÜjic. ĆtarthroØc, ĆthroØc. âpèessin-êpesin 3./19.
224 prosèeipe-proseØpe
3. lĺge-êlhge 29.
qìloio-qìlou 13.

206 tìn-aÎtìn 21.
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oÊnobarèc, kunäc îmmat+êqwn, kradÐhn d+âlĹfoio,
oÖtè pot+âc pìlemon Ľma laÄ jwrhqjĺnai
oÖte lìqon d+Êènai sÌn Ćristăessin >AqaiÀn
tètlhkac jumÄ; tä dè toi kŸr eÒdetai eÚnai.
ł polÌ lÿðìn âsti katĂ stratän eÎrÌn >AqaiÀn
dÀr+ĆpoaireØsjai íc tic sèjen ĆntÐon eÒpù;
dhmobìroc basileÌc âpeÈ oÎtidanoØsin ĆnĹsseic;
ł gĂr Ńn >Atreòdh nÜn Õstata lwbăsaio.
Ćll+êk toi ârèw kaÈ âpÈ mègan írkon æmoÜmai;
naÈ mĂ tìde skĺptron, tä màn oÖ pote fÔlla kaÈ îzouc
fÔsei, âpeÈ dŸ prÀta tomŸn ân îressi lèloipen,
oÎd+Ćnajhlăsei; perÈ gĹr ûĹ á qalkäc êleye
fÔllĹ te kaÈ floiìn; nÜn aÞtè min uÙec >AqaiÀn
ân palĹmùc forèousi dikaspìloi, oÑ te jèmistac
präc Diäc eÊrÔatai; ç dè toi mègac êssetai írkoc;
ł pot+>Aqillĺoc pojŸ Ñxetai uÙac >AqaiÀn
sÔmpantac; tìte d+oÖ ti dunăseai ĆqnÔmenìc per
qraismeØn, eÞt+Ńn polloÈ Íf+ŞEktoroc Ćndrofìnoio
jnăskontec pÐptwsi; sÌ d+êndoji jumän ĆmÔxeic
qwìmenoc í t+Łriston >AqaiÀn oÎdàn êtisac.
ÃWc fĹto Phleòdhc, potÈ dà skĺptron bĹle gaÐù

âlĹfoio-âlĹfou 13., ’IsokrĹthc (4, 142) Kìnwni tÄ >AjhnaÐwn strathgÄ trÐa martureØ, âpimèleian, pÐstin, âmpeirÐan polèmou. toÔtwn tĂ ânantÐa
katanoăsac >Agamèmnona æneidÐzei; âx oÊnoposÐac màn gĂr Ćmèleia, ĆpistÐa dà âx ĆnaideÐac,
226
kaÈ polèmwn ĆpeirÐan Ź deilÐa ârgĹzetai . . . lègetai kradÐan mŸ êqein tä âlĹfion.
âc ep.-eÊc. laÄ-leÄ 11.
jwrhqjĺnai, kajoplisjĺnai. Hes.
227 Ćristăessin-ĆristeÜsi 17./19., ĆndreØoc. Hes.
228 tì-toÜto 21.
229 lÿion-lÄon 3.
230
ĆpoaireØsjai ep.-ĆfaireØsjai 3. sèjen ep.-soÜ. ĆntÐon eÒpù, śc ĆfairoÜnta tŸn ÊsologÐan diabĹllei.
231 dhmobìroc, kinhtikĂ taÜta toÜ plăjouc; megÐsth kathgorÐa tä
233 êk . . . ârèw-âxerÀ
sfeterÐzesjai tĂ koinĹ. oÎtidanoØsin ep.-oÎtidanoØc 12., oÎtisÐ.
20./32. toÐ ep.-soÐ. âpÐ . . . æmoÜmai-âpomoÜmai 20., âpìmnusjaÐ âsti tä ÍpisqnoÔmenon æmìsai, ĆpomnÔnai dà tä ĆpofĹskein. mègan dà írkon č tän koinän tÀn írkwn č tän śc
ĆlhjÀc par+ aÎtoÜ telesjhsìmenon.
234 tì-í 21.
235 îressi-îresi 19.
236 ûĹ
237 mÐn ep.-aÎtì. uÙec ep.-uÉoÐ.
238 palĹmùc-palĹmaic
ep.-Łra. á ep.-aÎtì.
8.
forèousi-foroÜsi 32., jèmistac, nìmouc, dÐkac. Hes.
239 eÊrÔatai ep.-eÊrumènoi
eÊsin 27., eÊc dikaiosÔnhn parakaleØ toÌc Łrqontac, eÒge tä dÐkaion âgqeirÐzei aÎtoØc å ZeÔc,
parafjeiromènou dà aÎtoÜ dÐkac dÿsousi Diò. č íti oÖpw nomografÐac oÖshc å lìgoc tÀn
basilèwn nìmoc łn. toÐ ep.-soÐ.
êssetai ep.-êstai.
240 ’Aqillĺoc-’Aqillèwc
17. Ñxetai ep.-ÉkneØtai. uÙac ep.-uÉoÔc.
241 dunăseai-dunăsù 25. ĆqnÔmenoc,
lupoÔmenoc. Hes.
242 eÞt’ Łn ep.-ítan.
Ćndrofìnoio-Ćndrofìnou 13.
243 jnăskontec pÐptwsi, ĆnastrofŸ å trìpoc.
244 qwìmenoc-qÿmenoc 32. í t’ ep.-íti
245 fĹto ep.-êfh 29. potÐ, ep.-prìc. bĹle-êbale 29. gaÐù, gň., nÜn màn tän >Aqillèa, ân dà tň >OdusseÐø (II. 80–1) tän Thlèmaqon poiÀn tä skĺptron Ćpotijemènouc, âp+
âkeÐnou màn kaÈ plĺjoc âxèqee dakrÔwn (kaÈ gĂr neÿteroc, kaÈ aÉ sumforaÈ deinaÐ). å dà >AqilleÌc oÎ mĹla ælofÔretai; oÖte gĂr åmoÐwc nèoc, kaÈ perÈ gunaikäc Ź mĹqh . . . å jumäc tĂ
metĂ qeØrac âqìmena ûÐptei.

225 kradÐhn ep.-kardÐan 10.
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qruseÐoic ąloisi peparmènon, ézeto d+aÎtìc;
>Atreòdhc d+átèrwjen âmănie; toØsi dà Nèstwr
ŹduepŸc Ćnìrouse ligÌc PulÐwn Ćgorhtăc,
toÜ kaÈ Ćpä glÿsshc mèlitoc glukÐwn ûèen aÎdă;
tÄ d+ćdh dÔo màn geneaÈ merìpwn Ćnjrÿpwn
âfjÐaj+, oÑ oÉ prìsjen Ľma trĹfen Žd+âgènonto
ân PÔlú Žgajèù, metĂ dà tritĹtoisin Łnassen;
í sfin âÌ fronèwn Ćgorăsato kaÈ metèeipen;
Â pìpoi ł mèga pènjoc >Aqaiòda gaØan ÉkĹnei;
ł ken ghjăsai PrÐamoc PriĹmoiì te paØdec
Łlloi te TrÀec mèga ken keqaroÐato jumÄ
eÊ sfÀðn tĹde pĹnta pujoÐato marnamènoiðn,
oË perÈ màn boulŸn DanaÀn, perÈ d+âstà mĹqesjai.
ĆllĂ pÐjesj+; Łmfw dà newtèrw âstän âmeØo;
ćdh gĹr pot+âgř kaÈ ĆreÐosin Žè per ÍmØn
ĆndrĹsin śmÐlhsa, kaÈ oÖ potè m+oÑ g+Ćjèrizon.
oÎ gĹr pw toÐouc Òdon Ćnèrac oÎdà Òdwmai,
oÙon PeirÐjoìn te DrÔantĹ te poimèna laÀn
Kainèa t+>ExĹdiìn te kaÈ ĆntÐjeon PolÔfhmon
Jhsèa t+AÊgeòdhn, âpieÐkelon ĆjanĹtoisin;

ąloisi-ąloic 12.
247 toØsi-aÎtoØc 12./21.
248
246 qruseÐoic-qrusoØc 3./14.
Ćnìrouse ep.-Ćnÿrouse 29.
249 toÜ ep.-oÝ 22.
glÿsshc-glÿtthc 7.
ûèen-êrei
29./32., {mèlitoc} diĂ tä peÐjein, {ûèen} dà diĂ tä Ćnempìdiston. êoike dà ĆpoteÐnesjai eÊc áau250 tÄ-aÎtÄ 21., geneaÐ, Ź geneĂ triĹkonta êth êqei;
tän å katĂ sullogismän êpainoc.
dÔo oÞn geneĂc plhrÿsac eÊc tŸn trÐthn katelègeto, źste dÔo geneaÈ Ćnjrÿpwn âfjĹrhsan.
oÎq íti dà Ćnjrÿpouc fhsÈn ĆpojaneØn, ĆllĂ dÔo periodikĂc geneĹc, toutèsti tĂc kaloumènac
dÔo geneĂc ĆnjrwpeÐac, śseÈ êlege dÔo triakontaetÐac. oÕtw dà zÿntwn tinÀn tÀn sÌn aÎtÄ
Ćnjrÿpwn, ímwc aÉ geneaÈ Ńn eÚen âfjarmènai. aÎtäc dà naÔarqoc łn tÀn ân tň trÐtù geneŤ genomènwn, oË łgon tŸn strateÔsimon ŹlikÐan. merìpwn, Łnjrwpoi; diĂ tä memerismènhn êqein
tŸn îpa, ćgoun tŸn fwnăn. č Ćpä Mèropoc, toÜ paträc Faèjontoc, Kúáfou. lègontai dà kaÈ
KÄoi Mèropec; kaÈ îrneĹ tina, śc >Aristotèlhc.
251 âfjÐato ep.-âfjimènoi łsan 27.
oÙ ep.-aÎtÄ. Ľma, tä {Ľma} âpÈ kairoÜ, tä åmoÜ âpÈ tìpou. trĹfen-âtrĹfhsan 29./24.
252 Žgajèù ep.-Žgajèø 10. tritĹtoisin ep.-trÐtoic 12., toØc Ćpä tĺc aÎtoÜ genèsewc
trÐthn ŹlikÐan Łgousin.
Łnassen-ćnassen 29.
253 í-oÝtoc 21.
sfÐn ep.-aÎtoØc.
Ćgorăsato-Žgorăsato 29.
metèeipen-meteØpen 3.
254 ’AqaiÐda-’AqaÐda 3.
gaØan ep.-gĺn.
255 kèn ep.-Łn.
PriĹmoio-PriĹmou 13.
256 kèn ep.-Łn.
keqaroÐato ep.-qareÐhsan 36.
257 sfÀin ep.-sfÄn.
pujoÐato-pÔjointo 27.
259 pÐjesje ep.-peÐsasje.
âmeØo ep.-âmoÜ.
260 Žè ep.-ć.
261 oÑ-aÎtoÐ 21.
Ćjèrizon ep.-Žjèrizon 29., ĆpodokimĹzein, ĆtimĹzein. Hes.
262 Òdon-eÚdon 29.
Ćnèrac ep.-Łndrac, ĆpologoÔmenoc Ípàr Án ŽlĹttwsen aÎtoÔc, oÎdà êsesjai toioÔtouc lègei,
toØc gĂr ĆpojanoÜsin oÎdeÈc fjoneØ, âpeidŸ tä Ćpän ĆnempodÐstú eÎnoÐø tetÐmhtai. oÎ parèjeto dà tĂ ân Peloponnăsú pepragmèna áautÄ ân tÄ präc >HleÐouc polèmú; oÎ gĂr oÕtw
tän >Agamèmnona peÐjein proùreØto śc tän >Aqillèa, çn eÚde spÿmenon tä xÐfoc. kalÀc oÞn
Ćpä JettalikÀn paraineØ, âpeÈ kĆkeÐnoic perÈ gunaikÀn łn Ź stĹsic, Ñn+ âx átoÐmou tÄ mÔjú
toÔtú peÐsù aÎtìn.
263 laÀn-leÀn 11.
265 ĆjanĹtoisin-ĆjanĹtoic 12.
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kĹrtistoi dŸ keØnoi âpiqjonÐwn trĹfen ĆndrÀn;
kĹrtistoi màn êsan kaÈ kartÐstoic âmĹqonto
fhrsÈn æreskĳoisi kaÈ âkpĹglwc Ćpìlessan.
kaÈ màn toØsin âgř mejomÐleon âk PÔlou âljřn
thlìjen âx ĆpÐhc gaÐhc; kalèsanto gĂr aÎtoÐ;
kaÈ maqìmhn kat+êm+aÎtän âgÿ; keÐnoisi d+Ńn oÖ tic
tÀn oË nÜn brotoÐ eÊsin âpiqjìnioi maqèoito;
kaÈ mèn meu boulèwn xÔnien peÐjontì te mÔjú;
ĆllĂ pÐjesje kaÈ Ömmec, âpeÈ peÐjesjai Łmeinon;
măte sÌ tìnd+Ćgajìc per âřn ĆpoaÐreo koÔrhn,
Ćll+êa źc oÉ prÀta dìsan gèrac uÙec >AqaiÀn;
măte sÌ PhleÐdh, jel+ârizèmenai basilĺð
ĆntibÐhn, âpeÈ oÖ poj+åmoÐhc êmmore timĺc
skhptoÜqoc basileÔc, Å te ZeÌc kÜdoc êdwken.
eÊ dà sÌ karterìc âssi jeĂ dè se geÐnato măthr,
Ćll+í ge fèrterìc âstin âpeÈ pleìnessin ĆnĹssei.
>Atreòdh sÌ dà paÜe teän mènoc; aÎtĂr êgwge
lÐssom+>Aqillĺð mejèmen qìlon, çc mèga pŘsin
érkoc >AqaioØsin pèletai polèmoio kakoØo.
Tän d+Ćpameibìmenoc prosèfh kreÐwn >Agamèmnwn;

keØnoi ep.-âkeØnoi.
trĹfen-âtrĹfhsan 24./29.
267
266 kĹrtistoi ep.-krĹtistoi.
kĹrtistoi ep.-krĹtistoi.
êsan ep.-łsan.
kartÐstoic ep.-kratÐstoic.
268 æreskĳoisi-æreskĳoic 12. Ćpìlessan-Ćpÿlesan 6./29., kĹrtistoi màn oÝtoi tÀn ĆndrÀn;
âkeØnoi dà krĹtistoi präc tĂ loipĂ sugkrinìmenoi jhrÐa. âk StÐlbhc màn oÞn tĺc PhneioÜ
kìrhc kaÈ >Apìllwnoc gègone LapÐjhc, Ćf+ oÝ LapÐjai. áxăkonta dà toÌc âpishmotĹtouc
aÎtÀn katalègei PorfÔrioc. oÉ dà Kèntauroi katĂ màn toÌc poihtĂc lègontai >IxÐonoc kaÈ
Nefèlhc; tinàc dà DoulÐdi >IxÐona migĺnai, Ľma dà kaÈ Păgason tän pterwtän katĂ tŸn aÎtŸn
nÔkta, âx Án genèsjai Kèntauron, Ćf+ oÝ polÌ plĺjoc gÐnetai. å dà QeÐrwn dokeØ âk Krìnou gegenĺsjai. ĆselgeØc dà lÐan gegìnasin. âk Folìhc dà aÎtoÌc >Hraklĺc âdÐwxen; eÚta
ľkon eÊc tä Pălion.
269 toØsi ep.-aÎtoØc 21.
mejomÐleon ep.-mejwmÐloun 29./32.,
oÎk eÚpen âpekoÔroun oÎdà sunemĹqoun; oÎ gĂr Ńn aÎtoØc sunemĹqei mŸ żn kaÈ parìmoioc.
270 ĆpÐhc-ĆpÐac 10., ĆntÈ ĆpoÔshc, tĺc pìrrwjen oÖshc, âk toÜ Ñhmi. gaÐhc ep.-gĺc.
kalèsanto-âkalèsanto 29., dìxhc éneken toÜtì fhsin, íti metepèmyanto kaÈ oÕtwc ľken.
271 maqìmhn-âmaqìmhn 29. êm’ aÎtìn ep.-âmautìn, oÕtwc katĂ parĹjesin ân dÔo âmà
aÎtìn; sÔnjetoc gĂr ĆntwnumÐa parĂ tÄ poihtň oÎk êstin. keÐnoisi ep.-âkeÐnoic 12., KentaÔroic.
272 tÀn-toÔtwn 21.
maqèoito ep.-mĹqoito 3.
273 meÜ ep.-âmoÜ 14.
boulèwn-boulÀn 8.
xÔnien-xunÐesan 24.
peÐjonto-âpeÐjonto 29.
274 pÐjesje
ep.-peÐsasje.
Ömmec ep.-ÍmeØc.
275 âÿn-žn 32.
tìnd’ ... ĆpoaÐreo ep.-ĆfairoÜ,
ĆrqaðkÀc {tìnde} ĆfairoÜ, ĆntÈ {toÜde}. . . prokatastèllei dà tän jumän diĂ toÜ {Ćgajìc}, í âsti mŸ jelăsùc ĆnĹxia sautoÜ poieØn. tä dà {ĆpoaÐreo} >Attikìn. koÔrhn-kìrhn 4.
276
oÙ ep.-aÎtÄ. dìsan-êdosan 29. uÙec ep.-uÉoÐ.
277 ârizèmenai-ârÐzein 33. basilĺi-basileØ 17.
278 ĆntibÐhn ep.-ĆntibÐan 10. åmoÐhc-åmoÐac 10. êmmore, êtuqen,
êlaqen, âklărwsen.
280 âssÐ ep.-eÚ. geÐnato ep.-âgeÐnato 29.
281 í-oÝtoc 21.
pleìnessin ep.-pleiìnesin 19.
282 teìn ep.-sìn.
283 >Aqillĺi->AqilleØ 5./17.
mejèmen-mejeØnai 33.
284 >AqaioØsin->AqaioØc 12.
polèmoio kakoØo-polèmou
kakoÜ 13., ÍyoØ dà >Aqillèa śc dÐqa aÎtoÜ oÎdàn întwn tÀn Łllwn >AqaiÀn.
285
tìn-aÎtìn 21.
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naÈ dŸ taÜtĹ ge pĹnta gèron katĂ moØran êeipec;
Ćll+íd+ĆnŸr âjèlei perÈ pĹntwn êmmenai Łllwn,
pĹntwn màn kratèein âjèlei, pĹntessi d+ĆnĹssein,
pŘsi dà shmaÐnein, Ľ tin+oÎ peÐsesjai æòw;
eÊ dè min aÊqmhtŸn êjesan jeoÈ aÊàn âìntec
toÖnekĹ oÉ projèousin æneÐdea mujăsasjai?
Tän d+Łr+Ípoblădhn ŽmeÐbeto dØoc >AqilleÔc;
ł gĹr ken deilìc te kaÈ oÎtidanäc kaleoÐmhn
eÊ dŸ soÈ pŘn êrgon ÍpeÐxomai íttÐ ken eÒpùc;
Łlloisin dŸ taÜt+âpitèlleo, mŸ gĂr êmoige
sămain+; oÎ gĂr êgwg+êti soÈ peÐsesjai æòw.
Łllo dè toi ârèw, sÌ d+ânÈ fresÈ bĹlleo sňsi;
qersÈ màn oÖ toi êgwge maqăsomai eÑneka koÔrhc
oÖte soÈ oÖtè tú Łllú, âpeÐ m+Ćfèlesjè ge dìntec;
tÀn d+Łllwn Ľ moÐ âsti joň parĂ nhñ melaÐnù
tÀn oÎk Łn ti fèroic Ćnelřn Ćèkontoc âmeØo;
eÊ d+Łge mŸn peÐrhsai Ñna gnÿwsi kaÈ oÙde;
aÚyĹ toi aÙma kelainän ârwăsei perÈ dourÐ.
ÃWc tÿ g+ĆntibÐoisi maqessamènw âpèessin
Ćnstăthn, lÜsan d+ĆgorŸn parĂ nhusÈn >AqaiÀn;
Phleòdhc màn âpÈ klisÐac kaÈ nĺac âòsac
ćðe sÔn te MenoitiĹdù kaÈ oÙc átĹroisin;
>Atreòdhc d+Łra nĺa joŸn Ľla dà proèrussen,

287 perÐ . . . êmmenai-perieØnai 20./33.
288 kratèein-krateØn
286 êeipec-eÚpec 3.
32.
pĹntessi ep.-pŘsi 19., Òdion tÀn jumoumènwn âpanakukloÜn tĂ aÎtĹ; oÎdèpote gĂr
oÒontai ÉkanÀc eÊrhkènai oÉ jumoÔmenoi. kaleØtai dà tä sqĺma âpibolă, ân miŤ periìdú ĆrqĂc pleÐouc âpiferìmenon . . . âktäc eÊ mŸ tä krateØn shmaÐnei tä nikŘn, Łrqein dà tä ĆnĹssein,
290 mÐn ep.-aÎtìn.
aÊèn ep.-ĆeÐ.
âìntec-întec 32.
âpitĹssein dà tä shmaÐnein.
291 toÖneka-toÔtou éneka 2./21. oÙ ep.-aÎtÄ. projèousin ep.-protijèasin. æneÐdea-æneÐdh 18., toÜ deutèrou stÐqou (291.) peustikÀc Ćnaginwskomènou gÐnetai å lìgoc
toioÜtoc; eÊ dà polemikän aÎtän âpoÐhsan oÉ jeoÐ, Šra æfeÐlei diĂ toÜto Łlloic æneidÐzein.
292 tìn-aÎtìn 21.
Ípoblădhn, ÍpobĹllwn tän lìgon prÈn siwpĺsai tän lègonta, Łlloi ÍpolambĹnwn. Hes.
293 kèn ep.-Łn. kaleoÐmhn-kaloÐmhn 32.
294 ítti-í
ti 6.
kèn ep.-Łn.
295 Łllosin-Łlloic 12.
âpitèlleo-âpitèllou 25.
297
ârèw-ârÀ 32.
ânÐ ep.-ân.
bĹlleo-bĹllou 25.
sňsi-saØc 8.
toÐ ep.-soÐ.
298 maqăsomai ep.-maqoÜmai.
eÑneka-éneka 3.
koÔrhc-kìrhc 4.
299 Ćfèlesje-ĆfeÐlesje 29., êrgú dà koinwneØ eÊc Ľpantac, tŸn aÊtÐan tĺc Ćfairèsewc ĆgnoÀn.
301
tÀn-toÔtwn 21.
Ćèkontoc ep.-Łkontoc. âmeØo ep.-âmoÜ.
302 eÊ d’ Łge, eÊ dà boÔlei, Łge.
gnÿwsi-gnÀsi 3.
303 toÐ ep.-soÐ.
dourÐ ep.-dìrati., ârwăsei, parĂ
tŸn ârwăn, årmăsei. ânargÀc dà pefĹntastai tä perÈ tä dìru mej+ årmĺc âkqeìmenon aÙma.
kaÈ taÔtac âmyÔqouc êlegen eÚnai par+ aÎtÄ tĂc lèxeic >Aristotèlhc.
304 tÿ-aÎtÿ
21.
ĆntibÐoisi ep.-ĆntibÐoic, âx ânantÐac. Hes.
maqessamènw ep.-maqhsamènw 6.
âpèessin-êpesin 3./19.
305 Ćnstăthn-Ćnestăthn 29.
lÜsan-êlusan 29.
Ćgorăn-ĆgorĹn 10.
nhusÐn-nausÐn 16.
306 nĺac-naÜc 16.
307 ćie ep.-ęei.
ćðe
sÔn te MenoitiĹdù, eÊkìtwc tÄ >AqilleØ jumikÄ înti ćpioc żn PĹtrokloc pĹresti präc tä
308 nĺa-naÜn 16.
tän jumän aÎtoÜ malĹssein. oÙc átĹroisin ep.-átaÐroic aÎtoÜ 12.
proèrussen-proeÐrusen 6./29.
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ên d+ârètac êkrinen âeÐkosin, êc d+ákatìmbhn
bĺse jeÄ, ĆnĂ dà Qrushòda kallipĹrùon
eÙsen Łgwn; ên d+Ćrqäc êbh polÔmhtic >OdusseÔc.
OË màn êpeit+ĆnabĹntec âpèpleon ÍgrĂ kèleuja,
laoÌc d+>Atreòdhc ĆpolumaÐnesjai Łnwgen;
oË d+ĆpelumaÐnonto kaÈ eÊc Ľla lÔmata bĹllon,
êrdon d+>Apìllwni telhèssac ákatìmbac
taÔrwn Žd+aÊgÀn parĂ jØn+Ąläc Ćtrugètoio;
knÐsh d+oÎranän Ùken álissomènh perÈ kapnÄ.
ÃWc oË màn tĂ pènonto katĂ stratìn; oÎd+>Agamèmnwn
lĺg+êridoc tŸn prÀton âphpeÐlhs+>Aqilĺð,
Ćll+í ge TaljÔbiìn te kaÈ EÎrubĹthn prosèeipe,
tÿ oÉ êsan kăruke kaÈ ætrhrř jerĹponte;
êrqesjon klisÐhn PhlhðĹdew >Aqilĺoc;
qeiräc álìnt+Ćgèmen Brishòda kallipĹrùon;
eÊ dè ke mŸ dÿùsin âgř dè ken aÎtäc élwmai
âljřn sÌn pleìnessi; tì oÉ kaÈ ûÐgion êstai.
ÃWc eÊpřn proòei, kraterän d+âpÈ mÜjon êtelle;
tř d+Ćèkonte bĹthn parĂ jØn+Ąläc Ćtrugètoio,
Murmidìnwn d+âpÐ te klisÐac kaÈ nĺac Ékèsjhn,
tän d+eÝron parĹ te klisÐù kaÈ nhñ melaÐnù
ąmenon; oÎd+Łra tÿ ge Êdřn găjhsen >AqilleÔc.

309 ên . . . êkrinen-ânèkrinen 20. âeÐkosin-eÒkosin 3. âc . . . bĺse ep.-eÊsèbhse 20./29.
310 kallipĹrùon ep.-kallipĹreion 3.
311 eÙsen ep.-ľke.
ân . . . êbh-ânèbh
20.
313 laoÔc-leÿc 11.
Łnwgen-ćnwgen 29.
314 bĹllon-êballon 29., ĆpekajaÐronto kaÈ eÊc tŸn jĹlattan tĂ perittÿmata kaÈ kajĹrmata êballon . . . fÔsei gĂr tä
Õdwr tĺc jalĹsshc kajartikìn.
lÔmata, tĂ ûupĹsmata toÜ sÿmatoc. tĂ gĂr tĺc nìsou, toutèsti tĂ kajĹrmata. Hes.
316 Ćtrugètoio ep.-Ćtrugètou 13., ĆkĹrpou ĆbÔssou
317 knÐsh ep.-knØsa., álissomènh perÈ kapnÄ, Íp+ îyin ćgagen
kaÈ ĆpeÐrou. Hes.
Ľma tÄ mèlani toÜ kapnoÜ sunanamisgomènhn tŸn leukìthta tĺc pimelĺc fantastikÀc.
318 tĹ-taÜta 21.
pènonto ep.-âpènonto 29.
319 lĺge-êlhge 29.
tăn-ąn 21.
’Aqilĺi-’AqilleØ 5./17.
320 í-aÎtìc 21. prosèeipe-proseØpe 3.
321 tÿ-ź 21.
oÙ ep.-aÎtÄ.
êsan ep.-łsan.
322 klisÐhn-klisÐan 10.
PhlhðĹdew-PhleÐdou
3./13.
>Aqilĺoc->Aqillèwc 5./17.
323 Ćgèmen-Łgein 33., ĆntÈ prostaktikoÜ toÜ
Łge.
kallipĹrùon ep.-kallipĹreion 3., basilikän tä Ćpìluton tĺc frĹsewc kaÈ tä di+
Łllwn peirŘsjai kaÈ oÕtwc âpiqeireØn. Íbristikän dà kaÈ toÜto; oÎ gĂr ântuqeØn >AqilleØ keleÔei, Ćll+ śc kenĺc oÖshc tĺc neřc Łgein aÎtăn.
324 eÊ . . . kè ep.-âĹn.
dÿùsin
ep.-dÄ 23.
kèn . . . élwmai 38.
325 pleìnessin ep.-pleiìnesi 19.
tì-í 21.
oÙ ep.-aÎtÄ.
326 proòei, ĆntÈ toÜ suneqÀc âpètatten. kratèron ep.-kartèron.
âpÐ . . . êtelle-âpètelle 20.
327 tÿ-ź 21.
Ćèkonte-Łkonte 3.
bĹthn-âbĹthn
29., eÊkìtwc; kaÈ tän >Agamèmnona gĂr dedoÐkasi kaÈ präc çn Ćpostèllontai. Ćtrugètoio
ep.-Ćtrugètou 13.
328 nĺac-naÜc 16.
329 tìn-aÎtìn 21.
klisÐù-klisÐø 10.
nhñ melaÐnù, diĂ tĺc melaÐnhc nhäc tä skujrwpän tĺc édrac dhloØ.
330 tÿ-aÎtÿ 21.
găjhsen-âgăjhsen 29., âk toÜ ânantÐou tä ânantÐon Ćkoustèon; oÎk âgăjhsen, Ćll+ âlupăjh
. . . å trìpoc ĆntÐfrasic.
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tř màn tarbăsante kaÈ aÊdomènw basilĺa
stăthn, oÎdè tÐ min prosefÿneon oÎd+ârèonto;
aÎtĂr ç êgnw ŋsin ânÈ fresÈ fÿnhsèn te;
qaÐrete kărukec Diäc Łggeloi Ždà kaÈ ĆndrÀn,
Šsson Òt+; oÖ tÐ moi Ömmec âpaÐtioi Ćll+>Agamèmnwn,
ç sfÀð proòei Brishòdoc eÑneka koÔrhc.
Ćll+Łge diogenàc Patrìkleec êxage koÔrhn
kaÐ sfwðn däc Łgein; tř d+aÎtř mĹrturoi êstwn
prìc te jeÀn makĹrwn prìc te jnhtÀn Ćnjrÿpwn
kaÈ präc toÜ basilĺoc Ćphnèoc eÒ pote d+aÞte
qreiř âmeØo gènhtai Ćeikèa loigän ĆmÜnai
toØc Łlloic; ł gĂr í g+æloiňsi fresÈ jÔei,
oÎdè ti oÚde noĺsai Ľma prìssw kaÈ æpÐssw,
íppwc oÉ parĂ nhusÈ sìoi maqèointo >AqaioÐ.
ÃWc fĹto, PĹtrokloc dà fÐlú âpepeÐjej+átaÐrú,
âk d+Łgage klisÐhc Brishòda kallipĹrùon,
dÀke d+Łgein; tř d+aÞtic Òthn parĂ nĺac >AqaiÀn;

331 tÿ-toÔtw 21.

tarbăsante kaÈ aÊdomènw, dÔo dà taÜta sumbaÐnein perÈ toÌc qrhstoÌc ĆeÈ å poihtăc fhsin, aÊdÀ kaÈ fìbon. basilĺa-basilèa 17.
332 stăthn-âstăthn
29.
mÐn ep.-aÎtìn.
prosefÿneon-prosefÿnoun 32.
ârèonto-âroÜnto 32., tä màn
gĂr eÊpeØn ti paroxuntikìn, tä dà jwpeÜsai douloprepèc. prÀtoc dà ŞOmhroc prìswpa kwfĂ parăgagen eÊc tŸn tragúdÐan.
333 í-aÎtìc 21. ŋsin . . . fresÐ ep.-fresÐ aÎtoÜ.
ânÐ ep.-ân.
fÿnhsen-âfÿnhsen 29.
334 Diäc Łggeloi, č íti tĂc áortĂc aÎtoÜ
Ćggèllousin, č íti Ćpä <ErmoÜ eÊsin, åc Łggeloc Diìc. kalÀc dà oÎk >Agamèmnonoc êfh,
Ćll+ ĆndrÀn kaÈ Diìc, oÙc dikaÐwc ÍphretoÜsi; toÔtú gĂr ĆdÐkwc. koinäc dà nìmoc mŸ ĆdikeØsjai kăruka; ÉeroÈ gĂr oÝtoi kaÈ tĂ präc jusÐan átoimĹzontec.
335 Ömmec ep.-ÍmeØc.
âpaÐtioi, pepaideumènwc; oÎ gĂr deØ tĂc aÊtÐac âf+ átèrouc metĹgein śc kÔna katĂ toÜ be336 í-íc 21.
sfÀi ep.-sfÿ.
eÑneka-éneka 3.
koÔrhc-kìrhc
blhmènou lÐjou.
4.
337 koÔrhn-kìrhn 4., Patrìkleec ep.-Patrìkleic, âxaÐrei pĹlin tä prìswpon; toØc
gĂr tÀn fÐlwn gnhsiwtĹtoic eÊÿjamen pisteÔein tĂ gÔnaia.
338 kaÈ sfwðn-kaÈ aÎtoØn
tÿ-toÔtw 21.
mĹrturoi êstwn, martÔretai tř kăruke, ípwc mŸ dokň prodìthc eÚnai ÍperorÀn toÌc >AqaioÌc Ćnairoumènouc. tĂ dà Łlla oÎq Ľptetai >Agamèmnonoc, ípwc mŸ
dokň mikroyuqeØn âpÈ tň Ćfairèsei.
340 basilĺoc-basilèwc 17. Ćphnèoc-ĆphnoÜc
18., {Ćnaidèoc}, eÎepÐforon gĂr eÚnai (sc. fhsÐ) tän >Aqillèa eÊc tä Ćnaidĺ kaleØn tän >Agamèmnona.
341 qreiÿ-qrèw 3.
âmeØo ep.-âmoÜ. Ćeikèa-Ćeikĺ 18.
342 í-aÎtìc
21. æloiňsi ep.-æloiaØc 8. fresÈ jÔei, âmfantikÀc tä lussÀdec aÎtoÜ kaÈ Łlogon parèsthse. mĹrturac oÞn ÍmŘc sqăsw tĺc paraplhxÐac aÎtoÜ, íti oÎk oÚde pronoĺsai stratiŘc.
343 prìssw kaÈ æpÐssw-prìsw kaÈ æpÐsw 6., deØ gĂr tän ílwc êqonta gnÀsin mŸ tĂ
parìnta mìnon, ĆllĂ kaÈ tĂ mèllonta skopeØn.
344 íppwc-ípwc 6.
nhusÐ-nausÐ
16.
sìoi ep.-sÄ.
maqèointo ep.-mĹqointo 3.
345 fĹto ep.-êfh 29.
PĹtrokloc dà fÐlú âpepeÐjej+ átaÐrú, tä ćpion aÎ toÜ diĂ tĺc siwpĺc tĺc nÜn te kĆn ílù tň
346
stĹsei kĆn tÄ mhnijmÄ deÐknutai. kaÈ nÜn dà oÎ fjèggetai, Ñna mŸ ő paroxuntikìc.
âk . . . Łgage-âxăgage 20./29. klisÐhc-klisÐac 10. kallipĹrùon ep.- kallipĹreion
3.
347 dÀke-êdwke 29. nĺac-naÜc 16., aÞtic ep.-aÞjic.
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Ż d+Ćèkous+Ľma toØsi gunŸ kÐen; aÎtĂr >AqilleÌc
dakrÔsac átĹrwn Łfar ézeto nìsfi liasjeÐc,
jØn+êf+Ąläc poliĺc, årìwn âp+ĆpeÐrona pìnton;
pollĂ dà mhtrÈ fÐlù Žrăsato qeØrac æregnÔc;
mĺter âpeÐ m+êtekèc ge minunjĹdiìn per âìnta,
timăn pèr moi îfellen >OlÔmpioc âggualÐxai
ZeÌc Íyibremèthc; nÜn d+oÎdè me tutjän êtisen;
ł gĹr m+>Atreòdhc eÎrÌ kreÐwn >Agamèmnwn
ŽtÐmhsen; álřn gĂr êqei gèrac aÎtäc ĆpoÔrac.
ÃWc fĹto dĹkru qèwn, toÜ d+êklue pìtnia măthr
Źmènh ân bènjessin Ąläc parĂ patrÈ gèronti;
karpalÐmwc d+Ćnèdu poliĺc Ąläc Žöt+æmÐqlh,
kaÐ ûa pĹroij+aÎtoØo kajèzeto dĹkru qèontoc,
qeirÐ tè min katèrexen êpoc t+êfat+êk t+ænìmaze;
tèknon tÐ klaÐeic? tÐ dè se frènac Ñketo pènjoc?
âxaÔda, mŸ keÜje nìú, Ñna eÒdomen Łmfw.
TŸn dà barÌ stenĹqwn prosèfh pìdac škÌc >AqilleÔc;
oÚsja; tÐ ć toi taÜta ÊduÐù pĹnt+ĆgoreÔw?

348 Ćèkousa-Łkousa 3., êsti gĂr fÐlandroc, śc tä prìswpon dhloØ. toØsi-aÎtoØc 12./21.
kÐen ep.-êkien 29.
349 dakrÔsac, étoimon tä Źrwðkän präc dĹkrua . . . kaÈ Ź paroimÐa
{ĆeÈ d+ ĆridĹkruec Ćnèrec âsjloÐ}.
átĹrwn ep.-átaÐrwn.
nìsfi, ípwc mŸ gelÄto pa350 poliĺc-poliŘc 10. årìwn ep.-årÀn
rĂ tÀn átaÐrwn. č tŸn diĹlexin tĺc mhtrìc.
32.
351 qeØrac æregnÔc, źsper Ćspazìmenoc ærègei tř qeØre tň mhtrÐ.
352 minunjĹdion, toÜto mĹlista dÔnatai lupĺsai mhtèra æligoqrìnioc uÉìc; ç prÀton probĹlletai.
âìnta-înta 32.
353 îfellen ep.-žfeilen 29., îfellen AÊolikÀc, śc qeØrec qèrrec.
âggualÐxai, âgqeirÐsai, doÜnai eÊc qeØrac; âpeidŸ koØla gÔala lègetai. å dà lambĹnwn
tŸn kÔlika, tň qeirÈ koÐlù taÔthn lambĹnei. kaloÜntai dà {guØa} aÉ qeØrec. Hes.
354
Íyibremèthc, å ân Õyei brèmwn diĂ tÀn brontÀn č tÀn Ćnèmwn.
oÎdè me tutjìn, filegklămonec katĂ jeÀn oÉ ĆtuqeØc.
357 fĹto ep.-êfh 29.
toÜ-aÎtoÜ 21.
358
bènjessin-bènjesi 19.
patrÈ gèronti, Òswc toÌc ân jalĹssù timwmènouc ĄlÐouc gèrontĹc fhsin, śc Prwtèa Fìrkuna Nhrèa.
359 karpalÐmwc, ĆntÈ toÜ kraipnÀc. taqeØa
dà Ź Łnodoc śc mhträc kaÈ jeoÜ. fantasÐa dà perÐkeitai tň jeÄ diĂ tĺc åmÐqlhc. č íti jalassÐa âstÈn Ź jeìc. poliĺc-poliŘc 10.
360 ûĹ-Łra 1.
aÎtoØo-aÎtoÜ 13.
kajèzeto-âkajèzeto 29.
361 mÐn ep.-aÎtìn.
âk . . . ænìmaze-âxounìmaze 20./29.
363 âxaÔda, tň gĂr tÀn lìgwn <mŸ> Ćnoqň kaÈ koufieØtai toÜ bĹrouc Ź yuqă. nìú-nÄ
14. eÒdomen-eÒdwmen 28.
364 tăn-aÎtăn 21.
365 oÚsja, Łkrwc ânèfhne tä barÔjumon diĂ toÜ prooimÐou kaÈ präc eÊdìtac dà êjoc lègein âpikoufÐzontac tŸn ædÔnhn. toÐ
ep.-soÐ. ÊduÐù ep.-eÊduÐù.
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űqìmej+âc Jăbhn ÉerŸn pìlin >HetÐwnoc,
tŸn dà dieprĹjomèn te kaÈ ćgomen ânjĹde pĹnta;
kaÈ tĂ màn eÞ dĹssanto metĂ sfÐsin uÙec >AqaiÀn,
âk d+élon >Atreòdù Qrushòda kallipĹrùon.
QrÔshc d+aÞj+ÉereÌc ákathbìlou >Apìllwnoc
łlje joĂc âpÈ nĺac >AqaiÀn qalkoqitÿnwn
lusìmenìc te jÔgatra fèrwn t+ĆpereÐsi+Łpoina,
stèmmat+êqwn ân qersÈn ákhbìlou >Apìllwnoc
qrusèú ĆnĂ skăptrú, kaÈ lÐsseto pĹntac >AqaioÔc,
>Atreòda dà mĹlista dÔw kosmătore laÀn.
ênj+Łlloi màn pĹntec âpeufămhsan >AqaioÈ
aÊdeØsjaÐ j+Éerĺa kaÈ ĆglaĂ dèqjai Łpoina;
Ćll+oÎk >Atreòdù >Agamèmnoni ąndane jumÄ,
ĆllĂ kakÀc ĆfÐei, kraterän d+âpÈ mÜjon êtelle;
qwìmenoc d+í gèrwn pĹlin ¿qeto; toØo d+>Apìllwn
eÎxamènou ćkousen, âpeÈ mĹla oÉ fÐloc łen,
ľke d+âp+>ArgeÐoisi kakän bèloc; oË dè nu laoÈ
jnňskon âpassÔteroi, tĂ d+âpĳqeto kĺla jeoØo
pĹntù ĆnĂ stratän eÎrÌn >AqaiÀn; Łmmi dà mĹntic
eÞ eÊdřc Ćgìreue jeopropÐac ákĹtoio.
aÎtÐk+âgř prÀtoc kelìmhn jeän ÉlĹskesjai;
>Atreòwna d+êpeita qìloc lĹben, aÚya d+ĆnastĂc
ŽpeÐlhsen mÜjon ç dŸ tetelesmènoc âstÐ;
tŸn màn gĂr sÌn nhñ joň álÐkwpec >AqaioÈ
âc QrÔshn pèmpousin, Łgousi dà dÀra Łnakti;

366 âc ep.-eÊc.

űqìmej+ âc Jăbhn, å trìpoc ĆnakefalaÐwsic. tèssarec dà dihgăsewn
Êdèai; Ź màn åmilhtikă, śc ítan parĹ tinoc ĆkoÔsac tic aÎtÄ dihgĺtai Č ćkousen, śc tä
{pollĹki gĂr sèo patrìc} (396). tä dà Ćpaggeltikìn, ítan Č par+ átèrou ćkousen átèrú dihgĺtai, tä dà Ípostatikìn, ítan tÀn pragmĹtwn tinĂ ĆpaggeØlai Ípojèmenoi dihgÿmeja, tä
dà miktän âx åmilhtikoÜ kaÈ ÍpostatikoÜ, śc tä {ĆllĂ sÌ tìn g+ âljoÜsa, jeĹ, ÍpelÔsao desmÀn} (401), eÊ gĂr łn åmilhtikìn, oÕtwc Ńn eÚpen; ĆllĂ sà tÀn desmÀn aÎtän ĆpolÜsai
kalèsasan tän ákatìgqeiron. å dà âf+ átèran ptÀsin meteljřn śc Òdion ćdh lìgon kaÈ oÎq
śc par+ âkeÐnhc ĆkoÔsac dièxeisin. Jăbhn, Jăbh qwrÐon êrhmon plhsÐon Lèsbou, Ćpä
Jăbhc tĺc >AdrĹmuoc; Šjlon gĂr taÔthn å patŸr proÖjeto tÄ proÖqonti gumnikÄ ĆgÀni, labřn dà aÎtŸn >Hraklĺc êktise tŸn pìlin, ænomĹsac âk taÔthc. ísoi dà ĆjetoÜsi toÌc stÐqouc
(366–92), oÎk âÀsin ŹmŘc majeØn, íjen ąlw Qrushòc. Éerăn-ÉerĹn 10.
367 tăn-taÔthn
21.
368 dĹssanto-âdĹsanto 6./29.
sfÐsin ep.-áautoØc.
uÙec ep.-uÉoÐ.
369
âk . . . élon-âxeØlon 20./29.
kallipĹrùon ep.-kallipĹreion 3.
371 nĺac-naÜc
16., qalkoqitÿnwn, lamprän č porfuroÜn âqìntwn qitÀnac.
372 jÔgatra-jugatèra
15.
374 qrusèú-qrusÄ 14.
lÐsseto-âlÐsseto 29.
375 laÀn-leÀn 11.
377 Éerĺa-Éerèa 17.
dèqjai ep.-dèxasjai. || 379 kraterìn ep.-karterìn. âpÈ . . . êtelle ep.-âpètelle 20.
380 qwìmenoc-qÿmenoc 32.
toØo-aÎtoÜ 13./21.
381
oÙ ep.-aÎtÄ.
łen ep.-łn.
382 >ArgeÐoisi-’ArgeÐoic 12.
laoÐ-leĳ 11.
383
jnňskon-êjnùskon 29.
âpassÔteroi, parĂ tä Šsson ĆssÔteroi, śc paroÐteroi č ákĹteroi.
jeoØo-jeoÜ 13.
384 Łmmi ep.-ŹmØn.
385 Ćgìreue-Žgìreue 29.
ákĹtoio
ep.-ákĹtou 13.
387 kelìmhn ep.-âkelìmhn 29.
388 lĹben-êlaben 29. í-íc 21.
390 âc ep.-eÊc.
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tŸn dà nèon klisÐhjen êban kărukec Łgontec
koÔrhn Brisĺoc tăn moi dìsan uÙec >AqaiÀn.
ĆllĂ sÌ eÊ dÔnasaÐ ge perÐsqeo paidäc áĺoc;
âljoÜs+OÖlumpon dà DÐa lÐsai, eÒ pote dă ti
č êpei žnhsac kradÐhn Diäc Žà kaÈ êrgú.
pollĹki gĹr seo paträc ânÈ megĹroisin Łkousa
eÎqomènhc ít+êfhsja kelainefèð KronÐwni
oÒh ân ĆjanĹtoisin Ćeikèa loigän ĆmÜnai,
åppìte min xundĺsai >OlÔmpioi ćjelon Łlloi
ŞHrh t+Ždà PoseidĹwn kaÈ PallĂc >Ajănh;
ĆllĂ sÌ tìn g+âljoÜsa jeĂ ÍpelÔsao desmÀn,
Âq+ákatìgqeiron kalèsas+âc makrän ŮOlumpon,
çn BriĹrewn kalèousi jeoÐ, Łndrec dè te pĹntec

êban-êbhsan 24.
392 koÔrhn-kìrhn 4.
Bri391 klisÐhjen ep.-klisÐajen 10.
sĺoc-Brisèwc 17., å dà trìpoc ĆntonomasÐa. tăn-ąn 21.
dìsan-êdosan 29.
uÙec
ep.-uÉoÐ.
393 eÊ dÔnasaÐ ge, oÎ distĹzwn, ĆllĂ sqetliĹzwn eÒ gè soi kŃn toÜto qarieØtai å ZeÔc, Ľma dà kaÈ kolakeÔwn aÎtăn, ípwc ârejÐsù präc tä aÊtoÔmenon, kaÈ tŸn ÊsqÌn
ândeÐxhtai śc dĺjen toÜ paidäc ĆgnooÜntoc. perÐsqeo-perisqoÜ 25.
áĺoc ep.-soÜ.
394 OÖlumpon-ŮOlumpon 4.
395 kradÐhn ep.-kardÐan 10.
Žè ep.-ć.
396
sèo ep.-soÜ.
ânÐ ep.-ân.
megĹroisin-megĹroic 12.
ŁpollĹki ep.-pollĹkic.
kousa-ćkousa 29., å noÜc oÕtwc, pollĹkic gĹr sou ân toØc toÜ âmoÜ paträc dìmoic ćkousa
eÎqomènhc.
397 kelainefèð, parĂ tä melaÐnonta tän Ćèra neÐfein aÎtìn .
398 oÒh
ep.-mình 10.
ĆjanĹtoisin-ĆjanĹtoic 12.
Ćeikèa-Ćeikĺ 18.
399 åppìte-åpìte
6.
mÐn-aÎtìn 21.
400 ŞHrh-ŞHra 10.
PoseidĹwn ep.-PoseidÀn. >Ajănh
ep.-’AjhnŘ., tÐ pote Łra boulìmenoc taÜta êplase, polÌ êqonta tä Łlogon kaÈ ĆnĹrmoston,
eÒ ge >AjhnŘ kaÈ ŞHra kaÈ PoseidÀn âboÔlonto sundĺsai tän DÐa, Ź màn jugĹthr oÞsa, oÉ
dà ĆdelfoÐ? diä kaÈ ĆntÈ tĺc >AjhnŘc tinec grĹfousi {kaÈ FoØboc >Apìllwn}, źsper oÎ toÜ
aÎtoÜ mènontoc Ćtìpou. kaÈ Łlloi pĹlin ânallĹssousi tĂ êph; {oÒh ân ĆjanĹtoisin Ćeikèa
loigän ĆmÜnai / ŞHrh t+ Ždà PoseidĹwn kaÈ PallĂc >Ajănh, / åppìte min xundĺsai >OlÔmpioi ćjelon Łlloi} (398. 400. 399), Ñna oÝtoi màn oÉ jeoÈ faÐnwntai bohjăsantec aÎtÄ metĂ
tĺc Jètidoc, Łlloi dè tinec oÉ xundĺsai jèlontec; kaÈ mÔjouc lègousin âpÈ toÔtoic polloÔc.
mĹqetai dà toØc ânallĹssousi tĂ êph tä {oÒh ân ĆjanĹtoisi} (398); pÀc gĂr toÜ poihtoÜ lègontoc íti mình, ândèqetai kaÈ Łllouc âpeisĹgein bohjoÔc? tÐna dà kaÈ tän BriĹrewn qrŸ
noeØn? kaÈ pÀc oÝtoc {bÐù oÝ paträc ĆmeÐnwn} (404); ŕ deØ toÐnun fusikìn tina mŘllon ân toÔtoic ÍponoeØn lìgon; DÐa gĹr fhsi tŸn Łkraton jermasÐan, tŸn kaÈ toÜ zĺn kaÈ toÜ eÚnai ŹmŘc
aÊtÐan, PoseidÀna tä Õdwr, ŞHran tän Ćèra, >AjhnŘn tŸn gĺn, BriĹrewn tän ąlion (pĹntwn
gĂr tÀn Łstrwn fwteinìtatìc âsti), Jètin dà tŸn jèsin kaÈ fÔsin toÜ pantìc. toÜ ŹlÐou toÐnun Ćfistamènou âpÈ tĂ meshmbrinĹ, yÔxewc ginomènhc ân toØc kaj+ ŹmŘc mèresi, sumbaÐnei
tän Ćèra, fÔsin êqonta metabĹllein eÊc Õdwr, tìte mĹlista âxugraÐnesjai plèon kaÈ dusqeÐmeron gÐnesjai. PoseidÀna oÞn kaÈ ŞHran kaÈ >AjhnŘn diĂ toÜto boulomènouc sundĺsai tän
DÐa fhsÐn, âmfaÐnwn, śc êfhn, tŸn qeimerinŸn katĹstasin, ân ŋ sumbaÐnei tä yuqrän âpikratèsteron eÚnai toÜ jermoÜ. Ćll+ Ź Jètic ĆnĹgousa tän ąlion âpÈ tĂ bìreia faÐnetai źsper
bohjoÜsa tÄ Diò. eÊkìtwc dà ákatìgqeiron toÜtìn fhsin, íti pĹnta trèfei kaÈ aÖxei kaÈ fÔei,
kajĹper pollaØc åmoÜ qersÈn ârgazìmenoc. {oÝ paträc} dà {ĆmeÐnwn}, toÜ Diìc; >Apìllwna
401 tìn-aÎtìn 21. ÍpelÔsao-ÍpelÔsw 25.
402 Âq’, eÎjèwc,
gĹr fhsi tän ąlion.
taqèwc, škèwc, æxèwc. Hes. âc ep.-eÊc.
403 kalèousi-kaloÜsi 32.
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AÊgaÐwn+, ç gĂr aÞte bÐhn oÝ paträc ĆmeÐnwn;
íc ûa parĂ KronÐwni kajèzeto kÔdeð gaÐwn;
tän kaÈ Ípèdeisan mĹkarec jeoÈ oÎd+êt+êdhsan.
tÀn nÜn min mnăsasa parèzeo kaÈ labà goÔnwn
aÒ kèn pwc âjèlùsin âpÈ Trÿessin Ćrĺxai,
toÌc dà katĂ prÔmnac te kaÈ Ćmf+Ľla êlsai >AqaioÌc
kteinomènouc, Ñna pĹntec âpaÔrwntai basilĺoc,
gnÄ dà kaÈ >Atreòdhc eÎrÌ kreÐwn >Agamèmnwn
Żn Łthn í t+Łriston >AqaiÀn oÎdàn êtisen.
Tän d+ŽmeÐbet+êpeita Jètic katĂ dĹkru qèousa;
ž moi tèknon âmìn, tÐ nÔ s+êtrefon aÊnĂ tekoÜsa?
aÒj+îfelec parĂ nhusÈn ĆdĹkrutoc kaÈ Ćpămwn
ľsjai, âpeÐ nÔ toi aÚsa mÐnunjĹ per oÖ ti mĹla dăn;
nÜn d+Ľma t+škÔmoroc kaÈ æðzuräc perÈ pĹntwn
êpleo; tÄ se kakň aÒsù tèkon ân megĹroisi.
toÜto dè toi ârèousa êpoc DiÈ terpikeraÔnú
eÚm+aÎtŸ präc ŮOlumpon ĆgĹnnifon aÒ ke pÐjhtai.
ĆllĂ sÌ màn nÜn nhusÈ parămenoc škupìroisi
măni+>AqaioØsin, polèmou d+ĆpopaÔeo pĹmpan;
ZeÌc gĂr âc >Wkeanän met+ĆmÔmonac AÊjiopĺac

404 AÊgaÐwna, oÎk êsti dà tÀn TitĹnwn å AÊgeÔc, ĆllĂ ânĹlioc daÐmwn; oÕtwc gĂr kaÈ Ź
bÐhn-bÐan 10.
sÔgkrisic lambanomènh präc tän PoseidÀna lìgon éxei. í ep.-oÝtoc 21.
oÝ patrìc ep.-patrìc aÎtoÜ.
405 ûĹ-Łra 1.
kajèzeto-âkajèzeto 29.
406
tìn-toÔton 21.
407 tÀn-toÔtwn 21.
mÐn ep.-aÎtìn 21.
parèzeo-parèzou 25.
goÔnwn ep.-gonĹtwn 4., kefalĺc màn lambanìmeja, âpeÈ Źgemonikìn; dexiŘc, âpeÈ praktikìn;
gonĹtwn (di+ aÎtÀn gĂr âpiklŘtai tä sÀma) âpiklŘn oÊwnizìmenoi tŸn yuqŸn toØc lìgoic.
408 aÒ ken ep.-âĹn.
âjèlùsin-âjèlù 23.
âpÐ . . . Ćrĺxai-âparĺxai 20.
Trÿessin-TrwsÐn 19.
409 êlsai ep.-eÙlai 34.
410 âpaÔrwntai, kat+ eÊrwneÐan eÒrhtai
par+ aÎtoÜ. basilĺoc-basilèwc 17.
412 Żn Łthn ep.-Łthn aÎtoÜ.
í t’ ep.-íti
413 tìn-aÎtìn 21. katĹ . . . qèousa-kataqèousa 20.
414 ž moi tèknon, oÎk eÎjÌc
aÎtÄ tŸn diakonÐan ÍfisneØtai, proolofÔretai dà eÊduØa tŸn aÒthsin prìxenon aÎtÄ oÞsan janĹtou.
êtrefon, êjreya. aÊnĹ, ĆntÈ toÜ aÊnÀc, ćtoi mataÐwc kaÈ ĆprĹktwc.
415
îfelec-žfelec 29., mŘllon Ńn proejèmhn se tän Łprakton bÐon zĺsai; âpÈ lÔmù gĂr âmň toÜton eÑlou tän bÐon. nhusÐn-nausÐn 16.
416 toÐ ep.-soÐ. mÐnunja, âp+ ælÐgon qrìnon,
č katĂ ĆpokopŸn toÜ mi nunjĹdioc.
417 æðzurìc, talaÐpwroc . . . eÊ toiaÜta perÈ >Aqillèwc å poihtăc fhsi, tÐ perÈ tÀn Łllwn eÒpoimen?
418 êpleo ep.-âpèlou 25.
tÄ
ep.-diĂ toÜto. tèkon-êtekon 29. megĹroisi-megĹroic 12.
419 ârèousa-âroÜsa 32.
420 ĆgĹnnifon, tän lÐan nifìmenon katĂ tĂ Ípä toØc nèfesi îrh; tĂ gĂr Łkra toÜ >OlÔmpou śc Ípernefĺ oÖte nÐfetai oÖte katombreØtai, kat+ aÎtän tän poihtŸn. . . {ĆgĹnnifon} oÞn
č tän pĹnu katanifìmenon, č tän oÖte ílwc.
aÒ ke ep.-âĹn.
pÐjhtai ep.-peÐshtai.
421 nhusÐn-nausÐn 16.
škupìroisi ep.-škupìroic 12.
422 >AqaioØsin->AqaioØc
12. ĆpopaÔeo-ĆpopaÔou 25., tĺc ærgĺc dà aÎtän oÎk âpèqei, eÊduØa tä filìneikon aÎtoÜ
kaÈ filìtimon. kalÀc dà kaÈ lìgoic màn qarÐzetai aÎtÄ, êrgoic dà ĆnabĹlletai.
423 âc
ep.-eÊc. AÊjiopĺac-AÊjiopèac 17., ímoiìn âsti tÄ Źnioqĺac. eÎsebÀc fhsi mhdà tÀn pìrrwjen Ćnjrÿpwn ĆmeleØn tä jeØon. dittoÈ dè eÊsin oÉ AÊjÐopec; oÉ màn präc Ćnatolăn, oÉ dà
präc dÔsin, årizìmenoi diqĺ Ípä NeÐlou.
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qjizäc êbh katĂ daØta, jeoÈ d+Ľma pĹntec éponto;
dwdekĹtù dè toi aÞtic âleÔsetai OÖlumpon dè,
kaÈ tìt+êpeitĹ toi eÚmi Diäc potÈ qalkobatàc dÀ,
kaÐ min gounĹsomai kaÐ min peÐsesjai æòw.
ÃWc Łra fwnăsas+Ćpebăseto, tän dà lÐp+aÎtoÜ
qwìmenon katĂ jumän âôzÿnoio gunaikäc
tăn ûa bÐù Ćèkontoc ĆphÔrwn; aÎtĂr >OdusseÌc
âc QrÔshn Ñkanen Łgwn ÉerŸn ákatìmbhn.
oË d+íte dŸ limènoc polubenjèoc ântäc Ñkonto
ÉstÐa màn steÐlanto, jèsan d+ân nhñ melaÐnù,
Éstän d+Éstodìkù pèlasan protìnoisin Ífèntec
karpalÐmwc, tŸn d+eÊc írmon proèressan âretmoØc.
âk d+eÎnĂc êbalon, katĂ dà prumnăsi+êdhsan;
âk dà kaÈ aÎtoÈ baØnon âpÈ ûhgmØni jalĹsshc,
âk d+ákatìmbhn bĺsan ákhbìlú >Apìllwni;
âk dà Qrushñc nhäc bĺ pontopìroio.
tŸn màn êpeit+âpÈ bwmän Łgwn polÔmhtic >OdusseÌc
patrÈ fÐlú ân qersÈ tÐjei kaÐ min prosèeipen;

424 éponto-eÑponto 29., lèxic >AristĹrqou âk toÜ A tĺc >IliĹdoc Ípomnămatoc; {tä màn met+
“ĆmÔmonac” (423) âp+ ĆmÔmonac, í âsti präc Ćmÿmouc, ĆgajoÔc, tä dà “katĂ daØta” (424)
425 aÞtic ep.-aÞjic, fasÈn ân
ĆntÈ toÜ âpÈ daØta; oÕtwc gĂr nÜn ŞOmhroc tèjeiken}.
Diospìlei mègiston eÚnai Diäc Éerìn, Ćf+ oÝ lambĹnontac tä xìanon AÊjÐopac metĂ kaÈ tÀn
Łllwn âgqwrÐwn jeÀn katĹ tina qrìnon perinosteØn tĂ mèrh tĺc LibÔhc kaÈ poluteleØc poieØn panhgÔreic âpÈ dÿdeka Źmèrac, íti kaÈ tosoÜtoi oÉ jeoÐ. OÖlumpon-ŮOlumpon 4.
426 potÐ ep.-prìc.
qalkobatèc, stereĂn êqon tŸn bĹsin. oÎk Łpeisi dà eÊc AÊjiopÐan Ź
Jètic, íti âkeØ łsan oÉ >AqaiðkoÈ jeoÐ, kaÈ tÄ uÉÄ kairän metanoÐac didoÜsa kaÈ aÎtoØc toØc
ŞEllhsi, kaÈ Ñna TrÀec aÒsjwntai tĺc mănidoc kaÈ tolmăswsi loipän eÊc tŸn mĹqhn. dÀ
ep.-dÀma.
427 mÐn-aÎtìn 21.
428 Ćpebăseto-Ćpebăsato 35.
tìn ep.-aÎtìn
21.
lÐpe-êlipe 29.
429 qwìmenon-qÿmenon 32.
eÎzÿnoio ep.-eÎzÿnou 13.
430 tăn-ąn 21.
bÐù-bÐø 10.
Ćèkontoc-Łkontoc 3.
aÎtĂr >OdusseÔc, ípwc mŸ
tň tĺc Jètidoc Ćpallagň sunĹyù tŸn âpĹnodon, diĂ mèsou bĹllei tĂ katĂ tän >Odussèa,
mìnon oÎqÈ lìgú katametrăsac tän âpÈ QrÔshn ploÜn. ákatèroic dà metrÐwc qrÿmenoc dianapaÔei tän Ćkroatăn, tÀn màn tän kìron periairÀn, tÀn dà tŸn âpijumÐan ĆpoplhrÀn.
431 âc ep.-eÊc.
Éerăn-ÉerĹn 10.
432 polubenjèoc ep.-polubenjoÜc 18.
433
434 Éstodìkh, tä katĂ tŸn prÔmnan âxsteÐlanto-âsteÐlanto 29. jèsan-êjesan 29.
èqon xÔlon, kaj+ oÝ klÐnetai å Éstìc.
pèlasan-âpèlasan 29.
protìnoisi-protìnoic
12., {protìnoisin Ífèntec} Zhnìdotoc màn {Ífèntec} aÉ dà Łllai pŘsai {âfèntec} prìtonoi dà
tĂ Ćpä prÔmnhc eÊc prÄran diăkonta sqoinÐa.
435 tăn-aÎtăn 21.
proèressan
ep.-proăressan 29., oÎ gĂr ędesan tÀn Ćnèmwn tä palÐmbolon. Łllwc te ân >IliĹdi taÔthn
mìnhn êqwn êkploian trìpon âdÐdaxe prosormismoÜ.
436 âk . . . êbalon-âxèbalon 20.
katĹ . . . êdhsan-katèdhsan 20.
437 âk . . . baØnon-âxèbainon 20./29.
jalĹsshc-jalĹtthc 7.
438 âk . . . bĺsan-âxèbhsan 20./29., âk, pollŸn êqei tŸn ŹdonŸn Ź tĺc
projèsewc âpagwgă. tä dà sqĺma âpanĹlhyic.
439 nhìc-neÿc 16. âk . . . bĺ-âxèbh
20./29.
pontopìroio ep.-pontopìrou 13.
440 tăn-ąn 21.
âpÈ bwmän Łgwn,
prosĹgei tŸn kìrhn tÄ bwmÄ źsper ĆpodidoÌc âpÈ toÜ jeoÜ mĹrturoc. êsti dà Ź âpÐ ĆntÈ tĺc
441 ân . . . tÐjei-ânetÐjei 20./29.
mÐn ep.-aÎtìn.
prosèeipen-proseØpen 3.
parĹ.
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Â QrÔsh, prì m+êpemyen Łnax ĆndrÀn >Agamèmnwn
paØdĹ te soÈ Ćgèmen, FoÐbú j+ÉerŸn ákatìmbhn
ûèxai Ípàr DanaÀn îfr+Élasìmesja Łnakta,
çc nÜn >ArgeÐoisi polÔstona kăde+âfĺken.
ÃWc eÊpřn ân qersÈ tÐjei, ç dà dèxato qaÐrwn
paØda fÐlhn; toÈ d+Âka jeÄ ÉerŸn ákatìmbhn
áxeÐhc êsthsan âödmhton perÈ bwmìn,
qernÐyanto d+êpeita kaÈ oÎloqÔtac Ćnèlonto.
toØsin dà QrÔshc megĹl+eÖqeto qeØrac Ćnasqÿn;
klÜjÐ meu Ćrgurìtox+, çc QrÔshn Ćmfibèbhkac
KÐllĹn te zajèhn Tenèdoiì te Úfi ĆnĹsseic;
ł màn dă pot+âmeÜ pĹroc êkluec eÎxamènoio,
tÐmhsac màn âmè, mèga d+Òyao laän >AqaiÀn;
Žd+êti kaÈ nÜn moi tìd+âpikrăhnon âèldwr;
ćdh nÜn DanaoØsin Ćeikèa loigän Łmunon.
ÃWc êfat+eÎqìmenoc, toÜ d+êklue FoØboc >Apìllwn.
aÎtĂr âpeÐ û+eÖxanto kaÈ oÎloqÔtac probĹlonto,
aÎèrusan màn prÀta kaÈ êsfaxan kaÈ êdeiran,
mhroÔc t+âxètamon katĹ te knÐsù âkĹluyan
dÐptuqa poiăsantec, âp+aÎtÀn d+šmojèthsan;

443 soÐ, śc Ćntidiastellìmenon tÄ {FoÐbú} deØ
442 prì . . . êpemyen-proÔpemyen 20.
ærjotoneØn kaÈ diĂ tän tè. Ćgèmen-Łgein 33. Éerăn-ÉerĹn 10.
444 îfra, Ñna. Élasìmeja-Élasÿmeja 28.
445 ’ArgeÐoisi-’ArgeÐoic 12. kădea-kădh 18.
446 ân
. . . tÐjei-ânetÐjei 20./29. dèxato-âdèxato 29., perièteme tän lìgon toÜ gèrontoc; oÖte gĂr
âpaineØn oÖte yègein łn toÌc Ćpodìntac; tä màn gĂr douloprepèc, tä dà paroxuntikìn. Ćll+
oÎdà tosaÔthn kÐnhsin êqei tĂ Źdèa legìmena åpìshn tĂ luphrĹ.
447 toÐ dè ep.-oÉ dè.
Éerăn-ÉerĹn 10.
448 áxeÐhc ep.-áxĺc., oÚmai tŸn ēī pepleonakènai śc ân tÄ Ćdelfeiìc.
âödmhton, dèmw dmÀ dmăsw dèdmhtai, dmhtìc, âödmhtoc, śc {âönnhtoc}.
449 qernÐyanto ep.-âqernÐyanto 29., {qerniyĹmenoc} tĂc qeØrac niyĹmenoc. oÎloqÔtac, krijĂc dà
metĂ ĄlÀn memigmènac âpèqeon ŕ aÎtĹc fhsin å poihtăc. Ćnèlonto-ĆneÐlonto 29.
450
toØsin-aÎtoØc 12./21.
megĹl+ eÖqeto qeØrac Ćnasqÿn, megĹlwc Ćnasqřn tĂc qeØrac;
âpÈ swthrÐø gĂr eÎqìmenoc parrhsÐan Łgei. íte dà kathrŘto toÌc ŞEllhnac, Źsuqň hÖqeto;
âp+ ælèjrú gĂr Ćnjrÿpwn Ź aÒthsic. eÖqeto-hÖqeto 29.
451 klÜji ep.-Łkouson.
meÜ-moÜ 14.
pĹroc êkluec, âleÔjeron Ľma kaÈ prosaktikän tä qĹritac eÊdènai. fhsÈn oÞn, eÊ proăkousĹc mou, kaÈ nÜn dÐkaioc eÚ ĆkoÜsai.
452 zajèhn ep.-zajèan.
Tenèdoio-Tenèdou 13.
453 âmeÜ-âmoÜ 14. eÎxamènoio-eÎxamènou 13.
454 tÐmhsac-âtÐmhsac 29.
Òyao ep.-Òyw.
laìn-leÿn 11.
455 âpikrăhnon ep.-âpikrĺnon
3.
âèldwr-êldwr 3.
456 DanaoØsin-DanaoØc 12.
Ćeikèa-Ćeikĺ 18.
loigän
Łmunon, oÎ pollĺc âdèhsen eÎqĺc aÎtÄ; âleĺmon gĹr âsti tä jeØon.
457 toÜ-aÎtoÜ 21.
458 ûĹ-Łra 1. eÖxanto-hÖxanto 29. probĹlonto-proubĹlonto 29., eÊc tän bwmìn
. . . åmoiotèleuton tä sqĺma..
459 aÎèrusan ep.-aÎărusan 29., tä aÞ tä pĹlin dhloØ.
460 âxètamon ep.-âxètemon.
katĹ . . . âkĹluyan-katekĹluyan 20.
461 dÐptuqa,
dÔo peribolĂc êqonta, źste tä màn ÍpestrÀsjai, tä dà âpibeblĺsjai. Hes.
šmojèthsan,
Ćpä tÀn šmÀn ÉereÐwn ĆparxĹmenoi êkoyan mikrän Ćpä pantäc mèlouc, kaÈ âpèjhkan âpÈ tĂ
mhrÐa, śc dokeØn íla tĂ mèlh toÜ ÉereÐou karpoÜsjai.
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kaØe d+âpÈ sqÐzùc í gèrwn, âpÈ d+aÒjopa oÚnon
leØbe; nèoi dà par+aÎtän êqon pempÿbola qersÐn.
aÎtĂr âpeÈ katĂ mĺr+âkĹh kaÈ splĹgqna pĹsanto,
mÐstullìn t+Łra tŠlla kaÈ Ćmf+æbeloØsin êpeiran,
žpthsĹn te perifradèwc, ârÔsantì te pĹnta.
aÎtĂr âpeÈ paÔsanto pìnou tetÔkontì te daØta
daÐnunt+, oÎdè ti jumäc âdeÔeto daitäc âòshc.
aÎtĂr âpeÈ pìsioc kaÈ âdhtÔoc âx êron énto,
koÜroi màn krhtĺrac âpestèyanto potoØo,
nÿmhsan d+Łra pŘsin âparxĹmenoi depĹessin;
oË dà panhmèrioi molpň jeän ÉlĹskonto
kalän ĆeÐdontec paiăona koÜroi >AqaiÀn
mèlpontec ákĹergon; ç dà frèna tèrpet+ĆkoÔwn.
ßHmoc d+Žèlioc katèdu kaÈ âpÈ knèfac łlje,
dŸ tìte koimăsanto parĂ prumnăsia nhìc;
łmoc d+Žrigèneia fĹnh ûododĹktuloc >Hÿc,

sqÐzùc-sqÐzaic 8.
âpÐ . . . leØbe-âpèleibe 20./29.
463 ê462 kaØe-êkaie 29.
qon-eÚqon 29.
464 katĹ . . . âkĹh ep.-katekaÔjh 20. mĺra, Ćpä toÜ mhrÐa sunekìph,
kaÈ mĹlista tĂ ânagÐsmata tÀn jeÀn dhloØ. splĹgqna, ĆntÈ toÜ tÀn splĹgqnwn, í âsti
tÀn ântosjidÐwn, ąpatoc nefrÀn kaÈ tÀn áxĺc. toÔtwn dà pĹntwn ĆpegeÔsanto. pĹsanto
ep.-âpĹsanto 29.
465 mÐstullon ep.-âmÐstullon 29., parĂ tä meØon, meÐwc êtillon,
kaÈ katĂ sugkopŸn mÐstullon. æbeloØsin-æbeloØc 12.
466 žpthsan, âmpeirÐac gĂr
prosdeØ toØc æptÀsi; kaÈ æptŘn dà eÒrhtai diĂ tä puknìteron âpopteÔein tän æptÀnta. perifradèwc-perifradÀc 18.
ârÔsanto-eÊrÔsanto 29.
467 paÔsanto-âpaÔsanto 29.
pìnou, íti pìnon tä tĺc ÉerourgÐac êrgon. oÎdèpote dà tŸn Ćlghdìna pìnon eÒrhken.
tetÔkonto ep.-âtÔqonto 36., teÔqw êtuqon âtuqìmhn âtÔqonto, poihtikäc kaÈ ’Iwnikäc diplasiasmäc oÊkeØoc toØc deutèroic ĆorÐstoic.
468 daÐnunto-âdaÐnunto 29. daitäc âÐhc, tĺc
åmoÐwc pŘsin âpiginomènhc diĂ êrwta. č tĺc merizomènhc, âpeÈ kĆn toØc eÎtelèsi tŸn Êsìthta
âtăroun.
469 pìsioc-pìsewc 16. âx . . . énto-âxeØnto 20./29., Ćstikän dà tä mŸ fĹnai
íti mèqri kìrou ćsjion; toÜto gĂr douloprepèc . . . tä màn êroc âpÈ pĹntwn lègousi lègesjai,
470 koÜroi-kìroi 4., ĆrqaØon
tä dà êrwc âpÈ mìnwn tÀn ĆfrodisÐwn, í âsti ĆpÐjanon.
êjoc oÊnoqoeØn toÌc nèouc.
krhtĺrac-kratĺrac 10.
âpestèyanto, Ípàr tä qeØloc âplărwsan śc dokeØn âstèfjai tÄ ÍgrÄ. potoØo-potoÜ 13.
471 nÿmhsan ep.-ânÿmhsan
depĹessin ep.-dèpasi 19., å dà noÜc; tň oÊnoqìù âpiqèantec toØc pothrÐoic dièdwkan
29.
pŘsin. č ĆparxĹmenoi spondŸn toØc jeoØc pŘsin ânÿmhsan. nèmw dà nwmÀ, śc trèqw trwqÀ. tä dà depĹessi pleonasmÄ toÜ ē śc plèosi pleìnessi.
472 panhmèrioi, ĆntÈ toÜ tä
pŘn tä loipän tĺc Źmèrac tŸn űdŸn ĆnalÐskontec; oÎ gĂr di+ ílhc tĺc Źmèrac. Ź dà {molpă}
pote kaÈ âpÈ paidiŘc tÐjetai.
473 ĆeÐdontec ep.-Ődontec 3. paiăona-paiŘna 3./10.,
paiřn kaÈ paiĂn Õmnoc âpÈ katapaÔsei loimoÜ č polèmou Ędìmenoc, pollĹkic kaÈ prosdokwmènou toÜ deinoÜ . . . pènte dà aÉ parĂ toØc ąrwsin űdaÐ; swfronistikìn, śc tä toÜ ĆoidoÜ
Klutaimnăstrac; âgkwmiastikìn, oÙon >AqilleÌc eÕrhtai Ődwn; paianikìn, śc nÜn; jrhnhtikìn, íper âpÈ gunaikÀn mŘllon tĹssei, kaÈ Íporqhmatikìn.
koÜroi-kìroi 4.
474
tèrpeto-âtèrpeto 29.
475 Žèlioc ep.-ąlioc 3.
âpÐ . . . łlje-âpĺlje 20.
476
koimăsanto-âkoimăsanto 29.
nhìc-neÿc 16., Ñna, âĂn eÖforoc aÖra gènhtai aÒsjwntai
kinhjeÐshc tĺc neÿc.
477 fĹnh-âfĹnh 29.
ûododĹktuloc, purÿdhc gĂr ŕ ĆktÐnwn
sqĺma. sunekdoqă, Ćpä mèrouc tä ílon.
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kaÈ tìt+êpeit+ĆnĹgonto metĂ stratän eÎrÌn >AqaiÀn;
toØsin d+Òkmenon oÞron Ñei ákĹergoc >Apìllwn;
oË d+Éstän stăsant+ĆnĹ j+ÉstÐa leukĂ pètassan,
ân d+Łnemoc prĺsen mèson ÉstÐon, ĆmfÈ dà kÜma
steÐrù porfÔreon megĹl+Òaqe nhäc ÊoÔshc;
Ż d+êjeen katĂ kÜma diaprăssousa kèleujon.
aÎtĂr âpeÐ û+Ñkonto katĂ stratän eÎrÌn >AqaiÀn,
nĺa màn oÑ ge mèlainan âp+ŽpeÐroio êrussan
ÍyoÜ âpÈ yamĹjoic, Ípä d+érmata makrĂ tĹnussan;
aÎtoÈ d+âskÐdnanto katĂ klisÐac te nèac te.
AÎtĂr ç mănie nhusÈ parămenoc škupìroisi
diogenŸc Phlĺoc uÉäc pìdac škÌc >AqilleÔc;
oÖtè pot+eÊc ĆgorŸn pwlèsketo kudiĹneiran
oÖtè pot+âc pìlemon, ĆllĂ fjinÔjeske fÐlon kĺr
aÞji mènwn, pojèeske d+Ćôtăn te ptìlemìn te.
>All+íte dă û+âk toØo duwdekĹth gènet+Žÿc,
kaÈ tìte dŸ präc ŮOlumpon Òsan jeoÈ aÊàn âìntec
pĹntec Ľma, ZeÌc d+łrqe; Jètic d+oÎ lăjet+âfetmèwn
paidäc áoÜ, Ćll+ą g+ĆnedÔseto kÜma jalĹsshc.
ŽerÐh d+Ćnèbh mègan oÎranän OÖlumpìn te.
eÝren d+eÎrÔopa KronÐdhn Łter ąmenon Łllwn
ĆkrotĹtù korufň poludeirĹdoc OÎlÔmpoio;
kaÐ ûa pĹroij+aÎtoØo kajèzeto, kaÈ lĹbe goÔnwn
skaiň, dexiterň d+Łr+Íp+ĆnjereÀnoc áloÜsa

479 toØsin-aÎtoØc 12./21.
480 stăsanto-âstăsanto
478 ĆnĹgonto-Ćnăgonto 29.
29.
ĆnĹ . . . pètassan-Ćnepètasan 6./20./29.
481 ân . . . prĺsen ep.-ânèprhsen
20./29., âfÔshsen . . . >Aristotèlhc fhsÈn śc kinoÔmena ænìmata grĹfei å poihtăc.
482
porfÔreon-porfÔroun 14.
nhìc-neÿc 16.
483 êjeen-êjein 32.
katĂ kÜma, Ćn484 ûĹ-Łra 1.
485
tÈ toÜ katĂ kÔmatoc. diaprăssousa-diaprĹttousa 7./10.
nĺa-naÜn 16.
oÑ-aÎtoÐ 21.
ŽpeÐroio-ŽpeÐrou 13.
êrussan-eÒrusan 29., didĹskei
polÌ Ćpä jalĹtthc newlkeØn Íforwmènouc tŸn plămmuran.
486 Ípì . . . tĹnussan
ep.-ÍpoutĹnusan 20./29.
487 nèac-naÜc 16.
488 í ep.-aÎtìc 21.
mănie-âmănie
489 Phlĺoc-Phlèwc 17.
29. nhusÐ-nausÐ 16. škupìroisi ep.-škupìroic 12.
490 Ćgorăn-ĆgorĹn 10.
pwlèsketo ep.-âpwleØto 31.
491 âc ep.-eÊc.
fjinÔjeske ep.-âfjÐnuje 31.
492 pojèeske-âpìjei 31. ptìlemon ep.-pìlemon.
493 ûĹ
ep.-Łra. toØo-toÔtou 13./21., âk toÔtou dŸ toÜ qrìnou, toÜ mănidoc. gèneto-âgèneto 29.
494 Òsan ep.-ősan. aÊèn ep.-ĆeÐ. âìntec-întec 32.
495 lăjeto-âlăjeto 29.
âfetmèwn-âfetmÀn 8.
496 áoÜ ep.-aÎtĺc.
ą-aÎtă 21.
ĆnedÔseto-ĆnedÔsato 35.
jalĹsshc-jalĹtthc 7.
497 ŽerÐh ep.-ŽerÐa 10., didĹskei dà kaÈ tän tÀn ânteÔxewn
kairìn; ąsuqoc gĂr kaÈ nhfĹlioc å âwjinäc kairìc.
OÖlumpon-ŮOlumpon 4.
498
eÎrÔopa, megalìfjalmon. č megalìfwnon. č tän megĹlwc âforÀnta. oÉ dà tän megĹlouc
ćqouc ĆpoteloÜnta diĂ tÀn brontÀn. Hes.
499 OÎlÔmpoio->OlÔmpou 4./13., paroimÐa;
{trÈc trihkìsiai korufaÈ nifìentoc >OlÔmpou}.
500 ûĹ ep.-Łra. aÎtoØo-aÎtoÜ 13.
kajèzeto-âkajèzeto 29.
lĹbe-êlabe 29.
goÔnwn ep.-gonĹtwn, eÊkìna deomènou śc ân
grafň.
501 skaiň-skaiŤ 10. dexiterň-dexiterŤ 10., ÍpolaboÜsa tän ĆnjereÀna.
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lissomènh prosèeipe DÐa KronÐwna Łnakta;
ZeÜ pĹter eÒ pote dă se met+ĆjanĹtoisin înhsa
č êpei č êrgú, tìde moi krăhnon âèldwr;
tÐmhsìn moi uÉän çc škumorÿtatoc Łllwn
êplet+; ĆtĹr min nÜn ge Łnax ĆndrÀn >Agamèmnwn
ŽtÐmhsen; álřn gĂr êqei gèrac aÎtäc ĆpoÔrac.
ĆllĂ sÔ pèr min tØson >OlÔmpie mhtÐeta ZeÜ;
tìfra d+âpÈ Trÿessi tÐjei krĹtoc îfr+Ńn >AqaioÈ
uÉän âmän tÐswsin æfèllwsÐn tè á timň.
ÃWc fĹto; tŸn d+oÖ ti prosèfh nefelhgerèta ZeÔc,
Ćll+Ćkèwn dŸn ľsto; Jètic d+śc ąyato goÔnwn
şc êqet+âmpefuuØa, kaÈ eÒreto deÔteron aÞtic;
nhmertàc màn dă moi Ípìsqeo kaÈ katĹneuson
č Ćpìeip+, âpeÈ oÖ toi êpi dèoc, îfr+âõ eÊdèw
ísson âgř metĂ pŘsin ĆtimotĹth jeìc eÊmi.
TŸn dà mèg+æqjăsac prosèfh nefelhgerèta ZeÔc;
ł dŸ loÐgia êrg+íte m+âqjodopĺsai âfăseic
ŞHrù ít+Łn m+ârèjùsin æneideÐoic âpèessin;
Ż dà kaÈ aÖtwc m+aÊeÈ ân ĆjanĹtoisi jeoØsi
neikeØ, kaÐ tè mè fhsi mĹqù Trÿessin Ćrăgein.

503 ĆjanĹtoisin-ĆjanĹtoic 12.
înhsa-žnhsa 29.
âèldwr-êldwr 3.
505 tÐmhsìn moi uÉìn, eÞ tä mŸ eÊpeØn
{>Aqillèa} Ćgwgän gĂr peijoÜc mŘllon tä tĺc fÔsewc înoma. kaÈ ân toØc áxĺc {uÉän âmän tÐswsin} (510).
506 mÐn ep.-aÎtìn.
508 mÐn ep.-aÎtìn., Žjikän tä sÔ; ån âkeØnoc Õbrise,
sÌ mŸ âxoujenăsùc. mhtÐeta, boulikÿtate . . . êsti dà eÊpeØn íti Ćpä toÜ mhtØta katĂ pleonasmän toÜ ē kaÈ sustolň toÜ ī . . . klhtikŸ gègone {mhtÐeta} kaÈ å tìnoc âpÈ toÜ aÎtoÜ tìpou
êmeine metĂ tän pleonasmìn. oÕtwc ßWroc. kaÈ >Apollÿnioc ân tÄ PerÈ parwnÔmwn kaÈ Ćpä
toÜ mhtØtĹ fhsi tä mhtÐeta.
509 âpÐ . . . tÐjei-âpitÐjei 20. Trÿessi-TrwsÐ 19. îfr’ Łn ep.-éwc Łn.
510 æfèllwsin, aÖxwsin. íjen kaÈ îflhma tä qrèoc diĂ tän tìkon.
é ep.-aÎtìn.
511 fĹto ep.-êfh 29. tăn-aÎtăn 21. tŸn d+ oÖ ti prosèfh met+ âpiskèyewc poieØsjai tĂc ĆpokrÐseic deØ, ípou kaÈ å ZeÌc skèptetai; Ľma dà kaÈ íti perÈ pĹshc
ânjumeØtai tĺc >Iliakĺc peripeteÐac. nefelhgerèta-nefelhgerèthc 9.
512 śc ąyato
goÔnwn, śc źsper, ĆnaforikÀc. didĹskei dà ŹmŘc å poihtŸc mŸ ĆpokĹmnein ân taØc ÉkesÐaic. goÔnwn ep.-gonĹtwn.
513 êqeto-eÒqeto 29.
âmpefuuØa ep.-âmpefukuØa.
aÞtic ep.-aÞjic.
514 nhmertèc, Ćnamartèc, Ćlhjèc, safèc. Hes. Ípìsqeo-Ípìsqou
25.
515 toÐ ep.-soÐ.
êpi, êpesti.
îfra ep.-Ñna.
eÊdèw-eÊdÀ 32.
516 ísson-íson 6.
ĆtimotĹth jeìc eÊmi, Żn êdei kaÈ lÐan timiwtĹthn parĂ soÐ. pijanÀc dà
oÎk eÚpen, íson ĆqĹristoc parĂ pĹntac eÚ, áautŸn dà ĆtimotĹthn êsesjai.
517 tăn-aÎtăn
21.
æqjăsac, eÊc Õyoc âpĹrac tän jumìn, parĂ toÌc îqjouc č parĂ tä Łqjoc Ćqjăsac,
í âstin ĆqjesjeÐc, kaÈ æqjăsac. nefelhgerèta-nefelhgerèthc 9.
518 âqjodopĺsai
âfăseic, ântèqnwc hÖxhse tŸn qĹrin, diĂ aÎtŸn fĹskwn tŸn eÊc toÌc filtĹtouc parorŘn timăn.
519 ŞHrù-ŞHrø 10.
ârèjùsin ep.-ârèjù 23.
âpèessin-êpesin 3./19.
520 aÖtwc, mĹthn, yeudÀc, âmoÜ mŸ taØc ĆlhjeÐaic âpikouroÜntoc aÎtoØc. Łkrwc dà gunaikeØon łjoc âxèjeto; ÍpopteÔousi gĂr Ľpanta, kaÈ toØc ĆndrĹsin æneidÐzousin śc oÎ prĹttousi
521
tĂ keqarismèna aÎtaØc. aÊeÐ ep.-ĆeÐ. ĆjanĹtoisi jeoØsi-ĆjanĹtoic jeoØc 12.
Trÿessi-TrwsÐ 19.

502 prosèeipe-proseØpe 3.
504 krăhnon ep.-krĺnon 3.
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ĆllĂ sÌ màn nÜn aÞtic Ćpìstiqe mă ti noăsù
ŞHrh; âmoÈ dè ke taÜta melăsetai îfra telèssw;
eÊ d+Łge toi kefalň kataneÔsomai îfra pepoÐjùc;
toÜto gĂr âx âmèjen ge met+ĆjanĹtoisi mègiston
tèkmwr; oÎ gĂr âmän palinĹgreton oÎd+Ćpathlän
oÎd+ĆteleÔthton í tÐ ken kefalň kataneÔsw.
ßH kaÈ kuanèùsin âp+æfrÔsi neÜse KronÐwn;
Ćmbrìsiai d+Łra qaØtai âperrÿsanto Łnaktoc
kratäc Ćp+ĆjanĹtoio; mègan d+âlèlixen ŮOlumpon.
Tÿ g+şc bouleÔsante diètmagen; Ż màn êpeita
eÊc Ľla Šlto bajeØan Ćp+aÊglăentoc >OlÔmpou,
ZeÌc dà áän präc dÀma; jeoÈ d+Ľma pĹntec Ćnèstan
âx ádèwn sfoÜ paträc ânantÐon; oÎdè tic êtlh
meØnai âperqìmenon, Ćll+ĆntÐoi êstan Ľpantec.
şc ç màn ênja kajèzet+âpÈ jrìnou; oÎdè min ŞHrh
ŽgnoÐhsen ÊdoÜs+íti oÉ sumfrĹssato boulĂc
Ćrgurìpeza Jètic jugĹthr ĄlÐoio gèrontoc.
aÎtÐka kertomÐoisi DÐa KronÐwna proshÔda;
tÐc d+aÞ toi dolomĺta jeÀn sumfrĹssato boulĹc?
aÊeÐ toi fÐlon âstÈn âmeÜ Ćpä nìsfin âìnta

523 ŞHrh-ŞHra 10.
kè, perissäc å kè.
îfra ep.-ípwc.
522 aÞtic ep.-aÞjic.
telèssw-telÀ 6., melăsei dè moi, pÀc taÜta telèsw. dwreŘc dà âmfănac tä mègejoc íti te
tň gunaikÈ proskroÔsei doÌc aÎtăn, ímwc âpÈ telèsei âpineÔei, didĹskontoc toÜ poihtoÜ śc
mègistìn âstin Ćpodidìnai qĹrin æfeÐlonta.
524 toÐ ep.-soÐ. îfra ep.-Ñna.
525 âmèjen ep.-âmoÜ.
ĆjanĹtoisi-ĆjanĹtoic 12.
527 kèn ep.-Łn., periÿrike toÌc trìpouc
. . . diĂ toÜ {palinĹgreton} (526) âsămainen íti bèbaiìc âstin; íti filĹgajoc diĂ toÜ {Ćpath528 kuanèùsin ep.-kuanèaic
lìn} (526); íti telesiourgìc diĂ toÜ {ĆteleÔthton} (527).
8.
âp’ . . . neÜse-âpèneuse 20./29., âpèneuse taØc æfrÔsi; mèroc gĂr aÝtai tĺc kefalĺc.
kuĹneai dà aÉ mèlainai . . . Ćpä toÔtwn lègetai tÀn dÔo stÐqwn FeidÐan tän Ćgalmatopoiän
poiĺsai tän ân ŮHlidi qalkoÜn ĆndriĹnta oÕtwc kamptìmenon kaÈ sunwjoÔmenon.
530
ĆjanĹtoio-ĆjanĹtou 13. âlèlixen, tÄ dà tĹqei tÀn sullabÀn tän trìmon toÜ îrouc diagrĹfei kaÈ tä taqÌ tĺc kinăsewc dhloØ . . . EÎfrĹnwr dà >Ajănhsi toÌc dÿdeka jeoÌc grĹfwn
ân tň stoŤ, śc Žpìrei poØon Ćrqètupon perijeÐh Diò, pariřn ân didaskĹlou tÀn âpÀn toÔtwn
ćkouse, kekragÿc te śc êqoi tä Ćrqètupon Ćpiřn êgrayen.
531 tÿ-toÔtw 21.
diètmagen ep.-dietmĹghsan 24., dieqwrÐsjhsan. Ź metaforĂ Ćpä tÀn temnomènwn swmĹtwn.
532 Šlto ep.-ąlato. aÊglăentoc, lamproÜ. Hes.
533 áìn . . . dÀma ep.-dÀma aÎtoÜ. Ćnèstan-Ćnèsthsan 24.
534 ádèwn-ádÀn 18. sfoÜ patrìc ep.-patrìc aÎtÀn,
sugkopň toÜ sfetèrou.
535 êstan-êsthsan 24., Ćpä toÔtwn tÀn dÔo stÐqwn lègousi
gèrontac timĺsai tän LukoÜrgon tän tÀn LakedaimonÐwn grĹyanta nìmon âpanÐstasjai toÌc
nèouc toØc presbutèroic.
536 kajèzeto-âkajèzeto 29. mÐn ep.-aÎtìn. ŞHrh-ŞHra
10.
537 ŽgnoÐhsen-Žgnìhsen 3.
oÙ ep.-aÎtÄ.
sumfrĹssato ep.-sunefrĹsato
6./29.
538 Ćrgurìpeza ep.-Ćrguropèzhc 9., kìsmon perÈ tĂc ¿ac êqousa; č diĂ toÌc
aÊgialoÔc. ĄlÐoio-ĄlÐou 13.
539 kertomÐoisi ep.-kertomÐoic 12., toØc tä kèar bĹllousi. gunaikeØa dà Łmfw, tì te Íponoĺsai kaÈ tä mŸ âpisqeØn toÜ lìgou . . . toØc tä kèar
540 toÐ ep.-soÐ. sumtèmnousin, í âsti tŸn yuqăn, kaÈ lupoÜsin, oÉoneÈ kearotomÐoic.
frĹssato ep.-sunefrĹsato 6./29.
541 aÊeÐ ep.-ĆeÐ. toÐ ep.-soÐ. âmeÜ-âmoÜ 14.
âìnta-înta 32.
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kruptĹdia fronèonta dikazèmen; oÎdè tÐ pÿ moi
prìfrwn tètlhkac eÊpeØn êpoc ítti noăsùc.
TŸn d+ŽmeÐbet+êpeita patŸr ĆndrÀn te jeÀn te;
ŞHrh mŸ dŸ pĹntac âmoÌc âpièlpeo mÔjouc
eÊdăsein; qalepoÐ toi êsont+Ćlìqú per âoÔsù;
Ćll+çn mèn k+âpieikàc Ćkouèmen oÖ tic êpeita
oÖte jeÀn prìteroc tän eÒsetai oÖt+Ćnjrÿpwn;
çn dè k+âgřn ĆpĹneuje jeÀn âjèlwmi noĺsai
mă ti sÌ taÜta ékasta dieÐreo mhdà metĹlla.
Tän d+ŽmeÐbet+êpeita boÀpic pìtnia ŞHrh;
aÊnìtate KronÐdh poØon tän mÜjon êeipec?
kaÈ lÐhn se pĹroc g+oÖt+eÒromai oÖte metallÀ,
ĆllĂ mĹl+eÖkhloc tĂ frĹzeai Ľss+âjèlùsja.
nÜn d+aÊnÀc deÐdoika katĂ frèna mă se pareÐpù
Ćrgurìpeza Jètic jugĹthr ĄlÐoio gèrontoc;
ŽerÐh gĂr soÐ ge parèzeto kaÈ lĹbe goÔnwn;
tň s+æòw kataneÜsai âtătumon śc >Aqilĺa
timăsùc, ælèsùc dà polèac âpÈ nhusÈn >AqaiÀn.
TŸn d+Ćpameibìmenoc prosèfh nefelhgerèta ZeÔc;
daimonÐh aÊeÈ màn æòeai oÎdè se lăjw;

dikazèmen-dikĹzein 33., ĆntÈ toÜ prĹttein. oÎdè tÐ pÿ
moi, dusqeraÐnousin aÉ gunaØkec, eÊ mŸ pĹnta aÎtaØc ĆnakoinoØnto oÉ Łndrec.
543 ítti-í
ti 6.
544 tăn-aÎtăn 21. patŸr ĆndrÀn te jeÀn te, diĂ tÐ tän DÐa mìnon tÀn jeÀn oÕtw kaleØ? íti tä sunamfìteron êqei oÝtoc mìnoc; jeÀn mèn âsti patŸr kaj+ ŞOmhron
>Apìllwnoc, <HfaÐstou, ŮAreoc , <ErmoÜ, DionÔsou, QarÐtwn, MousÀn, >AfrodÐthc, kaÈ
pollÀn jnhtÀn, Sarphdìnoc, AÊakoÜ, Zăjou, >AmfÐonoc, MÐnwoc, <RadamĹnjuoc, <Hraklèouc, Persèwc kaÈ átèrwn pollÀn. oÉ dà Łlloi polloÈ kaj+ ŞOmhron patèrec eÊsÈ mìnwc č
jnhtÀn č ĆjanĹtwn, oÙon Krìnoc màn Diìc, ŞHrac, ŞAidou, PoseidÀnoc, jnhtoÜ dà oÎdenìc;
545
kaÈ PoseidÀn pĹlin jeoÜ màn oÎdenìc, jnhtoÜ dà KÔklwpoc, >EfiĹltou, ŮWtou.
ŞHrh-ŞHra 10. âpièlpeo-âpièlpou 25.
546 eÊdăsein ep.-eÒsesjai. toÐ ep.-soÐ.
âoÔsù-oÖsù 32.
547 kè ep.-Łn. âpieikèc, prĹwc dialegìmenoc śc timŸn aÎtň periĹptei, êsti dà kaÈ biwtikĂ mimămata, prÀton ŽpÐwc ĆrxĹmenon âpĹgein tĂc ĆpeilĂc Õsteron.
Ćkouèmen-ĆkoÔein 33.
548 tìn-toÜton 21.
549 kè ep.-Łn. âjèlwmi-âjèlw 23.
550 dieÐreo-dieÐrou 25.
551 tìn-aÎtìn 21. ŞHrh-ŞHra 10.
552 tìn-toÔton
553 lÐhn-lÐan 10. kaÈ lÐhn se pĹroc, êjoc gunaixÈn ĆrneØ21. êeipec-eÚpec 3.
sjai, íti pote parhnÿqlhsan toØc ĆndrĹsin.
554 eÖkhloc, ąsuqoc, prŤoc, sÀoc. Hes.
tĹ-taÜta 21.
frĹzeai-frĹzù 25.
Ľssa, >ArÐstarqìc fhsi trÐa shmaÐnein tŸn lèxin,
tä tinĹ, tä Ľtina, tä ísa. kaÈ ĆeÈ yiloÜtai, plŸn toÜ íte dhloØ tä Ľtina; tìte gĂr dasÔnetai. kaÈ êsti katĂ <Hrwdianän dÔo mèrh lìgou, tä Ľ Łrjron kaÈ tä sĹ Megarikän dhloÜn
tä tinĹ. ân dà tÄ prokeimènú stÐqú yiloÜtai tä Łssa, kaÐ fhsin aÎtä dhloÜn tä ísa.
âjèlùsja-âjèlù 23.
555 deÐdoika-dèdoika 3., ŽjikÀc dedoikènai fhsÐ, mŸ pleonekthjň
Ípä Jètidoc.
556 Ćrgurìpeza ep.-Ćrguropèzhc 9. ĄlÐoio-ĄlÐou 13.
557 ŽerÐh
ep.-ŽerÐa 10.
lĹbe-êlabe 29.
goÔnwn ep.-gonĹtwn.
558 tň-aÎtň 21.
âtătumon, Ćlhjèc č ĆlhjÀc. Hes. ’Aqilĺa-’Aqillèa 5./17.
559 polèac ep.-polloÔc.
nhusÐn-nausÐn 16.
560 tăn-aÎtăn 21. nefelhgerèta-nefelhgerèthc 9.
561 daimonÐh-daimonÐa 10., makarÐa, ân sarkasmÄ.
oÒeai-oÒù 25., ÍponoeØc tĂ âmĂ bouleÔmata.

542 fronèonta-fronoÜnta 32.
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prĺxai d+êmphc oÖ ti dunăseai, Ćll+Ćpä jumoÜ
mŘllon âmoÈ êseai; tä dè toi kaÈ ûÐgion êstai.
eÊ d+oÕtw toÜt+âstÈn âmoÈ mèllei fÐlon eÚnai;
Ćll+Ćkèousa kĹjhso, âmÄ d+âpipeÐjeo mÔjú,
mă nÔ toi oÎ qraÐsmwsin ísoi jeoÐ eÊs+ân >OlÔmpú
Šsson Êìnj+, íte kèn toi ĆĹptouc qeØrac âfeÐw.
ÃWc êfat+êddeisen dà boÀpic pìtnia ŞHrh,
kaÐ û+Ćkèousa kajĺsto âpignĹmyasa fÐlon kĺr;
îqjhsan d+ĆnĂ dÀma Diäc jeoÈ OÎranÐwnec;
toØsin d+ŞHfaistoc klutotèqnhc łrq+ĆgoreÔein
mhtrÈ fÐlù âpÈ łra fèrwn leukwlènú ŞHrù;
ł dŸ loÐgia êrga tĹd+êssetai oÎd+êt+ĆnektĹ,
eÊ dŸ sfř éneka jnhtÀn âridaÐneton Áde,
ân dà jeoØsi kolúän âlaÔneton; oÎdè ti daitäc
âsjlĺc êssetai łdoc, âpeÈ tĂ qereÐona nikŤ.
mhtrÈ d+âgř parĹfhmi kaÈ aÎtň per noeoÔsù
patrÈ fÐlú âpÈ łra fèrein DiÐ, îfra mŸ aÞte
neikeÐùsi patăr, sÌn d+ŹmØn daØta tarĹxù.

êmphc ep.-êmpac.
dunăseai-dunăsù 25.
563 êseai-êsù
562 prĺxai-prŘxai 10.
25. tì-toÜto 21. toÐ ep.-soÐ. ûÐgion, foberÿteron. qalepÿteron. friktìn. Hes.
564 eÊ d+ oÕtw toÜt+ âstÐ, eÊ sunejèmhn dè, pĹntwc toÜto katĂ tä Ćrèskon moi âpoÐhsa.
ĆrqontikÀc dà oÖte suntÐjetai oÖte ĆrneØtai.
565 kĹjhso, ĆpopaÔei dà diĂ toÔtou kaÈ
tŸn tÀn loipÀn polupragmosÔnhn. âpipeÐjeo-âpipeÐjou 25.
566 toÐ ep.-soÐ.
oÎ
qraÐsmwsi, nÜn màn lìgoic aÎtŸn ĆpokroÔetai, átèrwji dà kaÈ êrgú kolĹzei, didĹskontoc
567 kèn ep.-Łn.
ĆĹÒswc toÜ poihtoÜ íti Ćfìrhton Ńn eÒh gunŸ mŸ âphreazomènh.
ptouc, eÊsÈ dà oË ĆprospelĹstouc Ćpodidìasin, Ćpä toÜ Ľyasjai, Án oÎdeÈc Ńn Ľyaito di+
ÊsqÔn. âmoÈ dà dokeØ parĂ tä ÊĹptw gegenĺsjai, å shmaÐnei tä diafjeÐrw kaÈ blĹptw; ênjen
tä {pollĂc d+ ÊfjÐmouc yuqĂc ŮAðdi proòayen} (3).
âfeÐw ep.-âfÀ 3./38.
568 êddei569 ûĹ ep.-Łra. kajĺsto, toÜ ézw âstÈn Ź klÐsic,
sen-êdeisen 6. ŞHrh-ŞHra 10.
ľsmai ąsmhn kaÈ ân sunjèsei {kajĺsto}, oÉ dà toioÜtoi parakeÐmenoi kaÈ Ípersuntèlikoi disÔllaboi, êqontec dÔo sÔmfwna ân tň sunjèsei, fulĹssousi tän tìnon, eÚrgmai kajeØrgmai,
łgmai katĺgmai. oÕtwc oÞn kaÈ tä {kajĺsto}.
âpignĹmyasa, tŸn ĆkousÐwc peisjeØsan
570 îqjhsan ep.-žqjhsan 29.
571 toØsin-aÎtoØc 12./21.
572 âpÐ . . .
dhloØ.
fèrwn-âpifèrwn 20.
łra, êstin čr Ź âpikourÐa, kaÈ æxÔnetai Ź genikă, Žrìc; kaÈ Ź aÊtiatikŸ łra kaÈ ân sunjèsei {âpÐhra}. >ArÐstarqoc dà Íf+ ãn kat+ ærjŸn shmasÐan tä âpÐhra.
kaÈ âpekrĹthsen Ź >AristĹrqou, kaÐtoi lìgon oÎk êqousa. ŞHrù-ŞHrø 10.
573 êssetai ep.-êstai.
574 sfÿ, toÜto präc êmfasin tÀn prosÿpwn. tä dà {éneka jnhtÀn} präc
eÎtelismän tĺc aÊtÐac. tä dà {Áde} präc tŸn aÖxhsin tĺc êridoc.
575 jeoØsi-jeoØc 12.
576 êssetai ep.-êstai. łdoc, katĂ metasqhmatismìn âsti tä łdoc toÜ Źdonă; dasunìmenon
gĂr metasqhmatÐzetai eÊc tä łdoc yiloÔmenon, śc tä Źmèra metasqhmatÐzetai eÊc tä {łmar}.
qereÐona-qreÐona 3.
577 parĹfhmi, tä ŽmÐ kaÈ fhmÐ kaÈ eÊmÐ ân tň sunjèsei ĆnabibĹzei tän tìnon. noeoÔsù-nooÔsù 32., oÎ deomènù parainèseÿc tinoc. ĆnjrwpÐnwc koinň màn
Ćmfotèroic âpiplăttei éneken Ćnjrÿpwn diaferomènoic, ÊdÐø dà tň ŞHrø eÒkein tÄ Diñ parai578 îfra ep.-Ñna.
579 neikeÐùsi-neikň 3./23. sÔn . . . tarĹxù-suntarĹxù
neØ.

20.
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eÒ per gĹr k+âjèlùsin >OlÔmpioc ĆsterophtŸc
âx ádèwn stufelÐxai; ç gĂr polÌ fèrtatìc âstin.
ĆllĂ sÌ tän âpèessi kajĹptesjai malakoØsin;
aÎtÐk+êpeij+Ñlaoc >OlÔmpioc êssetai ŹmØn.
ÃWc Łr+êfh kaÈ Ćnaòxac dèpac ĆmfikÔpellon
mhtrÈ fÐlù ân qeirÈ tÐjei kaÐ min prosèeipe;
tètlaji mĺter âmă, kaÈ ĆnĹsqeo khdomènh per,
mă se fÐlhn per âoÜsan ân æfjalmoØsin Òdwmai
jeinomènhn, tìte d+oÖ ti dunăsomai ĆqnÔmenìc per
qraismeØn; Ćrgalèoc gĂr >OlÔmpioc Ćntifèresjai;
ćdh gĹr me kaÈ Łllot+Ćlexèmenai memaÀta
ûØye podäc tetĹgwn Ćpä bhloÜ jespesÐoio,
pŘn d+łmar ferìmhn, Ľma d+ŽelÐú katadÔnti
kĹppeson ân Lămnú, ælÐgoc d+êti jumäc ânĺen;
ênjĹ me SÐntiec Łndrec Łfar komÐsanto pesìnta.
ÃWc fĹto, meÐdhsen dà jeĂ leukÿlenoc ŞHrh,
meidăsasa dà paidäc âdèxato qeirÈ kÔpellon;
aÎtĂr ç toØc Łlloisi jeoØc ândèxia pŘsin
oÊnoqìei glukÌ nèktar Ćpä krhtĺroc ĆfÔsswn;
Łsbestoc d+Łr+ânÀrto gèlwc makĹressi jeoØsin

580 âjèlùsi-âjèlù 23., jwpeutikÀc tĂ tĺc dunĹmewc aÎtoÜ probĹlletai, Ľma dà kaÈ präc
katĹplhxin tĺc mhtrìc. tä dà ílon; eÊ jèloi katabaleØn ŹmŘc å ZeÔc (dunăsetai gĹr), sÌ
Ćsterophtăc, ĆstrapĂc poiÀn.
581
dà jwpeÔseic aÎtìn, eÎjèwc Źmerwjăsetai.
í-aÎtìc 21.
582 tìn-aÎtìn 21.
âpèessi-êpesi 19.
malaádèwn-ádÀn 18.
koØsin-malakoØc 12.
583 Ñlaoc-Ñlewc 11.
êssetai ep.-êstai.
584 ĆnaÐxac,
gèlwta kineØ tä {Ćnaòxac} âpÈ toÜ qwloÜ tijèmenon; geloØoc gĹr âsti mimoÔmenoc toÌc kallÐstouc oÊnoqìouc, ŞHbhn kaÈ Ganumădea, kaÈ memnhmènoc, pÀc å ZeÌc toÜ podäc labìmenoc
êrriyen aÎtän oÎranìjen.
585 ân . . . tÐjei-ânetÐjei 20./29.
mÐn ep.-aÎtăn.
pros586 ĆnĹsqeo-ĆnĹsqou 25.
khdomènh, lupoumènh.
587
èeipe-proseØpe 3.
âoÜsan-oÞsan 32. æfjalmoØsin-æfjalmoØc 12.
588 oÖti dunăsomai, kwmikÀc tŸn
ÊdÐan părwsin protÐjhsi.
590 Ćlexèmenai-Ćlèxein 33.
591 ûØye-êrriye 29., dÔo ûÐyeic <HfaÐstou, protèra màn Ípä tŸn gènesin Ípä tĺc ŞHrac, deutèra dà Ź Ípä Diäc diĂ toÌc
tĺc ŞHrac desmoÔc. tetĹgwn ep.-labÿn 36. jespesÐoio ep.-jespesÐou 13., jeØon. Hes.
592 ferìmhn-âferìmhn 29., pÀc ŞHfaistoc di+ ílhc Źmèrac fèretai? famàn oÞn íti tä
pŘn łmar oÎ dhloØ tän Ćpä prwòac éwc áspèrac kairìn, ĆllĂ tŸn pelĹzousan tň nuktÈ źran,
śc kaÈ ĆllaqoÜ (472) {oÉ dà panhmèrioi molpň jeän ÉlĹskonto} kaÈ áxĺc (601–2) {prìpan łmar âc Žèlion katadÔnta / daÐnunto}.
ŽelÐú-ŹlÐú 3.
593 kĹppeson ep.-katèpeson.
ânĺen ep.-ânĺn.
594 SÐntiec Łndrec, Filìqoroc PelasgoÌc aÎtoÌc întac oÕtw prosagoreujĺnai, âpeÈ pleÔsantec eÊc BraurÀna kanhfìrouc parjènouc ąrpasan; sÐnesjai dà tä
blĹptein lègousin. >Eratosjènhc dè, âpeÈ gìhtec întec eÝron dhlhtăria fĹrmaka. å dà PorfÔrioc, âpeÈ prÀtoi tĂ polemistăria âdhmioÔrghsan ípla, Č präc blĹbhn Ćnjrÿpwn sunteleØ.
č âpeÈ prÀtoi lùstăria âxeÜron. komÐsanto-âkomÐsanto 29.
595 fĹto ep.-êfh.
meÐdhsen-âmeÐdhsen 29.
ŞHrh-ŞHra 10.
597 í-aÎtìc 21.
Łlloisi-Łlloic 12.
ândèxia, âpidexÐwc.
598 oÊnoqìei-űnoqìei 29.
krhtĺroc-kratĺroc 10.
599
makĹressi-makĹresi 19. jeoØsi-jeoØc 12.
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śc Òdon ŞHfaiston diĂ dÿmata poipnÔonta.
ÃWc tìte màn prìpan łmar âc Žèlion katadÔnta
daÐnunt+, oÎdè ti jumäc âdeÔeto daitäc âòshc,
oÎ màn fìrmiggoc perikallèoc Żn êq+>Apìllwn,
MousĹwn j+aË Łeidon Ćmeibìmenai æpÈ kalň.
AÎtĂr âpeÈ katèdu lamprän fĹoc ŽelÐoio,
oË màn kakkeÐontec êban oÚkon dà ékastoc,
ľqi ákĹstú dÀma periklutäc Ćmfiguăeic
ŞHfaistoc poÐhsen ÊduÐùsi prapÐdessi;
ZeÌc dà präc çn lèqoc ćð+>OlÔmpioc Ćsterophtăc,
ênja pĹroc koimŘj+íte min glukÌc Õpnoc ÉkĹnoi;
ênja kajeÜd+ĆnabĹc, parĂ dà qrusìjronoc ŞHrh.

600 Òdon-eÚdon 29.

poipnÔonta, {poipnÔsanta}, êsti dà parĂ tä ponÀ, ponÔw, pnÔw,
popnÔw kaÈ poipnÔw.
601 âc ep.-eÊc. Žèlion-ąlion 3.
602 danÐunto ep.-âdaÐnunto.
603 perikallèoc-perikalloÜc 18.
êqe-eÚqe 29.
604 MousĹwn-MousÀn 8.
Łeidon-ődon 3./29., eÞ tä mŸ ĆpeirokĹlwc âpimhkÜnai, tÐna ődon aÉ MoÜsai, śc <HsÐodoc
{Łeidon d+ oÏc GaØa kaÈ OÎranäc eÎrÌc êtikten, / oÑ t+ âk tÀn âgènonto}.
605 fĹoc
ep.-fÀc.
ŽelÐoio-ŹlÐou 3./13.
606 kakkeÐontec ep.-katakeÐontec.
êban-êbhsan
24.
608 poÐhsen-âpoÐhsen 29. ÊduÐùsi ep.-eÊduÐaic 8. prapÐdessi-prapÐsi 19., Ź
frăn. S.
609 ín lèqoc ep.-lèqoc aÎtoÜ. ćie ep.-ęei.
610 koimŘto-âkoimŘto 29.
mÐn ep.-aÎtìn.
611 kajeÜde-âkajeÜde 29., Ćnèbh kajeudăswn . . . didĹskei dà å poihtŸc
mŸ qwrÐzesjai Łndra gunaikäc ân koÐtù, śc mŸ tň ĆpousÐø lupăsù aÎtìn.
ŞHrh-ŞHra

10.
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Az igekötőket az igétől és egymástól kötőjellel választjuk el; a szótári alakok általában az
alapige alatt találhatók. (Létezik néhány olyan ige is, melynek simplexe nem használatos, például Ćpo-laÔw, Ćn-alÐskw.)
Ha az ige az augmentumot vagy a reduplikációt az igekötőn veszi föl (vagy azon is),
akkor a kötőjelet zárójelbe tesszük.
Nem írjuk ki a „szabályos” igék szótári alakjait, mivel a nyelvtanokban leírtak szerint az
alakok kikövetkeztethetők.
Ebbe a körbe tartoznak az -eÔw, -Ĺw, -èw, -ìw, -Ĺzw, -Ðzw, -aÐnw, -Ônw, -eÐrw, a többszótagú tövű -èllw, ill. a deponens -Ĺomai, -èomai, -ìomai végű igék.
[1]
[1b]
[2]
[2b]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[8b]
[8c]
[9]

praes.

fut.

ao.

perf.

pf. M.

ao. P.

adj. verb.

paideÔw
ÉdrÔw
timĹw
peirĹw
Ćdikèw
dhlìw
ænomĹzw
âlpÐzw
Ćggèllw
shmaÐnw
kraÐnw
aÊsqÔnw
speÐrw

paideÔsw
Édr’
fflusw
timăsw
’
peirasw
ffl
Ćdikăsw
dhlÿsw
ænomĹsw
âlpiÀ
ĆggelÀ
shmanÀ
kranÀ
aÊsqunÀ
sperÀ

âpaÐdeusa
Édr’
fflusa
âtimăsa
âpeÐrāsa
Ždikăsa
âdhlÿsa
šnìmasa
ćlpisa
ćggeila
âsămhna
êkrāna
ćsqūna
êspeira

pepaÐdeuka
Ñdrūka
tetÐmhka
pepeÐrāka
ŽdÐkhka
dedălwka
šnìmaka
ćlpika
ćggelka
sesămagka

pepaÐdeumai
Ñdrūmai
tetÐmhmai
pepeÐrāmai
ŽdÐkhmai
dedălwmai
šnìmasmai
ćlpismai
ćggelmai
sesămasmai
kèkrasmai
(ęsqummai)
êsparmai

âpaideÔjhn
Édr’fflujhn
âtimăjhn
’ffl
âpeirajhn
Ždikăjhn
âdhlÿjhn
šnomĹsjhn
ŽlpÐsjhn
Žggèljhn
âshmĹnjhn
âkrĹnjhn
đsqÔnjhn
âspĹrhn

paideutìc
Édrūtìc
timhtìc
peirātìc
Ćdikhtìc
dhlwtìc
ænomastìc
âlpistìc
Ćggeltìc
shmantìc
krantìc
aÊsquntìc
spartìc

ęsqugka
êsparka

Az ezekre a típusokra való utalás nem feltétlenül jelenti azt, hogy az itt felsorolt alakok
mind elő is fordulnak, de az előfordulók a minta szerint képezhetők.
A deponens igék esetében értelemszerűen medialis illetve passzív alakok képezhetők a
szabályos igékből.
A szám mellett egy vagy két s betű a passzív szigma (gyakran ingadozó) betoldására utal,
mégpedig egy s azt jelenti, hogy megjelenik az ao. P.-ban és az adiectivum verbalé(k)ban,
kettős ss pedig azt, hogy emellett még a pf. M.-P.-ben is.
A személytelen igéket sg. 3. személyben vesszük föl (például deØ).
A -ssw / -ttw párok esetében általában az attikaiban szokásosabb -ttw végű változatokat
vesszük föl (pl. Ćnti-tĹssw → tĹttw).
A tőkezdő û- az igekötők végmagánhangzója után megkettőződik (pl. Ćpo-rrăgnumi →
ûăgnumi).
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Igeszótár
A
Ćganaktèw [3] méltatlankodik
Ćggèllw [7] hírül ad
Ćgnoèw [3] nem tud, nem ismer
ĆgoreÔw fut. stb. ld. lègw beszél
Łgqw fut. Łgxw ao. łgxa szorít, fojt
Łgw fut. Łxw ao. ćgagon pf. łqa pf. M.
łgmai ao. P. ćqjhn adj. verb. Ćktìc űz, ve-

zet
ĆgwnÐzomai [6] küzd
Ődw ao. ősa énekel
Ćdikèw [3] jogtalankodik
Ćjlèw [3] sportol
ĆjroÐzw, ĄjroÐzw [6] összegyűjt
aÉmatìw [4] összevérez, vérrel kever
aÊnèw fut. aÊnèsw ao. ęnesa pf. ęneka pf.
M. ęnhmai ao. P. ęnèjhn dicsér
aÉrèw fut. aÉrăsw ao. eÙlon pf. ěrhka pf.
M. ěrhmai ao. P. İrèjhn adj. verb. aÉretìc

megfog, elér, elfoglal, M. elvesz, megszerez,
választ
aÊsjĹnomai fut. aÊsjăsomai ao. đsjìmhn
pf. ęsjhmai észlel, érzékel
aÊsqÔnw [8c] csúfít, szégyenít
aÊtèw [3] kér, követel
ĆkmĹzw [5] a csúcson van
Ćkoloujèw [3] kísér, követ
ĆkoÔw fut. ĆkoÔsomai ao. ćkousa pf. Ćkăkoa hall
ĆlhjeÔw [1] igazat mond
ĆllĹttw fut. ĆllĹxw ao. ćllaxa pf. ćllaqa pf. M. ćllagmai ao. P. ŽllĹghn változtat
Ćmelèw [3] nem törődik
ĆmÔnw [8c] elhárít, bosszul; segít, véd
(dat.)
Ćmfi(-)ènnumi ao. ŽmfÐesa pf. M. ŽmfÐesmai felöltöztet, M. felölt
Ćmfi-lègw vitázik
Ćmfi(-)sbhtèw [3] vitat, vitázik
Ćna-bĹllw földob, halaszt
Ćna-baÐnw föllép, -száll (acc.)
Ćna-bibĹzw fölléptet, -vezet; partra vonat
(hajót)
Ćna-biÿskomai ao. ĆnebÐwn föléleszt, föléled

i

Ćna-gi(g)nÿskw fölismer, -olvas, meg-

győz
ĆnagkĹzw [5] kényszerít
Ćnagkotrofèw [3] szigorúan diétázik
Ćn-Ĺgw fölvezet, kivezet (hajót a nyílt ten-

gerre); kifut (hajóval)
Ćna-dèqomai fölvállal, jótáll vkiért (acc.)
Ćna-zhtèw [3] felkutat
Ćn-airèw fölvesz; jósol; elvesz, elpusztít
Ćna-khrÔttw kihirdet
Ćna-koinìw [4] közöl, tanácsot kér
Ćna-krĹzw fölkiált
Ćna-lambĹnw átvesz, maga mellé vesz,
visszakap
Ćn-alÐskw fut. Ćnalÿsw ao. Ćnalÿsa,
Ćnhlÿsa pf. Ćnhlwka pf. M. Ćnălwmai
ao. P. Ćnhlÿjhn adj. verb. elkölt
Ćna-mimnďskw emlékeztet
Ćna-paÔw kipihentet
Ćna-pterìw [4] fölszárnyaz
Ćna-ptÔssw föltép
Ćna-stomìw [4] fölnyit
Ćna-strèfw fölfordít, M. P. „belekap”
Ćna-tÐjhmi fölállít, fölajánl; tulajdonít
Ćna-trèpw fölfordít, fejre állít, elpusztít
Ćna-fèrw fölvisz; jobban van
Ćn-èramai P. újra szeret
Ćn-ereunĹw [2a] fölkutat, kikutat
Ćn-eurÐskw megtalál
Ćn-Ðsthmi fölállít; fölkel
Ćn(-)oÐgw (praet. Ćnèúgon, ćnoigon) fut.
ĆnoÐxw ao. Ćnèúxa, ćnoixa pf. Ćnèúqa pf.
M. Ćnèúgmai, ćnoigmai ao. P. Ćneĳqjhn,
ŽnoÐqjhn fölnyit, (teret) föltár, utat csinál
Ćnti-lègw ellentmond, tagad
Ćnt-ek-kìptw viszontkiüt
Ćnt-erĹw viszontszeret
Ćnti-tĹssw szemben fölállít
Ćnti-para-tÐjhmi mellé állít (összehasonlítva)
Ćxiìw [4] méltányosnak, igaznak tart
Ćp-aggèllw hírül ad, jelent
Ćp-agoreÔw megtilt, visszautasít
Ćp-Ĺgqw megfojt, fölakaszt
Ćp-Ĺgw elvezet
Ćp-aitèw [3] kikövetel, behajt
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Ćp-allĹttw elválaszt, megszabadít vmi-

től (gen.)
Ćp-antĹw [2] szembe jön
Ćp-arĹssw szétver
Ćpeilèw [3] fenyeget
Łp-eimi elmegy
Ćp-èrqomai elmegy
Ćp-èqw távol tart
Ćpistèw [3] nem bízik, nem hisz, kétségbe

von
Ćpo-gennĹw [2] eredményez
Ćpo-deÐknumi fölmutat, „beállít”, bizonyít
Ćpo-dhmèw [3] eltávozik, távol van
Ćpo-dÐdwmi megad
Ćpo-didrĹskw elszökik
Ćpo-jnďskw meghal, megöletik, elesik
Ćpo-lambĹnw elvesz, részesül vmiben

(acc.)
Ćpo-kaj-Ðsthmi visszahelyez, -változtat
Ćpo-keÐrw levág, lenyír
Ćpo-kottabÐzw [6] kiloccsant
Ćpo-kteÐnumi megöl
Ćpo-kteÐnw fut. ĆpoktenÀ ao. Ćpèkteina
pf. Ćpèktona megöl
Ćpo-lambĹnw elvesz
Ćpo-laÔw [1] élvez vmit (gen.)
Ćpo-leÐpw elhagy, P. lemarad
Ćp-ìllumi fut. ĆpolÀ ao. Ćpÿlesa, M.
Ćpwlìmhn pf. Ćpolÿleka, Ćpìlwla el-

pusztít; elveszt; intr. elvész; M. elpusztul
Ćp-ìmnumi esküszik; esküvel megtagad
Ćpo-nèmw kioszt
Ćpo-peirĹomai megpróbál, -vizsgál
Ćpo-plèw elhajózik
Ćpo-pnèw kilehel, kifúj; szaglik vmitől
(gen.)
Ćpo-pnÐgw megfojt
Ćpo-rrăgnumi letép, leszakít
Ćpo-sbènnumi kiolt, P. kialszik, meghal
Ćpo-spèndw kiönt (italáldozatot)
Ćpo-stèllw elküld, levélben megír
Ćpo-sterèw [3] megfoszt
Ćpo-trèpw eltérít
Ćporèw [3] tanácstalan; szűkölködik
Ľptw fut. Ľyw ao. ľya pf. M. ľmmai ao.
P. ąfjhn adj. verb. Ąptìc ráerősít, M. meg-

i

Igeszótár
fog, érint, megtámad vmit (gen.), belefog
ĆrĹssw fut. ĆrĹxw ao. ćraxa ao. P. ŽrĹqjhn üt
Ćrèskw fut. Ćrèsw ao. ćresa tetszik
Ćrijmèw [3] (össze)számol
Ąrmìttw fut. Ąrmìsw ao. ąrmosa pf. ąrmoka pf. M. ąrmosmai ao. P. ąrmìsjhn adj.
verb. Ąrmostìc illeszt; intr. illik, alkalmas
vmire (dat.)
Ćrnèomai [3] tagad
ĄrpĹzw [5] elragad, rabol
Łrqw fut. Łrxw ao. łrxa pf. łrqa pf. M.
łrgmai ao. P. ćrqjhn vezető; elkezd, elindít;
M. (bele)kezd, megpróbál; P. alattvaló, engedelmeskedik
Ćsebèw [3] istentelen(ül viselkedik)
Ćskèw [3] gyakorol
Ćsqolèw [3] elfoglalt
Ćf-airèw elvesz, eltávolít; M. megfoszt
vkit (acc.) vmitől (acc.)
Ćf-Ðhmi elküld, M. elenged vmit (gen.)
Ćf-iknèomai fut. ĆfÐxomai ao. Ćfikìmhn
pf. ĆfØgmai megérkezik
Ćf-Ðsthmi félreállít; intr. eltávolodik vmitől (gen.), külömbözik
Ćf-omoiìw [4] hasonít

B
badÐzw [6] fut. badioÜmai ao. âbĹdisa

bandukol
baÐnw fut. băsw ao. êbhn, êbhsa pf.
bèbhka adj. verb. batìc lép(tet)
bĹllw fut. balÀ ao. êbalon pf. bèblhka
pf. M. bèblhmai ao. P. âblăjhn adj. verb.
blhtìc dob
barèw [3] elnehezít, elnyom
bastĹzw [5] fölemel, elbír, elvisel
biazìmai [5] kényszerít
bibĹzw [5] fut. bibĹsw, bibÀ szállít, emel
blĹptw fut. blĹyw ao. êblaya pf. bèblafa pf. M. bèblammai ao. P. âblĹbhn, âblĹfjhn árt
boĹw [2] kiált
bohjèw [3] segít
boujutèw [3] ökröt áldoz
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bouleÔw [1] tanácsol, kitalál, megfontol,

dönt
boÔlomai fut. boulăsomai ao. âboulăjhn,
Žboulăjhn pf. beboÔlhmai akar
G
gamèw fut. gamÀ (-eØc) ao. êghma pf. gegĹmhka pf. M. gegĹmhmai feleségül vesz,

M. férjhez megy vkihez (dat.)
gelĹw fut. gelĹsomai ao. âgèlasa pf.
gegèlaka pf. M. gegèlasmai ao. P. âgelĹsjhn adj. verb. gelastìc nevet
genealogèw [3] származást megadni, kutatni
gennĹw [2] nemz
gewrgèw [3] földet művel
gÐ(g)nomai fut. genăsomai ao. âgenìmhn
pf. gègona pf. M. gegènhmai születik, lesz,
válik
gi(g)nÿskw fut. gnÿsomai ao. êgnwn pf.
êgnwka pf. M. êgnwsmai ao. P. êgnÿsjhn
adj. verb. gnw(s)tìc (meg)ismer, (meg)tud
grĹfw fut. grĹyw ao. êgraya pf. gègrafa pf. M. gègrammai ao. P. âgrĹfhn adj.
verb. graptìc (meg)ír, beterjeszt
gumnĹzw [5] edz
D
dakrÔw [1b] sír, sirat
daneÐzw [5] kölcsön vesz
darjĹnw fut. kajeudăsw ao. êdarjon pf.
dedĹrjhka alszik
deØ fut. deăsei ao. âdèhse kell, szüksége van

vkinek (dat.) vmire (gen.)
deÐdw fut. deÐsomai ao. êdeisa pf. dèdoika
fél, tart vkitől (+ acc.)
deÐknumi, deiknÔw fut. deÐxw ao. êdeixa
pf. dèdeiqa pf. M. dèdeigmai ao. P. âdeÐqjhn
adj. verb. deiktìc (meg)mutat, bizonyít
deipnèw [3] vacsorázik
dèomai fut. deăsomai pf. dedèhmai híján
van vminek, szüksége van vmire (gen.), kér
vkitől (gen.)
dèqomai fut. dèxomai ao. âdexĹmhn pf. dèdegmai ao. P. âdèqjhn adj. verb. dektìc elfogad
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dèw fut. dăsw ao. êdhsa pf. dèdeka pf.
M. dèdemai ao. P. âdèjhn adj. verb. detìc

(meg)köt
dhlìw [4] megvilágít, bizonyít
dhmhgorèw [3] nyilvános beszédet tart
dia-baÐnw átkel vmin (acc.)
di-aggèllw kihirdet
di-Ĺgw átvezet, odavezet; időt tölt, él
di-airèw elkülönít, feloszt
diĹ-keimai valamilyen állapotban van, viszonyul
diakonèw [3] szolgál; elvégez
dia-krÐnw elválaszt, megkülönböztet, eldönt
dia-lègomai P. megfontol, (meg)beszél
vkivel (dat., prìc acc.), megvitat
dia-leÐpw közte (ki)hagy
di-allĹttw megváltoztat, kicserél; összebékít, M. P. kibékül, kiegyezik vkivel
(dat.,prìc acc.)
dia-lÔw felold, megsemmisít; M. P. kibékül
dia-mènw marad, tart
dia-noèomai [3] P. (át)gondol, megfontol
dia-pÐmplhmi tele tölt vmivel (gen.)
dia-pÐptw szétesik, nem sikerül
dia-prĹttomai M. véghez visz
di-arjrìw [4] tagol, M. tagolva létrehoz
di-arijmèw [3] megszámol
dia-rrinĹw [2] átfúr
dia-rrÐptw szétdobál
dia-tÐjhmi vmilyen állapotba, helyzetbe
hoz
dia-teÐnw kitár, M. megfeszül, erölködik,
minden erejével alkot
dia-telèw bevégez; kitart, folyton tesz
vmit (pt.)
dia-fèrw különbözik, jobb vminél (gen.)
dia-fjeÐrw elpusztít
dia-yhfÐzomai [6] szavaz
didĹskw fut. didĹxw ao. âdÐdaxa pf. dedÐdaqa pf. M. dedÐdagmai ao. P. âdidĹqjhn
adj. verb. didaktìc tanít vmire (acc.)
didrĹskw → trèqw
dÐdwmi fut. dÿsw ao. êdwka, êdomen pf.
dèdwka pf. M. dèdomai ao. P. âdìjhn adj.
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verb. dotìc ad
di-èx-eimi végig megy, előad
di-ex-èrqomai végig megy, előad
di-èrqomai keresztülmegy, átolvas; életet
leél
di-hgèomai [3] elmagyaráz, előad, leír
dikĹzw [5] ítélkezik, M. pereskedik vkivel

(dat.)
di-orjìw [4] helyesbít, javít
diÿkw fut. diÿxw ao. âdÐwxa űz, kerget
dokèw fut. dìxw ao. êdoxa pf. M. dèdoktai vél; látszik; helyesnek látszik vmi vki-

nek (dat.)
douleÔw [1] szolgál
dram- → trèqw
drĹw [2bs] cselekszik, tesz vmit vkivel

(acc.)
dÔnamai (praet. ŽdunĹmhn, â-) fut. dunăsomai ao. âdunăjhn, Ž- pf. dedÔnhmai
adj. verb. dunatìc képes, hatalma van; ér

vmennyit; jelent vmit; hatása van
dushmerèw [3] rossz napja van, peches
duskolaÐnw elégedetlen
dÔw fut. dÔsw ao. êdusa, êdun pf. dèduka
pf. M. dèdumai ao. P. âdÔjhn adj. verb. dutìc merít, M. merül, felölt
E
âĹw (praet. eÒwn) fut. âĹsw ao. eÒasa pf.
eÒaka hagy, (át)enged
âg-grĹfw beír
âgkwmiĹzw [5] dicsőít
âgqeirèw [3] megkísérel
âg-qèw beleönt, italáldozatot önt, beleke-

ver
âjèlw fut. âjelăsw ao. Žjèlhsa pf. Žjèlhka akar, kíván, szándékozik
eÊdopoièw [3] alakít, ábrázol
eÊkĹzw [5] hasonít, hasonlít; vél
eÊleg- → lègw
eÊmÐ fut. êsomai ao. âgenìmhn pf. gègona

van, lehet
eÚmi megy
eÒrgw fut. eÒrxw ao. eÚrxa pf. M. eÚrgmai
ao. P. eÒrqjhn adj. verb. eÊrktìc nyomaszt,
bezár
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eÊs-aggèllw feljelent
eÊs-Ĺgw bevezet
eÊs-bĹllw beledob
eÊs-dèqomai befogad, fölvesz
eÒs-eimi bemegy
eÊs-èrqomai bemegy
eÊs-hgèomai [3] beterjeszt, javasol
eÊs-pÐptw beesik, betör, ráveti magát
eÊs-plèw oda-, elhajózik
eÊs-trèqw belefut, behatol
eÊs-fèrw behoz, bevisz, beterjeszt; hozzá-

járul, adakozik
âk-bĹllw kidob, -szór, elválik (asszonytól), kificamít (izületet)
âk-boĹw (ingerülten) kiszól
âk-dèqomai átvesz
âk-dÐdwmi kiházasít, férjhez ad
âk-kalÔptw felfed, feltár
âk-klÐnw elhajlít; kitér vmi elől (acc.)
âk-komÐzw utolsó útjára kísér
âk-kìptw kiüt
âk-lègw kiválogat
âk-leÐpw elhagy
âk-pèmpw kiküld
âk-pÐnw kiiszik, fölhajt
âk-plăssw megijeszt, megdöbbent
âk-teÐnw kinyújtóztat (halottat)
âk-trÐbw felmorzsol; intr. elemészti magát
âk-fèrw kivisz; áttesz, kiterjeszt
âlaÔnw fut. âlĹsw, âlÀ ao. ćlasa pf.
âlălaka pf. M. âlălamai ao. P. ŽlĹjhn
adj. verb. âlatìc űz, vezet; intr. vonul
âlĹw → âlaÔnw
âlègqw fut. âlègxw ao. ćlegxa pf. M. âlălegmai ao. P. Žlègqjhn adj. verb. âlegktìc (meg)cáfol
âleèw [3] (meg)sajnál, megszán
élkw (praet. eÙlkon) fut. élxw ao. eÑlkusa pf. eÑlkuka pf. M. eÑlkusmai ao. P.
eÉlkÔsjhn adj. verb. álk(us)tèoc húz, von-

szol, „molesztál”
âl-leÐpw hátrahagy, intr. hátramarad, hiányos
âlpÐzw [6] remél, sejt, vél, gondol
âm-bĹllw beleejt, beledob
âm-mènw megmarad, kitart
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âm-palĹssw belebonyolít, belegabalyít
âm-pÐmprhmi felgyújt, feléget
âm-pÐptw beleesik
âm-poièw [3] elér, szerez, teremt (időt)
âm-faÐnw megmutat
ân-Ĺptw ráerősít, M. meggyújt
ân-dèqomai befogad, intr. beleillik
ân-dÔw felöltöztet, M. felölt vmit, beleme-

rül vmibe
ên-eimi bent van
âneq- → fèrw
ân-jumèomai [3] megfontol
ân-Ðsthmi beállít, M. szembe helyezkedik
ân-noèw [3] meggondol
énnumi fut. és(s)w ao. és(s)a pf. M. eÙmai, ésmai öltöztet, M. ölt
ân-orĹw észrevesz, ránéz
ân-tèllomai parancsol
ân-teÔqw fölkeres
ân-tÐjhmi betesz, berak
ân-tugqĹnw találkozik vkivel (dat.)
âx-aggèllw kihirdet, kinyilatkoztat
âx-adunatèw [3] nem képes
âx-akoÔw hall, észlel
âx-an-Ðsthmi felállít, intr. feláll
âx-apatĹw [2] becsap
âx-arijmèw [3] kiszámol
êx-eimi lehetősége van
âx-eÐrgw kiszorít, kizár, elűz
âx-elĹw kiűz
âx-elègqw (meg)cáfol
âx-èrqomai kimegy, megszökik
âx-etĹzw [5] megvizsgál
âx-hgèomai vezet, elővezet, említ, megtár-

gyal
âx-Ðsthmi eltérít, intr. megváltozik
âx-oplÐzw [6] fölfegyverez
âx-ostrakÐzw [6] száműz
êoika (pf.) hasonlít
âp-Ĺgw odavezet, előidéz, M. segítségül

hív
âp-ainèw elégedett, dicsér
âp-akoloujèw [3] kísér, követ
âp-amÔnw [8c] véd, segít
âpeÐgw fut. âpeÐxomai ao. ćpeixa pf. M.
ćpeigmai ao. P. ŽpeÐqjhn adj. verb. âpei-

i

ktèon nyom, szorít, űz; M. nyomul, siet
êp-eimi odamegy, előre indul
âp-eis-pÐptw betör
âp-èromai visszakérdez
âp-èrqomai közeledik
âp-erwtĹw (rá)kérdez
âpi-baÐnw belép
âpi-boĹw [2] felkiált, odakiált
âpi-bouleÔw [1] cselt sző vki ellen (acc.)
âpi-deÐknumi bebizonyít
âpi-dèw beköt(öz)
âpi-dhmèw [3] külföldön van
âpi-jumèw [3] vágyódik, kíván vmit (gen.)
âpi-kalèw segítségül hív
âpi-kata-baÐnw levonul
âpÐ-keimai rátámad, szorongat
âpi-kleÐw rázár
âpi-kourèw [3] segít(ségül siet)
âpi-kratèw [3] legyőz
âpi-lambĹnw A. megragad, M. fog, tart,

megtámad
âpi-lanjĹnomai elfelejt, elhallgat
âpi-lègw kiválogat
âpi-melèomai P. törődik, foglalkozik vmi-

vel (gen.)
âpi-orkèw [3] hamisan esküszik
âpi-pÐptw rátör, kitör, rázuhan, ráveti

magát
âpi-plăttw megdöbbent
âpi-rrĹptw közeledik
âpi-skèptomai megvizsgál
âpi-skăptw vádol, M. vádat emel
âpi-spĹw meghúz
âpÐstamai fut. âpistăsomai ao. Žpistăjhn
adj. verb. âpisthtìc tud, ismer, képes
âpi-statèw [3] élén áll, vezet, irányít
âpi-tèmnw megvág, megrövidít, összevon
âpi-tÐjhmi rátesz, M. rátámad, törekszik
âpi-trèpw átenged, megenged, eltűr, rábíz
âpi-fèrw odavisz, rávisz
âpi-fwnèw [3] rámond
âpi-qeirèw [3] megpróbál
âpi-qwrèw [3] előrevonul, menetel
épomai (praet. eÉpìmhn) fut. éyomai ao. áspìmhn követ
ârĹw ao. D. ŽrĹsjhn szeret
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âreunĹw [2] feltár, kitúr
âro- → ârwtĹw
êrqomai fut. âleÔsomai, eÚmi, ąxw, ĆfÐxomai ao. łljon pf. âlăluja (ąkw) jön, megy,

érkezik
ârwtĹw [2] fut. ârăsomai is ao. Žrìmhn is

kérdez
âs- → eÊsâsjÐw fut. êdomai ao. êfagon eszik
ástiĹw [2b] (praet. eÉstÐwn, ŹstÐwn) meg-

vendégel

i

Igeszótár

J
jĹllw ao. êjalon pf. tèjhla virágzik, ki-

virul
jĹptw fut. jĹyw ao. êjaya pf. tètafa pf.
M. tèjammai ao. P. âtĹfhn adj. verb. japtèon temet
jarrÔnw [8c] bátorít, bátor
jaumĹzw [5] csodálkozik, csodál, elámul,

meggondol, belegondol
jeĹomai [2b] néz, meglát

eÎdaimonèw [3] boldog
eÕdw fut. eÍdăsw ao. eÕdhsa, hÕ- alszik
eÎdokimèw [3] jó híre, tekintélye van
eÎergetèw [3] jót tesz
eÎhkoèw [3] szívesen engedelmeskedik
eÎlabèomai [3] óvatos
eÎnomèomai [3] jól kormányoztatik
eÎporèw [3] bővében van
eÍrÐskw fut. eÍrăsw ao. hÝron, eÝron pf.
eÕrhka ao. P. eÍrèjhn talál
eÎrÔnw szélesít
eÎtaktèw [3] rendet tart, engedelmes
eÎfhmèw [3] magasztal
eÖqomai fut. eÖxomai ao. hÎxĹmhn, eÎ- pf.
M. hÞgmai adj. verb. eÎktìc kér, imádko-

jèlw → âjèlw
jerapeÔw [1] gondoz, gondoskodik
jèw (vö. trèqw) fut. jeÔsomai fut
jewrèw [3] tekint
jnďskw fut. janoÜmai ao. êjanon pf. tèjnhka (tejnĹnai, tejneÿc) adj. verb. jnhtìc

zik

ül

âf-èpomai követ, sarkában van
âf-èlkw ráhúz, rátol
âf-Ðsthmi intr. odaáll, élére áll
êqw (praet. eÚqon) fut. éxw, sqăsw ao. êsqon (imper. sqèc) pf. êsqhka pf. M. êsqhmai ao. P. âsqèjhn bír, van

Ñhmi fut. ąsw ao. ľka, eÙmen pf. eÙka pf.
M. eÙmai ao. P. eÑjhn adj. verb. átìc küld,

Z
zĹw fut. biÿsomai ao. âbÐwn pf. bebÐwka él
zhtèw [3] keres
zwgrèw [3] élve elfog
H
ŹbĹw [2] felserdül
Žboulăjhn → boÔlomai
Źgèomai [3] vezet, irányít, vél, gondol
ądw ao. P. ąsjhn örvendeztet
ąkw fut. ąxw ao. (ľxa) pf. (ľka) érkezik
Žremèw [3] nyugodt, megnyugszik

meghal, megöletik, elesik
jorubèw [3] zajong
jÔw fut. jÔsw ao. êjusa pf. tèjuka pf. M.
tèjumai ao. P. âtÔjhn adj. verb. jutèoc áldozik
I
Êd- → årĹw
ÉzĹnw, Ñzw fut. (Ézăsw) ao. (Ñzhsa) ültet,

dob
ÉdrÔw [1b] létesít
Ñsthmi fut. stăsw ao. êsthn, êsthsa pf. ésthka, éstamen ao. P. âstĹjhn állít
Éstorèw [3] feljegyez
K
kaj(-)èzomai (praet. âkajezìmhn) fut.
kajedoÜmai ao. kajeØsa, âkajeisĹmhn pf.
(kĹjhmai) adj. verb. kajestèoc leültet, M.

leül
kaj-èlkw lehúz, vízre bocsát
kaj(-)eÔdw alszik
kĹj(-)hmai ül, tartózkodik
kaj-ierìw [4] szentel, áldoz
kaj-izĹnw ráül, rátelepszik
kaj-Ðzw leül, ráül
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kaj-Ðhmi leejt, ledob
kaj-istĹw vö. kajÐsthmi állít
kaj-Ðsthmi beiktat, M. létrejön, kirobban,

kitör
kaj-orĹw néz, tekint, meglát, észlel, ki-

kémlel
kaÐw fut. kaÔsw ao. êkausa A. gyújt, P. ég
kalèw fut. kalèsw, kalÀ ao. âkĹlesa
pf. kèklhka pf. M. kèklhmai ao. P. âklăjhn adj. verb. klhtìc hív, szólít, nevez
kalindèomai P. [3] hentereg; foglalkozik

vmivel
kalÔptw fut. kalÔyw ao. êkaluya pf.
M. kèkalummai ao. P. âkalÔfjhn adj. verb.
kaluptìc takar, rejt
kĹmptw fut. kĹmyw ao. êkamya pf. M.
kèkammai ao. P. âkĹmfjhn adj. verb. kamptìc hajlít, görbít
karpìw [4] M. szüretel
kata-baÐnw lejön, átterjed
kata-bĹllw ledob, megöl
kata-bibĹzw levezet, leereszkedni paran-

csol
kata-darjĹnw alszik, aludni megy
kata-dÔw lemerít
kat-aisqÔnw [8c] megszégyenít, szégyent

hoz vmire (acc.)
kata-kleÐw bezár, beszorít
kata-klÐnw mellé fektet
kata-krÐnw elítél
kat-akontÐzw [6] ledárdáz
kata-krÔptw elrejt; intr. elrejtőzik
kata-kwlÔw [1b] visszatart, akadályoz
kata-lambĹnw megfog, elér (célt), elfoglal, rátalál, megtalál
kata-leÐpw elhagy
kata-lÔw [1c] felold, megdönt, véget vet,
megszűntet
kata-manjĹnw kiismer, megismer
kata-meÐgnumi elkever
kata-mèmfomai M. gyaláz, hibáztat
kata-noèw [3] megért, megfigyel, kiismer
kata-patèw [3] széttapos, lenéz
kata-pÐnw iszik, lenyel
kata-plăttw lesújt, megrémít
kata-pètomai le-, rárepül

i

kata-rrèw lefelé folyik, lerohan, tódul
kat-Ĺrqw elkezd, megkezdi az áldozatot
kata-strèfw felforgat, M. leigáz
kata-tÐjhmi lehelyez, megad
kata-feÔgw el-, bemenekül
kata-qwrÐzw elkülönít, „elvonatkoztat”
kata-yeÔdomai M. hazudik, hazugságot

előad
kata-yhfÐzomai [6] ellene szavaz, elítél
kat-esjÐw elfogyaszt
kat-èqw lefog, visszatart
kat-hgoreÔw [1] vádol
kat-oikèw [3] lakik
kat-orjìw [4] kiegyenesít
kat-orÔttw elás, eltemet
keØmai fekszik, van
keÐrw fut. kerÀ ao. êkeira pf. kèkarka pf.
M. kèkarmai ao. P. âkĹrhn adj. verb. kartìc nyír, kopaszít
keleÔw [1ss] parancsol
khdeÔw [1] gondoz, eltemet, végtisztesség-

ben részesít
kădw fut. khdăsw ao. âkădhsa pf.
kèkhda sért, bánt, búsít; M. törődik vmivel
(gen.)
khrÔttw fut. khrÔxw ao. âkăruxa pf.
kekăruqa pf. M. kekărugmai ao. P. âkhrÔqjhn adj. verb. khruktìc kihirdet
kinduneÔw [1] kockán forog
klĹw fut. klaÔsomai ao. êklausa pf.
M. kèklaumai ao. P. âklaÔsjhn adj. verb.
klau(s)tìc sír, sirat
kleÐw fut. kleÐsw ao. êkleisa pf. kèkleika pf. M. kèkleimai ao. P. âkleÐsjhn
adj. verb. kleistìc (be)zár
klhronomèw [3] örököl
klÐnw fut. klinÀ ao. êklina pf. kèklika
pf. M. kèklimai ao. P. âklÐjhn adj. verb.
klitèoc hajlít
koimĹw [2] altat
koinìw [4] közösen tesz, közöl
koinwnèw [3] részt kap vmiben (gen.)
koitĹzw [5] megszáll
kolĹzw [5] büntet, fenyít
komÐzw [6] visz, M. vendégül lát, magával
visz
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kìptw fut. kìyw ao. êkoya pf. kèkofa
pf. M. kèkommai ao. P. âkìphn adj. verb.
koptìc üt, lök
kraÐnw [8b] uralkodik, parancsol
krĹzw ao. êkragon pf. kèkraga kiált
kratèw [3] uralkodik, uralmon van vmi felett (gen.)
krÐnw fut. krinÀ ao. êkrina pf. kèkrika pf.
M. kèkrimai ao. P. âkrÐjhn ítél
kroÔw [1s] fut. kroÔsw ao. êkrousa pf.
kèkrouka pf. M. kèkroumai ao. P. âkrousjhn adj. verb. kroustèoc üt, lök
krÔptw fut. krÔyw ao. êkruya pf. kèkrufa pf. M. kèkrummai ao. P. âkrÔfjhn adj.
verb. kruptìc rejt, dug, titkol
ktĹomai ao. âkthsĹmhn pf. kèkthmai szerez
ktÐzw fut. ktÐsw ao. êktisa pf. êktika, kèktika pf. M. êktismai ao. P. âktÐsjhn adj.
verb. ktitìc alapít
kubistĹw [2] fejest ugrik
kuèw [3] teherbe esik, állapotos
kurìw [4] érvényesít, jóváhagy, eldönt
kwlÔw [1b] akadályoz
kwmĹzw [5] tivornyázik, szerenádot ad
L
lagqĹnw fut. lăxomai ao. êlaqon pf.
eÒlhqa pf. M. eÒlhgmai ao. P. âlăqjhn adj.
verb. lhktèoc sorsolás útján elnyer, kisorsol
lambĹnw fut. lăyw ao. êlabon pf. eÒlhfa pf. M. eÒlhmmai ao. P. âlăfjhn fog, vesz,

(meg)szerez
lanjĹnw fut. lăsw ao. êlajon pf. lèlhja
pf. M. lèlhsmai ao. P. (âlĹsjhn) rejtve van
lègw fut. lèxw, ârÀ ao. êlexa, eÚpon,
eÚpa pf. eÒrhka pf. M. eÒrhmai ao. P. âlèqjhn, ârrăjhn mond, beszél
leÐpw fut. leÐyw ao. êlipon pf. lèloipa
pf. M. lèleimmai ao. P. âleÐfjhn hagy
logÐzomai [6] számba vesz
loidorèw [3] gyaláz, szidalmaz
loimÿttw fut. loimÿxw ao. âloÐmwxa
pestises
loÔw [1] mos, M. mosakszik
lupèw [3] szomorít, bosszant

i

Igeszótár
lusitelèw [3] használ, előnyös
lÔw [1] old
M
manjĹnw fut. majăsomai ao. êmajon pf.
memĹjhka tanul
makrologèw [3] hosszan beszél, szót sza-

porít
marturèw [3] tanúskodik vki/vmi mellett

(dat.)
martÔromai tanúul hív
mastigìw [4] korbácsol, fenyít
mĹqomai fut. maqoÜmai ao. âmaqesĹmhn
pf. memĹqhmai harcol vki ellen (dat.)
mej-Ðsthmi átfordít, megváltoztat, intr. el-

hagyja a várost, eltávozik
mejÔw ao. âmejÔsjhn részeg
meÐgnumi fut. meÐxw ao. êmeixa pf. mèmeiqa pf. M. mèmeigmai ao. P. âmeÐqjhn, âmÐghn adj. verb. meiktìc kever, egyesít
meidiĹw [2b] mosolyog, kacag
mèlw fut. melăsw ao. âmèlhsa pf. memèlhka, mèmhla pf. M. memèlhmai ao. P.
âmelăjhn adj. verb. melhtèon gond tárgya,
sziven fekszik; impers. gondoskodik vki
(dat.) vmiről (gen.)
mèllw fut. mellăsw ao. âmèllhsa, Ž- adj.
verb. mellhtèon készül, szándékozik, azon
van
mèmfomai fut. mèmyomai ao. âmemyĹmhn
ao. P. (âmèmfjhn) adj. verb. memptìc szid,
gyaláz, szemére hány
mènw fut. menÀ ao. êmeina pf. memènhka
marad, vár
meta-bĹllw átváltoztat, intr. átváltozik
meta-morfìw [4] átváltoztat
met-amfi-ènnumi átöltöztet, M. átöltözik,
ruhát cserél vkivel (dat.)
meta-fèrw átvisz, alkalmaz
meta-qeirÐzw [6] A. M. kezel, ápol
meta-pèmpw hivat
mèt-eimi ott van, benne van; vkinek (dat.)
része, beleszólása van vmiben (gen.)
met-èqw része van, részt szerez vmiben
(gen.)
meta-tupìw [4] átváltoztat

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 199 — #199

i

i

199

Igeszótár
met-allĹttw megváltoztat, fölcserél
mig- → meigmimèomai M. [3] utánoz
mimnďskw fut. mnăsw ao. êmnhsa pf. M.
mèmnhmai ao. P. âmnăsjhn emlékeztet; P.

åmoiìw [4] hasonít
åmologèw [3] egyetért, elismer
åmonoèw [3] egyetért
æneidÐzw [6] ócsárol, kárhoztat, szemrehá-

megemlékezik vmiről (gen.)
misjìw [4] bérbe ad
misjoforèw [3] zsoldot kap
misèw [3] utál
mnhmoneÔw [1] említ, fölidéz
molÔnw [8c] beszennyez

ænomĹzw [5] nevez
înt- → eÊmÐ
åplÐzw [6] fölszerel, -fegyverez
æpwrÐzw [6] betakarít
årĹw fut. îyomai ao. eÚdon pf. áÿraka, îpwpa pf. M. áÿramai, Âmmai ao. P. žfjhn
adj. verb. åratìc lát, néz
ærgÐzw [6] dühít
ærègw fut. ærèxw ao. žrexa pf. M. ærÿregmai ao. P. šrèqjhn adj. verb. ærektìc

N
naumaqèw [3] tengeri ütközetet vív
nemesĹw [2] megharagszik, zokon vesz, ha-

ragos
fut. nemÀ ao. êneima pf. nenèmhka
pf. M. nenèmhmai ao. P. ânemăjhn adj. verb.
nemhtèoc oszt, birtokol
nikĹw [2] győz
nomÐzw [6] vél, gondol, tart
nomojetèw [3] törvényt hoz
nosèw [3] beteg
nèmw

X
xum- → sumxun- → sunO
ådhgèw [3] utat mutat
oÒgw fut. oÒxw ao. êúxa nyit
oÚda tud, ismer
oÊkèw [3] lakik
oÊmÿzw, oÊmÿttw fut. oÊmÿxw ao.
űmwxa pf. M. ¿mwgmai ao. P. űmÿqjhn

nyást tesz

nyújt, M.P. törekszik
ærÔttw fut. ærÔxw ao. žruxa pf. ærÿruqa pf. M. ærÿrugmai ao. P. šrÔqjhn adj.
verb. æruktìc ás
ærqèomai M. [3] táncol
æstrakÐzw [6] cserépszavazással számüzetésbe küld
oÞs- → eÊmÐ
æfliskĹnw fut. æflăsw ao. Âflon pf. žflhka pf. M. žflhmai elítélt, pervesztes
P
paideÔw [1] nevel, kiművel
paidopoièw [3] A. M. gyermeket nemz
paÐzw [5] fut. paÐsomai játsz(ado)zik
paÐw [1ss] üt, ütést mér vkire
palĹzw, palĹttw, pĹllw ao. êphla
pf. pèphla ao. P. pèpalmai, pepĹlasmai

lendít, ráz
para-bohjèw [3] segítő szándékkal oda-

jajong

vonul

oÒomai, oÚmai fut. oÊăsomai ao. P. űăjhn
adj. verb. oÊhtèon vél(ekedik), gondol
oÒqomai fut. oÊqăsomai pf. ¿qhmai (oÒqwka) eltávozik
æknèw [3] habozik, aggódik
åmilèw [3] együtt van, társalkodik, érint-

para-gÐ(g)nomai odajön, ott terem, jelen

kezik

par-aitèomai [3] M. kér vkit, kér magá-

îmnumi fut. æmoÜmai ao. žmosa pf. æmÿmoka esküszik, esküt tesz
æmnÔw [1b] esküszik

nak vkitől (acc.) vmit (acc., inf.)
para-kalèw felhív, -szólít, buzdít, kér
vmire (eÊc, âpÐ, inf.)

van
par-Ĺgw rávezet, rávesz
para-dÐdwmi átad, rábíz
par-ainèw tanácsol, buzdít vkit (dat.)

vmire (inf.)

i
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para-kata-bĹllw mellette ledob
parĹ-keimai mellette van
para-keleÔomai
parancsol, tanácsol,

buzdít
para-lambĹnw átvesz
para-leÐpw mellőz
para-lÔw megszabadít
para-nomèw [3] törvénytelenséget követ el,
szokást, törvényt tipor, vét vmi ellen (eÊc)
para-siwpĹw [2] elhallgat vmit
para-skeuĹzw [5] előkészületeket tesz,

megteremt, megszerez; nyújt, készít
para-tÐjhmi mellé helyez, M. letesz, biztonságba helyez
para-tugqĹnw éppen jelen van
par-egguĹw [2] parancsot ad; egymásnak
tovább ad (jelszót)
pĹr-eimi jelen van
pĹr-eimi odamegy, mellette elmegy
par-elaÔnw mellette, előtte (acc.) elvonul
par-èpomai mellékesen követ
par-èrqomai bemegy, belép vhová (eÊc)
par-èqw átad, (át)nyújt, mutat
par-Ðsthmi oda állít, M. maga mellé állít,
fölléptet
par-orÔttw szemben ás (küzdőteret előkészít)
pĹsqw fut. peÐsomai ao. êpajon pf. pèponja elszenved (bántalmazást, stb.) vkitől
(Ípì gen.)
patĹssw fut. patĹxw ao. âpĹtaxa pf. M.
pepĹtagmai ao. P. âpatĹqjhn agyonüt
paÔw [1s] ao. P. âpaÔ(s)jhn szüntet, M.
szünik, abbahagy, fölhagy vmivel (gen.)
peijarqèw [3] engedelmeskedik, hallgat
vmire (dat.)
peÐjw fut. peÐsw ao. êpeisa pf. pèpeika,
pèpoija pf. M. pèpeismai ao. P. âpeÐsjhn
adj. verb. p(e)ist- meggyőz, rábeszél, (erős
pf.) bízik, M. enged a rábeszélésnek, engedelmeskedik
peirĹw [2b] megkisérel
pèmpw fut. pèmyw ao. êpemya pf. pèpomfa pf. M. pèpemmai ao. P. âpèmfjhn adj.
verb. pemptìc küld
penjèw [3] meggyászol

i

Igeszótár
peri-Ĺgomai M. mindenhová magával

visz
peri-bĹllw körüldob; megölel
perÐ-eimi fölülmúl vkit (gen.)

vmiben

(dat.)
peri-Ðsthmi körbe állít, M. körbe vesz
peri-odeÔw [1] áttanulmányoz
peri-orĹw elnéz, megenged
peri-stèllw véd, ragaszkodik vmihez

(acc.)
peri-sĳzw megment (haláltól)
pètomai fut. p(e)tăsomai ao. âptìmhn, êpthn repül
pièzw [5] nyom, szorít
pÐmplhmi vö. plăjw fut. plăsw ao. êplhsa pf. pèplhka pf. M. pèplhsmai ao.
P. âplăsjhn adj. verb. plhstèoc tölt
pÐmprhmi vö. prăjw fut. prăsw ao.
êprhsa pf. pèprhka pf. M. pèprhsmai ao.
P. âprăsjhn fúj, lángra lobbant
pÐnw fut. pÐomai ao. êpion pf. pèpwka pf.
M. pèpomai ao. P. âpìjhn adj. verb. potìc

iszik
piprĹskw pf. pèpraka pf. M. pèpramai
ao. P. âprĹjhn adj. verb. pratìc elad
pÐptw fut. pesoÜmai ao. êpeson pf. pèptwka lehullik, elesik, elpusztul
pisteÔw [1] megbízik vkiben (dat.); elhisz,
elfogad
plĹttw fut. plĹsw ao. êplasa pf. pèplaka pf. M. pèplasmai ao. P. âplĹsjhn
adj. verb. plastìc kohol
plèkw fut. plèxw ao. êplexa pf. pèploqa
pf. M. pèplegmai ao. P. âplĹkhn adj. verb.
plaktìc fon, kieszel
plèw fut. pleÔsomai, pleusoÜmai ao. êpleusa pf. pèpleuka pf. M. pèpleusmai
ao. P. âpleÔsjhn adj. verb. pleustèoc hajózik
plhrìw [4] megtölt, P. megtelik
plăttw fut. plăxw ao. êplhxa pf. pèplhga pf. M. pèplhgmai ao. P. âplăghn,
-eplĹghn, âplăqjhn adj. verb. plhktìc
(meg)üt, sebet üt
ploutèw [3] vagyonos, gazdag
pnèw fut. pneÔsomai ao. êpneusa pf. pè-

i
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pneuka pf. M. pèpnumai ao. P. âpneÔsjhn

fúj
pnÐgw fut. pnÐxw ao. êpnixa pf. M. pèpnigmai ao. P. âpnÐghn adj. verb. pniktìc

fojt, fullaszt
poièw [3] tesz, csinál (kettős acc.), készít
polemèw [3] háborút indít, visel vki ellen
(prìc + acc.)
politeÔomai [1] államférfiként működik
poreÔomai [1] megy, vonul
porsÔnw [8c] elkészít, elrendez
porÐzw [6] előteremt
prĹttw fut. prĹxw ao. êpraxa pf. pèpraqa pf. M. pèpragmai ao. P. âprĹqjhn
(meg)tesz, cselekszik, véghez visz
pro-airèomai kiválaszt, kitűz magának
pro-bĹllomai előrevet, -szegez
pro-bouleÔw előzetes határozatot hoz,
törvényjavaslatot készít elő
pro-gÐgnomai korábban történik
pro-dÐdwmi elárul
prì-eimi előremegy, halad, nyomul
pro-èqw fölülmúl vkit (gen.)
pro-Ðhmi előreküld, átenged, M. eltékozol,
elhanyagol, kiszolgáltat
pro-Ðsthmi élére állít
pro-lègw megparancsol, korábban említ,
jövendöl
prì-oida előre tud
pro-qeirotonèw [3] előzetesen szavaz
pro-orĹw előre lát
pro-pÐptw kiesik, kifordul
pros-aggèllw jelent
pros-agoreÔw szól vkihez, (meg)szólít,
nevez
pros-Ĺgw odavezet, odavisz
pros-aitèw [3] ráadásul kér, koldul
pros-dèqomai házába fogad; beenged
prìs-eimi odamegy, odavonul, bejön, támad
pros-èrqomai odajárul, megkeres
pros-èqw figyel vkire (dat.), húz vkihez
pros-ăkw köze van vkinek (dat.) vmihez
(gen.); illik; rokoni kapcsolatban áll
pro-shmaÐnw előre jelez
pros-kĹj-hmai ostromzár alatt tart

i

prìs-keimai nekifekszik, szorongat
pros-kroÔw
megsért, összekülönbözik

vkivel
pros-poièomai [3] színlel, tettet
pros-tĹttw megparancsol
pros-tÐjhmi hozzátesz, kiegészít, becsuk
pro-kalèomai felhív, felszólít
pro-pèmpw előreküld
pro-trèpw sarkall, bíztat
ptÔssw fut. ptÔxw ao. êptuxa pf. M.
êptugmai ao. P. âptÔqjhn (âptÔghn) adj.
verb. ptuktìc (össze)hajt
punjĹnomai fut. peÔsomai ao. âpujìmhn
pf. pèpusmai tudakol vkitől (gen.) vmit, ér-

tesül, megtud, tudomást szerez
purèttw fut. purèxw ao. âpÔrexa pf. pepÔreqa lázas beteg
pwlèw [3] elad

R
ûĹptw
fut. ûĹyw ao. êrraya pf. M.
êrrammai ao. P. ârrĹfhn adj. verb. ûaptìc

varr
ûèw fut. ûeÔsomai, ûuăsomai pf. ârrÔhka
ao. P. ârrÔhn adj. verb. ûutìc folyik
ûăgnumi fut. ûăxw ao. êrrhxa pf. êrrwga
pf. M. êrrhgmai ao. P. ârrĹghn adj. verb.
ûhktìc (szét)tör
ûhj- → lègw
ûÐptw fut. ûÐyw ao. êrriya pf. êrrifa pf.
M. êrrimmai ao. P. ârrÐf(j)hn adj. verb. ûiptìc dob, elszór

S
salpÐzw ao. âsĹlpigxa trombitál (harci

jelet ad), (fel)harsan (a kürt)
sbènnumi fut. sbèsw ao. êsbesa, êsbhn pf.
êsbhka pf. M. (êsbesmai) ao. P. âsbèsjhn
adj. verb. sbestìc (ki)olt, intr. kialszik
shmaÐnw [8] jelez, jelent
siwpĹw [2] (el)hallgat
skedĹnnumi fut. skedĹsw, skedÀ ao. âskèdasa pf. M. âskèdasmai ao. P. âskedĹsjhn adj. verb. skedastìc szétszór

i
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skèptomai fut. skèyomai ao. âskeyĹmhn
pf. M. êskemmai adj. verb. skeptèoc tekint,

megvizsgál
skăptw fut. skăyw ao. êskhya pf. êskhfa pf. M. êskhmmai ao. P. âskăfjhn adj.
verb. skhptìc támaszt
skopèw vö. skèptomai megnéz, -vizsgál,
ügyel, tekint
spĹw fut. spĹsw ao. êspasa pf. êspaka
pf. M. êspasmai ao. P. âspĹsjhn adj. verb.
spastìc húz, tép
spèndw fut. speÐsw ao. êspeisa pf. êspeika pf. M. êspeismai ao. P. âspeÐsjhn
italt áldoz, szerződést köt
spoudĹzw [5] igyekszik
sta- → Ñsthmi
stasiĹzw [5] fölkel, pártot üt
stèllw [9] felöltöztet, elküld
stèrgw fut. stèrxw ao. êsterxa pf. êstorga pf. M. êstergmai ao. P. âstèrqjhn
adj. verb. sterktìc szeret
sterèw [3] megfoszt
stèromai meg van fosztva
stefanìw [4] koszorúz
sth- → Ñsthmi
stoiqèw [3] hadi sorban áll
stoqĹzomai M. [5] törekszik, eltalál
strathgèw [3] hadvezérként vezet
strèfw fut. strèyw ao. êstreya (ki)fordít
sug-gÐgnomai találkozik
sug-grĹfw megír
sug-kalèw összehív
sug-kĹmptw behajlít, felhúz
sug-kata-mÐgnumi belevegyít, belemerít
sug-kleÐw bezár
sug-kìptw összever
sug-kroÔw összeüt, csikorgat, összeütkö-

zésbe visz, összezavar
sug-qwrèw [3] enged, beleegyezik
sukofantèw [3] rosszindulatúan bírál
sulĹw [2] elvesz, -rabol
sul-lègw összegyűjt, összeszed
sum-baÐnei történik
sum-bĹllw összecsap
sum-bouleÔw tanácsot ad
sum-par-akoloujèw [3] kísér

i

Igeszótár
sum-plĹttw összetákol, hamisít
sum-fèrw hasznos, előnyös
sÔm-fhmi helyesel, elismer
sun-agoreÔw egyetért, támogat
sun-akoloujèw [3] (el)kísér, vele megy
sun-apo-jnďskw együtt meghal
sun-apo-fèrw elsodor, elragad, magával

sodor
sÔn-eimi együtt van, tartózkodik
sun-eis-pÐptw együtt bezúdul, rátör
sun-ek-bĹllw együtt kihajt, száműz
sun-èrqomai összejön, találkozik
sun-ex-omoiìw hasonít vmihez
sun-Ðsthmi mellé állít, M. fölsorakozik
sun-tĹttw parancsot ad
sun-tÐjhmi összeállít, megír, M. megegye-

zik
sun-trèqw összefut
sun-Ðhmi (meg)ért
sun-oikèw [3] együt él, házasságban él
sun-omopajèw [3] együttérez, rokonszen-

vet érez
sun-trÐbw összever, betör
sur-rèw összefolyik, összesereglik
su-skotĹzei [5] besötétedik
su-spĹw összehúz, összevon
sfĹzw fut. sfĹxw ao. êsfaxa pf. êsfaka
pf. M. êsfagmai ao. P. âsfĹghn adj. verb.
sfaktìc lemészárol
sĳzw fut. sÿsw ao. êswsa pf. sèswsa pf.
M. sèswsa, sèsúsmai ao. P. âsÿjhn adj.
verb. sústèoc megment

T
tarĹttw fut. tarĹxw ao. âtĹraxa pf. tetĹraqa pf. M. tetĹragmai ao. P. âtarĹqjhn
adj. verb. taraktìc összezavar
tĹttw fut. tĹxw ao. êtaxa pf. tètaqa pf.
M. tètagmai ao. P. âtĹqjhn adj. verb. taktìc elrendez, hadrendbe állít
teÐnw fut. tenÀ ao. êteina pf. tètaka pf.
M. tètamai ao. P. âtĹjhn adj. verb. tatìc

feszít, nyújt
tekmaÐromai M. [8] megítél, következtet
teleutĹw [2] bevégez

i
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telèw fut. telèsw, telÀ ao. âtèlesa pf.
tetèleka pf. M. tetèlesmai ao. P. âtelèsjhn
adj. verb. telestèoc bevégez, véghez visz,

M. végbe megy
tèllw fut. telÀ ao. êteila pf. tètalka pf.
M. tètalmai ao. P. âtĹljhn beteljesít, bevégez
tèmnw fut. temÀ ao. êtemon pf. tètmhka pf.
M. tètmhmai ao. P. âtmăjhn (ki)vág, elpusztít
terateÔomai [1] csodás történeteket beszél
el
teÔqw fut. teÔxw ao. êteuxa pf. tèteuqa
pf. M. tètugmai ao. P. ât(e)Ôqjhn adj. verb.
tuktìc készít
tÐjhmi fut. jăsw ao. êjhka, êjemen pf. tèjhka pf. M. keØmai ao. P. âtèjhn adj. verb.
jetìc tesz, helyez
tÐktw fut. tèxomai ao. êtekon pf. tètoka
pf. M. (tètegmai) ao. P. (âtèqjhn) szül
tÐllw fut. tilÀ ao. êtila pf. M. tètilmai
tép, húz
timĹw [2] tisztel
timwrèw [3] A. M. bosszul
titrÿskw fut. trÿsw ao. êtrwsa pf. tètrwka pf. M. tètrwmai ao. P. âtrÿjhn adj.
verb. trwtìc átfúr, megsebesít
tolmĹw [2] merészel
tragúdèw [3] tragédiaíróként ír
trèpw fut. trèyw ao. êtreya, âtrĹpomhn
pf. tètrofa, tètrafa pf. M. tètrammai ao.
P. âtrĹphn, âtrèfjhn adj. verb. treptìc fordít
trèfw fut. jrèyw ao. êjreya pf. tètrofa
pf. M. tèjrammai ao. P. âtrĹfhn adj. verb.
jreptèoc táplál
trèqw fut. dramoÜmai ao. êdramon pf. dedrĹmhka fut, rohan, nyomul
trÐbw fut. trÐyw ao. êtriya pf. tètrifa pf.
M. tètrimmai ao. P. âtrÐbhn adj. verb. triptìc dörzsöl
troqÐzw [6] kerékbe tör, kínoz
trupĹw [2] fúr
tugqĹnw fut. teÔxomai ao. êtuqon pf. tetÔqhka pf. M. (tèteugmai) ao. P. (âtÔqjhn)
eltalál vmit (gen.), történetesen van vhogy

i

(pt.)
tÔptw fut. tuptăsw ao. êtuya pf. M. tètummai ao. P. âtÔphn üt, levág
U
ÍbrÐzw [6] erőszakot követ el
Íp-Ĺrqw megvan, rendelkezésre áll, lehe-

tősége van
Íp-ek-rèw kifolyik
Íper-bĹllw fölötte átdob, túltesz, túlha-

lad, felülmúl
Íper-èqw fölülkerekedik
Íp-èrqomai kedvez, meghunyászkodik
Ípo-bĹllw bedob, beejt
Ípì-keimai alapul szolgál, tárgya vminek
Ípo-krÐnomai M. válaszol
Ípo-lambĹnw gyanít, föltételez
Ípo-noèw [3] gyanít
Íp-opteÔw [1] gyanít
Ípo-siwpĹw [2] gyáván hallgat
Ípo-tÐjhmi alátesz, megalapoz
Íf-Ðsthmi szembeállít, szembeszáll
F
fag- → âsjÐw
faÐnw [8] pf. pèfhna is mutat, jelez, intr.,

P. tűnik
fĹskw mondogat
fèrw fut. oÒsomai ao. ćnegka pf. ânănoqa
pf. M. ânănegmai ao. P. Žnèqjhn adj. verb.
oÊstìc visz, mozgat, P. zúdul
feÔgw fut. feÔxomai ao. êfugon pf. pèfeuga adj. verb. feuktìc menekül
fhmÐ vö. lègw mond
fjeÐrw fut. fjerÀ ao. êfjeira pf. êfjarka
pf. M. êfjarmai ao. P. âfjĹrhn adj. verb.
fjartìc elpusztít
fjonèw [3] irigyel
filèw [3] kedvel
filomajèw [3] szívesen tanul
filosofèw [3] szivesen bölcselkedik
fobèomai [3] fél, tart vmitől (acc.)
foitĹw [2] fel-alá jár, bejár
foneÔw [1] meggyilkol
forèw [3] hordoz
frĹzw [5] mond, beszél, közöl

i
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frĹssw fut. frĹxw ao. êfraxa pf. M. pèfragmai ao. P. âfrĹqjhn adj. verb. fraktìc

kèqumai ao. P. âqÔjhn adj. verb. qutìc önt
qrĹomai M. [2as] él vmivel, (fel)használ,

bekerít

kezel

fronèw [3] gondolkodik
frontÐzw [6] megfontol, törődik + gen.
fulĹttw fut. fulĹxw ao. âfÔlaxa pf.
pefÔlaqa pf. M. pefÔlagmai ao. P. âfulĹqjhn adj. verb. fulaktèoc őriz
fÔw fut. fÔsw ao. êfusa, êfun pf. pèfuka
adj. verb. futìc növeszt, teremt, intr. válik
fwnèw [3] hangot ad

qrĹw [2as] jóslatot ad
qră fut. qrĺstai kell
qrhmatÐzw [6] tárgyal
qwrèw [3] kitér, visszavonul
Y
yeÔdw fut. yeÔsw ao. êyeusa pf. M. êyeusmai ao. P. âyeÔsjhn hazuggá tesz, becsap;

lel, örvend

M. hazudik
yhfÐzw [6] szavaztat, M. szavaz, dönt
yimujiìw [4] fehérre sminkel
yofèw [3] zajt csinál, csikorog
yuqagwgèw [3] vonz, szórakoztat

qalepaÐnw [8] neheztel
qeimĹzw [5] gyötör
qeirotonèw [3] (kézfeltartással) szavaz
qeirourgèw [3] kivitelez
qèw fut. qèw ao. êqea pf. kèquka pf. M.

W
šrÔomai üvölt
šfelèw [3] segít, használ
šqriĹw [2b] sápadt

Q
qaÐrw fut. qairăsw ao. âqĹrhn pf.
keqĹrhka adj. verb. qartìc örül, örömöt

i
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Nyelvtani összefoglaló

1.§ Rövidítések: Ebben a nyelvtani összefoglalóban (általában) a Györkösy-KapitánffyTegyey-féle szótárban használt rövidítéseket alkalmazzuk. A leggyakoribbak: sg. = singularis, pl(ur). = pluralis, ipf. = imperfectus/a/um, pf. = perfectus/a/um, pr. = praesens,
praet. = praeteritum, fut. = futurus/i/um, A. = activum/i, M. = medium, P. = passivum,
nom. = nominativus, acc. = accusativus, gen. = genitivus, dat. = dativus, ind. = indicativus, coni. = coniunctivus, opt. = optativus, imper. = imperativus, ao. = aoristos, pt. =
participium, sim. = simuló(szó).
A kötet elején szereplő olvasmányok anyagára Olv. rövidítéssel és lapszámmal hivatkozunk.

1 Írás
2.§ Az ógörög szövegek szedésére használt ábécé alapjául a könyvnyomtatás kezdeteikor használatos kódexírás szolgált. A betűnevek többsége sémi eredetű, a maradék
bizánci. Kézírásban a nyomtatott betűket szoktuk utánozni (s nem a jelenlegi görög folyóírást); érdemes megfigyelni a középkori írás duktusát (ld. pl. kötetünk borítóján és
Moravcsik Gyula könyvében: Bevezetés a bizantinológiába. Bp. 1966. 74–79. és a
táblák).
3.§ A hehezetes mássalhangzók egyetlen hangnak ejtendők és számítanak.
4.§ A kis szigma két változata közül s használatos szó elején és belsejében, c pedig szó
végén; az összetett szavakban a végszigma nemcsak az utolsó elem végén állhat, például
prosaggèllw avagy procaggèllw.
5.§ A veláris nazálist a görögben a gamma jelöli, melyet tehát orrhangnak kell ejteni
k, g, q és x előtt.
6.§ A klasszikus attikaiban az ei ejtése hosszú zárt é volt (így érthető a pótlónyújtás és
az augmentálás), az h-é pedig hosszú nyílt e, mint a magyar ‘bee’ szóban.
7.§ Az a, i, u betűk jelölhetnek rövid és hosszú magánhangzót egyaránt; ha hosszú
voltukat jelölni akarjuk, a (modern) felső vonás alkalmazható: a,
ffl ffli, fflu.
8.§ A szóhangsúlyt háromféle hangsúlyjellel jelöljük; nevük éles (’), hajtott (=) ill.
tompa (‘). (Vannak, akik „hangsúlyjel” helyett az „ékezet” elnevezést használják.)
9.§ A hangsúlyjel helye a kisbetűk esetében fölöttük, a nagybetűk esetében előttük van.
A közönséges kettős magánhangzóknak a második eleme kapja a hangsúlyt, a hosszúaknak az első (Ň).
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10.§ A szókezdő magánhangzók hehezet(jel)et kapnak, mely lehet erős (<) vagy gyenge
(>). A kettőshangzók hehezetét ugyanazon szabályok szerint kell elhelyezni, mint a
hangsúlyjeleket.
11.§ Ha egy magánhangzó hehezetet és hangsúlyjelet is kap, akkor az éles és a tompa
a hehezet után, a hajtott pedig fölötte nyer elhelyezést.
12.§ A szókezdő r mindig erős hehezetet kap. Szó belsejében -rr- avagy -üû- írható.
A görög ábécé
érték betű
név
kiejtés
1 A a Łlfa
alpha
a, á
2 B b bĺta
béta
b
3 G g gĹmma gamma g
4 D d dèlta
delta
d
5 E e ë yfflilìn epszílon e
7 Z z zĺta
dzéta
dz (zd)
8 H h łta
éta
é (ē)
9 J j jĺta
théta
th
10 I i ÊÀta
ióta
i, í
20 K k kĹppa kappa
k
30 L l lĹmbda lambda l
40 M m mÜ
mű
m
50 N n nÜ
nű
n
60 X x xØ
kszí
x
70 O o ï mikrìn omikron o
80 P p pØ
pí
p
100 R r ûÀ
ró
r
200 S s c sÐgma
szigma
sz
300 T t taÜ
tau
t
400 U u Þ yfflilìn űpszilon ü ű u
500 F f fØ
phí
ph, f
600 Q q qØ
khí
kh
700 Y y yØ
pszí
psz
800 W w Â mèga ómega
ó
csak számíráshoz használt betűk
6 – ˘ ] stØ
sztí
(szt)
90 fi  kìppa koppa
(k)
900 ff ı sampeØ szampí
(sz)
az attikaiban nem használt betű
(6)
¯
dÐgamma digamma v (w)

kettős magánhangzók
Ai ai ai (aj)
Ei ei ei (ej)
Oi oi oi (oj)
Au au au
Eu eu eu
Ou ou ú
hosszú kettős magánh.
Ai ø á
Hi ù é
Wi ú ó
példák hangsúlyjelekre
hehezetes magánh.
>A Ć a, á
<A Ą ha, há
kettős magánh.
AÊ aÊ ai (aj)
AÉ aÉ hai (haj)
hosszú kettős magánh.
Ai ø á
>Ai Ę á
<Ai Ě á
mellékjeles magánh.
ŮA
ßA
ÇA
ŞA
ÛA
AÒ
AÑ
AÓ

Ł
Š
Ń
Ľ
Ś
aÒ
aÑ
aÓ

Ĺ
Ř
Ă
Ĺ
Ř

ai (aj)
hai (haj)
ai (aj)
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13.§ Csupa nagybetűs írásban nem tesszük ki sem a hangsúlyjeleket, sem a hehezeteket.
14.§ Ha két olyan magánhangzó áll egymás mellett, melyek kettőshangzót alkothatnak, de külön szótagban ejtendők, akkor a második fölé dupla pont tehető a diairesis
jelölésére, például >Atreòdhc. Az első elemen lévő hangsúlyjel vagy hehezet fölöslegessé
teheti a dupla pontot a második elem fölött.
15.§ A tagmondatok közé a latin kettőspontéhoz vagy a pontosvesszőéhoz hasonló
helyzetben fel(emelt) pontot (;) teszünk, a kérdőjel görög alakja pedig a pontosvesszőhöz hasonló.

2 Hangtan
Időmérték, hangsúly, elválasztás, szótagolás
16.§ A hosszú kettős magánhangzók mindig hosszú magánhangzók, a közönséges kettős magánhangzók viszont csak általában hosszú magánhangzók.
17.§ A szóvégi -ai, -oi a névszói és igei végződésekben az optativus kivételével rövid
magánhangzónak számít. A ritka ui és hu diphthongusok hosszú magánhangzók.
18.§ Hangsúly a szavak utolsó három magánhangzója egyikén lehet. Helyét hátulról
számolva a vég-, másod-, harmad- előtaggal jelöljük. A nem véghangsúlyos szavakat
tompahangúaknak is nevezzük. Hajtott hangsúlya csak hosszú magánhangzónak lehet,
éles és tompa bármilyennek.
19.§ Tompa hangsúly önállóan nem létezik, viszont tagmondat belsejében másik szó
előtt a végéles szavak hangsúlya tompára változik. Ez a hangsúly elvesztését vagy legalábbis lényeges csökkenését jelölhette.
20.§ Az ókori hangsúly valószínűleg zenei volt, azaz a szavak hangsúlyos részét magasabban ejtették. Hosszú magánhangzó esetében a hajtott hangsúlyjel a magánhangzó
első felének hangsúlyosságát, az éles pedig a magánhangzó második felének hangsúlyosságát jelölhette, azaz az utóbbi hangsúly emelkedő, az előbbi pedig eső.
21.§ Harmadéles vagy másodhajtott csak akkor lehet egy szó, ha az utolsó magánhangzója rövid. Ha egy szó másodhangsúlyos („másodékes”), utolsó magánhangzója rövid,
az utolsó előtti pedig hosszú, akkor a szó hangsúlya hajtott, például polÐthc ŕ polØtai,
feÔgwn ŕ feÜgon.
22.§ A szótagolás során általában egy mássalhangzó kerül a következő szótagba a szóhatárt is figyelmen kívül hagyva. Már Homérosnál előfordul, hogy a muta cum liquida
kapcsolat mindkét tagja átkerül a következő szótagba (azaz nem képeznek pozíciót), az
attikai drámában pedig igen gyakori (correptio Attica).
23.§ A x, y, z betűk két mássalhangzónak számítanak.
24.§ Valamely szótag természeténél fogva hosszú, ha hosszú a magánhangzója; helyzeténél fogva, ha mássalhangzóra végződik (azaz zárt). Ha egyik eset sem áll fönn, akkor
rövid.
25.§ A daktylikus végződésű szavak végéles helyett gyakran másodélesek, például guyÐ
ŕ patrĹsi, strathgìc ŕ boukìloc, majd ezek mintájára druotìmoc.
26.§ Az amphibrachysre (ti-tá-ti) végződő szavak hangsúlya másodhajtott helyett gyakran harmadéles, például ĆrqaØoc ŕ tèleioc, âgÿ + ge > êgwge.
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27.§ Az összetett szavakat lehetőleg alkotóelemeik szerint választjuk el, nem pedig a
szótagolási szabályok szerint. Írásban minden szókezdő mássalhangzócsoport átvihető
az elválasztó kötőjel utánra.
28.§ Nincs saját hangsúlya a következő egyszótagúaknak: å, Ź, oÉ, aÉ, eÊc, âc, ân, âk,
âx, eÊ, śc, oÎ, oÎk, oÎq; de a tagadószó tagmondat végén éles hangsúlyt kap.

Simulószók
29.§ Néhány egy- és kétszótagú szó a megelőzővel egyetlen hangsúlyozási egységet alkothat; ezt nevezzük simulásnak.
30.§ A simulók közé tartozik a tic, ti határozatlan névmás valamennyi alakja, kivéve
Łtta-t; az (egyszótagú) határozatlan névmási határozószók (potà stb.); a személyes névmások egyszótagú alakjai, kivéve sÔ; az eÊmÐ, fhmÐ igék kétszótagú alakjai praes. ipf.
ind.-ben és néhány particula (tè, gè, nÔn, toÐ, pèr, pÿ).
31.§ Véghangsúlyos szó után a simuló elveszti a hangsúlyát, a megelőző szó megtartja
(éles nem tompul).
32.§ Másodéles szó után az egyszótagú simuló elveszíti, a kétszótagú megtartja a hangsúlyát.
33.§ Harmadéles és másodhajtott szó után a simuló átadja hangsúlyát a megelőzőnek,
amely tehát kéthangsúlyú lesz, ha nem simuló, s hangsúlyos, ha az is simuló; az átadott
hangsúly végéles.
34.§ Ha a simulószó nyomatékos, megtarthatja hangsúlyát.
Magánhangzók változásai
35.§ Eredetileg hosszú magánhangzó másik magánhangzó vagy -nt- előtt megrövidül,
például gnw + nt + oc > gnìntoc.
36.§ Zárt szótag végén kieső mássalhangzó helyett a szótag rövid magánhangzója pótlónyújtást kap, melynek során a, i, u hosszú lesz, e, o pedig ei-be ill. ou-ba nyúlik.
37.§ A szó belsejében találkozó magánhangzók gyakran összevonatnak, az alábbiak
szerint (az első magánhangzó a, e, o).
a ai e
a a ai a
e h ù ei
o w ú ou

ei
ø
ei
oi

h
a
h
w

ù
ø
ù
oi

i
ai
ei
oi

o
w
ou
ou

oi
ú
oi
oi

ou
w
ou
ou

u
au
eu
ou

w
w
w
w

ú
ú
ú
ú

38.§ Az összevonás eredményén akkor van hangsúly, ha az egyik alkotóelemen volt,
mégpedig ha az elsőn volt, akkor hajtott, ha a másodikon, akkor éles a keletkezett magánhangzó hangsúlyjele.
39.§ Szó(elem)ek határán az első elem rövid végmagánhangzója kieshet; ez az elisio,
jele különírt szavaknál az apostrophos (+). Elisiót szenvedhetnek például a praepositiók
(kivéve perÐ, prì), valamint sok kötőszó és határozószó (ĆllĹ, dè, íte, Ľma stb.) és
egyebek (fhmÐ, âstÐ, -a végű semleges szavak).
40.§ Az elisió során a végéles szavak hangsúlya megváltozik, mégpedig a praepositiók
és kötőszavak elvesztik, az egyéb szavak pedig a megelőző szótagra vonják vissza.
41.§ Egy magánhangzóra végződő és egy magánhangzóval kezdődő szó vagy szóelem
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összeolvadását krasisnak (krŘsic) nevezzük: kĆkeÐnac ← kaÈ âkeÐnac. A krasis jele a korónis, melynek alakja megegyezik a gyenge hehezetével.

2.1 Magánhangzóváltakozás (ablaut)
42.§ A ragozás és szóképzés során a szóelemek magánhangzója különféle változatokban jelenhet meg; ezt nevezzük (újabb két szóval) hangmásulásnak vagy apophóniának.
Ebben történeti okból az m, n mássalhangzók is olykor részt vesznek (ten-À : ta-tìc).
43.§ Az ablaut alaptípusában (legföljebb) öt szóelemváltozatot figyelhetünk meg; ezeket fokoknak nevezzük, mégpedig a szótag magánhangzója szerint e-foknak (ter), ofoknak (tor), null-foknak (tr), nyújtott e-foknak (thr) ill. nyújtott o-foknak (twr).
44.§ A görögben gyakran (már) nem látszanak ilyen tisztán a különféle fokok, hanem
elmosódtak, s vannak például ún. nehéz tövek, melyeknek már az e-fokában is hosszú
magánhangzó áll; ld. a táblázatot az Olv. 87. lapján.
45.§ A következő alakokban általában e-fok áll:
A képző nélküli ipf. tövekben: fèrw, êqw, épomai, eÊmÐ, az ipf. reduplicatiós tövek
praes. ipf. sg.-ában: tÐjhmi, Ñhmi, Ñsthmi, dÐdwmi, hasonlóképp a -nfflu-mi igevégződésben a
praes. és praet. ipf. ind. sg.-ban, a fut. és a szigmatikus ao. A. és M. alakjaiban: deÐxw,
peÐsomai, lăyomai, a semleges szigma-tövű főnevekben: eÚdoc, klèoc, ûèoc, bèloc, édoc,
êpoc, a semleges -ma végű főnevekben: pneÜma, ûeÜma, qeÜma, flègma, dèrma, spèrma,
lĺmma.
46.§ A következő alakokban általában o-fok áll:
Igetövekből képzett végéles nőnemű főnevek: bolă, dorĹ, pompă, potă, ûoă, spondă, tomă, qoă, a praes. perfectum ind. sg.-ában: oÚda és ennek mintájára a plur.-ban
is: lèloipa, pèpoija, kauzatív és iteratív -èw végű igék tövében: forèw, fobèw, tropèw,
igetövekből képzett -eÔc végű főnevek: foreÔc, goneÔc, ŹnioqeÔc, sok, igetőből képzett
utótagú összetett mellék- és főnévben: Ł-fron-, trÐ-pod-, dhmo-bìroc, druo-tìmoc, s végül
a thematikus igék kötőhangzója -m-, -n, -nt-, -i- előtt.
47.§ A következő alakokban általában null-fok áll:
Az erős, kötőhangzós ao.-ban: ÊdeØn, lipeØn, fugeØn, baleØn, pajeØn, az athematikus
igék praes. és praet. ipf. ind. plur.-ában: Òmen, deÐknumen, tÐjemen, dÐdomen, Ñstamen,
hasonlóképp a praes. perf. A. plur.-ában az Òsmen alakban, az athematikus igék A. coniunctivusában és optativusában, valamint az egész mediumban didoÐhn, deÐknumai, dÐdomai, főleg az erős ao. P.-ban: darĺnai, klapĺnai, fjarĺnai, az adiectivum verbalékban:
pistìc, Êtìc, klutìc, batìc, jetìc, statìc, dotìc, a -tic, -sic képzős déverbatív nőnemű
főnevekben: pÐstic, fÔsic, qÔsic, bĹsic, jèsic, stĹsic, prìfasic, az -Ðw és a -skw képzős
imperfectum-tövekben: baÐnw, pĹsqw.

2.2 Mássalhangzók és változásaik
48.§ A szavak végén a mássalhangzók közül csak háromféle állhat: n, r és c (x, y),
kivétel âk, oÎk, oÎq. Az eredeti szóvégi -m helyén -n áll, a többi mássalhangzó pedig lekopik: qeim-ÿn ŕ qiÿn, sÿmatoc ŕ sÀma, mèlitoc ŕ mèli, paidìc ŕ (Â) paØ, pantìc ŕ
pŘn.
49.§ Az eÒkosi számnév és néhány rag végén ún. mozgó nű (n âfelkustikìn) állhat,
melynek kitétele magánhangzó előtt és tagmondat végén kötelező.
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50.§ Mozgó nű járulhat a következő ragokhoz: a plur. dat. (pŘsi, gunaixÐ) és locativus (>Ajănhsi), s a sg. és plur. 3. személy (dÐdwsi, fèrousi, eÊsÐ) -si ragja (hasonlóképp
âstÐ(n)); a sg. 3. személyű -e végződés (êfere, âtÐmhse, tèjnhke). (A könyv táblázataiban
nem tesszük ki minden egyes alkalommal a mozgó nűt.)
51.§ Az oÎ tagadószó gyenge hehezetű magánhangzó előtt oÎk, erős hehezetű előtt
pedig oÎq alakot vesz föl; mássalhangzó előtt oÎ, tagmondat végén pedig hangsúlyos oÖ.
52.§ A oÕtw adverbium ill. az âk praepositio magánhangzó előtti alakja oÕtwc ill. âx.
53.§ Szó(elem)ek határán a zöngétlen zárhangok hehezetessé lesznek erős hehezetű
magánhangzó előtt: Ćpì + oÝ → Ćf+oÝ, ĆntÐ + Án → Ćnj+Án, âpÐ + ådìc → êfodoc,
oÎ(k) + oÝtoc → oÎq oÝtoc.
54.§ Ha szóelemek határán két mássalhangzó találkozik, akkor az első gyakran megváltozik az alábbi szabályok szerint:
s, c sj, j
t, j - d s, c sj
p, b, f
y
fj
k, q - g x
qj
n
ns, n, nj
s(s)

t
st
pt
kt
nt

m p b f k g q
j
r
l
sm
(k)
tt - z
bd mm
pt
gd gm
tt - z
nd sm, mp mb mf gk gg gq in
ndr, ll
mm
rr, nr
d

55.§ A foghangú tövek gyenge pf.-ában a foghang nyom nélkül kiesik (peÐjw ŕ pèpeika).
56.§ Nem jelöljük a hasonulást vagy összeolvadást az âk igekötő esetében (âkdèrw, âkjÔw, êkstasic).
57.§ Az n + m kapcsolat igető és személyrag vagy képző találkozásakor sm, igekötő és
utótag találkozásakor mm kapcsolatot eredményez: faÐnw ŕ pèfasmai fĹsma, âmmènw.
58.§ A n az igetövek végén a sai személyrag előtt valamint az ân igekötőben s- előtt
megmarad (pèfansai, ânseÐw), névszótő és pl. dat. rag találkozásakor nyomtalanul kiesik
(daÐmosi). A sun igekötő vége teljesen hasonul a rákövetkező s, z hangokhoz (sÔs-sitoc,
su-spĹw, su-zugÐa). A gyenge ao.-ban a n, m, r és l után a s pótlónyújtással kiesik.
59.§ Az n + r kapcsolat (Ćnăr ŕ Ćndrìc), igekötő és utótag találkozásakor rr kapcsolatot eredményez (surrèw), kivéve az ân igekötőt (ânrÐptw).
60.§ Az nt, nd kapcsolat pótlónyújtással esik ki az s, c előtt (lèont + si → lèousi,
spend + sw → speÐsw, fer + ont + ia → fer + onsa → fèrousa).
61.§ Az ión és korai attikai -ss- kapcsolatnak az újattikai nyelvjárásban -tt- felel meg
(prĹssw ŕ prĹttw).
62.§ Ha szomszédos szótagok egyaránt hehezetes hanggal kezdődnének, akkor az egyik
(átalában az első) elveszítheti a hehezetét: ji + ji → tÐjh-mi, qe + qrh → kèqrh-mai,
ju + jh → â-tÔjh-n, je + jh → â-tè-jh-n, jh + ji → paideÔ-jhti. A többi olyan
esetben, amikor tőbeli és ragbeli hehezetes mássalhangzó kerül egymás szomszédságába,
mindkét hehezet megmarad (grĹfhji).
63.§ Ha egy tőnek az elején és a végén is hehezetes hang van, akkor az a látszat, hogy
a hehezet a tő végéről az elejére ugrik: thrikh ŕ triqìc ŕ jrÐx, thakh ŕ taqÔc ŕ jĹttwn,
thaph ŕ âtĹfhn ŕ jĹptw, threph ŕ trèfw ŕ jrèyw, hekh ŕ êqw ŕ éxw. Hehezetet tartalmazó tövekkel összetéve vesztette el eredeti hehezetét az alpha copulativum (‘együtt’):
ha ŕ Ľ-pax, Ą-plìoc ŕ Ćkìloujoc, Ćdelfìc, Łloqoc.
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64.§ A szókezdő r összetételekben rövid magánhangzó után megkettőződik: ûÐptw ŕ
êrriya, ûèw ŕ katarrèw.
65.§ Két magánhangzó között és szó elején magánhangzó előtt a s hehezetté lesz vagy
elvész (gènoc ŕ gènei, Ñ-sth-mi, éxw), azonban a medialis sg. 2.-ben gyakran helyreállíttatik (lèlusai, dÐdosai, âdÐdoso).
66.§ A j hang pl. az -iw ipf.-, az -ia nőnem-, az -ioc melléknév- és az -iwn középfokképzőben léphet föl (fÔlak-oc ŕ fulĹttw, êkragon ŕ krĹzw, mèlit-oc ŕ mèlitta, pod-ìc
ŕ trĹpeza pezìc, âlĹqistoc ŕ âlĹttwn, mègac ŕ meÐzwn). Kissé rendhagyó a tĹttw ipf. a
tag- tőből és az un végű igetövek ipf.-a (Ćmun + iw → Ćm’fflunw).

3 Alaktan
3.1 Névszók
67.§ A görög főnevek három nem egyikébe tartoznak: hímnem, nőnem és semleges; állhatnak egyes (kettős = dualis, ld. 125.§) vagy többes számban, mégpedig alany-,
tárgy-, birtokos- vagy részesesetben. (Az utóbbi három esetet összefoglalóan függő eseteknek is nevezik.) A névelő, a melléknév, a számnév és a névmás többnyire egyeztethető
nemben, számban és esetben a megfelelő főnévvel.
68.§ A főnevek szótári alakja a nemet jelölő névelő, s az egyes (vagy ha ez nincs, akkor
többes) alany- és birtokoseset. A melléknevek, számnevek és névmások szótári alakja az
egyes alanyeset a különböző nemekben; az egyszerű típusoknál elegendő a különböző
egyes alanyesetű alakok számát megadni. Ha egy névszó hangsúlyáról beszélünk, akkor
ezen az első szótári alakét kell érteni, például a glukÔc melléknevet végélesnek mondjuk,
noha a nőnemben sg. nom.-a másodhajtott, a pl. gen.-a pedig véghajtott.
69.§ Nemi szabályok: hímneműek az ilyetén élőlényeken kívül a folyók, szelek és hónapok; nőneműek a megfelelő élőlények, s a fák, országok, szigetek és városok (ld. még
lentebb); többnyire semlegesek a kicsinyítő-képzős szavak (például paidÐon ‘gyermekcse’).
70.§ Az egyesszámban a főnevek és a melléknevek egy részének külön vocativusi alakja
is van, például Â fÐle. Néhány ilyen szó vocativusában a hangsúly előrevonatik, például
Â pĹter, Â Sÿkratec.
71.§ A semleges szavak alany- és tárgyesete (s vocativusa) minden számban egymás
között azonos, s többes számban mindig -a ragot kap.
72.§ A hangsúly általában az első szótári alakban meglévő helyén igyekszik maradni; a
szóvégi -ai és -oi rövid.
73.§ A hangsúlyos végszótagok alany- és tárgyesetben általában élesek, birtokos- és
részesesetben viszont, hacsak lehet, mindig hajtottak. (Kivétel az attikai ragozás!)

3.2 A névelő
74.§ A határozott névelő (324.§) a szótárakban és a nyelvtanokban a főnevek nemének
jelölésére is szolgál; határozatlan névelő nincs a görögben.
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nom.
acc.
gen.
dat.

å
tìn
toÜ
tÄ

Ź
tăn
tĺc
tň

pl.
pl.
pl.
pl.

tì
tì
toÜ
tÄ

nom.
acc.
gen.
dat.

oÉ
toÔc
tÀn
toØc

aÉ
tĹc
tÀn
taØc

tĹ
tĹ
tÀn
toØc

3.3 Első avagy alpha tövű névszók declinatiója
75.§ Az ide tartozó nőnemű névszók szótári alakjai végződése -a, -ac (alpha purum),
-a, -hc (alpha impurum) vagy -h, -hc; a csekélyebb számú hímnemű szónál -ac, -ou vagy
-hc, -ou.
76.§ Ha az -a végződés előtt e, i vagy r áll, akkor a szó a tiszta alphás csoportba tartozik. (Emlékeztető: ûeØ.)
77.§ Az egyes alany- és tárgyesetben az alpha purum többnyire hosszú, az alpha impurum pedig mindig rövid; az egyes birtokos és a többes tárgyesetben az alpha mindig
hosszú.
78.§ Rövid az alpha purum például a moØra, êndeia, šfèleia, eÎgèneia szavakban, de
hosszú az ĆlazoneÐa, politeÐa szavakban.
79.§ Az alpha tövű névszók többes genitivusa mindig véghajtott, kivéve az -oc, -a/-h, on háromvégű melléknevek közül a nem véghangsúlyosakat (például dikaÐwn), valamint
a megĹlwn és toÔtwn alakokat, melyek a három nemben egyformák.
tompahangú
f. f. f. m. m.
sg. nom.
acc.
gen.
dat.
pl. nom.
acc.
gen.
dat.
sg. voc.

-a
-an
-ffl
ac
-ø
-ai
-āc
-Àn
-aic

-ă -h -ac -hc
-ăn -hn -an -hn
-hc -hc -ou -ou
-ù -ù -ø -ù
−−−−−−−−−−−−−→
−−−−−−−−−−−−−→
−−−−−−−−−−−−−→
−−−−−−−−−−−−−→

-a

-ă

-h

-ffl
a

-h -ă

véghangsúlyos
f. f. m. m.
sg. nom. -Ĺ -ă -Ĺc -ăc
acc. -Ĺn -ăn -Ĺn -ăn
gen. -Řc -ĺc -oÜ -oÜ
dat. -Ť -ň -Ť -ň
pl. nom. -aÐ −−−−−−−−−→
’ffl −−−−−−−−−→
acc. -ac
gen. -Àn −−−−−−−−−→
dat. -aØc −−−−−−−−−→
sg. voc. -Ĺ -ă -Ĺ -ă -Ĺ

80.§ A nőneműek vocativusa azonos az alanyesettel; a hímneműek sg. vocativusa általában úgy kapható, hogy a nom.-ból levágjuk a szigmát (Â SimwnÐdh), azonban -h
helyett rövid alphára végződik például a -thc végűek voc.-a: Â polØta.
81.§ Némely dór és nem görög -ac végű hímnemű tulajdonnév gen.-a -ffla-ra végződik
(<-ao): EÎrÿtac ŕ EÎrÿta, SÔllac ŕ SÔlla; ezek mintájára martiqìrac ŕ martiqìra.

3.4 Második avagy omikron tövű declinatio
82.§ Az ide tartozó hím- és csekélyebb számú nőnemű névszó sg. nom. és gen. végződése -oc, -ou, a semlegeseké -on, -ou.
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tompahangú
m. f.
sg. nom. -oc
acc. -on
gen. -ou
dat. -ú
plur. nom. -oi
acc. -ouc
gen. -wn
dat. -oic
sg. voc. -e

n.
-on
-on
−
→
−
→
-a
-a
−
→
−
→
-on

i
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véghangsúlyos
m. f. n.
sg. nom. -ìc -ìn
acc. -ìn -ìn
gen. -oÜ −
→
dat. -Ä
−
→
plur. nom. -oÐ -Ĺ
acc. -oÔc -Ĺ
gen. -Àn −
→
dat. -oØc −
→
sg. voc. -è
-ìn

83.§ Nőnemű például jeìc (ha istennő), plÐnjoc, yĹmmoc, ćpeiroc ‘szárazföld’ (vö.
Žpeirÿthc), kèleujoc, Ćtrapìc, bĹsanoc, drìsoc ‘harmat’ (vö. Olv. 65.).
84.§ A sg. voc. hím- és nőnemben -e-ra végződik: Â Łnjrwpe.

Az első-másodikos (alpha és omikron tövű) melléknevek
85.§ Ezen melléknevek hímneme -oc-ra, semlegese -on-ra végződik. Lehetnek háromvégűek, ekkor a nőnem vagy -a purumra, vagy pedig -h-ra végződik; s lehetnek kétvégűek, ekkor a nőnem azonos a hímnemmel.
86.§ A háromvégű harmadéles melléknevek többes nőnemű alanyesete a hímnemet
követve szintén harmadéles. A nem-véghangsúlyos melléknevek nőnemű többes birtokosesete másodéles, mint a hímnemben.
87.§ A mellékneveket követik a -menoc 3 végű participiumok, a sorszámnevek, kétszáztól a ragozható tőszámnevek, és a névmások egy része.
Összevontak
88.§ Az -eo-, -oo- tövű szavak némelyikében a magánhanzók összevonatnak. Eltérés
az általános szabályoktól, hogy a többes semlegesben ea > a, oa pedig összevonatlan
marad. Nincs összevonás például a nèoc 3 melléknévben (Olv. 15.).
89.§ Az egyszerű (simplex) szavak hangsúlya mindenütt véghajtott; az összetettek
hangsúlya ott marad, ahol az egyes alanyesetben van.
Lásd a nìoc > noÜc, æstèon > æstoÜn, eÖnooc > eÖnouc névszók ragozását (223. o.).
Attikai ragozás
90.§ Néhány szóban (a magánhangzó-hosszúság átvetése miatt) az omikron tőhang
megnyúlik. A hangsúly rendhagyó módon megmarad olyannak, mint amilyen az első
szótári alakban volt. Ld. az Ñlewc 2 melléknév ragozását a 223. o. Rendhagyó Ź éwc,
éw, éw, éú ‘hajnal’ acc.-a.

3.5 Harmadik avagy mássalhangzós tövű declinatio
91.§ Ide tartozik az összes többi főnév és az egyéb névszók alakjainak egy része; egyes
birtokosesetük -oc, -ouc vagy -wc végződésű.
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92.§ A hím- és nőnemű szavak egyes alanyesete vagy -c raggal, azaz szigmatikusan,
vagy az utolsó szótag magánhangzójának megnyújtásával, azaz aszigmatikusan képeztetik.
93.§ A többes dat. ragjához mozgó nű (-n) járulhat.
94.§ Azok a főnevek és névmások, melyeknek töve egyszótagú, gen.-ban és dat.-ban
véghangsúlyosak, s így többes birtokosban véghajtottak.
95.§ Ha a sg. voc. nem egyezik meg a nominativusszal, akkor a puszta tőből áll, a
szokásos mássalhangzó-lekopással, például Â gèron.
96.§ A zárhangú tövek közül a k, g, q tövűeknél a -K-, a p, b, f tövűeknél a -P-, a
t, d, j tövűeknél pedig a -T- jelölést alkalmazzuk a tőhangzóra. A szigmával kezdődő
ragokkal való összeolvadás után rendre x, y ill. c/s az eredmény (sg. nom., pl. dat.).
97.§ A semleges alakok az egyes alany- és tárgyesetben ragtalanok, s a tővégi mássalhangzó(k) is elmarad(nak), kivéve a -n, a -r és a -c betűt.
98.§ Az -ic és -uc végű, hím- és nőnemű T-tövek egyes tárgyesete a-ra végződik, ha az
alanyeset véghangsúlyos, s n-re, ha nem.
mf. n. mf.

tővég
sg. nom.
acc.
gen.
dat.
pl. nom.
acc.
gen.
dat.

tővég
sg. nom.
acc.
gen.
dat.
pl. nom.
acc.
gen.
dat.

-c ∅
-a ∅
-oc
-i
-ec -a
-ac -a
-wn
-si(n)

mf. n.

m.

-c ∅
-a ∅
-oc
-i
-ec -a
-ac -a
-wn
-si(n)

-K-x
-Ka
-Koc
-Ki
-Kec
-Kac
-Kwn
-xi(n)

n.

mf.

m.

n.

-P-T-y
-c
∅
-Pa -Ta -n ∅
-Poc
-Toc
-Pi
-Ti
-Pec -Tec -Ta
-Pac -Tac -Ta
-Pwn
-Twn
-yi(n)
-si(n)

m.

n.

m.

n.

-ant-ont-ent-ac
-an -ouc -wn -on
-eic
-en
-anta -an
-onta
-on -enta -en
-antoc
-ontoc
-entoc
-anti
-onti
-enti
-antec -anta -ontec -onta -entec -enta
-antac -anta -ontac anta -entac -enta
-antwn
-ontwn
-entwn
-asi(n)
-ousi(n)
-eis(i)

99.§ A part. perf. A. t-tövű, de a hímnemű egyes alanyesete -ÿc-ra, a semleges pedig
-ìc-ra végződik.
100.§ A -nt-tövű névszók esetében a szigmatikus alanyesetben és a többes dativusban
nemcsak a -t-, hanem a -n- is kiesik, de (általában) pótlónyújtással; például az ædont- tő-
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ből a sg. nom. ædoÔc, a pl. dat. ædoÜsi(n). Aszigmatikus például a lèwn alanyesete, de a
pl. dat. itt is lèousi(n). A -nt-tövű főnevek mind hímneműek.
101.§ A hímnemben és semlegesben -nt-tövű melléknevek és participiumok mind háromvégűek, s nőnemük alpha impurumra végződik.
102.§ Az -eic -essa -en háromvégű melléknevek többes dativusa hímnemben és semlegesben -esi(n) végű (szemben az -eic végű participiumok szabályos -eisi(n) alakjával).
103.§ Rendhagyó a Ź gună, gunaikìc főnév alanyesete és voc.-a (Â gÔnai).

Folyékonyhangú tövek
104.§ A hím- és nőnemű szavak egyes alanyesete általában aszigmatikus. Kivételek: az
egyetlen l-tő, å Ľlc, Ąlìc, Ź SalamÐc, -Ønoc.
105.§ A többes részeseset ragja előtt a n nyom nélkül kiesik.
106.§ N tövűek az -wn -on (-onoc) kétvégű melléknevek. Ezek hangsúlya mindig a
lehető legelőrébb van, még az első szótári alakénál is előbbre mehet: eÎdaÐmwn – n. eÖdaimon.
107.§ Az -ion- képzős középfokú melléknevek mellékalakjai m.f. sg. acc. és n. pl.
nom.-acc.-ona helyett -w és m.f. pl. nom.-acc. -onec ill. -onac helyett -ouc.
108.§ A háromvégű mèlac (mèlanoc), mèlaina (melaÐnhc), mèlan (mèlanoc) melléknév
hímneme és semlegese is n-tövű.
109.§ Rendhagyó å patăr, Ź măthr, Ź jugĹthr; ezek hárman egyformán ragoztatnak,
kissé eltér tőlük å Ćnăr.
Szigma tövek
110.§ Ide tartozik a nagyszámú -oc végű (és a kisszámú -ac végű) semleges főnév. A
tőhang csak az egyes nom.-acc.-ban marad meg, különben kiesik; a találkozó magánhangzók összevonatnak.
111.§ A szigma-tövű semleges főnevek hangsúlya elöl van.
112.§ A szigma-tövű melléknevek a hím- és nőnemű alanyesetet tőnyújtással képezik,
s kétvégűek: -hc, -ec, genitivusuk mindhárom nemben -ouc.
113.§ Hangsúlyuk vagy a tő végén van, s ekkor a magánhangzón kezdődő ragokkal
való összevonás után hajtottá lesz, vagy pedig a lehető legelőrébb van, még az összevonást is figyelmen kívül hagyva.
114.§ A hímnemű személynevek ragozása olyan, mint a mellékneveké, azonban az
egyes tárgyesetben van -hn végű mellékalakjuk is; külön csoportot alkotnak a -klĺc <
-klèhc végű nevek: Periklĺc Periklèffl
a Periklèouc PerikleØ.
Az ún. -i tövek
115.§ Közéjük csak főnevek tartoznak, szótári alakjaik -ic, -ewc végűek, s nagyrészt
-sic végű nőneműek (fÔsic, metoÐkhsic, êmfasic). Lásd îfic ragozását (224.o.).
116.§ Hangsúlyuk elöl van, s az egyes és többes genitivusban harmadélesek.
117.§ Rendhagyó a Ź oÚc ‘juh’: oÚc oÚn oÊìc oÊÐ oÚec oÚac oÊÀn oÊsÐ.
Az -u-tövek
118.§ Az -u-tövű hím- és nőnemű főnevek végződése -uc, -uoc, lásd mÜc ragozását.
Az ide tartozó háromvégű (-uc, -eia, -u) melléknevek nőneme alpha purum ragozású,
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a hímnem és a semleges genitivusa -eoc; a hímnemű és a semleges alanyeset általában
végéles, a nőnem pedig másodhajtott. Lásd ŹdÔc ragozását (224.o.).
119.§ Az -ic, -ewc csoport ragozását követi å pĺquc: pĺquc, pĺqun păqewc păqei păqeic păqeic păqewn păqesi. A csoport egyetlen gyakoribb semleges főneve, Łstu, Łstewc
ehhez hasonló, csupán a nom.-acc. tér el (pl. Łsth).
120.§ Külön alcsoportot alkotnak az -eÔc, -èwc végű, hímnemű főnevek, lásd ÉppeÔc
ragozását (224.o.).
121.§ Szintén rendhagyó a å, Ź boÜc, boìc főnév (lásd 224), valamint ZeÔc DÐa Diìc
DiÐ (voc. ZeÜ) és naÜc.

Egyéb rendhagyók
122.§ Ugyan a å ąrwc, ąrwoc szóban a tővégi u-nak már semmi nyoma nincsen, ez is
– különben szabályosan – a mássalhangzós tövek szerint ragozódik.
123.§ Csak néhány alak mássalhangzós a uÉìc ‘fia’ szóból: sg. gen. uÉèoc, dat. uÉeØ, pl.
uÉeØc uÉeØc uÉèwn uÉèsi.
124.§ A szigma tövekéhez hasonló a kevés nőnemű -ÿ végű tulajdonnév ragozása: Lhtÿ Lhtÿ LhtoÜc LhtoØ; ettől csak nom.-ban (és az acc. hangsúlyában) tér el Ź aÊdÿc
aÊdÀ aÊdoÜc aÊdoØ.

3.6 A kettős szám
125.§ A kettős szám már a klasszikus attikaiban is ritka. Csak két különböző alakja
van, az egyik a nom., az acc. és a vocativus, a másik pedig a gen. és a dat. számára.
126.§ A dualis végződései az a-töveknél -ā, -ain, az o-töveknél -w, -oin, a többi névszónál -e, -oin; a névelő és a névmások nőnemben (is) megegyeznek a hímnemmel. Pl.
tř jeÿ ‘két isten(nő)’, Łmfw, ĆmfoØn, ân duoØn qÿrain, Łndre, ĆndroØn.

3.7 A helyhatározó eset illetve végződések
127.§ Néhány a-tövű, többesszámú helynévnek még használatos ‘hol?’ kérdésre felelő
önálló helyhatározó esete (azaz locativusa): PlataiŘsi(n), >Ajănhsi(n). Az o-töveknél
hasonló jelenség egyesszámban fordul elő: oÒkoi ‘otthon’, PujoØ ‘Pythóban’, >IsjmoØ.
128.§ ‘Hová?’ kérdésre felelő helyhatározó kifejezésére a -de végződéssel találkozhatunk: oÒkade ‘haza’, >Ajănaze ‘Athénba’. Viselkedhet simulószóként is: MègarĹde ‘Megarába’.
129.§ ‘Honnan?’ kérdésre felelő helyhatározó kifejezésére a -jen végződéssel találkozhatunk: oÒkojen ‘hazulról’, Megarìjen ‘Megarából’, >Ajănhjen ‘Athénból’.

3.8 A melléknevek áttekintése
Háromvégűek
130.§ A háromvégűek hímneme és semlegese mindig azonos tövű, a nőnem pedig
alpha tövű.
131.§ A magánhangzós tövek első-másodikosak, végződésük -oc -h -on vagy -oc -a -on.
(Igen ritkák az attikai ragozásúak.) Az összes felsőfokú melléknév -oc, -h, -on végű, s a
középfokúak jó része -teroc, -a, -on végű.
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132.§ Az összevontak nőneme szintén vagy -h végű (qalkoÜc qalkĺ qalkoÜn), vagy
tiszta alpha végű (porfuroÜc porfurŘ porfuroÜn). Ezek összevontatlanul is gyakoriak,
ekkor a hangsúlyozásuk általában eltérő (porfÔreoc porfÔrea porfÔreon).
133.§ Az aktív (és ao. P.) participiumok hímnemű és semleges alakjai -nt- tövűek; a
valódi melléknevek ritkák (pŘc, qarÐeic).
134.§ Csaknem minden u tövű melléknév végéles (-Ôc, -eØa, -Ô), tompahangú például
ąmisuc ‘fél’, jĺluc ‘nő(stény)’.
135.§ Az egyetlen gyakoribb -n- tövű háromvégű: mèlac, mèlaina, mèlan ‘fekete’.

Kétvégűek
136.§ A kétvégűek mindhárom nemben azonos tövűek, a hím- és a nőnem minden
alakja azonos.
137.§ Az összetett omikron tövűek általában kétvégűek, s több egyszerű melléknév is
csak kétvégű. (Bizonyos esetekben ingadozik némely melléknév a két- és a háromvégűség között, ĆnĹxioc, bèbaioc ‘szilárd’, šfèlimoc ‘hasznos’).
138.§ Az összevont kétvégűek tompahangúak (eÖnouc 2).
139.§ Van néhány attikai ragozású kétvégű is (Ñlewc 2).
140.§ Gyakoriak a -n- tövű melléknevek (eÎdaÐmwn 2, sÿfrwn 2, Łrrhn 2 ‘hím’), melyekhez járul a „ritkább” képzésű középfokú melléknevek jelentős csoportja (beltÐwn 2
stb.).
141.§ Általában összetettek, s nagyobb részben végélesek, kisebb részben tompahangúak a szigma tövű kétvégűek (eÎeidăc 2); egyszerű például a safăc 2 melléknév (további
példák Olv. 77.).
142.§ Ritkák az -ic -i kétvégű foghangú tövek, például eÖelpic 2, m.f. acc. eÖelpin, n.
acc. eÖelpi, m.f.n. gen. eÎèlpidoc.
Egyvégűek
143.§ Az egyvégű melléknevek ritkák, semlegesben nem nagyon fordulnak elő, sőt
némelyek csak hím- vagy csak nőnemben. Példák: pènhc ‘szegény’, mĹkar ‘boldog’.
Szabálytalan melléknevek
144.§ Igen gyakori a háromvégű melléknevek közül e kettő, mely a m.n. sg. nom.
és acc. alakjait eltérőleg képezi: mègac, megĹlh, mèga és polÔc, pollă, polÔ. A hímnemű acc. mègan, polÔn, a semleges azonos a nom.-szal, az összes többi alak szabályosan
a megĹlo-, pollì- tőből képeztetik (megĹlou, polloÜ stb.). Megjegyzendő a megĹloi,
megĹlai, megĹla alakok hangsúlya.

3.9 A melléknevek fokozása
145.§ A fokozás során a képzők az alapfok hímneme tövéhez járulnak.
146.§ Minden közép- és felsőfokú melléknév hangsúlya a lehető legelőrébb van, még
a hímnemű alakénál (beltÐwn ŕ bèltion vö. 106.§) vagy az alanyeseténél (dikaiotèra ŕ
dikaiìterai) is előbbre mehet.
147.§ A melléknevek számszerű többségénél az ún. szokottabb képző használatos, mely
középfokban -teroc, -tèrffla, -teron, fölsőfokban -tatoc, -tĹth, -taton.
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alapfok

tő

alapf. adverbium középfok

felsőfok

dÐkaioc
mèlac
safăc
braqÔc
nèoc
sofìc
palaiìc
geraiìc
filìc
eÎdaÐmwn
eÖnouc
ĄploÜc

dikaiomelansafesbraquneosofopalai(o)geraiofiloeÎdaimon-eseÎnoo-esĄploo-es-

dikaÐwc
ŕ
safÀc
braqèwc
ŕ
sofÀc
(palaiÀc)
ŕ
fÐlwc
eÎdaimìnwc
eÖnwc
ĄplÀc

dikaiìteroc
melĹnteroc
safèsteroc
braqÔteroc
neÿteroc
sofÿteroc
palai(ì)teroc
geraÐteroc
mŘllon filìc
eÎdaimonèsteroc
eÎnoÔsteroc
ĄploÔsteroc

dikaiìtatoc
melĹntatoc
safèstatoc
braqÔtatoc
neÿtatoc
sofÿtatoc
palai(ì)tatoc
geraÐtatoc
fÐltatoc
eÎdaimonèstatoc
eÎnoÔstatoc
ĄploÔstatoc

mŘllon sofìc

mĹlista sofìc

sofìc

148.§ Az omikron tövűek omikronja, ha a megelőző szótag rövid, ómegává nyúlik.
149.§ Néhány omikron tövű melléknév esetében az omikron elmarad(hat) a közép- és
a felsőfokban.
150.§ A melléknevek két csoportja -es- bővítményt kap a tő és a (közép- és felső-)fok
jele között. Az egyik csoport az -wn 2 kétvégűeké, a másik pedig az összevont omikron
tövűek.
151.§ A körülírt fokozásban mŘllon áll a középfokban, mĹlista pedig a felsőfokban.
A tulajdonság csökkenő fokait ľtton ill. ąkista fejezi ki.
152.§ A melléknevek számszerint kisebb, de igen gyakran előforduló csoportja az ún.
ritkább képzőkkel fokoztatik, mely középfokban -Ðwn, -ion (gen. -Ðonoc), felsőfokban
pedig -istoc 3. (Önálló főnévként ismert a régies å braqÐwn ‘(fel)kar’ középfok.) A középfok képzőjének iótája j-vel váltakozva összeolvadhat a tővégi mássalhangzóval (vö. a
66. o.-t.).
alapfok adv.
ŹdÔc
taqÔc
aÊsqrìc
âqjrìc
kalìc

középfok

Źdèwc
ŹdÐwn (ŹdÔteroc)
taqèwc, taqÔ, tĹqa jĹttwn (taqÐwn)
aÊsqrÀc
aÊsqÐwn
âqjrÀc
âqjÐwn (âqjrìteroc)
kalÀc
kallÐwn

felsőfok
ądistoc (ŹdÔtatoc)
tĹqistoc
aÒsqistoc
êqjistoc (âqjrìtatoc)
kĹllistoc

153.§ A fönti melléknevekből előfordulhatnak „szabályosan” képzett alakok, s ritkán
egyéb melléknevekből is előfordulnak ritkább képzős alakok, pl. makrìc ŕ mĹsswn ŕ
măkistoc.
154.§ Még több a rendhagyóság néhány igen gyakori melléknévnél; a jó–derék–erős,
rossz–silány–gyenge, kicsi–csekély–kevés jelentéssel több tő is keveredik (suppletiva).
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alapfok adv.
Ćgajìc
Ćgajìc
kakìc
kakìc
mègac
mikrìc
ælÐgoc
polÔc
ûŇdioc

eÞ (ĆgajÀc)

i

középfok

ĆmeÐnwn, beltÐwn
kreÐttwn
kakÀc
kakÐwn, qeÐrwn
ąttwn
megĹlwc, mèga, megĹla meÐzwn
mikrÀc, mikrìn
mikrìteroc
(ælÐgwc)
(ælÐzwn) meÐwn,
âlĹttwn
polÔ, pollĹ
pleÐwn plèon
ûødÐwc
ûŇwn

felsőfok
Łristoc, bèltistoc
krĹtistoc
kĹkistoc, qeÐristoc
(ąkistoc) ąkista adv.
mègistoc
mikrìtatoc
ælÐgistoc,
âlĹqistoc
pleØstoc
ûŤstoc

155.§ A tulajdonság lehető legnagyobb mértékét a felsőfok elé tett śc vagy íti fejezi
ki: śc pleØstai nĺec ‘a lehető legtöbb hajó’.
156.§ (Nemcsak körülírtan) fokozott alakok participiumokból és adiectivum verbalékból is előfordulnak.

3.10 Az adverbiumok
Alapfok
157.§ A szokásos végződés -wc; hangsúlya megegyezik a pl. gen. m.-ével, úgyhogy a
gyakorlatban ezen alak utolsó betűjének -c-ra cserélésével nyerhető. Például suneqăc ŕ
suneqÀc.
158.§ Ilyen -wc végű adv. névmásokból és participiumokból is képezhető: Łllwc, oÕtwc (rendhagyóan Łnw stb. mintájára oÕtw).
159.§ Nem ritkán a semleges acc. is betölthet adverbiális szerepet, például polÔ ‘nagyon’, taqÔ ‘gyorsan’.
160.§ Az eÞ alak használatos Ćgajìc adverbiumaként.
Közép- és felsőfok
161.§ A középfokban általában a semleges sg. acc. szolgál adverbiumként.
162.§ A középfokban ritka az -wc végű adverbium, pl. meizìnwc, meiìnwc, kalliìnwc.
163.§ A felsőfokban a semleges plur. acc. szolgál adverbiumként.
164.§ A felsőfokban ritka és késői az -wc végű adverbium.

3.11 Névmások
165.§ A ragozható névmások közül a háromvégűek hímnemben és semlegesben otövűek, nőnemben a-tövűek. Kétvégű csupán a tÐc, tÐ, mely n-tövű. Egyvégűek és
rendhagyók a személyes névmások.
166.§ Néhány háromvégű, főnévileg is használható névmás semlegesének sg. nom.acc. végződése („névmási”) -o, mint a névelőnek (tì, aÎtì, Łllo, toÜto, âkeØno, í és
összetételeik). Ingadozó a toioÜto(n), a tosoÜto(n) és a thlikoÜto(n) összetételek végződése, a többi háromvégű pedig teljesen az -oc, -a/h, -on végű melléknevek szerint
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ragozódik.

A személyes névmások és aÎtìc
nom.
acc.
gen.
dat.

én

te

ő

âgÿ
âmè, mè
âmoÜ, moÜ
âmoÐ, moÐ

sÔ
sè (é)
soÜ (oÝ)
soÐ oÙ

mi

ti

ők

ŹmeØc
ŹmŘc
ŹmÀn
ŹmØn

ÍmeØc
ÍmŘc
ÍmÀn
ÍmØn

sfeØc
sfŘc
sfÀn
sfÐsi(n)

167.§ A mè, moÜ, moÐ, sè, soÜ, soÐ, oÙ simulók használatosak, ha a névmáson nincsen
nyomaték.
168.§ A táblázatbeli harmadik személyű névmások mellékmondatban, a főmondat
alanyára visszahatólag fordulnak elő.
169.§ A harmadik személyre vonatkoztatva bármely esetben használható az âkeØnoc 3
és a oÝtoc 3 mutatónévmás; alanyesetben kapcsolatosan még å dè ‘ő pedig’ és aÎtìc dè
‘ő (maga) pedig’ is használható.
170.§ A harmadik személyben, függő esetekben, rendesen az aÎtìc 3 névmás használatos.
171.§ Az aÎtìc 3 névmás jelentése nom.-ban, acc.-ban és dat.-ban, állítmányi szórendben (328.§) ‘ő maga, ők maguk’, pl. aÎtän tän lèonta ‘magát az oroszlánt’.
172.§ Az aÎtìc 3 névmás jelentése jelzői szórendben (326.§) ‘ugyanaz’.

Az összetett visszaható névmások
173.§ Az alanti visszaható névmások a személyes névmások és aÎtìc részben összeolvadt összetételei. A különböző nemű alakok eltérnek, kivéve a plur. gen.-t.
én magam
m.
f.
sg. acc.
gen.
dat.
pl. acc.

âmautìn
âmautoÜ
âmautÄ
ŹmŘc aÎtoÔc

-ăn
-ĺc
-ň
-Ĺc

te magad
m.
f.
s(e)autìn
s(e)autoÜ
s(e)autÄ
ÍmŘc aÎtoÔc

-ăn
-ĺc
-ň
-Ĺc

(ő) maga
m.
f.

áautìn, aÍtìn -ăn
áautoÜ, aÍtoÜ -ĺc
áautÄ, aÍtÄ
-ň
sfŘc aÎtoÔc,
-Ĺc
áautoÔc, aÍtoÔc -Ĺc
gen.
ŹmÀn aÎtÀn
ÍmÀn aÎtÀn
sfÀn aÎtÀn,
áautÀn, aÍtÀn
dat. ŹmØn aÎtoØc -aØc ÍmØn aÎtoØc -aØc sfisÐ(n) aÎtoØc -aØc
áautoØc, aÍtoØc -aØc

n.
-ì
-oÜ
-Ä
-Ĺ
-Ĺ

-oØc
-oØc

174.§ A második személyben seautìn vagy sautìn egyaránt lehetséges; a többi változatot kiírtuk.
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A kölcsönös névmás
175.§ Az Łlloc ‘más(ik)’ névmásnak önmagával való összetételéből származik Ćllălouc 3 ‘egymást’, melynek nincsen sg.-a és nom.-a, különben szabályos a ragozása.
A birtokos névmások
176.§ Ha a birtokos az első vagy a második nyelvtani személy, akkor a birtokviszony
nemcsak a személyes vagy a visszaható névmások gen.-ával fejezhető ki, hanem melléknévi jelzőként viselkedő birtokos névmásokkal is, melyek nemben, számban és esetben
egyeznek a birtokkal, pl. toÌc Ímetèrouc æfjalmoÔc ‘a ti szemeiteket’.
177.§ A birtokos névmások: âmìc 3 ‘az (én) . . . -om/-em, enyém’, sìc 3 ‘a (te) -od/-ed,
tiéd’, Źmèteroc 3 ‘a (mi). . . -unk/-ünk’, Ímèteroc 3 ‘a (ti). . . -tok/-tek’.
178.§ Harmadik személyben, visszaható értelemben s többnyire többes számú birtokos esetén használható a sfèteroc 3 ‘a saját. . . -uk/-ük; a saját . . . -a/-e’ névmás.
A mutató névmások
179.§ Közelre mutat íde, ąde, tìde és oÝtoc, aÕth, toÜto, távolra pedig âkeØnoc 3. A íde
névmás å Ź tì összetétele és eszerint is ragozódik; a oÝtoc látszólag hangzóilleszkedést
mutat; az âkeØnoc szabályos (166.§).
sg.
sg.
sg.
sg.

nom.
acc.
gen.
dat.

oÝtoc
toÜton
toÔtou
toÔtú

aÝth
taÔthn
taÔthc
taÔtù

toÜto
toÜto
toÔtou
toÔtú

pl.
pl.
pl.
pl.

nom. oÝtoi aÝtai
acc. toÔtouc taÔtac
gen.
←−− toÔtwn
dat. toÔtoic taÔtaic

taÜta
taÜta
−−→
toÔtoic

180.§ A mutatónévmások állítmányi szórendben (328.§) állnak.
181.§ A mutatónévmásokhoz nyomatékosítóul -’ffli járulhat: Jhramènhn toutonÐ ‘ezt
a Théramenést itt’. Ezen ún. iota demonstrativum előtt a rövid magánhangzó kiesik
(39.§).

Vonatkozó, kérdő és határozatlan névmások
182.§ A íc, ą, í ‘aki, ami, amely’ vonatkozó névmás semlegese „névmási” (166.§); a
többi vonatkozó névmás ragozása szabályos, a melléknevek szerint.
183.§ A főnévi kérdő és határozatlan névmások ragozása igen hasonló; a semleges sg.
nom. „névmási” jellegű.
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ki? mi?
m. f. n.
sg. nom. tÐc? tÐ?
acc. tÐna? tÐ?
gen.
tÐnoc?

valaki, valami
m.f.
n.
tÈc
tinĂ

tÈ
tÈ

tinäc
toÜ?
toÜ
dat.
tÐni?
tinÈ
tÄ?
tÄ
pl. nom. tÐnec? tÐna? tinàc tinĂ
Łtta
acc. tÐnac? tÐna? tinĂc tinĂ
Łtta
gen.
tÐnwn?
tinÀn
dat. tÐsi(n)?
tisÈ(n)

hogy ki/mi? aki/mi csak
m.
f.
n.
ístic
íntina
oÝtinoc
ítou
Åtini
ítú
oÑtinec

ątic
ąntina
ľstinoc

oÕstinac

Ľstinac

ŋtini
aÑtinec

í ti
í ti
oÝtinoc
ítou
Åtini
ítú
Ľtina
Ľtta
Ľtina
Ľtta

Ántinwn
oÙstisi(n) aÙstisi(n) oÙstisi(n)

184.§ A határozatlan névmásnak Łtta kivételével minden alakja simuló.
185.§ Egyéb fontos kérdő- és határozatlan névmások a 294. o.-on lévő táblázatban
találhatók.

3.12 Számnevek
186.§ A tőszámnevek közül az első négy ragozása:
egy
m. f.
nom.
acc.
gen.
dat.

eÙc
éna
ánìc
ánÐ

n.

kettő
m.=f.=n.

három
m. f. n.

négy
m. f.
n.

mÐa én
dÔo
treØc trÐa tèttarec tèttara
mÐan én
dÔo
treØc trÐa tèttarac tèttara
miŘc ánìc duoØn, duÀn
triÀn
tettĹrwn
miŤ ánÐ duoØn, dusÐ(n) trisÐ(n)
tèttarsi(n)

Az oÎdeÐc összetétel ragozását ld. Olv. 47.
187.§ A négynél nagyobb tőszámnevek közül csak a kétszáznál nem kisebb százzal
oszthatók ragozhatók, mégpedig az -a/o-tövű háromvégű melléknevek mintájára.
188.§ Az összes sorszámnév az -a/o-tövű háromvégű melléknevek mintájára ragozható.
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3.13 Összefoglaló táblázatok
Alpha és omikron tövűek
Ź
deÐlh
deÐlhn
deÐlhc
deÐlù
deØlai
deÐlac
deilÀn
deÐlaic

sg. nom.
acc.
gen.
dat.
plur. nom.
acc.
gen.
dat.
sg. voc. deÐlh

Ź
Ćrqă
Ćrqăn
Ćrqĺc
Ćrqň
ĆrqaÐ
ĆrqĹc
ĆrqÀn
ĆrqaØc

å
lìgoc
lìgon
lìgou
lìgú
lìgoi
lìgouc
lìgwn
lìgoic

(å)
mÀroc
mÀron
mÿrou
mÿrú
mÀroi
mÿrouc
mÿrwn
mÿroic

å
jumìc
jumìn
jumoÜ
jumÄ
jumoÐ
jumoÔc
jumÀn
jumoØc

Ćrqă

lìge

mÀre

jumè

Összevont és attikai omikron tövűek
å
noÜc
noÜn
noÜ
nÄ
noØ
noÜc
nÀn
noØn

tä
æstoÜn
æstoÜn
æstoÜ
æstÄ
æstŘ
æstŘ
æstÀn
æstoØc

sg. nom.
acc.
gen.
dat.
plur. nom.
acc.
gen.
dat.
sg. voc. noÜ æstoÜn

(å Ź)
eÖnouc
eÖnoun
eÖnou
eÖnú
eÞnoi
eÖnouc
eÖnwn
eÖnoic

(tä)
eÖnoun
eÖnoun
eÖnou
eÖnú
eÖnoa
eÖnoa
eÖnwn
eÖnoic

(å Ź)
Ñlewc
Ñlewn
Ñlew
Ñleú
Ñleú
Ñlewc
Ñlewn
Ñleúc

(tä)
Ñlewn
Ñlewn
Ñlew
Ñleú
Ñlea
Ñlea
Ñlewn
Ñleúc

eÖnoun Ñlewc Ñlewn

Zárhangú tövűek
sg. nom.
acc.
gen.
dat.
plur. nom.
acc.
gen.
dat.
sg. voc.

å
kărux
kăruka
kărukoc
kăruki
kărukec
kărukac
khrÔkwn
kăruxi

å
sfăx
sfĺka
sfhkìc
sfhkÐ
sfĺkec
sfĺkac
sfhkÀn
sfhxÐ

å
gÔy
gÔpa
gupìc
gupÐ
gÔpec
gÔpac
gupÀn
guyÐ

tä
sÀma
sÀma
sÿmatoc
sÿmati
sÿmata
sÿmata
sÿmatwn
sÿmasi

å
lèwn
lèonta
lèontoc
lèonti
lèontec
lèontac
leìntwn
lèousi

kărux

sfăx

gÔy

sÀma

lèon
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Szigma tövűek
sg. nom.
acc.
gen.
dat.
plur. nom.
acc.
gen.
dat.
sg. voc.

tä
Òqnoc
Òqnoc
Òqnouc
Òqnei
Òqnh
Òqnh
ÊqnÀn
Òqnesi(n)

(å Ź)
eÎeidăc
eÎeidĺ
eÎeidoÜc
eÎeideØ
eÎeideØc
eÎeideØc
eÎeidÀn
eÎeidèsi

(tä)
eÎeidèc
eÎeidèc
eÎeidoÜc
eÎeideØ
eÎeidĺ
eÎeidĺ
eÎeidÀn
eÎeidèsi

å
SwkrĹthc
SwkrĹth(n)
SwkrĹtouc
SwkrĹtei

å
Periklĺc
Periklèā
Periklèouc
PerikleØ

tä
gèrac
gèrac
gèrwc
gèrø
gèra
gèra
gerÀn
gèrasi(n)

Òqnoc

eÎeidèc

eÎeidèc

Sÿkratec

PerÐkleic

gèrac

å
ŞEllhn
ŞEllhna
ŞEllhnoc
ŞEllhni
ŞEllhnec
ŞEllhnac
<Ellănwn
ŞEllhsi

å
ûătwr
ûătora
ûătoroc
ûători
ûătorec
ûătorac
ûhtìrwn
ûătorsi

å
patăr
patèra
patrìc
patrÐ
patèrec
patèrac
patèrwn
patrĹsi

å
Ćnăr
Łndra
Ćndrìc
ĆndrÐ
Łndrec
Łndrac
ĆndrÀn
ĆndrĹsi

ŞEllhn

ûĺtor

pĹter

Łner

Folyékony hangú tövűek
å
daÐmwn
daÐmona
daÐmonoc
daÐmoni
daÐmonec
daÐmonac
daimìnwn
daÐmosi

sg. nom.
acc.
gen.
dat.
plur. nom.
acc.
gen.
dat.
sg. voc. daØmon

Félhangzó tövűek
å
îfic
îfin
îfewc
îfei
îfeic
îfeic
îfewn
îfesi

sg. nom.
acc.
gen.
dat.
plur. nom.
acc.
gen.
dat.
sg. voc. îfi

å
mÜc
mÜn
muìc
muÐ
mÔec
mÜc
muÀn
musÐ

åŹ
boÜc
boÜn
boìc
boÐ
bìec
boÜc
boÀn
boÜsi

Ź
naÜc
naÜn
neÿc
nhÐ
nĺec
naÜc
neÀn
nausÐ

(å)
ŹdÔc
ŹdÔn
Źdèoc
ŹdeØ
ŹdeØc
ŹdeØc
Źdèwn
Źdèsi

(tä)
ŹdÔ
ŹdÔ
Źdèoc
ŹdeØ
Źdèa
Źdèa
Źdèwn
Źdèsi

å
ÉppeÔc
Éppèffl
a
Éppèwc
ÉppeØ
ÉppeØc
ÉppeØc
Éppèwn
ÉppeÜsi

mÜ

boÜ

naÜ

ŹdÔ

ŹdÔ

ÉppeÜ
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3.14 Az igeragozásról általában
189.§ Akárcsak a névszónak, az igének is háromféle száma lehet: egyes, kettős és többes (de a kettős szám itt is ritka, és alakjai nem mindig különülnek el). A görög is
megkülönbözteti a három személyt (de a kettős szám alakjai nem mindig különülnek
el). A három igenem az activum (cselekvő), a medium és a passivum (szenvedő).
190.§ A cselekvő igenem használata olyan, mint a magyarban. A medium általánosságban azt hangsúlyozza, hogy az alany érintett a tényállásban, vagy hogy tárgy nem
érintett benne (408.§). A szenvedő alakok használata a görögben kiterjedtebb mint a
magyarban (416.§).
191.§ A többi igei kategória nem csoportosítható homogén dimenziókba, azonban ha
az egy-egy igenembe tartozó alakokat a síkon kétdimenziós táblázatba szeretnénk rendezni, ez a következőképp tehető meg:

imperfectum
futurum
aoristos
perfectum

praesens praeteritum coniunc- opta- impera- infini- participium
tivus
tivus tivus
tivus
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
+
–
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

192.§ A táblázatban „+” jelöli, ha az illető két kategória kombinálható, „–” pedig, ha
nem. A kombinálhatóság mindhárom igenemben azonos, kivéve, hogy a perfectumnak
activumban nincsen imperativusa.
193.§ A latinhoz képest újdonság az ao. és az opt., s föltűnő, hogy a futurum nem
ugyanabba a dimenzióba tartozik, mint a praesens és a praeteritum. A tempusok, modusok és „actiók” viszonya más mint a latinban, vagyis a latinból vett terminusok jelentése is más a görög igére alkalmazva.
194.§ A vízszintesen fölsorolt kategóriák közül az első kettőt az indicativus tempusainak nevezik, s így négy módról beszélnek: indicativus, coniunctivus, optativus és
imperativus. Tág értelemben modusnak vagy tempus-modusnak nevezhetjük a megfelelő igei dimenziót, akár még az igeneveket is beleértve.
195.§ A függőlegesen fölsorolt kategóriákkal kapcsolatban az actio és az aspectus terminust, vagy ezek valamely változatát használják. Az aspectus (a tényállásnak a kontextustól függő szemlélete) szempontjából az egyik csoportot egyedül az ao. alkotja, mely
az eseményt teljességében (kezdet–vég) ragadja meg, vagyis befejezettnek vagy perfektívnek is nevezhető. Mint folyót ábrázolja a tényállást az imperfectum, mely tehát folyamatosnak vagy imperfektívnek is nevezhető. Aspectus szempontjából imperfektív a
perfectum is, mely a görögben a cselekvés következtében beállt állapotot jelöl (hasonlóan a latin pf. logicumhoz). A szűkebb értelemben vett imperfectumtól az különbözteti
meg, hogy jelöli a tényállásnak azt az objektív jellemzőjét is, hogy az állapot valamilyen
eseménynek a következménye. Végül, a futurum a jövőbeli tényállást jelöli; aspectus
szempontjából eredetileg szintén imperfektív volt, de a görögben e szempontból már
semleges (vagyis jelöletlen). Mindezen kategóriák dimenzióját általánosságban az actio névvel illetjük, anélkül hogy e terminusnak egyéb értelmet tulajdonítanánk, hiszen
inhomogén kategóriákat fog össze.
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196.§ Az imperfecta és a perfecta actiónak egyaránt van praesense és praeterituma; a
futurumot és az aoristost néha egy instans actióba foglalják össze, azonban ez a szóhasználat az előbbiek szerint inkább megtévesztő.
197.§ A főnévi és a melléknévi igenéven kívül a görög igének kétféle adiectivum verbaléja is lehet, mely az ige tövéből képzett, egyik igei dimenzióhoz sem kötődő melléknév.
198.§ A medium és a passivum csak a futurumban és az aoristosban különbözik, másutt medio-passivumként is említjük. A futurum passivi mediális, az aoristos passivi
pedig aktív végződéseket kap.
199.§ Az álszenvedő igéket attól függően, hogy aoristosuk milyen, a deponentia medialia vagy a deponentia passiva csoportba soroljuk; a futurumuk általában mediális.
200.§ Az imperativusnak nincsenek első személyei; alkalmasint használható a coniunctivus hortativus (441.§).
201.§ Indicativusban a két praeteritum és az aoristos ún. augmentumot kap, mely az
igető elé kerül.
202.§ Sok ige esetében a különféle alakokat lényegesen különböző tövekből kell képezni, ezért a görög igének hat, egyes szám első személyű szótári alakja lehet: a praesens
imperfectum activi, a futurum activi, az aoristos activi, a praesens perfectum activi, a
praesens perfectum medio-passivi és az aoristos passivi; hetedikként említhető a -tìc
végű (vagy ha ilyen nincs, akkor a -tèoc végű) adiectivum verbale.
203.§ Az igék többségének első szótári alakja -w-ra vagy -omai-ra végződik, ezek ragozása az imperfecta actioban kötőhangzós avagy thematikus; a többiek -mi-re (vagy ha
álszenvedő, akkor például -amai-ra) végződnek, s ipf. actiójuk kötőhangzó nélküli avagy
athematikus.
204.§ Tágabb értelemben -w-végűeknek mondjuk az -w-ra vagy -omai-ra végződő igéket, sőt ide tartozik néhány sing. 3.-ban személytelenül használt ige, mint deØ, Õei; az
athematikus imperfectumú igéket pedig -mi-végűeknek mondjuk.
205.§ Az aoristos A. és M., a perfectum A. és az ao. és futurum P. képzése több típusba
sorolható, melyeket a gyenge ill. erős jelzővel illetünk. A gyenge alakokra jellemző egy
olyan képzőelem (-s-, -k- ill. -j-), mely nincs meg az erős alakokban.
206.§ A coniunctivust általában hosszú kötőhangzó jellemzi mind a thematikus, mind
az athematikus ragozásban.
207.§ Az optativus módjele -i-, -ih- vagy megrövidülve -ie-.

Személyragok
208.§ A praesensek és a futurum ragjait priméreknek is, a praeteritumokéit és az aoristoséit pedig szekundéreknek is nevezzük. A coniunctivus primér, az optativus pedig
szekundér személyragokat kap.
209.§ Az alanti táblázat összefoglalja a ragsorokat, figyelmen kívül hagyva néhány különösséget.

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 227 — #227

i

i

227

Alaktan: az igeragozás

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

primér

Activum
szekundér imperat.

Medium
primér szekundér imperat.

-w -mi -a
-ic -s(i)
-i -ti -si -(n)
-men
-te
-nti -(n)si(n)

-n -a
-c
-∅ -(n)
-men
-te
-n -san

-mai
-(s)ai
-tai
-meja
-sje
-ntai

ŕ
-ji -c -∅
-tw
ŕ
-te
-ntwn -twsan

-mhn
(s)o
-to
-meja
-sje
-nto

ŕ
(s)o
-sjw
ŕ
-sje
-sjw(sa)n

210.§ Az -w végű igék egyesszámú primér végződéseiben nem különíthetők tisztán el
a kötőhangzók, s a többes harmadik személyben a -si előtti n pótlónyújtással ki szokott
esni. Az optativus néhány sg.1. alakja -mi ragot kap.
211.§ Az aktív praes. perfectum és gyönge aoristos végződései egyesszámban -a -ac e(n). Ugyanezen végződéseket kapja három rendhagyó ige ao.-a, úgymint êdwka, êjhka
és ľka. Ezen alakokat alpha-thematikusaknak is nevezik, de megjegyzendő, hogy a 3.
személyben nincs alpha.
212.§ A plur.-ban az alpha-thematikus szekundér végződések -amen, -ate, -an (gyönge
ao.), a primér végződések -amen, -ate, -āsi(n) (praes. pf.). A három rendhagyó ige athematikusan képezi az ao. többesét.
213.§ Néhány sg. 2. ragja -(s)ja: oÚsja, łsja, êfhsja.
214.§ Az sg. 2. imperativus végződése a gyenge aoristosban aktív -son és mediális -sai.
215.§ Az aktív infinitivusok végződése -en, -nai, a gyenge aoristosban -sai; a mediopasszívaké -sjai.
216.§ A participiumok mind háromvégűek, aktívumban hímnemben és semlegesben
-nt- tövűek, kivéve a perfectumot, ahol -ot- a tő; a nőnem -sa végű és az alpha impurum csoport szerint ragozódik, kivéve a pf.-ot, ahol -uØa végű és így tiszta alphás.
Medio-passivumban minden participium végződése -menoc, -mènh, -menon.
217.§ Az igeragozásban a hangsúly többnyire a lehető legelőrébb van; a szóvégi -ai,
-oi csak az optativusban számít hosszúnak. Nem mehet azonban előbbre, mint a prefixum utolsó szótagja (beleértve az augmentum temporale-t és a perfecta reduplicatio
„temporalis”-t is): Ćpìdoc, perÐjec, katèsqe, Ćpĺgon, Ćnĺgmai.
218.§ A „lehető legelőrébb” szabály alól további kivételek a mi-végű igék között is vannak.
219.§ A kötőhangzót hangsúlyozza a (kötőhangzós) erős aoristos néhány alakja, ld.
293.
220.§ A -nai, -sai végű infinitivusok másodékesek.
221.§ A participiumok hangsúlya – miként a mellékneveké – lehetőleg a hímnemű
egyes alanyesetet követi; itt a part. perf. activi végéles, a part. perf. medii pedig másodékes.
222.§ Az adiectiva verbalia hangsúlya -tìc, -tèoc.

Ragozási típusok
223.§ A föntiek szerint tehát háromféle ragozási típus létezik: athematikus, thematikus (e/o kötőhangzóval) és alpha-thematikus.
224.§ Az athematikus típus szerint ragoztatik:
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a) a -mi végű igék imperfectuma (bizonyos kivételekkel)
b) néhány ige kötőhangzó nélküli erős ao.-a (êsthn, êbhn stb.)
c) a perf. A. infinitivusa és participiuma
d) néhány rendhagyó perf. A. (éstamen, tèjnamen, oÚda) szinte összes alakja, köztük
kivételesen létező imperativusa (vö. § 306)
e) a perf. M–P. összes alakja
f ) az ao. P. összes alakja.
225.§ A thematikus típus szerint ragoztatik:
a) az -w végű igék imperfecta actiója
b) a thematikus erős ao. minden alakja
c) minden coniunctivusi alak
d) a futurum minden alakja
e) a -numi végű igék és eÚmi ipf.-ának optativusa
f ) a szintetikus pf. A. opt.-a (pepaideÔkoimi)
g) az žn és az Êÿn participiumok (de a hangsúlyuk az athematikusok szerint;
ide tartozik az elárvult ákÿn is).
226.§ Az alpha-thematikus típus szerint ragoztatik:
a) a szigmatikus avagy gyenge ao., kivéve a coni.-t és az imperat. A. S. 2.-t
b) a ritka aszigmatikus alpha-thematikus ao. (eÚpa, ćnegka, êqea)
c) az említett (§211) három ige ao. indicat. A. sg.-a
d) a pr. perf. A. (amely tulajdonképpen a praet. pf. A.-nek is alapja volt).
227.§ Az athematikus ragozású alakoknak van néhány közös vonása, melyekben eltérnek a thematikus ragozás szabályaitól:
228.§ Az aktív part. m. sg. nom.-a szigmatikus és végéles. Ragozása során általában
a -nt- előtti magánhangzó-rövidülés, s a pótlónyújtás szabályai érvényesülnek (didoÔc,
gnoÔc, stĹc, lujeÐc). A part. perf. A. sima -t- tövű, de a m. sg. N. még nyújtást is kap
(lelukÿc).
229.§ Az -w végű igék ragozásától eltérő aktív személyragok a praesensben sg.1. -mi,
2. -c, 3. -si(n), pl. 3. -āsi(n), a praet.-ban pl. 3. többnyire -san.
230.§ Az aktív inf. képzője másodhangsúlyos -nai.
231.§ Az athematikus képzésű optativusban a hangsúly a módjelen van (didoØen, lujeØen, viszont thematikus deiknÔoien). Hasonló ezek összevont coniunctivusa (didÀsi,
lujÀsi, viszont összevonatlan deiknÔwsi).
232.§ Az előző szabály alól medium beli kivételek a „kisebb” -hmi, -amai végű igék
(vagyis Ñsthmi kivételével az összes: dÔnwmai, dÔnaito, ænÐnaito, pÐmplaito, krèmaito),
valamint a „kisebb” mediális ao.-ok (prÐaito, înaito).
233.§ Az igekötős igék hangsúlya általában olyan, mint az alapigéké (coni.-ban és
opt.-ban már az előző pont szerint is, az igeneveknél pl. Ćpodìsjai, kaj(-)ĺsjai, katakeØsjai, par-ÿn, Ćp-iÿn, Ćpo-bĹc, meta-stĺnai), csak az indicativusban és az imperativusban vonható előre (pĹreimi, Ćpìfhmi, Ípìkeimai, kĹjhmai, pĹrisji, Łpiji, kĹjhso,
Ćpìdoc, metĹ-sthji).

Az augmentum
234.§ A múlt idők (praeteritum imperfectum, aoristos, praeteritum perfectum) személyragos, kijelentő módú alakjai az igető elején (az esetleges igekötő és az esetleges
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reduplicatio között) augmentumot kapnak.
235.§ Mássalhangzóval kezdődő tövek szótagos augmentumot (augmentum syllabicum) kapnak, azaz egy â- praefixumot. A szókezdő û-t az augmentum után meg kell
kettőzni.
236.§ A magánhangzóval kezdődő igék időbeli augmentum temporalet kapnak, azaz
általában megnyúlik a kezdőmagánhangzó.
tőkezdet a e h o w i u ai ø au oi ou ei
eu
augmentálva h h h w w i u ù ù hu ú ou ei ù hu eu
237.§ A két utolsó esetben ingadozik az augmentálás. Az augmentálás során a hehezetesség jellege nem változik.
238.§ A fönti szabályoktól többféle eltérés is előfordul. Négy ige Ž-val is augmentálható: jèlw, boÔlomai, dÔnamai, mèllw.
239.§ Néhány ige az e-t nem h-ba, hanem ei-be augmentálja. (Nem ebbe a csoportba
tartozik az eÚpon ao., melynek inf.-a eÊpeØn.)
240.§ További rendhagyóságot mutat årĹw és ĆnoÐgw. Az utóbbi ige egyike azoknak,
melyek az igekötőn (is) kaphatnak augmentumot (ekkor a fönti Igeszótárban a kötőjelet
zárójelbe tesszük).
pr. ipf.

praet. ipf.

ao. ind.

âĹw→ eÀ
élkw
épomai
ástiĹw→ ástiÀ
êqw
(aÉrèw)
årĹw→ årÀ
Ćn(-)oÐgw

eÒwn
eÙlkon
eÉpìmhn
eÉstÐwn
eÚqon

eÒasa
eÑlkusa
áspìmhn
eÉstÐasa
êsqon
eÙlon
eÚdon
Ćnèúxa
ćnoixa
ŽmfÐesa
kajeØsa

Ćmfiènnumi
kajèzomai
kajeÔdw
Ñhmi, ĆfÐhmi

áÿrwn
Ćnèúgon
ćnoigon

âkajezìmhn
âkĹjeudon
kajhÜdon
Ñein
ľka, eÙmen

ao. inf.

ao. P.

ao. P. inf.

âŘsai
eÊĹjhn
âajĺnai
álkÔsai eÉlkÔsjhn álkusjĺnai
(á)spèsjai
ástiŘsai eÉstiĹjhn
ástiajĺnai
sqeØn
âsqèjhn
(sqejĺnai)
áleØn
ÊdeØn
ĆnoØxai Ćneĳqjhn Ćnoiqjĺnai
ŽnoÐqjhn
Ćmfièsai Žmfièsjhn (Ćmfiesjĺnai)

eÙnai

eÑjhn

ájĺnai

241.§ Az akciórendszerbe illeszkedő igealakok tehát a következő elemeket tartalmazhatják, éspedig a következő sorrendben: igekötő(k)–augmentum–reduplicatio–gyök
(benne esetleg infixum)–akcióhoz kötődő tőképző–kötőhangzó–módjel–személyrag
(vagy az utóbbi kettő helyett igenévképző).

Az igekötők és a tő
242.§ Az igekötők és a tő találkozásakor az igekötő vége módosulhat az általános hangtani szabályok szerint, azaz elveszítheti végmagánhangzóját (peri-, pro- és ritkán Ćmfikivételével) vagy hasonulhat végmássalhangzója.
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243.§ Ez az augmentált (vagy reduplikált) tőre is érvényes, így az első szótári alakhoz
képest megváltozhat az igekötő alakja. Például:
ps. ipf. âkstra- âmba- âggrapraet. i. âxestra- âneba- ânegra244.§ Az egyes igék a különféle actiókban más-más módon képezhetik a tövüket. A
helyzet tehát némiképp hasonló a latinhoz, ahol az imperfecta actio alapján négy coniugatiót különítenek el, de ezektől a perfectum-tő képzése általában független: azonos coniugatióhoz tartozó igék is képezhetik egymástól eltérően a perfectum-tövüket
(laudavi, dedi, domui), s különböző coniugatióhoz tartozók is képezhetik hasonlóan
(domui, habui, gemui).
245.§ Szintén eltérő lehet a M-P. perf. és az ao. P. képzése. Az igék a tő vége szerint
több csoportba oszthatók, melyeknek közös vonásaik vannak. Néhány példa:
ps. ipf.
paideÔ-w
timĹ-w
leÐp-w dÐdwmi deÐknumi
futurum paideÔ-s-w timă-s-w
leÐy-w dÿsw
deÐxw
aoristos A. âpaÐdeu-s-a âtÐmh-s-a
êlip-on êdwka
êdeixa
perf. A. pepaÐdeu-k-a tetÐmh-k-a lèloip-a dèdwka dèdeiqa
perf. M-P. pepaÐdeu-mai tetÐmh-mai lèleim-mai dèdomai dèdeigmai
aor. P. âpaideÔ-jh-n âtimă-jh-n âleÐf-jh-n âdìjhn âdeÐqjhn
puszta tő
paideutimhleipdwdeik246.§ A különféle actió-tövek alapjául egy azokból több-kevesebb sikerrel elvonható
ún. puszta igető szolgált, mely ritkán azonos az ipf. tővel, mint például a paideÔw esetében. A bonyolult képzési folyamatok helyett (az -À végű futurumok és a -smai végű
perf. M–P. kivételével) elégséges a szótári alakok ismerete; ezeknek pontosan ez a szerepük.
247.§ Mindazonáltal a szótári alakok megértéséhez és megjegyzéséhez segítségül lehet
a puszta igető és főleg véghangzójának ismerete. E szempontból megkülönböztetünk
magánhangzós (ideértve az -u-diphthongusokat is, [1]–[4] csoportok az Igeszótárban,
verba vocalia) és mássalhangzós töveket.
magánhangzós tövek
perf.
pf. M.

tő praes.

fut.

ao.

eu
ū
h
ā
h
w

paideÔsw
’usw
Édrffl
timăsw
’
peirasw
ffl
Ćdikăsw
dhlÿsw

âpaÐdeusa
Ñdrūsa
âtÐmhsa
âpeÐrāsa
ŽdÐkhsa
âdălwsa

paideÔw
ÉdrÔw
timĹw
peirĹw
Ćdikèw
dhlìw

pepaÐdeuka
Ñdrūka
tetÐmhka
pepeÐrāka
ŽdÐkhka
dedălwka

pepaÐdeumai
Ñdrūmai
tetÐmhmai
pepeÐrāmai
ŽdÐkhmai
dedălwmai

ao. P.

adj. verb.

âpaideÔjhn
Édr’fflujhn
âtimăjhn
’ffl
âpeirajhn
Ždikăjhn
âdhlÿjhn

paideutìc
Édrūtìc
timhtìc
peirātìc
Ćdikhtìc
dhlwtìc

248.§ A mássalhangzós tövek egyik csoportja zárhangra vagy némahangra, a másik
folyékonyhangra (l m n r) végződik.
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249.§ A zárhangokon belül a képzés helye szerint megkülönböztetünk ajak- vagy P(p b f), fog- vagy T- (t d j) és torok- vagy K-hangokat (k g q).

foghangú avagy T-tövek
perf.
pf. M.

tő praes.

fut.

ao.

t
d
d
j

plĹsw
ænomĹsw
âlpiÀ
peÐsw

êplasa
šnìmasa
ćlpisa
êpeisa

plĹttw
ænomĹzw
âlpÐzw
peÐjw

tő praes. fut.

pèplaka
šnìmaka
ćlpika
pèpeika
pèpoija

pèplasmai
šnìmasmai
ćlpismai
pèpeismai

ajakhangú avagy P-tövek
ao.
perf.
pf. M.

ao. P.

adj. verb.

âplĹsjhn
šnomĹsjhn
ŽlpÐsjhn
âpeÐsjhn

plastìc
ænomastìc
âlpistìc
peistèon
pistìc

ao. P.

adj. verb.

p leÐpw leÐyw êlipon lèloipa lèleimmai âleÐfjhn
b trÐbw trÐyw êtriya tètrifa tètrimmai âtrÐbhn triptìc
f grĹfw grĹyw êgraya gègrafa gègrammai âgrĹfhn graptìc

tő praes.

fut.

torokhangú avagy K-tövek
ao.
perf.
pf. M.

k
g
g
q

deÐxw
prĹxw
zeÔxw
teÔxomai

êdeixa dèdeiqa
êpraxa pèpraqa
êzeuxa
êtuqon tetÔqhka

deÐknumi
prĹttw
zeÔgnūmi
tugqĹnw

dèdeigmai
pèpragmai
êzeugmai
(tèteugmai)

ao. P.

âdeÐqjhn deiktìc
âprĹqjhn prāktìc
âzÔghn
(âtÔqjhn)

adj. verb.

250.§ Csökevényes a -s-tövű igék csoportja; ragozásuk a perf. M–P.-ben a többi foghangú tőével azonos.

-s-tövek

tő praes.

fut.

ao.

perf.

pf. M.

ao. P.

adj. verb.

s telèw
telÀ âtèlesa tetèleka tetèlesmai âtelèsjhn telestèoc
s Ćmfi(-)ènnumi ĆmfiÀ ŽmfÐesa
ŽmfÐesmai

251.§ A folyékonyhangra végződő tövek közül a l- és a r-tövek esetében a tővég nem
szenved módosulást; a n-tövekre ld. §54 skk.; m-tövek esetében nem fordul elő mássalhangzók találkozása.
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folyékonyhangú tövek
perf.
pf. M.

tő praes.

fut.

ao.

l
r
n
n
n
m
m

ĆggelÀ
sperÀ
shmanÀ
kranÀ
aÊsqunÀ
nemÀ
temÀ

ćggeila
êspeira
âsămhna
êkrāna
ęsqūna
êneima
êtemon

Ćggèllw
speÐrw
shmaÐnw
kraÐnw
aÊsqÔnw
nèmw
tèmnw

ćggelka
ćggelmai
êsparka
êsparmai
sesămagka sesămasmai
kèkrasmai
ęsqugka
nenèmhka
nenèmhmai
tètmhka
tètmhmai

ao. P.

adj. verb.

Žggèljhn
âspĹrhn
âshmĹnjhn
âkrĹnjhn
đsqÔnjhn
ânemăjhn
âtmăjhn

Ćggeltìc
spartìc
shmantìc
krantìc
aÊsquntìc
nemhtèoc
tmhtìc

3.15 Az imperfecta actio
252.§ Mint láttuk, itt az igék két csoportra avagy coniugatióra oszlanak, a thematikus
és az athematikus igékére.

Az -w, -omai végű igék ragozása
253.§ Az első szótári alak -w vagy -omai végződésének levágása után az imperfectum
tövet kapjuk. Ebből az ipf. tőből képeztetnek az ipf. actio alakjai, azaz a praesens, a
praeteritum, a coniunctivus, az optativus, az imperativus és az igenevek.
254.§ A tő és a személyragok ill. igenévképzők közötti kötőhangzó m, n és az opt. i-ja
előtt o, a t és a magánhangzók között gyakran kieső s ill. c előtt pedig e.
255.§ Az inf. activi képzője a kötőhangzóval -ein-be vonatik össze. Úgyszintén szabályos a mediális egyes 2. személyekben az összevonás a s kiesése után.
256.§ A part. activi hímnemben és semlegesben a -nt- tövek szerint ragozódik; semlegese a hímnevet követve másodékes.
257.§ A medialis sg. 2. thematikus primér végződése ind.-ban főleg bizonyos igéknél
-ù mellett -ei is lehet: boÔlei, oÒei, hasonlóképp fut. îyei.

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

praes.

praet.

activum
coni. opt.

lÔw
lÔeic
lÔei
lÔomen
lÔete
lÔousi(n)

êluon
êluec
êlue(n)
âlÔomen
âlÔete
êluon

lÔw
lÔùc
lÔù
lÔwmen
lÔhte
lÔwsi

lÔoimi
lÔoic
lÔoi
lÔoimen
lÔoite
lÔoien

imper.

inf.

pt.

lÔwn
(lÔontoc)
lÔein lÔousa
(luoÔshc)
lÔete
lÜon
luìntwn
(lÔontoc)
lÜe
luètw

258.§ A táblázatokban kerek zárójelben az opcionális mozgó nű, valamint a participiumok genitivusa áll.
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sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

praes.

praet.

medio-passivum
coni.
opt.
imper.

lÔomai
lÔù (-ei)
lÔetai
luìmeja
lÔesje
lÔontai

âluìmhn
âlÔou
âlÔeto
âluìmeja
âlÔesje
âlÔonto

lÔwmai
lÔù
lÔhtai
luÿmeja
lÔhsje
lÔwntai

luoÐmhn
lÔoio
lÔoito
luoÐmeja
lÔoisje
lÔointo

inf.

pt.

luìmenoc
lÔou
(luomènou)
luèsjw lÔesjai luomènh
(luomènhc)
lÔesje
luìmenon
luèsjwn
(luomènou)

verba contracta
259.§ A szótárban -Ĺw, -èw, -ìw ill. -Ĺomai, -èomai, -ìomai végű igék a találkozó magánhangzókat az általános szabályok (ld. §37 sk.) szerint összevonják. Ezen igéket a
fönti Igeszótárban a [2], [3] és [4] csoportba soroljuk.
260.§ Külön megjegyzendő az aktív infinitivus, mely az -Ĺw, -ìw végűeknél nem tartalmaz i-t, azaz -Řn, -oÜn végződésű.
261.§ Sajátos az aktív opt. egyesszáma, mely a hosszabb -ih- jelet tartalmazza, s a sg.
1. a szabályos -n személyragot kapja (ún. attikai képzés).

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

praes.

praet.

activum
coni.
opt.

timÀ
timŤc
timŤ
timÀmen
timŘte
timÀsi(n)

âtÐmwn
âtÐmāc
âtÐma
âtimÀmen
âtimŘte
âtÐmwn

timÀ
timŤc
timŤ
timÀmen
timŘte
timÀsi

timĳhn
timĳhc
timĳh
timÄmen
timÄte
timÄen

praes.

praet.

medio-passivum
coni.
opt.

timÀmai
timŤ
timŘtai
timÿmeja
timŘsje
timÀntai

âtimÿmhn
âtimÀ
âtimŘto
âtimÿmeja
âtimŘsje
âtimÀnto

timÀmai
timŤ
timŘtai
timÿmeja
timŘsje
timÀntai

imper.

inf.

pt.

timÀn
(timÀntoc)
timŘn timÀsa
(timÿshc)
timŘte
timÀn
timÿntwn
(timÀntoc)
tÐmā
’ffl
timatw

timĳmhn
timÄo
timÄto
timĳmeja
timÄsje
timÄnto

imper.

inf.

pt.

timÿmenoc
(-wmènou)
timŘ- timwmènh
sjai (-wmènhc)
timŘsje
timÿmenon
’
timasjwn
ffl
(-wmènou)
timÀ
timĹsjw

262.§ Néhány a-tövű ige, pl. zĹw és qrĹomai a helyett h-ba von össze. Így zňc zň zĺte
êzhc zĺn, ill. qrň qrĺtai âqrĺto.
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sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

praes.

praet.

activum
coni.
opt.

imper.

zhtÀ
zhteØc
zhteØ
zhtoÜmen
zhteØte
zhtoÜsi(n)

êzătoun
âzăteic
âzătei
âzhtoÜmen
âzhteØte
âzătoun

zhtÀ
zhtňc
zhtň
zhtÀmen
zhtĺte
zhtÀsi(n)

zhtÀn
zătei
(-oÜntoc)
zhteÐtw
zh- zhtoÜsa
teØn (-oÔshc)
zhteØte
zhtoÜn
zhtoÔntwn
(-oÜntoc)

zhtoÐhn
zhtoÐhc
zhtoÐh
zhtoØmen
zhtoØte
zhtoØen

praes.

praet.

medio-passivum
coni.
opt.

zhtoÜmai
zhtň (-eØ)
zhteØtai
zhtoÔmeja
zhteØsje
zhtoÜntai

âzhtoÔmhn
âzhtoÜ
âzhteØto
âzhtoÔmeja
âzhteØsje
âzhtoÜnto

zhtÀmai
zhtň
zhtĺtai
zhtÿmeja
zhtĺsje
zhtÀntai

zhtoÐmhn
zhtoØo
zhtoØto
zhtoÐmeja
zhtoØsje
zhtoØnto

inf. pt.

imper.

inf. pt.

zhtoÔmenoc
zhtoÜ
zh- (-oumènou)
zhteÐsjw teØ- zhtoumènh
sjai (-oumènhc)
zhteØsje
zhtoÔmenon
zhteÐsjwn
(-oumènou)

263.§ Az egyszótagú -e-tövek csak az ei-be való összevonást tűrik. Tehát plèw pleØc
pleØ, de plèomen êpleon.

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

praes.

praet.

activum
coni.
opt.

dhlÀ
dhloØc
dhloØ
dhloÜmen
dhloÜte
dhloÜsi(n)

êdăloun
âdălouc
âdălou
âdhloÜmen
âdhloÜte
âdăloun

dhlÀ
dhloØc
dhloØ
dhlÀmen
dhlÀte
dhlÀsi(n)

dhloÐhn
dhloÐhc
dhloÐh
dhloØmen
dhloØte
dhloØen

praes.

praet.

medio-passivum
coni.
opt.

dhloÜmai
dhloØ
dhloÜtai
dhloÔmeja
dhloÜsje
dhloÜntai

âdhloÔmhn
âdhloÜ
âdhloÜto
âdhloÔmeja
âdhloÜsje
âdhloÜnto

dhlÀmai
dhloØ
dhlÀtai
dhlÿmeja
dhlÀsje
dhlÀntai

dhloÐmhn
dhloØo
dhloØto
dhloÐmeja
dhloØsje
dhloØnto

imper.

inf. pt.

dhlÀn
dălou
(-oÜntoc)
dhloÔtw dh- dhloÜsa
loÜn (-oÔshc)
dhloÜte
dhloÜn
dhloÔntwn
(-oÜntoc)

imper.

inf. pt.

dhloÔmenoc
dhloÜ
dh- (-oumènou)
dhloÔsjw loÜ- dhloumènh
sjai (-oumènhc)
dhloÜsje
dhloÔmenon
dhloÔsjwn
(-oumènou)

A -mi végű igék ragozása
264.§ Az athematikus igék végződése M–P.-ban -amai, -emai vagy -numai. Egyedülálló
a dÐdomai, kĹjhmai és keØmai alakok végződése.
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265.§ Az athematikus igék imperf.-tövének véghangzója csak a praes. és praet. indicat. A. sg.-ában valamint az imperat. S. 2. A.-ben hosszú; bizonyos alakokban a hosszú
magánhangzó helyett diphthongus áll.
266.§ A többi alakban az ipf. tő véghangzója rövid, kivéve az említett kĹjhmai és
keØmai igéket.
267.§ A part. imperf. A. ragozása során a pótlónyújtás szabályai érvényesülnek, s a m.
sg. nom. szigmatikus és végéles.
268.§ Az -w végű igék ragozásától eltérő aktív személyragok a praesensben sg.1. -mi,
2. -c, 3. -si(n), pl. 3. -āsi(n), a praet.-ban pl. 3. -san.
269.§ Az aktív inf. képzője másodhangsúlyos -nai.
270.§ A hangsúlyozási főszabályoktól (217.§) való eltérések a személyragos igealakokban:
a) Az athematikus képzésű optativusban a hangsúly a módjelen van (didoØen, lujeØen,
viszont thematikus deiknÔoien). Hasonló ezek összevont coniunctivusa (didÀsi, lujÀsi,
viszont összevonatlan deiknÔwsi);
b) az igekötős igék hangsúlya általában olyan, mint az alapigéké (kaj(-)ĺsjai, katakeØsjai, par-ÿn, Ćp-iÿn), csak az indicativusban és az imperativusban vonható előre
(pĹreimi, Ćpìfhmi, Ípìkeimai, kĹjhmai, pĹrisji, Łpiji, kĹjhso).
271.§ Igen hasonló négy gyakori imperfecta-reduplicatiós ige (az ún. nagy igék) ragozása:

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

praes.

praet.

activum
coni.
opt.

dÐdwmi
dÐdwc
dÐdwsi(n)
dÐdomen
dÐdote
didìāsi(n)

âdÐdoun
âdÐdouc
âdÐdou
âdÐdomen
âdÐdote
âdÐdosan

didÀ
didÄc
didÄ
didÀmen
didÀte
didÀsi(n)

didoÐhn
didoÐhc
didoÐh
didoØmen
didoØte
didoØen

imper.

didoÔc
dÐdou
(didìntoc)
didìtw didìnai didoÜsa
(didoÔshc)
dÐdote
didìn
didìntwn
(didìntoc)

praes.

praet.

medio-passivum
coni.
opt.
imper.

dÐdomai
dÐdosai
dÐdotai
didìmeja
dÐdosje
dÐdontai

âdidìmhn
âdÐdoso
âdÐdoto
âdidìmeja
âdÐdosje
âdÐdonto

didÀmai
didÄ
didÀtai
didÿmeja
didÀsje
didÀntai

didoÐmhn
didoØo
didoØto
didoÐmeja
didoØsje
didoØnto

inf.

inf.

pt.

pt.

didìmenoc
(didomènou)
dÐdo- didomènh
sjai (didomènhc)
dÐdosje
didìmenon
didìsjwsan
(didomènou)
dÐdoso
didìsjw
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sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

activum
opt.

praes.

praet.

coni.

tÐjhmi
tÐjhc
tÐjhsi(n)
tÐjemen
tÐjete
tijèasi(n)

âtÐjhn
âtÐjeic
âtÐjei
âtÐjemen
âtÐjete
âtÐjesan

tijÀ
tijňc
tijň
tijÀmen
tijĺte
tijÀsi(n)

imper.

tijeÐhn
tijeÐhc
tijeÐh
tijeØmen
tijeØte
tijeØen

praes.

praet.

tÐjemai
tÐjesai
tÐjetai
tijèmeja
tÐjesje
tÐjentai

âtijèmhn
âtÐjeso
âtÐjeto
âtijèmeja
âtÐjesje
âtÐjento

tijÀmai
tijň
tijĺtai
tijÿmeja
tijĺsje
tijÀntai

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

inf.

pt.

tijèmenoc
(tijemènou)
tÐjesjai tijemènh
(tijemènhc)
tÐjesje
tijèmenon
tijèsjwn
(tijemènou)
tÐjeso
tijèsjw

activum
praes. praet. coni. opt.

imper. inf.

Ñhmi
Ñhc
Ñhsi(n)
Ñemen
Ñete
ÉŘsi(n)

ÉeÐc
Ñei
(Éèntoc)
Éètw
Éènai ÉeØsa
(ÉeÐshc)
Ñete
Éèn
Éèntwn
(Éèntoc)

Ñein
Ñeic
Ñei
Ñemen
Ñete
Ñesan

ÉÀ
Éňc
Éň
ÉÀmen
Éĺte
ÉÀsi

ÉeÐhn
ÉeÐhc
ÉeÐh
ÉeØmen
ÉeØte
ÉeØen

medio-passivum
praes. praet. coni. opt.
imper. inf.
sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

pt.

tijeÐc
tÐjei
(tijèntoc)
tijètw tijènai tijeØsa
(tijeÐshc)
tÐjete
tijèn
tijèntwn
(tijèntoc)

medio-passivum
coni.
opt.
imper.
tijeÐmhn
tijeØo
tijeØto
tijeÐmeja
tijeØsje
tijeØnto

inf.

Ñemai
Ñesai
Ñetai
Éèmeja
Ñesje
Ñentai

Éèmhn
Ñeso
Ñeto
Éèmeja
Ñesje
Ñento

ÉÀmai
Éň
Éĺtai
Éÿmeja
Éĺsje
ÉÀntai

ÉeÐmhn
ÉeØo
ÉeØto
ÉeÐmeja
ÉeØsje
ÉeØnto

pt.

pt.

Éèmenoc
(Éemènou)
Ñesjai Éemènh
(Éemènhc)
Ñesje
Éèmenon
Éèsjwn
(Éemènou)
Ñeso
Éèsjw
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sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

i

activum
opt.

praes.

praet.

coni.

Ñsthmi
Ñsthc
Ñsthsi(n)
Ñstamen
Ñstate
ÉstŘsi(n)

Ñsthn
Ñsthc
Ñsth
Ñstamen
Ñstate
Ñstasan

ÉstÀ
Éstňc
Éstň
ÉstÀmen
Éstĺte
ÉstÀsi

ÉstaÐhn
ÉstaÐhc
ÉstaÐh
ÉstaØmen
ÉstaØte
ÉstaØen

imper.

inf.

pt.

ÉstĹc
Ñsth
(ÉstĹntoc)
ÉstĹtw ÉstĹnai ÉstŘsa
(ÉstĹshc)
Ñstate
ÉstĹn
ÉstĹntwn
(ÉstĹntoc)

praes.

praet.

medio-passivum
coni.
opt.
imper.

Ñstamai
Ñstasai
Ñstatai
ÉstĹmeja
Ñstasje
Ñstantai

ÉstĹmhn
Ñstaso
Ñstato
ÉstĹmeja
Ñstasje
Ñstanto

ÉstÀmai
Éstň
Éstĺtai
Éstÿmeja
Éstĺsje
ÉstÀntai

ÉstaÐmhn
ÉstaØo
ÉstaØto
ÉstaÐmeja
ÉstaØsje
ÉstaØnto

inf.

pt.

ÉstĹmenoc
(Éstamènou)
Ñsta- Éstamènh
sjai (Éstamènhc)
Ñstasje
ÉstĹmenon
ÉstĹsjwn
(Éstamènou)
Ñstaso
ÉstĹsjw

272.§ Hasonló a ragozása három másik, fontos igének, melyeknek csak A.-uk van:

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

praes.

praet.

‘mond’ activum
coni. opt.
imper. inf.

fhmÐ
făc
fhsÐ(n)
famèn
fatè
fāsÐ(n)

êfhn
êfhsja
êfh
êfamen
êfate
êfasan

fÀ
fňc
fň
fÀmen
fĺte
fÀsi

faÐhn
faÐhc
faÐh
faØmen
faØte
faØen

fĹc
fĹji
(fĹntoc)
fĹtw fĹnai fŘsa
(ŕ)
fĹte
fĹn
fĹntwn
(fĹntoc)

‘van’ activum
praes. praet. coni. opt. imper. inf.
sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

eÊmÐ
eÚ
âstÐ(n)
âsmèn
âstè
eÊsÐ(n)

łn
łsja
łn
łmen
ł(s)te
łsan

Â
őc
ő
Âmen
łte
Âsi

eÒhn
eÒhc
eÒh
eØmen
eÒhte
eÚen

pt.

pt.

žn
(întoc)
eÚnai oÞsa
(oÖshc)
êste
în
êstwn
(întoc)
Òsji
êstw
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‘(majd) megy’ activum
praes. praet. coni. opt. imper. inf.
sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

eÚmi
eÚ
eÚsi(n)
Òmen
Òte
Òāsi(n)

őa
ęeic
ęei
őmen
őte
ősan

Òw
Òùc
Òù
Òwmen
Òhte
Òwsi

Òoimi
Òoic
Òoi
Òoimen
Òoite
Òoien

pt.

Êÿn
Òji
(Êìntoc)
Òtw
Êènai ÊoÜsa
(ÊoÔshc)
Òte
Êìn
Êìntwn
(Êìntoc)

273.§ Két állapotot jelölő igének deponens (M–P.) a ragozása, és nagyon ritka a coni.-a
és az opt.-a:

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

deponens
imper.

praes.

praet.

kĹjhmai
kĹjhsai
kĹjhtai
kajămeja
kĹjhsje
kĹjhntai

âkajămhn
âkĹjhso
âkĹjhto kajĺsto
âkajămeja
âkĹjhsje
âkĹjhnto

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

praes.

praet.

keØmai
keØsai
keØtai
keÐmeja
keØsje
keØntai

âkeÐmhn
êkeiso
êkeito
âkeÐmeja
êkeisje
êkeinto

inf.

pt.

kajămenoc
kĹjhso
(kajhmènou)
kajăsjw kajĺsjai kajhmènh
(kajhmènhc)
kĹjhsje
kajămenon
kajăsjwn
(kajhmènou)

deponens
imper.

inf.

pt.

keÐmenoc
(keimènou)
kajĺsjai keimènh
(keimènhc)
keØsje
keÐmenon
keÐsjwsan
(keimènou)
keØso
keÐsjw

274.§ A -numi végű igék (és Ćp-ìllūmi) coni.-a és opt.-a mindig, egyéb alakjai a klasszikus kor után növekvő gyakorisággal thematikusan képeztetnek, azaz mintha -nÔw végűek lennének.

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

praes.

praet.

activum
coni.
opt.

deÐknūmi
deÐknūc
deÐknūsi(n)
deÐknumen
deÐknute
deiknÔāsi(n)

âdeÐknun
âdeÐknuc
âdeÐknu
âdeÐknumen
âdeÐknute
âdeÐknusan

deiknÔw
deiknÔùc
deiknÔù
deiknÔwmen
deiknÔhte
deiknÔwsi

deiknÔoimi
deiknÔoic
deiknÔoi
deiknÔoimen
deiknÔoite
deiknÔoien

imper.

inf.

pt.

deiknÔc
(-nÔntoc)
deik- deiknÜsa
nÔnai (-nÔshc)
deÐknute
deiknÔn
deiknÔntwn
(-nÔntoc)
deÐknu
deiknÔtw
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Alaktan: a futurum
(A táblázatokban néhol vonás jelöli a hangsúlytalan deik gyököt.)

sg.1.
2.
3.
pl.1.
2.
3.

praes.

praet.

medio-passivum
coni.
opt.
imper.

deÐknumai
deÐknusai
deÐknutai
deiknÔmeja
deÐknusje
deÐknuntai

âdeiknÔmhn
âdeÐknuso
âdeÐknuto
âdeiknÔmeja
âdeÐknusje
âdeÐknunto

-nÔwmai
-nÔù
-nÔhtai
-nuÿmeja
-nÔhsje
-nÔwntai

-nuoÐmhn
-nÔoio
-nÔoito
-nuoÐmeja
-nÔoisje
-nÔointo

inf.

pt.

-nÔmenoc
deÐk- (-numènou)
nu- -numènh
sjai (-numènhc)
deÐknusje
-nÔmenon
deiknÔsjwsan
(-numènou)
deÐknuso
deiknÔsjw

275.§ Csupán néhány összeolvadt alakja van a qră (âstÐ) kapcsolatnak, sg. 3. praet.
âqrĺn vagy qrĺn, coni. qrň, opt. qreÐh, inf. qrĺnai.

3.16 A futurum A. és M.
276.§ A futurum tövét a második szótári alakból kapjuk, levágva az általában -w vagy
-omai végződést, mely előtt -s-, -x- vagy -y- áll.
277.§ A puszta igetőből tehát a futurum-tövet általában egy -s-val kapjuk.
278.§ A futurumnak nincsen praeterituma, coniunctivusa és imperativusa.
279.§ A verba vocalia (contracta) esetében általában -ās- ([2b] csoport), -hs-, -ws- a
’
futurum-tő végződése, pl. peirasw,
ffl
timăsw, dhlÿsw.
futurum

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

indicat.

activum
opt.
inf. pt.

lÔsw
lÔseic
lÔsei
lÔsomen
lÔsete
lÔsousi(n)

lÔsoimi
lÔswn lÔsomai
lÔsoic
lÔsù (-ei)
lÔsoi
lÔ- lÔlÔsetai
lÔsoimen sein sousa lusìmeja
lÔsoite
lÜson lÔsesje
lÔsoien
lÔsontai

indicat.

medium
opt.
inf. pt.
lusoÐmhn
lÔsoio
lÔlÔsoito
selusoÐmeja sjai
lÔsoisje
lÔsointo

lusìmenoc
lusomènh
lusìmenon

Futurum contractum
280.§ A folyékony hangra végződő tövek és néhány más ige futuruma hajtott (fut. Atticum vagy contractum), -À ill. M. -oÜmai végződésű. Nagy többségük -èw ill. -èomai
összevonásaként keletkezett (s így ragozásuk azonos a zhtèw ipf.-áéval).
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-À < -èw futurum

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

indicat.

activum
opt.
inf.

stelÀ
steleØc
steleØ
steloÜmen
steleØte
steloÜsi(n)

steloÐhn
stelÀn
steloÐhc
(steloÜntoc)
steloÐh steleØn steloÜsa
steloØmen
(steloÔshc)
steloØte
steloÜn
steloØen
(steloÜntoc)

pt.

-À < -èw futurum

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

medium
inf.

indicat.

opt.

pt.

steloÜmai
stelň (-eØ)
steleØtai
steloÔmeja
steleØsje
steloÜntai

steloÐmhn
steloÔmenoc
steloØo
steloØto
steleØsjai steloumènh
steloÐmeja
steloØsje
steloÔmenon
steloØnto

281.§ Egy kisebb csoport -Ĺw összevonásaként keletkezett (s így ragozása azonos a
timĹw ipf.-áéval); ezeket külön meg kell jegyezni. A jelenség oly ritka, hogy teljes paradigmát nem is lehet összeállítani. Néhány példa: bibĹzw – fut. bibÀ, bibŤc, bibŤ,
kerĹnnumi – kerÀ, kerŤc inf. kerŘn, kremĹnnumi – kremÀmen, skedĹnnumi – skedÀ, skedŤ.

Más futurumok
282.§ Eredetileg is aszigmatikus az êdomai (âsjÐw-hoz) és pÐomai (pÐnw-hoz) futurum.
283.§ Szintén jövő időt fejez ki az eÚmi praes. ipf.-a. Jövőre és jelenre egyaránt vonatkozhatnak opt.-a és igenevei.
284.§ Sok cselekvő igének mediálisan deponens a futuruma, pl. ĆpantĹw ŕ Ćpantăsomai, siwpĹw ŕ siwpăsomai.

3.17 Az aoristos A. és M.
A gyenge, alpha-thematikus aoristos
285.§ A puszta igetőből a gyenge aor. tövét általában egy -s-val kapjuk, melyet többnyire egy a is követ.
286.§ A ragozási tövet a harmadik szótári alakból az -a (ill. mediális alak esetében az
-Ĺmhn) végződés levágásával kapjuk.
287.§ Az aoristosnak van coniunctivusa, de abban nincs a, hanem ugyanazokat a végződéseket kapja, mint az ipf. coni.
288.§ A medialis egyes 2. személyben -saso > -sw.
289.§ Sajátos az aktív és mediális imperat. sg. 2. ragja, s az aktív inf.
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290.§ A három -sai (ao.) és a két -son végű (ao. és fut.) alak gyakran megkülönböztethető a hangsúly alapján (ld. 244.o.).

Erős, kötőhangzós aoristos
291.§ Az erős, kötőhangzós ao. ragozási tövét a harmadik szótári alakból az -on (ill.
mediális alak esetében az -ìmhn) végződés levágásával kapjuk.
292.§ Az erős, kötőhangzós aoristosok ragozása általában megegyezik a thematikus
igék ipf.-ának ragozásával.
293.§ A hangsúlyozási főszabálytól (217.§) eltérően a kötőhangzó hangsúlyos néhány
alakban: imperat. M. sg. 2. (lipoÜ), inf. A. (lipeØn) és M. (lipèsjai), pt. A. (lipÿn) és
néhány aktív imperativus sg. 2. (pl. eÊpè, Êdè, labè; sqèc[!]).
Erős, kötőhangzó nélküli aoristos
294.§ Az erős, kötőhangzó nélküli ao. ragozási tövét a harmadik szótári alakból az -n
(ill. mediális alak esetében a -mhn) végződés levágásával kapjuk.
295.§ Ez a tő az aktív alakok esetében mindig hosszú magánhangzóra végződik, mely
magánhangzók (coni. és opt.) és -nt- előtt rövidre változik; a coni. mindig összevont.
296.§ Az erős, kötőhangzó nélküli aoristosok aktívumban úgy ragoztatnak, mint az
erős ao. P. (néhány gyakori alakot l. az Olv. 31. és 35. lapján). A rövid magánhangzós
gyökváltozat a-ra végződik Ñsthmi – êsthn, baÐnw – êbhn és fjĹnw – êfjhn esetében, ezért
az opt. végződése -aÐhn stb., az imperat. pl. 3.-é -Ĺntwn, a pt.-é pedig -Ĺc (-Ĺntoc), -Řsa,
-Ĺn. A gignÿskw – êgnwn és a hasonlók esetében e végződések rendre -oÐhn, -ìntwn,
-oÔc (-ìntoc), -oÜsa, -ìn, a coni.-ban pedig végig w/ú az összevonás eredménye. Az ū
tövűeknek nincsen coni.-a és opt.-a.
297.§ A dÐdwmi, Ñhmi és tÐjhmi további eltérést mutat: a rövid magánhangzós gyökváltozat (do, á, je) található az ind. kappátlan alakjaiban és az imperat.-ban is, és rendhagyók az imperat. sg. 2. (dìc, éc, jèc) és az inf. (doÜnai, eÙnai, jeØnai), ld. Olv. 33., 35. és
239.§ is.
298.§ Az attikai nyelvben az athematikus ao. M. alakjai csak öt igéből fordulnak elő:
âdìmhn, eÑmhn, âjèmhn, âpriĹmhn és (ænÐnhmi-ből) šnĹmhn. A gyök rövid magánhangzós,
azaz nullfokú. Az első három ige ragozása olyan, mint az ipf.-ban, de eltér az ind. sg. 2.
(êdou, eÙso, êjou), az imperat. sg. 2. (doÜ, oÝ, joÜ), és á végig eÉ-be augmentál.
Kappás aoristos
299.§ A dÐdwmi, tÐjhmi, Ñhmi igék ao. ind. A.-je sg.-ban kappával képezi alakjait (Olv.
33. és 35. l.). Ritkábban az ind. A. pl.-ban is előfordulnak kappás alakok (-kamen, -kate,
-kan, pl. Ćfĺkan).

3.18 A perfectum activi
300.§ Tövét a negyedik szótári alak -a-ja levágásával kapjuk.

A perfecta reduplicatio
301.§ A perfecta actio minden alakja reduplicatiót kap az igető elején.
302.§ Ha a tő egy mássalhangzóval kezdődik (mely nem û), vagy pedig kettővel, me-
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lyek közül az első zárhang, a második pedig folyékony (muta cum liquida), akkor a
reduplicatio szótagos, azaz a tőkezdő mássalhangzóból és egy e-ból álló szótag kerül a tő
elé; ha ez a mássalhangzó hehezetes, akkor elveszíti hehezetét.
303.§ Minden más esetben a reduplicatio megegyezik az augmentummal. (Két mássalhangzónak számít a z, x, y is.) Az ilyen szavak esetében a praeteritum perfectumban
már nincs tőváltozás a praesens perfectumhoz képest.
Például:
tő pa- qo- fu- jh- kle- dra- ri- zh- sth- sighperf. pepa- keqo- pefu- tejh- kekle- dedra- ârri- âzh- ásth- sesigh304.§ Rendhagyó pl. az eÒlhfa, eÒrhka alakok reduplicatiója. Ezek praeteritum pf.-a
nem kap látható augmentumot.
305.§ A puszta igetőből a gyenge pf. tövét általában egy -k-val kapjuk, melyet praesensben többnyire egy a is követ. Az erős (vagy 2.) pf. nem tartalmazza a k bővítményt; a
labiális vagy veláris zárhangra végződő gyökökből csak ilyen erős pf. képezhető (vö. Olv.
85. és 87.).
306.§ A perfectumnak nincsen aktív imperativusa.
307.§ A coni. és az opt. mind szintetikusan (egy szóval), mind pedig összetetten (körülírtan) képezhető.
308.§ Gyakori rendhagyó, erős képzésű és athematikus alakok tejnĹnai tejneÿc (tejneÀtoc).
309.§ Az egyetlen reduplicatio nélküli perfectum: oÚda, oÚsja, oÚde(n), Òsmen, Òste, Òsasi(n), praet. ędein, coni. eÊdÀ, opt. eÊdeÐh, inf. eÊdènai, pt. eÊdÿc, fut. eÒsomai, fut. opt.
sg. 3. eÒsoito.
310.§ A praeteritum pf. és a futurum perfectum (pl. tejnăxw) meglehetősen ritka.

3.19 Perfectum medio-passivi
311.§ Tövét az ötödik szótári alak -mai-ja levágásával kapjuk.
312.§ A puszta igetőből a pf. MP. tövét általában változtatás nélkül kapjuk.
313.§ Ha az igető mássalhangzóra végződik, akkor az 54.§ beli szabályokat kell alkalmazni.
314.§ A coni. és az opt. csak összetetten (körülírtan) képezhető.
315.§ A mássalhangzós tövű igék esetében az ind. pl. 3. személyű alakjai is csak körülírtan képezhetők (pt. pf. MP. + eÊsÐ(n) / łsan).
316.§ A praeteritum pf. MP. is meglehetősen ritka.
317.§ Az inf. és a part. másodhangsúlyos.

3.20 Aoristos passivi
318.§ Az ao. P. tövét a hatodik szótári alak -n ragját levágva kapjuk.
319.§ A puszta igetőből a gyenge ao. P. tövét -jh- képzővel kapjuk, az erős (vagy 2.)
ao. P. esetében csak -h- a képző; ragozásuk különben majdnem azonos.
320.§ Az erős ao. P. imperat. S. 2. személyragja -ji.
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321.§ Az erős P. aor. jelentése nagyon gyakran tárgyatlan (intr.); eredetileg valamilyen
állapotba kerülést jelentett, pl. păgnumi ‘megerősít’ – âpĹgh ‘megszilárdult’, qaÐrw – âqĹrhn ‘megörült’ (utóbb erős athematikus ao.-nak értelmeztetett, melytől alakilag nem
különböztethető meg).

3.21 Futurum passivi
322.§ Tőképzése megegyezik az ao. P.-vel, ezért általában nem szerepel mint külön
szótári alak; tövét az aor. P. -n ragját levágva kapjuk.
323.§ A fut. P. mediális ragokat kap.

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 244 — #244

i

244

i

Nyelvtani összefoglaló

3.22 Az igeragozás összefoglaló táblázatai

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

praes.

praet.

Activum
coni.
opt.
imperfectum

lÔw
lÔeic
lÔei
lÔomen
lÔete
lÔousi

êluon
êluec
êlue(n)
âlÔomen
âlÔete
êluon

lÔw
lÔùc
lÔù
lÔwmen
lÔhte
lÔwsi

lÔoimi
lÔoic
lÔoi
lÔoimen
lÔoite
lÔoien

imper.

inf. és pt.

lÜe
luètw

lÔein

lÔete
luìntwn

lÔwn
lÔousa
lÜon

futurum
sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

lÔsw
lÔseic
lÔsei
lÔsomen
lÔsete
lÔsousi

lÔsoimi
lÔsoic
lÔsoi
lÔsoimen
lÔsoite
lÔsoien

lÔsein
lÔswn
lÔsousa
lÜson

aoristos
sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

êlusa
êlusac
êluse(n)
âlÔsamen
âlÔsate
êlusan

lÔsw
lÔsùc
lÔsù
lÔswmen
lÔshte
lÔswsi(n)

lÔsaimi
lÔsaic, lÔseiac
lÔsai, lÔseie
lÔsaimen
lÔsaite
lÔsaien, lÔseian

lÜson
lusĹtw

lÜsai

lÔsac
lÔsate
lÔsasa
lusĹntwn lÜsan

perfectum
sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

lèluka
lèlukac
lèluke
lelÔkamen
lelÔkate
lelÔkāsi

âlelÔkein
âlelÔkeic
âlelÔkei
âlelÔkeimen
âlelÔkeite
âlelÔkesan

lelÔkw
lelÔkùc
lelÔkù
lelÔkwmen
lelÔkhte
lelÔkwsi

lelÔkoimi
lelÔkoic
lelÔkoi
lelÔkoimen
lelÔkoite
lelÔkoien

lelukènai
lelukÿc
lelukuØa
lelukìc

ao. opt. A. ao. inf. A. ao. imperat. ao. imperat. pt. fut. A. n.
sg. 3.
M. sg. 2.
A. sg. 2.
paideÔw paideÔsai paideÜsai paÐdeusai
ĆpolÔw Ćpol’
fflusai ĆpolÜsai Ćpìlūsai
’
lÔw
lfflusai
lÜsai
suggrĹfw
suggrĹyai
sÔggrayai
grĹfw
grĹyai

paÐdeuson
paideÜson
Ćpìluson
ĆpolÜson
lÜson
sÔggrayon suggrĹyon
grĹyon

i
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sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

pr. ind.

praet.

coni.
opt.
imperfectum Medii & Passivi

lÔomai
lÔù (-ei)
lÔetai
luìmeja
lÔesje
lÔontai

âluìmhn
âlÔou
âlÔeto
âluìmeja
âlÔesje
âlÔonto

lÔwmai
lÔù
lÔhtai
luÿmeja
lÔhsje
lÔwntai

luoÐmhn
lÔoio
lÔoito
luoÐmeja
lÔoisje
lÔointo

i

imper.

inf. és pt.

lÔou
luèsjw

lÔesjai

lÔesje
luèsjwn

luìmenoc
luomènh
luìmenon

futurum Medii
sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

lÔsomai
lÔsù (-ei)
lÔsetai
lusìmeja
lÔsesje
lÔsontai

lusoÐmhn
lÔsoio
lÔsoito
lusoÐmeja
lÔsoisje
lÔsointo

lÔsesjai
lusìmenoc
lusomènh
lusìmenon

aoristos Medii
sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

âlusĹmhn
âlÔsw
âlÔsato
âlusĹmeja
âlÔsasje
âlÔsanto

lÔswmai
lÔsù
lÔshtai
lusÿmeja
lÔshsje
lÔswntai

lusaÐmhn
lÔsaio
lÔsaito
lusaÐmeja
lÔsaisje
lÔsainto

lÜsai
lusĹsjw

lÔsasjai

lusĹmenoc
lÔsasje lusamènh
lusĹsjwn lusĹmenon

perfectum Medii & Passivi
sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

lèlumai
lèlusai
lèlutai
lelÔmeja
lèlusje
lèluntai

âlelÔmhn
âlèluso
âlèluto
âlelÔmeja
âlèlusje
âlèlunto

fut. ind.

ao. ind.

lelumènoc Â
lelumènoc őc
lelumènoc ő
lelumènoi Âmen
lelumènoi łte
lelumènoi Âsi

coni.

lelumènoc eÒhn
lelumènoc eÒhc
lelumènoc eÒh
lelumènoi eÚmen
lelumènoi eÒhte
lelumènoi eÚen

opt.
futurum Passivi

lujăsomai
lujăsù (-ei)
lujăsetai
lujhsìmeja
lujăsesje
lujăsontai

lèluso
lelÔsjw

lelÔsjai

lelumènoc
lèlusje
lelumènh
lelÔsjwn lelumènon

imper.

lujhsoÐmhn
lujăsoio
lujăsoito
lujhsoÐmeja
lujăsoisje
lujăsointo

inf. és pt.

lujăsesjai
lujhsìmenoc
lujhsomènh
lujhsìmenon

aoristos Passivi
sg. 1.
2.
3.
pl. 1.
2.
3.

âlÔjhn
âlÔjhc
âlÔjh
âlÔjhmen
âlÔjhte
âlÔjhsan

lujÀ
lujňc
lujň
lujÀmen
lujĺte
lujÀsi

lujeÐhn
lujeÐhc
lujeÐh
lujeØmen, lujeÐhmen
lujeØte, lujeÐhte
lujeØen, lÔjeÐhsan

lÔjhti
lujătw

lujĺnai

lujeÐc
lÔjhte
lujeØsa
lujèntwn lujèn
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4 Mondattan
Az alábbiakban a magyar és más nyelvek nyelvtanából többé-kevésbé ismert hagyományos fogalmakat további magyarázat nélkül alkalmazzuk. Ezek mindenekelőtt a következők: mondat, szintaktikai (mondattani) viszony és szerkezet (alárendelő, mellérendelő és predikatív szerkezet), szófaj, mondatrész (alany, állítmány, tárgy, jelző, határozó
és számos fajtája), mondatfajták modalitás szerint (kijelentő, kérdő, felszólító, óhajtó,
felkiáltó).∗
A rendszerezés alapja gyakran nem tartalmi, hanem formai; ez különösen szembeötlő
az esettan tárgyalásában, ahol az eset, és az alárendelt mellékmondatok tárgyalásában,
ahol a kötőszó és a mellékmondati módhasználat a csoportosítás alapja.

4.1 A névelő, a jelző és az állapothatározó
324.§ A névelővel az azt követő (melléknévi, igenévi, határozói) kifejezés főnevesíthető, s a hímnemű névelő embereket, a semleges pedig dolgokat jelöl: tä Ćlhjèc ‘az
igazság’, tĂ sumfèronta ‘a hasznos dolgok’.
fobeØtai
kaÈ
fulĹttontac

aÎtoÌc

toÌc

fél maguktól a testőröktől is

tä âmà tetimĺsjai

az, hogy megbecsülésben van
részem

tä êmprosjen toÜ bouleuthrÐou

a tanácsháza előtti terület

325.§ A névelő a å mèn. . . å dè ‘az egyik. . . a másik’, å dè ‘ő pedig’ stb. kapcsolatokban
még őrzi eredeti mutató névmási jelentését.

A jelzői szórend
326.§ A jelző szokásos helyzete névelős főnév mellett vagy a névelő és a főnév között,
vagy pedig a főnév és a megismételt névelő után van. Az utóbbi egyúttal az értelmezőre
is érvényes.
327.§ Jelzői helyzetben határozói kifejezések is jelzői funkciót töltenek be.

∗

Ź diĂ tĺc pìlewc ådìc

a városon keresztüli (át vezető) út

metoÐkhsic tň yuqň toÜ tìpou toÜ
ânjènde eÊc Łllon tìpon

a lélek átköltözése az itteni helyről
egy másik helyre

Bizonyos fogalmak és terminusok használatában Töttössy Csaba felfogását igyekeztünk követni.
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Az állítmányi szórend
328.§ Ha egy melléknév vagy melléknévi igenév az állítmányhoz tartozik, azaz határozói funkciót tölt be, akkor vagy a főnév névelője előtt áll, vagy pedig – szintén névelő
nélkül – a főnév után. A hagyományos magyar nyelvtanban az állítmányhoz tartozó
névszót állítmánykiegészítőnek, az állítmány névszói részének, vagy – ha az állítmány
a hangsúlytalan (azaz nem létezést jelentő) és elhagyható létige – névszói állítmánynak
nevezik. A hagyományos latin terminus attributum praedicativum. Mi mindkét esetben
inkább állapothatározóról beszélünk.
QalepĂ tĂ kalĹ.

A szép dolgok nehezek.

OÉ ímoioi toØc åmoÐoic eÞnoÐ eÊsin.

A hasonlók a hasonlók iránt
jóindulatúak.

329.§ Állapothatározó főnév is lehet. A hagyományos latin terminus appositio praedicativa.
<H filosofÐa âpistămh tĺc ĆlhjeÐac âstÐn.

A filozófia az igazság ismerete.

330.§ Noha nem az állítmányhoz tartozik, „állítmányi” a szórendje a genitivus partitivusnak (364.§), a személyes névmások genitivusának, és néhány szónak, melyeknek
jelentése a szórendtől is függ (ld. alant és a szótárban s. v. pŘc, Ľpac, sÔmpac, íloc,
aÎtìc).

Fordított jelzős szerkezet
331.§ Az „állítmányi szórendben” álló és főleg bizonyos jelentéstani csoportokhoz tartozó melléknév bizonyos esetekben se jelzői, se állapothatározói szerepet nem tölt be.
prä tĺc fĹlaggoc mèshc

a phalanx közepe előtt

Az ilyen szerkezetet fordított jelzős szerkezetnek nevezzük. A fordított jelzős szerkezet magyarra birtokos jelzős szerkezettel fordítható, melyben a görög jelzőnek megfelelő
magyar főnév a birtok, a görög főnév magyar megfelelője pedig a birtokos jelző.
332.§ Fordított jelzős szerkezetben gyakran szerepel az Łkroc, mèsoc, êsqatoc melléknév.
333.§ Némileg hasonló mìnoc használata, melynek jelentése jelzői szórendben ‘egyetlen, egyedüli’, állítmányiban ‘egyedül, csak’.
Òqnh mìna zhtÀ

csak a nyomokat keresem
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4.2 Egyeztetés
334.§ Az igei állítmány az alannyal számban és személyben egyezik.
335.§ A létige jelen idejű harmadik személyű alakja gyakran elmarad.
336.§ A többesszámú semleges alany mellett az állítmány egyes számban áll.
337.§ A jelző, az értelmező és az állapothatározó („jelzőfélék”) lehetőleg nemben,
számban és esetben egyezik azzal a szóval, melyre vonatkozik.
338.§ Mellérendelt egyesszámú alanyok mellett az ige többesszámban is állhat.
339.§ Mellérendelt főnevek közös jelzőféléje többesszámban áll, éspedig az „erősebb”
főnév nemében. A nemek csökkenő erősorrendje hímnem, nőnem, semleges.
340.§ Élettelen dolgokat jelölő szavak közös jelzőféléje semlegesben is állhat.
341.§ Kettősszámban csak összetartozó, párt alkotó dolgok állhatnak, pl. páros testrészek, testvérek, anya és leánya (Démétér és Persephoné).
342.§ A nyelvtani szabályoktól eltérően a jelzőféle és az állítmány hímnemben ill. többesszámban is állhat gyűjtőfogalmak, személyt jelölő többes semleges szavak valamint
egyesszámú, de általánosító értelmű névmások mellett. A latin szakkifejezés constructio
ad sensum vagy ad intellectum.
>AjhnaÐwn tä plĺjoc oÒontai ŞIpparqon tÔrannon înta ĆpojaneØn.

Az athéniak többsége úgy gondolja, hogy Hipparchos tyrannosként halt meg.

4.3 Esettan
343.§ A névszók körében a legtöbb nehézséget a puszta (elöljáró nélküli) függő esetben álló kifejezések helyes értelmezése okozhatja. Az elöljárós kifejezések értelméről a
szótárak alapján (az elöljárók ill. az elöljárós kifejezéssel álló igék címszavaiban) jól lehet
tájékozódni. (Ld. az Olvasókönyv 59–81. páratlan oldalán alul lévő táblázatokat is.)

A nominativus
344.§ Nominativusban nemcsak az alanyra vonatkozó jelző és állapothatározó, hanem
az eredményhatározó is állhat, különösen a valaminek nevezést, tartást, valamivé tevést,
választást jelentő igék (lègw, kalèw, ænomĹzw, nomÐzw, krÐnw, aÉrèomai stb.) szenvedő
alakja mellett. Ilyenkor kettős nominativusról beszélünk.
Ź SpĹrth dunatwtĹth te kaÈ ænomastotĹth ân tň <EllĹdi âfĹnh

Spárta a leghatalmasabbnak és
a legnevezetesebbnek bizonyult
(egész) Hellásban.

aÎtoÈ nomojètai klhjăsontai

Ők maguk törvényhozóknak fognak neveztetni.

345.§ Szintén kettős nom. áll a vmilyenné válást, vminek levést stb. jelentő aktív és
mediális igék (eÊmÐ, pèfuka, ĆkoÔw ‘mondatik, hírében áll’, dokèw ‘tűnik’, êoika, ‘tűnik,
olyan mint’) mellett.
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tÔrannoc âgenìmhn

i

(én) tyrannosszá lettem

346.§ Az olyan előrevetett értelmezőt, amely egy vagy több tagmondatra vonatkozik,
vonatkozó mellékmondattal fordíthatjuk magyarra.
tä pĹntwn jaumastìtaton

– (ami) mindenek közül a legcsodálatosabb (dolog) –

Az accusativus
347.§ Különben tárgyatlan (intranzitív) igék is vehetnek magukhoz olyan ún. belső
tárgyat, mely az igével azonos tőből van képezve (vö. ‘életet él’). Ezen szerkezet latin
neve figura etymologica: mĹqhn mĹqomai ‘csatát vív’. Kissé tágabb értelemben az igéével
rokon jelentésű tőből képzett tárgyat is ide érthetjük.
348.§ A belső tárgynak általában jelzője van (éppen ez ad jelentésbeli többletet az igéhez képest), s a jelzett szó el is maradhat. Ekkor a jelző semlegesben áll: ŹdÌ gelĹw
‘édesen nevet’ (vö. latin dulce ridens), >OlÔmpia nikĹw ‘olympiai győzelmet arat’.
349.§ Accusativusban nemcsak valamely igealak tárgya (és annak jelzője) állhat, hanem az arra vonatkozó állapothatározó és eredményhatározó is, különösen a valaminek
nevezést, tartást, valamivé tevést, választást jelentő igék (lègw, kalèw, ænomĹzw, nomÐzw,
krÐnw, aÉrèomai) mellett (vö. 344.§). Ilyenkor kettős accusativusról beszélünk.
aÎtän falakrän âpoÐhsan

megkopasztották

350.§ Tágabb értelemben kettős acc.-nak nevezzük azon igék vonzatát is, melyek mellett külső tárgyként ált. személy, tágabb értelmű belső tárgyként dolog áll. Passzív
szerkesztés esetén a két tárgy közül a belső acc.-ban marad, ami mutatja, hogy a tárgyesetben álló dolog a mondatban határozó.
351.§ A külső és belső tárggyal álló igék magyarra fordításánál gyakran kétféle szerkezet áll rendelkezésünkre: didĹskw ‘tanít vkit vmire, vkinek vmit’, aÊtèw ‘kér vkit vmire,
vkitől vmit’, prĹttw ‘behajt vkitől vmit’, krÔptw ‘eltitkol vki elől vmit’, ândÔw ‘beöltöztet vkit vmibe’, Ćfairèw A.M. Ćposterèw ‘megfoszt vkit vmitől, elvesz vkitől vmit’.
352.§ A külső tárgya mellett szűkebb értelemben vett (347.§) belső tárgya tárgyas igéknek is lehet (tÔptw ‘sújt vkit ütéssel’, grĹfomai ‘vádol vkit vmivel’, ĆnagkĹzw ‘kényszerít
vkit vmire’, Ćdikèw ‘károsít vkit vmivel’ stb.). Passzív szerkesztés esetén a két tárgy közül
a belső itt is acc.-ban marad.
ToÜton Ćnèkragon śc ælÐgac paÐseien;

Azt kezdték el kiabálni, hogy kevés
ütést mért rá.

TÔptomai plhgŸn barutĹthn

Nagyon súlyos ütést kapok.
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353.§ A magyartól eltérően tárgyesettel álló igék pl.: ænÐnhmi šfelèw ‘használ vkinek’,
blĹptw ‘árt vkinek’, kakÀc lègw ‘szid’, kakÀc poièw ‘rosszat tesz vkivel’, fobèomai dèdoika ‘fél vkitől’, feÔgw menekül vki elől, aÊsqÔnomai ‘szégyelli magát vki előtt’, lanjĹnw ‘rejtve marad vki előtt’, êqw ‘van neki’, jaumĹzw ‘csodálkozik valamin’, nomÐzw
‘hisz vmiben/vkiben’, timwrèomai ‘bosszút áll vkin’.
mèjhn dà kaÈ Õpnon fulĹttomai

óvakodom a bódulattól és az
alvástól

354.§ Puszta tárgyesetben áll a ‘mennyire?’ kérdésre felelő mértékhatározó (accusativus
spatii): triĹkonta stĹdia ‘harminc stadionnyira’.
355.§ Puszta tárgyesetben áll a ‘meddig?’ kérdésre felelő időhatározó (accusativus temporis): ílhn tŸn nÔkta ‘egész éjjel’. Megjegyzendő: ábdomăkonta êth gegonuØa ‘hetvenéves (nő)’.
356.§ Igen gyakori és jellegzetes a tekintet- avagy korlátozóhatározói accusativus respectivus avagy egyszerűen accusativus Graecus avagy acc. limitationis.
kìrh Jelxinìh tä înoma

nevére nézve Th. / Th. nevű leány

sunèkamye tä skèloc Ąnăr

lábszárát illetően összerándult a
férfi (megrángott a lába)

357.§ Néhány semleges szó esetében (dat. helyett: 402.§) acc. (mensurae) használatos fokhatározóként: polÔ ‘sokkal’, ælÐgon ‘kevéssel’, tÐ ‘mennyivel?’, tÈ ‘valamennyivel’,
oÎdèn mhdèn ‘semennyivel’.
ľttìn ti Ćpèjanen?

valamennyivel is kevésbé halt meg?

358.§ Sok intranzitív jelentésű egyszerű ige tranzitívvá lesz, ha igekötőt kap, pl.: diabaÐnw ‘átkel vmin’, perÐ-eimi ‘körbe-, végigjár vmit’.
pĹntac parălase

az összes előtt elvonult

359.§ A melléknevek közép- és felsőfokában rendszeresen, alapfokában nem ritkán az
egyes vagy többes semleges acc. adverbiális értelemben szerepel; hasonló acc.-ok főnevekből is vannak: tĂ prÀta ‘eleinte’, tèloc teleutaØon ‘végül’, tä nÜn ‘most’.
360.§ Az ún. accusativus absolutus-t a participiumoknál tárgyaljuk (563.§).

A genitivus
361.§ Mint mondják, a genitivus a főnévi jelző esete, használata azonban ennél kiterjedtebb: egyaránt függhet főnévtől, melléknévtől, igétől, határozószótól, és persze
elöljárószótól.
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362.§ Főnév mellett jelölheti a gen. az illető dolog anyagát (genitivus materiae): teØqoc
lÐjou ‘kőfal’, gèrra daseiÀn boÀn ‘szőrös ökörbőrből készült pajzsok’.
363.§ Cselekvést jelentő főnév mellett a gen.-ban álló szó egyaránt lehet a cselekvés
alanya vagy (tág értelemben vett) tárgya. Az előbbi eset a gen. subiectivus, az utóbbi a
gen. obiectivus. A å tÀn barbĹrwn fìboc kifejezés jelentése tehát vagy ‘a barbárokban
lévő félelem’ (gen. subi.), vagy ‘a barbároktól való félelem’ (gen. obi.).
364.§ Valamely nagyobb egység vagy mennyiség gen.-ban (és állítmányi szórendben)
áll az annak egy részét jelölő szó mellett (gen. partitivus): tÈc jeÀn ‘valamelyik az istenek
közül’, tä éteron tÀn ÍpodhmĹtwn ‘az egyik saru’, eÙc ŹmÀn ‘egy közülünk’, mhdèna Ćnjrÿpwn ‘egyetlen embert sem’, duoØn gĂr jĹterìn ‘két dolog közül az egyik’, poÜ gĺc? ‘a
föld mely részén?’, ênja toÜ ParnassoÜ ‘a Parnassosnak azon a részén, ahol’.
365.§ Genitivusban áll az az időtartam, melynek során a cselekvés történik: jèrouc
‘nyáron, a nyár folyamán’, nuktäc kaÈ Źmèrac ‘éjjel-nappal’.
366.§ Genitivus áll a középfokú melléknevek és azon kifejezések mellett, melyek jelentése összehasonlítást implikál (gen. comparationis): âmoÜ dikaiìteroc ‘nálam igazságosabb’, tÀn ÊdiwtÀn perieØnai ‘fölülmúlni a közembereket’.
367.§ Hasonlóképp genitivus áll a vmi/vki fölött uralkodást jelentő kifejezések mellett
(kratèw, basileÔw, Łrqw stb.).
368.§ Genitivusban áll a vádolást, rajtakapást, elítélést és fölmentést jelentő igék és
melléknevek mellett a vád tárgya (gen. criminis): Ćpèfuge kakhgorÐac ‘fölmentették a
rágalmazás vádja alól’, kateyhfÐzontì mou kaÈ kathgìroun ‘elítéltek és vádoltak engem’.
369.§ Genitivusban áll az emlékezés és feledés tárgya (gen. memoriae): âpilajomènh
tÀn parìntwn ‘elfeledkezvén a körülményekről’.
370.§ Genitivusban áll az érzékelést, értesülést jelentő igék mellett a személy, akitől
megtudunk vmit.
371.§ Genitivusban áll a vásárlást, eladást, értékelést jelentő kifejezések mellett az ár
vagy érték (gen. pretii): Łxioc âpaÐnou ‘dicséretre méltó’.
372.§ Genitivus áll az érintést, megfogást, elérést, eltalálást, vmi után törekvést, vágyakozást, szeretést, törődést, rászorulást jelentő igék mellett.
373.§ ‘Honnan?, mitől?’ kérdésre felelő genitivus áll az elválasztást, eltávolítást, megfosztást jelentő kifejezések mellett (gen. separationis): âxeljeØn LakedaÐmonoc ‘eltávozni
Spártából’, ĆphllĹqjai pragmĹtwn ‘megszabadulni az (ügyes-bajos) dolgoktól’.
374.§ Genitivus áll a vmiben bővelkedést (gen. copiae) és hiányt szenvedést (gen. inopiae) jelentő igék és melléknevek mellett.
375.§ ‘Kitől?’ kérdésre felelő genitivus áll a születést, származást, létezést jelentő igék
mellett (gen. originis).
376.§ Méret, mennyiség megadására használatos az ún. gen. qualitatis: pènj+ŹmerÀn
sitÐa ‘öt napra való élelem’.
377.§ A családi és tulajdoni kapcsolatok kifejezésére kihagyásosnak (is) értelmezhető
(ellipticus) szerkezet állhat: Diäc ŮArtemic, ân ŞAidou ‘Hádésében / az alvilágban’, eÊc
didaskĹlou ‘a tanáréba / az iskolába’.
378.§ Az ún. gen. explicativus-ban álló szó közelebbről meghatároz, értelmez egy főnevet: TroÐac ptolÐejron ‘Trója városa’.
379.§ Településnév mellett a vidék, melyen fekszik, ún. gen. chorographicus-ban áll:
PlataiaÈ tĺc BoiwtÐac ‘a boiótiai Plataiai’.
380.§ Az érzelmi- vagy kedélyállapotot kifejező igék (verba affectuum) mellett – egyik
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lehetőségként – ún. gen. causae-ban állhat az előidéző ok (és acc.-ban a személy): pollĹkic se hÎdaimìnisa toÜ trìpou ‘sokszor boldognak tartottalak a jellemed miatt’.

381.§ A verba affectuum mellett ritkábban a személy, akinek vmely tulajdonsága kiváltja az érzelmet, szintén gen.-ban áll: JaumĹzw dà mĹlista toÔtou tĺc dianoÐac. ‘Ezen
az emberen leginkább a lelkülete miatt csodálkozom / Ebben az emberben leginkább a
lelkületét csodálom’. Ha a tulajdonság mellékmondattal van kifejezve, a rámutató névmás acc.-ban áll: toÜto prÀton jaumĹzw Melătou ‘ezt csodálom először is Melétosban’.
382.§ A létigéhez tartozó ún. gen. proprietatis kifejezi vkinek a sajátosságát vagy kötelességét.
oÎ gĂr toÜ aÎtoÜ âstin ârŘn
te kaÈ sukofanteØn, ĆllĂ tä
màn tÀn eÎhjestèrwn, tä dà tÀn
panourgotĹtwn.

Ugyanis nem ugyanannak az embernek a sajátja a szeretet és a
feljelentgetés, hanem az egyik a
jólelkűbbeké, a másik pedig a
legalávalóbbaké.

383.§ Genitivust vonz sok, az Ćpì, âk, prì, katĹ, Ípèr igekötőkkel összetett ige.
384.§ Genitivus áll néhány egyéb melléknévvel, pl. Éerìc ‘vkinek szentelt’, êmpeiroc
‘jártas vmiben’, ĆntÐoc ânantÐoc ‘szemközti, ellentétes, ellenséges’.
385.§ Az ún. genitivus absolutus-t a participiumoknál tárgyaljuk (555.§).

4.4 A dativus
386.§ A magyarban részesesettel álló (ad, tetszik, segít stb.) megfelelőkkel rendelkező
igéken kívül dativusszal állnak a találkozást, közeledést, illést, jóindulatot, egyetértést,
haragvást, szemrehányást, bizalmat, bíztatást, imádkozást stb. jelentő igék (pl. eÖqomai
‘imádkozik vkihez’, prosăkei ‘illik, tartozik vkihez’, æneidÐzw ‘szid’).
toÜto aÎtoØc Łxion mèmfesjai

jogos ezt nekik fölhánytorgatni /
ezért szemrehányást tenni nekik

387.§ Az eÊmÐ és a gÐgnomai igék mellett ún. dativus possessivusban állhat az alany tulajdonosa: polloÐ moi fÐloi eÊsÐn ‘sok barátom van’, înoma tÄ îrei łn Jăqhc ‘a hegy neve
Th. volt’.
388.§ Főleg személyes névmások dativusa kifejezheti az illető személyes érdekeltségét
(dat. ethicus): mă moi jorubăshte ‘nekem ne zajongjatok’.
389.§ Szenvedő (jellegű) igealak mellett a végrehajtóhatározó (dat. auctoris) dativusban is állhat. Ez a szokásos a -tèoc végű adi. verbale mellett, és nem ritka a perf. P.
mellett: âmoÈ polemhtèon âstÐn ‘harcolnom kell’, kaÈ toØc palaioØc poihtaØc dedălwtai
‘a régi költők által is világossá van téve’.
390.§ A -tìc végű adi. verbaléhoz hasonló jelentésű (‘-ható’) -simoc végű melléknevek
mellett is dat. állhat: Ź ådäc poreÔsimoc Ćnjrÿpoic âgÐgneto ‘az út emberek számára/által
járhatóvá vált’.
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391.§ Főleg a közlekedést és a véleményalkotást jelentő igék participiumának dativusa
jelölheti azt as személy, akinek a szempontjából érvényes egy kijelentés (dat. iudicandi):
ân dexiŤ âsplèonti âc tän >Iìnion kìlpon ‘jobbra annak, aki behajózik az ión öbölbe’.
392.§ A (baráti vagy ellenséges) közösködés, összekeverés, összehasonlítás stb. kifejezései mellett, valamint főleg katonai csapatokat jelölő kifejezések esetében használatos
a társhatározói dat. societatis: tĂ ârga oÎ swfroneØ toØc lìgoic ‘a tettek nem csengenek
össze a szavakkal’, oÉ LokroÈ tÄ pezÄ Ćpeqÿrhsan ‘a lokrisiak a gyalogsággal visszavonultak’, å aÎtìc tini ‘ugyanaz, mint’, ân taÎtÄ moi ‘ugyanott mint/ahol én’, sÔn: tÄ
sfhkÈ sunapèjanen ‘együtt halt meg a darázzsal’, ŹmØn âfeÐponto ‘üldöztek, nyomunkban
voltak’.
393.§ A puszta dativus kifejezheti az eszközhatározót (dat. instrumenti). tÄ kèntrú
plăssei ‘fullánkjával bántja’.
Dativus instrumentalis áll a megtöltést, mérést, büntetést, megítélést, használást (él
vmivel) jelentő igék mellett: gignÿskw, tekmaÐromai, ítú potà gnoÌc ‘vajon honnan
tudva’ , fwnaØc tekmaÐrontai ‘hangokból következtetnek’.
394.§ Dat. áll a qrĹomai ‘használ’ ige és igekötős összetételei mellett. Például: eÎfrosÔnaic qrÿmenoc ‘élvezve az örömöket’.
395.§ A puszta dativus kifejeszheti az okhatározót (dat. causae), különösen gyakran a
verba affectuum mellett.
396.§ A felülmúl, kárt szenved, csalódik jelentésű igék mellett, majd egyre tágabb
körben fejezhet ki ‘mely téren?’ kérdésre válaszoló korlátozó határozót a puszta dat.
limitationis az acc. helyébe lépve (vö. 356.§), pl.:
ĆndreÐø perieØnai ‘bátorságban fölülmúlni’,
Ćretň diafèrei ‘erényben kitűnik’,
măkei sÔmmetroi ‘hosszukra nézve összemérhetők’.
âgř d+, êfh, oÖte posÐn eÊmi taqÌc
oÖte qersÈn Êsqurìc

én sem gyorslábú nem vagyok, sem
erős kezű

397.§ Módhatározóként csak névszók egy meghatározott körénél állhat a puszta dativus (dat. modi): oÎdenÈ trìpú ‘semmiképpen’, siwpň ‘csöndben’, bÐø ‘erőszakkal’, lìgú
‘szóval, színleg’, êrgú ‘tettel, valójában’; dhmosÐø ‘államilag’, pezň ‘gyalog’, drìmú ‘futva’,
taÔtù ‘így’.
å dà KÜroc âpimeleÐø toÜto âpoÐei

Kyros szándékosan tette ezt

398.§ Ritka, és szintén inkább csak szavak bizonyos körére korlátozódik a helyhatározói ‘hol?’ kérdésre felelő puszta dativus (dat. loci): MarajÀni ‘Marathónban’, kÔklú
‘körben’ (vö. 127.§ is).
399.§ Helyhatározóként puszta dat. jelölheti a mozgás végpontját is (pl. pÐptw pèdú
‘földre esik’), különösen igekötős igék mellett: eÊsèrqetai aÎtÄ dèoc ‘félelem érkezik belé
/ elfogja a félelem’.
tŸn kefalŸn tÄ troqÄ Ípèjhke

elhelyezte a fejét a kerék alatt
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400.§ Igekötős igék mellet a dat. jelölheti a nyugalmi helyzetet is: ânřn taØc yuqaØc
‘(mint) amely benne van a lelkekben’.
401.§ Az időhatározói, ‘mikor?’ kérdésre felelő puszta dativus (dat. temporis) többnyire jelzős: tň ÍsteraÐø (Źmèrø) ‘másnap’, trÐtú mhnÐ ‘a harmadik hónapban / két
hónap múlva’, PanajhnaÐoic ‘a Panathénaia ünnepen’.
402.§ Összehasonlítás kifejezései mellett ‘mennyivel?’ kérdésre válaszol a mértékhatározó (dativus mensurae, vö. 357.§):
pollÄ meÐzwn âgÐgneto Ź boŸ ísú
dŸ pleÐouc âgÐgnonto

egyre nagyobb lett a lárma, ahogy
egyre többen lettek

4.5 Az igenemek
Az activum
403.§ Jónéhány igének mind tárgyas, mind pedig tárgyatlan jelentése lehet: êqw ‘fog,
birtokol – vhogyan van’, prĹttw ‘tesz, cselekszik – vmilyen sorsa van’, Łgw ‘vezet –
vonul’ stb.
404.§ Egyes igéknek kétféle aktív aoristosa vagy perfectuma van; ilyenkor általában a
gyenge képzésű alak tárgyas, az erős képzésű pedig tárgyatlan (intranzitív vagy „mediális”) jelentésű (pl. pèpeika ‘meggyőzte’ – pèpoija ‘bízik’).
405.§ Az activum lehet műveltető értelmű: Xèrxhc tän <Ellăsponton êzeuxe ‘X. hidat
veretett a Helléspontoson’.
406.§ A tárgyas, aktív igék esetében a visszaható jelentést általában a tárgyesetű visszaható névmással fejezik ki, pl.: âpainÀ âmautìn ‘dicsekszik’, âsteÐlamen áautoÌc ‘beöltöztünk’.
407.§ Néhány cselekvő ige betöltheti valamely másik ige passivumának szerepét, és
még végrehajtóhatározót is vehet maga mellé: Ćpojnďskw ‘megöletik’, feÔgw ‘vádoltatik’.
A medium
408.§ Általánosságban a medium az alanynak az igei tartalomban való valamiféle belső,
személyes részesedését fejezi ki (vö. 190.§).
409.§ Visszaható értelemben (medium directum: a cselekvés tárgya „közvetlenül” az
alany) kevés igéből használatos: loÔomai ‘mosakodik’, Ćmfiènnumai ‘öltözködik’, gumnĹzomai ‘gyakorlatozik’, åplÐzomai ‘fegyverkezik’, faÐnomai ‘mutatkozik’, fulĹttomai ‘óvakodik’, Ćpèqomai ‘tartózkodik’.
410.§ A medium jelölheti az alany érdekében, az alany részére kifejtett cselekvést (medium indirectum): aÉrèomai ‘választ magának’, metapèmpomai ‘magához hívat’, aÊtèomai
‘kér magának’, eÍrÐskomai ‘kiderít magának’, pl.: Łgomai gunaØka ‘feleséget vesz magának’, nìmouc tÐjemai ‘(a nép) törvényt hoz magának’ de: nìmouc tÐjhmi ‘(a törvényhozó)
törvényt alkot másnak’, ĆmÔnomai kÐndunon ‘elhárítja magától a veszélyt’.
411.§ Ritka a medium kölcsönös (reciprocum) értelme; ilyenkor maga az igei jelentés kölcsönösséget hordoz, és főleg a többesszám használható: dialègomai ‘beszélget’,
åmologèomai ‘megegyezik’, mĹqomai ‘küzd’, dianemìmeja ‘osztozkodunk egymás között’.
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412.§ Dinamikusnak nevezzük a mediumot (dynamicum avagy subiectivum), ha az
alany a maga erejéből, a maga eszközeivel végzi a cselekvést: pìlemon poièomai ‘háborúzik’ (de: pìlemon poièw ‘háborút okoz’), parèqomai ‘a magáéból ad’, ânèdran poihsĹmenoi
‘csapdát állítva’.
413.§ A mediumnak is lehet műveltető (causativum) értelme; ekkor az alany a maga
érdekében tétet valamit: didĹskomai tän uÉìn ‘taníttatja a fiát’, poièomai ípla ‘fegyvert
készíttet magának’.
414.§ Bizonyos esetekben az aktív és a mediális alakok között semmiféle jelentéskülönbség nem állapítható meg, pl. eÊmÐ – êsomai, spèrqw – spèrqomai ‘siet’.
415.§ Mediális futurumnak lehet passzív a jelentése, pl. trèfw ‘táplál’ – jrèyomai ‘tápláltatni fog’.

A passivum
oÎdà ĆmeleØtai Ípä jeÀn tĂ toÔtou
prĹgmata

s az ilyen ember dolgai nem hanyagoltatnak el az istenek által / s az
ilyen ember sorsával nagyonis törődnek az istenek

416.§ A szenvedő szerkezetben az ún. logikai alany, azaz a cselekvés végrehajtója vagy
ágense (végrehajtó határozó) Ípì + gen.-szal fejezhető ki.
417.§ A végrehajtó határozó az âx, prìc, parĹ, Ćpì (+gen.) igekötőkkel is állhat, s
kifejezheti a dat. auctoris (389.§).
418.§ A végrehajtó határozó nélküli passivum az általános alany kifejezésének gyakori
módja: lègetai d+ãn ûĺma kaÈ toÜto aÎtoÜ ‘emlegettetik ez az egy mondása is / emlegetik
ezt a mondását’.
KaÈ aÉ màn tĹfroi ćdh ærwrugmènai łsan. ‘És az árkok már ki voltak ásva.’
419.§ A végrehajtó határozó szenvedő igenevek mellett is állhat: tä praqjàn Ípä toÜ
îrnijoc ‘a madár által csinált dolog / a madár tette’.
420.§ Különféle határozók kifejezésére szenvedő igealak mellett is állhat puszta tárgyesetben álló névszó (vö. 350.§):
å paØc didĹsketai tŸn mousikăn

a gyermek zenére taníttatik

421.§ Személyes passivuma olyan igéknek is lehet, melyek cselekvő alakja genitivust
vagy dativust vonz: Łrqw + gen. ‘uralkodik vkin’ – Łrqomai ‘alá van vetve’, âpibouleÔw
+ dat. ‘ármánykodik vki ellen’ – âpibouleÔomai ‘ármánykodnak ellene’.
422.§ Passzív képzésű ao.-nak lehet „mediális” a jelentése: aÊsqÔnw ‘szégyenít’ –
đsqÔnjhn ‘szégyenkezik’, kinèw ‘mozdít’ – âkinăjhn ‘mozdul’.
423.§ Néhány igének nemcsak a passzív képzésű ao.-a, hanem a passzív fut.-a is mediális jelentésű: săpw ‘rothaszt’ – sapăsomai âsĹphn ‘rothad’.

Hiányzó aktívum
424.§ Bizonyos igéknek nincsenek aktív képzésű alakjaik, jelentésükben pedig nem
mindig érzékeljük (már) a medialitást. Ezeket „csak mediális” (media tantum), vagy a
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latin nyelvtanból átvett felfogás szerint álszenvedő (deponens = D.) igéknek nevezik. Van
köztük olyan, amelyiknek minden alakja mediális (pl. épomai DM.), s olyan is, melynek
aoristosa passzív (dÔnamai DP.), magyarul viszont mindegyiket álszenvedőnek mondjuk.
425.§ A ądomai ‘örvendezik’ és a ŹttĹomai ‘veszít, legyőzetik’ igének mind fut.-a, mind
ao.-a passzív.
426.§ Vannak olyan igék is, melyek csak fut.-ban deponensek, azaz aktív ipf.-ukhoz
társul mediális, cselekvő értelmű futurum (pl. tÐktw).

4.6 Az ún. akciók, az idők és a módok főmondatban
Az indicativus
427.§ A praesens imperfectum jelöli a jelenben folyamatos vagy bármikor ismétlődő
(pr. iterativum) cselekvést.
428.§ A pr. ipf. használható élénkebb előadásban múlt idejű események „megjelenítésére” (pr. historicum), főleg az aoristos helyett.
429.§ A praeteritum imperfectum jelöli a múltban folyamatos vagy ismétlődő cselekvést.
430.§ Az imperfectummal (főleg a praet. ipf.-mal) kifejezett cselekvés befejezetlensége
lehet oly mértékű, hogy a fordításban jelezhető, hogy csupán a megkísérléséről van szó
(ipf. de conatu).
prÀtoc dà Klèarqoc toÌc aÍtoÜ
stratiÿtac âbiĹzeto Êènai; oÉ d+aÎtìn te êballon kaÈ tĂ ÍpozÔgia tĂ
âkeÐnou

Klearchos először megpróbálta
kényszeríteni a katonáit, hogy továbbmenjenek; ők azonban őt is
meg az igásállatait is (kövekkel)
dobálták meg.

431.§ A futurum imperfektív és perfektív értelemben egyaránt használható (195.§), s
jelentheti azt ami meg fog történni, ami várhatóan megtörténik, s lehet fölszólító értelme is.
432.§ Az ao. általában a múltra vonatkozik, s használata meglehetősen széles körű.
Ha nincs különös hangsúly perfektív voltán, ábrázolhatja a múltbéli történéseket egyszerűen mint megtörténteket.
433.§ Az ao. hangsúlyozhatja az esemény perfektív voltát; ez a fordításban a befejezettséget kifejező igekötős igével érzékeltethető, pl. êbalon Łndra ‘megdobta / eltalálta a
férfit’.
434.§ Az ao. jelölheti az állapot változását s így valamely más állapot kezdetét (ingresszív ao.): âbasÐleusa ‘királlyá lett’, ânìshsa ‘megbetegedett’.
435.§ Az ao. időtől független, általános érvényű gnómákban (szólások, közmondások)
is használatos (ao. gnomicus).
436.§ A pr. perfectum valamely a jelenben fennálló állapotot jelöl, mégpedig akár az
alanyét (tèjnhka ‘halott vagyok’), akár a tárgyét (katèktona ‘megöltem / az illető halott’).
437.§ A praet. pf. valamely (már) a múltban fönnálló állapotot jelöl.
438.§ Az Łn partikulával a praeteritum ipf. a jelenre vonatkozó lehetetlen feltételességet fejezi ki, az ao. pedig a múltra vonatkozót.
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A coniunctivus
439.§ A coni.-ban az akciókhoz nem társul valamely meghatározott idő; többnyire
mindhárom akció a jelenre vonatkozik.
440.§ A coniunctivus mă-vel tagadható.
441.§ Csak az első személyben használható buzdítás, ösztönzés kefejezésére a coni.
hortativus: Òwmen ‘menjünk!’, >Ennoăswmen ‘vegyük észbe!’, TŸn ĆretŸn mŸ mìnon lìgoic
âpithdeÔwmen, ĆllĂ kaÈ êrgoic âpideiknuÿmeja. ‘Az erényt ne csak szavakban gyakoroljuk, hanem tettekkel is bizonyítsuk!’, Măpote ĆpobĹllwmen tŸn dìxan, Żn oÉ prìgonoi
metĂ pollÀn kaÈ megĹlwn kindÔnwn ŹmØn âktăsanto. ‘Soha ne vessük el azt a dicsőséget,
melyet őseink sok és nagy veszély árán szereztek nekünk’.
442.§ Csak az ao. második és harmadik személyében használható tiltás kifejezésére a
coni. prohibitivus: mŸ poiăsùc ‘ne tedd!’.
443.§ Felszólítást váró jelen idejű kérdést fejez ki a coni. dubitativus: tÐ poiÀ? ‘mit
tegyek?’.
Az optativus
444.§ Az opt. fut. csak mellékmondatokban fordul elő, különben az opt.-ban az
akciókhoz nem társul valamely meghatározott idő; többnyire a jelenre (vagy jövőre)
vonatkozik.
445.§ Az opt. használatos a jelenre vonatkozó lehetséges óhaj kifejezésére, gyakran az
eÒje vagy eÊ gĹr partikulákkal bevezetve, pl.: ßW paØ, măpote tän ploÜton perÈ pleÐonoc
poioØo tĺc Ćretĺc. ‘Gyermekem, bárcsak sosem becsülnéd többre a vagyont az erénynél!’
446.§ Az Łn partikulával (mely nem lehet a mondat első szava) az opt. a jelenre vonatkozó lehetséges (feltételes) közlésekben és kérdésekben használható (potentialis): toÜto
gènoito Łn ‘ez esetleg megtörténhet’, tÐc Ńn nomÐzoi? ‘ki hinné esetleg el?’.
447.§ Az opt. potentialis oÎ-val tagadható, pl.: TÐc oÎk Ńn âpainèseie toÌc eÊc tŸn koinŸn tĺc pìlewc swthrÐan tĂc yuqĂc Ćnalÿsantac? ‘ Ugyan ki ne dicsérné azokat, akik
a város közös üdvéért életüket áldozták?’
448.§ Az opt. potentialis kifejezhet szerény állítást (opt. urbanitatis): >AretŸ màn Łra,
śc êoiken, ÍgÐeiĹ tic Ńn eÒh yuqĺc ‘nemde úgy tűnik, hogy az erény a lélek valamilyen
egészséges állapota lenne’.
Az imperativus
449.§ Az imperat. ipf. hosszabb érvényű utasítást vagy általános érvényű törvényt fejez
ki.
450.§ Az imperat. ao. azonnal végrehajtandó parancsban használható, pl.: ĆkoÔsate
‘hallgassátok meg’.
451.§ Az imperat. ao. második személyben nem tagadható (helyette coni. ao. állhat).
Az igenevek
452.§ Az inf. actiója általában az aspektust fejezi ki, de a verba dicendi mellett kifejezheti az előidejűséget.
453.§ A participium actiója általában időviszonyt fejez ki, mégpedig a pt. ao. előidejűséget, a pt. ipf. egyidejűséget, a pt. fut. pedig utóidejűséget.
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4.7 Az alárendelt mellékmondati módhasználat
454.§ Az alárendelt mellékmondatok szerkesztése szempontjából a főmondatban használt igeidők és módok két csoportba sorolhatók, melyek hagyományos elnevezése főidők
illetve mellékidők.
455.§ Főidőnek számít a pr. ipf., a pr. pf., a fut. ind., az ao. gnomicus, az opt. potentialis, az imperat., valamint az olyan coni.-ok és igenevek, melyek maguk is valamely
főidejű igétől függenek.
456.§ Mellékidőnek számít a praet. ipf., az ao. ind., a praet. pf., a praes. historicum,
valamint az olyan coni.-ok, opt.-ok és igenevek, melyek maguk is valamely mellékidejű
igétől függenek.

Optativus obliquus
457.§ A mellékmondatok bizonyos típusaiban főmondati mellékidő után – a főidő
után szokásos puszta coni., coni.+Łn vagy puszta ind. helyett is – puszta opt., ún. opt.
obliquus állhat.
458.§ Az opt. obliquusnak háromféle értelme lehet, óhajtó, potentiális és szubjektív,
melyek nem mindig különíthetők el tisztán.
459.§ Ritkán főmondati főidő után is áll puszta opt., ekkor csak óhajtó vagy potentiális értelmű lehet.
460.§ Az opt. obliquus – elnevezéséhez hűen – kifejezheti a beszélő óhaját (ez a használat cupitivusnak is nevezhető).
oÒomai gĂr Ńn ŹmŘc toiaÜta pajeØn
oÙa toÌc âqjroÌc oÉ jeoÈ poiăseian.

Úgy gondolom ugyanis, hogy
olyanokat kellene (tőlük) elszenvednünk, amilyeneket az istenek (kívánom) az ellenségeinkkel
tegyenek!

461.§ Az opt. obliquus kifejezhet potentialitást; ebben az értelemben az Łn particulás
opt. is szerepelhet.
462.§ Harmadszor, az opt. obliquus kifejezheti azt a szubjektív színezetet, mellyel a
beszélő vagy a főmondat alanya viszonylik a mellékmondat tartalmához; ezt a fő- és a
mellékmondat közti belső függésnek is nevezik.
Proklĺc kaÈ GloÜc êlegon íti KÜroc màn tèjnhken, >AriaØoc dà pefeugřc ân tÄ stajmÄ eÒh metĂ tÀn
Łllwn barbĹrwn íjen tň proteraÐø
śrmÀnto.

Proklés és Glus jelentették, hogy
Kyros halott, Ariaios pedig megmenekülve (állítólag) ugyanazon a
szálláshelyen van a többi barbárral,
ahonnan előző nap elindultak.

463.§ További példák: OÉ prèsbeic êlegon, íti å basileÌc ân braqeØ ąxei / ąxoi. ‘A
követek azt mondták, hogy a király rövid időn belül megjön.’, <O tÔrannoc toÌc prèsbeic Ćnhrÿta, tÈ boÔlontai / boÔlointo. ‘A tyrannos megkérdezte a követeket, hogy
mit akarnak’.
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464.§ Ritkán a mellékmondat állítmánya a fönti szabályoktól függetlenül átveheti a
főmondat állítmányának módját. Ezt a jelenséget attractio modi-nak hívják.

4.8 Prolepsis
465.§ A prolépsis a következő szerkezeti átalakítással értelmezhető:
ŮIsmen tŸn gĺn, íti sfairikă âstin = ŮIsmen , íti Ź gĺ sfairikă âstin

Tudjuk a földről, hogy gömb alakú = Tudjuk, hogy a föld gömb alakú.
OÚsja dăpou tŸn toÜ neØn âpistămhn, íti toÌc Ćnjrÿpouc âk janĹtou sÿzei, ítan eÊc toiaÜta âmpèswsin, ípou taÔthc tĺc âpistămhc
deØ.

Nyilván tudod, hogy az úszás tudománya az embert megmenti a
haláltól, amennyiben olyan helyzetbe kerül, ahol szükség van erre
a tudományra.

466.§ További példák: ToÌc turĹnnouc ûødÐwc Łn tic mĹjoi, śc ÕpoptoÐ eÊsi, logizìmenoc, íti keleÔousi toÌc diakìnouc prÿtouc geÔsasjai tÀn sitÐwn kaÈ potÀn, Ñna mŸ ân
aÎtoØc kakìn ti fĹgwsin č pÐwsin.

Könnyen beláthatja az ember, hogy a tyrannusok gyanakvóak, számbavéve, hogy
szolgáiknak megparancsolják, hogy elsőként kóstolják meg az ételeket és italokat, nehogy bennük valami rosszat megegyenek vagy megigyanak.
ToÌc jeoÌc oÎk Ńn êlegomen, íti monarqÐø qrÀntai, eÊ mŸ ânomÐzomen taÔthn tÀn Łllwn polÌ diafèrein.

Nem állítanánk (irrealis), hogy az istenek monarchiában élnek, ha nem tartanánk ezt
a többi (államformánál) sokkal jobbnak.
>OtĹnhc prÀtoc Ípÿpteue tän mĹgon, çc teleutăsantoc KambÔsou âbasÐleusen, śc
oÎk eÒh Smèrdic å KÔrou.

Otanés elsőként gyanította, hogy a mágus, aki Kambysés halála után uralkodott, nem
Smerdis, Kyros fia.

4.9 Alanyi és tárgyi kijelentő mellékmondatok
467.§ Az alanyi és tárgyi kijelentő mellékmondatok kötőszava íti vagy śc, tagadásuk
oÎ. Főmondati főidő után indicativusban van a mellékmondat állítmánya, mellékidő
után pedig vagy indicativusban, vagy opt. obliquusban.
468.§ Az alanyi kijelentő mellékmondat személytelen kifejezéstől (dĺlìn âsti, safèc)
és szenvedő igealaktól függhet.
safèc, íti palaiìtatoi oÝtoi oÉ nìmoi eÊsÐ

nyilvánvaló, hogy ezek a törvények
szerfölött régiek

469.§ A tárgyi kijelentő mellékmondat a mondást (verba dicendi), közlést, tudást, érzékelést (verba sentiendi), érzelmi állapotot (verba affectuum) jelentő igéktől függhet (pl.
dhlìw, lègw, Ćggèllw, Ćgnoèw, dianoèomai).
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4.10 Függő kérdések
470.§ A függő kérdések vagy kötőszó nélkül, közvetlenül a kérdő névmásokkal, vagy
pedig kérdőszókkal kapcsoltatnak a főmondathoz.
471.§ Függő kérdés állhat pl. a mondást, tudást, kérdezést, bizonytalanságot, tanácskozást, nemtudást jelentő kifejezések után (ârwtĹw, bouleÔomai, oÎ dĺlon, frontÐzw).
472.§ A függő kérdések módhasználata ugyanolyan, mint a kérdő mondatoké, de főmondati mellékidő után gyakori az opt. obliquus.
473.§ Függő kérdésben mind az egyszerű kérdő névmások (tÐc, poØoc, poÜ, pÀc stb.),
mind pedig a å- előtaggal összetettek (ístic, åpoØoc, ípou, ípwc stb.) használhatók.
Łllouc d+âkèleue lègein diĂ tÐ ékastoc âplăgh.

a többiekkel pedig elmondatta,
hogy ki-ki miért kapott ütést

474.§ A függő kérdések kérdőszói: eÊ ‘vajon’, pìteron. . . ć, eÊ. . . ć, eÊte. . . eÒte ‘vajon. . . vagy’.
å dà âkèleuse skèyasjai eÊ poreÔsimon eÒh tä êdafoc toÜ potamoÜ

megvizsgáltatta, hogy járható-e a
folyómeder?

4.11 Okhatározói mellékmondatok
475.§ Az érzelmi állapotot kifejező igék (verba affectuum) után íti mellett eÊ is lehet a
kötőszó, különösen, ha az érzelem oka csak feltételezett.
pĹnu gĂr aÎtÄ âdìkei jaumastän
eÚnai eÊ oÉ màn bĹnausoi Òsasi tĺc
aÍtoÜ tèqnhc ékastoc tÀn ârgaleÐwn tĂ ænìmata

szerfölött furcsának gondolta,
hogy a mesteremberek közül
mindegyik ismeri a saját mestersége szerszámainak a nevét

4.12 Célhatározói mellékmondatok
476.§ A célhatározói mellékmondatok kötőszói: Ñna, śc, ípwc, tagadásnál ugyanezek
+ mă, ritkán puszta mă.
477.§ A mellékmondatban főidő után coni., mellékidő után opt. obliquus vagy coni.
áll.
ŽnĹgkasa dà sà toÜton Łgein, śc mŸ
Ćpìloito

rákényszerítettelek, hogy támogasd, nehogy elpusztuljon

hÖxato tň >AfrodÐtù, ípwc aÎtŸn
metamorfÿsù eÊc gunaØka

könyörgött Aphroditéhoz, hogy
változtassa asszonnyá
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4.13 Célzatos mellékmondatok
478.§ A célzatos mellékmondatok a főmondat alanyának szándékát, óhaját és hasonlókat fejeznek ki. Abból a szempontból, hogy milyen mondatrészt fejez ki, vegyes csoport,
többnyire tárgyi vagy véghatározói. Szerkesztésük a főmondat igéjétől függ, mely vagy
törekvést, vagy félést jelenthet.
479.§ A törekvést, törődést, gondoskodást (verba studii / curandi), óvakodást jelentő
igék után a kötőszó ípwc, śc (tagadva mă-vel), a mellékmondat állítmánya pedig többnyire fut. ind.-ban áll.
qrŸ naÔthn skopeØsjai, ípwc mhdeÈc Ćnatrèyei tä skĹfoc

kell, hogy a hajós ügyeljen, hogy
senki se borítsa föl a hajót

480.§ A félelem és aggódás kifejezéseitől (verba timendi, pl. deÐdw, fobèomai, fìboc
âstÐ) függő mellékmondatok kötőszava mă ‘hogy’, tagadása oÎ-val történik a mellékmondat valamely helyén.
481.§ A mellékmondatban főidő után coni., mellékidő után opt. obliquus vagy coni.
áll.
>AjhnaØoi foboÜntai, mŸ BoiwtoÈ
dùÿswsi tŸn >Attikăn

Az athéniak félnek, hogy a boiótok
földúlják Attikát.

4.14 Következményes mellékmondatok és szerkezetek
482.§ A következményes mellékértelmű mellékmondatok és inf.-os szerkezetek a főmondat tartalmának következményét fejtik ki. Mondatrész szempontjából többfélék,
kötőszavuk źste vagy ritkábban śc. A főmondatban gyakori valamilyen mutatónévmás.
483.§ Ha a következmény valóságos és a tényleges bekövetkeztén van a hangsúly, akkor a mellékmondat állítmánya indicativusban áll, tagadása oÎ.
oÉ geÐtonec oÕtwc Íp+ aÎtoÜ deinĂ
pĹsqousin, źst+âklipìntec tĂc aÍtÀn oÊkÐac átèrac pìrrw misjoÜntai

A szomszédaival oly rosszul bánik,
hogy azok elhagyván saját házukat
távol bérelnek másikat.

484.§ Ritkán ind. irrealis + Łn vagy opt. potentialis vagy opt. obliquus is állhat a
következményes mellékmondatban.
aÎtÄ âdìkei jaumastän eÚnai, eÊ å
strathgäc oÕtwc ŽlÐjioc êsoito, źste oÎk eÒsoito tÀn Źgemìnwn tĂ
ænìmata

Meglepőnek találta (volna), ha a
hadvezér annyira együgyű lenne,
hogy ne tudná a tisztek nevét.
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485.§ Ha a következmény nem valóságos vagy nincsen hangsúly a tényleges bekövetkeztén, akkor rendszerint infinitivuszos szerkezet használatos.
oÕtw katèdarjen źste mhdà înar
ÊdeØn

úgy aludt, hogy még álmot sem
látott

486.§ Középfokú melléknév után álló č źste fordítása ‘annál, (mintsem/semmint)
hogy’.
swfronèsteron paideuìmeja, č źste
tÀn nìmwn ĆnhkousteØn

Józanabbul neveltettünk, mintsem hogy ne engedelmeskedjünk a
törvényeknek.

487.§ A következményt kifejező tagmondat önállóvá is válhat, ekkor a źste fordítása
‘úgyhogy, így tehát’.
ŽdÐkoun Ćllălouc, źste skedannÔmenoi diefjeÐronto

Jogtalanságokat követtek el egymás ellen, úgyhogy szétszóródva
elpusztultak.

4.15 Feltételes mondatok
488.§ A feltételes mondatoknak többnyire a mellékmondata áll elől, ezért ennek neve
előtag (prìtasic), a főmondatnak pedig utótag (Ćpìdosic).
489.§ A feltételes mellékmondatok kötőszava eÊ (az Łn partikulával összeolvadva âĹn,
Łn, ćn) vagy eÒper, tagadásuk mă.
490.§ A fő- ill. a mellékmondatokban elkülöníthető szerkesztési módokat eseteknek
(latinul casus) nevezzük, melyek általában kapcsolatot mutatnak az eseményeknek a valósághoz illetve a beszélőhöz való viszonyával.
491.§ A casus realis esetében a beszélő tárgyszerűen, „hidegen” tekinti az eseményeket,
a casus potentialis esetében személy szerint lehetségesnek tartja, a casus irrealis esetében
pedig lehetetlennek állítja be bekövetkeztüket.
492.§ A feltételes főmondatban a realitást (ind.), potentialitást (lehetséges feltétel,
446.§) ill. irrealitást (lehetetlen feltétel, 438.§) a főmondatokban szokásos módon fejezik ki.
493.§ A feltételes mellékmondatokban a realitást ind. (vagy imperativus) fejezi ki.
eÊ toioÜton å jĹnatìc âstin, kèrdoc
êgwge lègw

Ha ilyen a halál, én bizony haszonnak mondom.

494.§ A feltételes mellékmondatokban a potentialitást puszta optativus fejezi ki.
495.§ A mellékmondatokban az irrealitást puszta praet. vagy ao. indicativus fejezi ki.
Az ao. többnyire a múltra vonatkozik, ritkábban a jelenre, a praet. pedig többnyire, de
nem mindig a jelenre: a választást az aspektus befolyásolja.
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496.§ További lehetőség az ún. casus eventualis: a feltétel nem bizonyos ugyan, de
várható, s – bármikori vagy jövőbeli – teljesültével a következmény bizonyos. A mellékmondatban coni. +Łn, a főmondatban praesens ind. illetőleg fut. ind. vagy imperat.
áll.
Ha hallgatok, nem lesz nekem jaj?

ÇAn siwpÀ, oÎk oÊmÿxomai?

497.§ A mellékmondatban ritkán (és inkább más nyelvjárásokban) puszta coni. is
állhat.
498.§ A casus eventualis múlt idejű változatának is lehet tekinteni azt, amikor a mellékmondatban puszta opt. (ún. opt. iterativus), a főmondatban pedig többnyire praet.
áll. Annak kifejezésére, hogy mind a feltétel, mind a következmény ismétlődött a múltban, a kötőszó fordítása ‘valahányszor’ is lehet.
casus realis
prìtasic

jelen
múlt
jelen
múlt

casus potentialis

Ćpìdosic

prìtasic

ind.
ind., imper.
praet., ao. ind.
ind.
casus irrealis
praet. ipf. ind. praet.ipf.ind.+Łn
ao. ind.
ao.ind.+Łn

Ćpìdosic
opt.+Łn

opt.
–
(praet., ao.+Łn)
casus eventualis
Łn+ coni.
ind.
ipf./ao. opt. praet./ao.(+Łn)

499.§ Gyakori, hogy a fő- és a mellékmondat a feltételesség más-más árnyalatát hangsúlyozza, ezért a két tagmondat szerkesztése különböző; ezen eseteket a casus mixtus
elnevezéssel illetik.
Jhramènhc,
oÊmÿxetai.

eÊ mŸ siwpăseien,

Théramenésnak jaj lesz, ha nem
hallgat el.

Az előtag potentialis, az utótag reális.
eÊ oÙon ĆpodhmĺsaÐ âstin å jĹnatoc,
tÐ meØzon Ćgajän toÔtou eÒh Łn?

Ha a halál olyan, mint (valami)
elköltözés, ugyan mi lehetne nagyobb jó annál?

Az előtag reális, az utótag potentiális.
500.§ Az érzelmi állapotot kifejező igék (verba affectuum) utáni eÊ-es mellékmondatokat az okhatározóiaknál tárgyaltuk (475.§).
501.§ A megengedő mellékmondatok kötőszava eÊ kaÈ ‘noha, ámbár’, kaÈ eÊ ‘még
ha. . . is’, avagy ezek összeolvadása az Łn-nal, szerkesztése pedig a feltételesekével azonos.
toÜ froneØn eÞ, eÊ kaÐ tic Ćgroikìteron eÚnai făsei tä ûhjàn, ĆmfisbhtÀ

a helyes gondolkozást, még ha
valaki bárdolatlannak is mondja
e kijelentésemet, a magaménak
tulajdonítom
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4.16 Időhatározói mellékmondatok
502.§ Az időhatározói mellékmondatok kötőszavai:
âpeÐ, âpeidă ‘miután’,
śc, íte, åpìte, ŹnÐka ‘midőn, amikor’,
âpeÈ/âpeidŸ/śc tĹqista, âpeidŸ prÀton ‘mihelyt’,
âx/Ćf+oÝ ‘mióta’,
ân Å ‘mialatt’,
éwc, êste, mèqri oÝ ‘ameddig, amíg’,
prÐn ‘mielőtt’, oÎ prìteron/prìsjen prÐn ‘nem előbb, mint’.

503.§ Ha az időhatározói mellékmondatban az hangsúlyos, hogy (múlt vagy jelen)
tényről, megtörtént eseményről szól, állítmánya indicativusban van, s tagadása oÎ.
504.§ Az előidejű időhatározói mellékmondatokban gyakran ao. áll, például
miután tyrannosszá lettem

âpeidŸ tÔrannoc âgenìmhn

505.§ További példa:
KÜroc, âpeidŸ tĹqista suneskìtase, Ćnestìmwse tĂc tĹfrouc ‘Kyros, mihelyt besötétedett, megnyittatta az árkokat’.
506.§ Ha a mellékmondat eventuális vagy iteratív mellékértelmű, akkor főmondati jelen után coniunctivus + Łn (‘eventualis’), főmondati múlt után pedig puszta optativus
(‘opt. iterativus’) használható:
xunĺn âmautÄ,
âpijumăsaimi

åpìte

ŹsuqÐac

magamban voltam, amikorcsak
magányra vágytam

507.§ A prÐn-nel bevezetett indicativuszos mellékmondat csak tagadó főmondat után
használatos, állító főmondat után helyette prÐn + (acc. c.) inf. áll.
oÖpw ędei Ípä tĺc mhtruiŘc tĺc âmĺc âxapatwmènh, prÈn ân tÄ kakÄ
ćdh łn

egyáltalán nem tudta, hogy a mostohám becsapja, amíg már bajban
nem volt

4.17 Helyhatározói mellékmondatok
508.§ A helyhatározói mellékmondatok kötőszavai: íjen, ênjen ‘ahonnan’, oÝ, ŋ, ípù,
ênja, Ñna (költ.), ípou(per) ‘ahol’, oÙ, ípoi, ŋ, ípù ‘ahová’.
509.§ A módhasználat olyan, mint az időhatározói és a feltételes mellékmondatok
esetében, azaz tény esetében indicat., általános, potentiális vagy iteratív mellékértelem
esetén főidő után coni. eventualis, mellékidő után opt. obl. vagy iterativus.
ŞOpou Ńn Âmen, ÍmÀn memnămeja.

Bárhol is vagyunk, emlékezetünkben őrzünk titeket.
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4.18 Hasonlító mellékmondatok
510.§ A hasonlító mellékmondatok kötőszavai: śc, źsper, ípwc; állítmányukra
ugyanaz érvényes, mint az időhatározóiakra.
amint vélem

śc âgř oÚmai

4.19 Vonatkozó mellékmondatok
511.§ Általánosságban vonatkozó mellékmondatok azok, amelyeket vonatkozó névmás (kül. íc, ístic, oÙoc, åpoØoc, ísoc, åpìsoc) vezet be.
512.§ A vonatkozó névmás nemben és számban megegyezik azzal a szóval, amelyre
vonatkozik, esete és esetleges elöljárója pedig a mellékmondat állítmányától függ.
513.§ Ha a névmás a főmondatnak genitivusban vagy dativusban álló szavára vonatkozik, akkor a vonatkozó névmás átveheti annak esetét is; ez az ún. attractio.
Mèmnhsje
toÜ
æmwmìkate.

írkou,

oÝ

Emlékezzetek az esküre, melyet
esküdtetek.

514.§ Ha a főmondatbeli szó, melyre a vonatkozó névmás vonatkozik, mutató névmás, akkor ez attractio esetén elmarad.
PolloÈ Òsasi oÎdàn Án lègousi

Sokan semmit sem tudnak abból,
amit/amiről beszélnek

515.§ A vonatkozó mellékmondatok általában a főmondati mód- és időhasználatot
követik.
KÜroc łrqe pollÀn âjnÀn, Án oÎd+
Ńn tĂ ænìmata êqoi tic eÊpeØn.

Kyros sok népnek parancsolt, melyeknek még a nevét sem tudná az
ember fölsorolni.

516.§ Az okhatározói vagy következményes mellékértelmű mellékmondatok állítmánya indicativusban van, tagadásuk oÎ.
Jaumastän poieØc, çc tĺc sofÐac
katafroneØc.

Csodás dolgot művelsz, aki/mivel
lebecsülöd a bölcsességet.

TÐc oÕtw maÐnetai, ístic oÎ boÔletai fÐloc soi eÚnai?

Ugyan ki annyira őrült, hogy nem
akar veled jó viszonyban lenni?

517.§ A következményes mellékértelmű mellékmondatokban a fut. ind. várható következményt fejez ki.
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PaØdèc moi oÎk eÊsÐn,
jerapeÔsousin.

oÑ me

Nincsenek gyermekeim, akik majd
gondoskodhatnának rólam.

518.§ A célhatározói mellékértelmű mellékmondatok állítmánya fut. ind.-ban áll, tagadásuk mă.
Dÿsw ÍmØn Źgemìna, çc ÍmŘc diĂ
tÀn ærÀn Łxei.

Majd adok nektek vezetőt, hogy
átvezessen titeket a hegyeken.

519.§ A feltételes mellékértelmű mm.-ok a feltételes mm.-ok mintájára szerkesztetnek, tagadásuk is mă. Állhat tehát bennük ind., opt. potentialis, coni. eventualis vagy
opt. iterativus.

4.20 A participium
520.§ A görög melléknévi igenévre igei jellegéből fakadóan vonatkoznak az igenem
(diathesis) és az akció kategóriái. Így egy igének e két dimenzió szerint (legföljebb) tíz
különféle participiuma lehet:
Activum
imperfectum
futurum
aoristos
perfectum

grĹfwn
grĹywn
grĹyāc
gegrafÿc

Medium

Passivum

grafìmenoc
grayìmenoc
grafhsìmenoc
grayĹmenoc
grafeÐc
gegrammènoc

521.§ A part. ao. kifejezhet előidejűséget, a part. futuri pedig szándékot.
522.§ Igei jellegéből fakadóan a melléknévi igenév olyan vonzatokat vehet maga mellé,
mint maga az ige, azaz tárgyat és határozót.
523.§ Feltételes, megengedő, okadatoló mellékértelem kifejezésére partikula (Łn, kaÐper, Ľte stb.) járulhat a participiumhoz.
524.§ Névszói, melléknévi jellege folytán a participiumok melléknévként ragozhatók.
Minden participium háromvégű, s nőnemben a-tövű. A névelővel a participium is főnevesíthető.
525.§ A participium tagadása oÎ-val történhet. Ritkábban, pl. feltételes mellékértelem
esetén mă-vel tagadható.

4.21 A participium jelzői és főnévi használata
526.§ A jelző szokásos helyén participium is állhat jelzőként.
eÑponto gĂr îpisjen âk tĺc kaiomènhc qÿrac

követték ugyanis hátulról az égő
föld felől
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Nìmouc gegrammènouc LukoÜrgoc
oÎk êjhken.

Leírt (tehát írva lévő) törvényeket
nem alkotott Lykurgos.

527.§ Főnévként használt participium bármely nemben és számban előfordulhat, pl.
oÉ parìntec ‘a jelenlévők’, tĂ legìmena ‘a mondottak’.
528.§ A főnévként használt participium nemcsak meghatározott személyekre vagy dolgokra vonatkozhat, hanem meghatározatlan, általános értelme is lehet; ilyenkot mă a
tagadása.
KÐmwn ân toØc ĆgroØc oÎdèna
toÜ karpoÜ kajÐsta fÔlaka, ípwc oÉ boulìmenoi tÀn politÀn
æpwrÐzwntai.

Kimón vidéki birtokain senkivel
sem őriztette a termést, hogy a polgárok közül aki csak akar, szedjen.

4.22 A participium használata határozóként
529.§ A főnévvel egyeztetett, arra vonatkozó participium általában nem valamely, (legalábbis a mondatban) állandó tulajdonságot fejez ki, hanem a főnévvel jelölt személy
vagy dolog adott állapotát. Ilyenkor a participium valamely igéhez tartozik, annak többnyire állapothatározója, s a participium coniunctum terminussal illetjük.
Ezeket
nevetve
mondta.

TaÜt+eÚpe gelÀn.

(nevetőként)

530.§ A határozóként használt participium időviszonyt, okot és célt is kifejezhet, ezért
magyarra alárendelt idő-, ok- vagy célhatározói mellékmondattal is fordítható:
Ezeket
mondta,
nevetett.

TaÜt+eÚpe gelÀn.

miközben

531.§ A participium ao. előidejűséget fejez ki, a pt. ipf. és pf. egyidejűséget, a pt. fut.
szándékot vagy célt.
tinĂc
âzÿgrhsan
poihsĹmenoi

ânèdran

néhányat élve elfogtak, miután
csapdát állítottak

ĆnabĂc âf+Ñppon pareboăjei

miután lóra
igyekezett

szállt,

segíteni

źra (âstÐ) Ćpiènai, âmoÈ màn Ćpojanoumènú, ÍmØn dà biwsomènoic

itt az idő a távozásra/ideje menni,
nekem, hogy meghaljak, nektek,
hogy éljetek
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532.§ A participium coniunctum feltétel- és megengedőhatározói szerepet is betölthet.
kamřn

nem élhetsz boldogul, ha nem
fáradtál

tinàc tĂ kakĂ gignÿskontec, íti kakĹ âstin, ímwc âpijumoÜsin aÎtÀn

sokan, noha fölismerik a rosszról,
hogy rossz, mégis vágynak rá

oÎk Łn dÔnaio
eÎdaimoneØn

mŸ

533.§ A participium által betöltött szerepet világosabbá teheti egy elétett particula. Az
időbeli jelleget határozza meg Ľma, eÎjÔc és metaxÔ.
präc

miközben elmentek, beszélgettek
egymással

oÉ màn eÎjÌc âxanastĹntec metaxÌ
deipnoÜntec tĂ gèrr+ânepÐmprasan

egyesek, mihelyt fölugrottak étkezés közben, meggyújtották a
kerítéseket

Ľma Ćpiìntec
Ćllălouc

dielègonto

534.§ A participium megengedő értelmét emeli ki a kaÐ, kaÐper vagy kaÈ taÜta kifejezés.
sumbouleÔw soi kaÐper neÿteroc žn

tanácsot adok neked, noha fiatalabb vagyok

535.§ A Ľte (dă) particula(k) a tényleges, objektív okot fejezik ki, a śc vagy źsper
pedig a vélt vagy egyenesen valótlan okot.
ŽdÐkoun Ćllălouc Ľte oÎk êqontec
tŸn politikŸn tèqnhn

jogtalanságokat követtek el egymás
ellen, minthogy nem volt meg bennük a közösségalkotó képesség

oÉ paragenìmenoi śc Ćdikoumènoic
ŹmØn ĄpĹntec âpekoÔroun

a jelenlévők mindnyájan segítettek
nekünk, minthogy (véleményük
szerint) mi voltunk a sértettek

źsper oÎk êqontec, ç prĹttwmen

mintha nem lenne, amit csináljunk
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536.§ A melléknévi igenév gyakran alkot szerkezetet igék jól körülhatárolható csoportjainak tagjaival, s találó fordításuk eltérhet a fönti sémától.
537.§ Határozóval is fordítható a participium a következő igék (vagy predikatív szerkezetek) mellett: tugqĹnw ‘történetesen/éppen van’, diagÐgnomai diatelèw diĹgw diamènw,
lanjĹnw+acc., faÐnomai ‘bizonyul’ (inf.-szal ‘tűnik’), fanerìc eÊmi, dĺlìc eÊmi, oÒqomai,
fjĹnw ‘megelőz’, ÍpĹrqw.
oÎk êtuqon oÊkăsantec nĺson

nem voltak
lakókként

éppen

szigeten

oÎk êtuqon oÊkăsantec nĺson

történetesen nem szigeten települtek meg

tä tejnĹnai metabolă tic tugqĹnei
oÞsa

a halál éppenséggel valamiféle
átváltozás

jÔwn te gĂr faneräc łn

látható volt ugyanis áldozóként is

jÔwn te gĂr faneräc łn

látható volt ugyanis, hogy áldozik
is

jÔwn te gĂr faneräc łn

nyilvánvalóan áldozatot is szokott
bemutatni

oÎdepÿpote yeusĹmenoc âfĹnhn

még
sohasem
hazugnak

mantikď qrÿmenoc oÎk ĆfanŸc łn.

nagyonis közismert volt róla, hogy
szokott jóslattal élni

bizonyultam

538.§ Az êoika (pf.) ige mind pt.-mal, mind inf.-szal szerkeszthető azonos értelemmel.
eÊdìti êoikac

tudónak tűnsz

eÊdìti êoikac

olyan vagy, mint aki tudja

539.§ Szintén participiummal áll: Ćnèqomai karterèw Ípomènw ‘kitartó, türelmes’, kĹmnw ĆpagoreÔw ‘kifárad, nem győzi’, paÔomai lăgw ‘abbahagy’.
âpaÔsato klŘon

abbahagyta a sírást
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mŸ kĹmùc fÐlon Łndra eÎergetÀn

ne fáradj el barátoddal jót téve

mŸ kĹmùc fÐlon Łndra eÎergetÀn

ne fáradj bele, hogy jót teszel a
barátoddal

mŸ kĹmùc fÐlon Łndra eÎergetÀn

ne sajnáld a fáradságot attól, hogy
jót tegyél a barátoddal

karterÀ ĆkoÔwn

türelmesen hallgatok

540.§ Szintén participiummal áll: eÞ/kalÀc poièw ‘jól teszi, helyesen cselekszik, szerencsére’, Ćdikèw ‘vétkezik’, ĄmartĹnw ‘bűnt követ el’.
ĆdikeØ CwkrĹthc jeoÌc oÎ nomÐzwn

Vétkezik Sókratés, amikor/mivel
nem hisz istenekben

541.§ Szintén participiummal áll: nikĹw kratèw perigÐgnomai ‘felülmúl’, ŹttĹomai leÐpomai ‘alulmarad’.
perigÐgnetaÐ sou kaÈ lìgú kaÈ
êrgú eÞ poiÀn

felülmúl téged mind szóban, mind
tettben jótevőként

542.§ Az érzelmi- vagy kedélyállapotot kifejező igék (verba affectuum) mellett – egyik
lehetőségként (vö. 380.§) – szintén participium állhat. Ilyenek: qaÐrw ądomai ‘örül’,
ĆgapĹw ‘elégedett’, Ćganaktèw Łqjomai qalepÀc fèrw ‘méltatlankodik, bosszankodik,
elégedetlenkedik, nehezen tűr’, ærgÐzomai ‘dühös’, lupèomai Ćlgèw ‘bánkódik’, metamelèomai ‘megbán’, aÊsqÔnomai ‘szégyenkezik’ stb.
>AllĂ diĂ tÐ dă pote met+ âmoÜ qaÐrousÐ tinec polÌn qrìnon
diatrÐbontec?

Dehát miért örülnek egyesek, ha
sok időt tölthetnek velem?

Participium függő esetben álló főnév mellett
543.§ A pt. nemcsak az alanyra vonatkozhat, hanem bármely más függő esetben álló
főnévre (vagy azt helyettesítő szóra) is.
544.§ Különösen gyakran fordul elő egyeztetett főnév és pt. az érzékelést jelentő igék
(verba sentiendi) mellett. Ezt a szerkezetet accusativus cum participio-nak is nevezik.
545.§ Az érzékelést vagy megismerést jelentő igék (verba sentiendi) mellett általában
acc.c.pt. áll: årĹw ‘lát’, ĆkoÔw ‘hall’, punjĹnomai ‘értesül, megtud’, aÊsjĹnomai ‘észlel, fölfog’, manjĹnw ‘megtud’, eÍrÐskw katalambĹnw fwrĹw ‘talál, rajtakap, leleplez’,
gignÿskw ‘megismer’, oÚda âpÐstamai ‘tud’, Ćgnoèw ‘nem tud’.
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katalambĹnw
ærÔttonta

(se)

bìjron

rajtakaplak, amint gödröt ásol

546.§ A participium futuri szándékot, célt fejez ki.
katalambĹnw śc katorÔxonta tän
Łnjrwpon

Rajtakaplak, amint el akarod temetni az illetőt

547.§ Az ĆkoÔw, aÊsjĹnomai és punjĹnomai igék mellett többféle szerkezet is állhat.
Közvetlen érzékelés ill. ismeretszerzés esetén a főnév és a vele egyező pt. gen.-ban áll,
mivel e jelentésben ez az igék szokásos vonzata (vö.§370.). A szerkezetet genitivus cum
participio-nak nevezzük.
ĆkoÔousi boÿntwn tÀn stratiwtÀn
JĹlatta jĹlatta

hallják, hogy a katonák azt kiáltozzák: „tenger, tenger”

548.§ Ha az ismeretszerzés közvetett, de biztos értesülésen alapszik, akkor az ĆkoÔw,
aÊsjĹnomai és punjĹnomai igék mellett is acc.c.pt. használatos.
549.§ Accusativus cum participio áll az (Ćpo)deÐknumi (Ćpo)faÐnw dhlìw ‘kimutat,
bizonyít’, âlègqw ‘rábizonyít’ és ritkábban az Ćggèllw ‘jelent’ ige mellett.
âpideÐxw toÜton parabĹnta toÌc
nìmouc

Be fogom bizonyítani, hogy ez az
ember áthágta a törvényeket.

550.§ A pt. függő esetben nemcsak a felsorolt igecsoportok tagja mellett, hanem szinte
bármely „közönséges” ige mellett is állhat.
oÎk êstin ĆndrÈ ĆgajÄ kakän oÎdàn
oÖte zÀnti oÖte teleutăsanti

az igaz embert nem érheti semmi
baj, sem ha él, sem ha meghalt /
sem éltében, sem holta után

Személyes szerkesztés
551.§ Abban az esetben, amikor a vezérige alanya azonos azzal a grammatikai személlyel, melyre a pt. vonatkozik, a pt.-ot az alannyal kell egyeztetni. Ezt személyes
szerkesztésnek is nevezzük.
oÚda jnhtäc žn

Tudom, hogy halandó vagyok.

oÉ Łnjrwpoi Òsasi jnhtoÈ întec

Az emberek
halandók.

tudják,

hogy
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aÊsjĹnomai sterìmenoc aÎtÀn

Érzékelem, hogy meg vagyok tőlük
fosztva.

oÉ JhbaØoi êdeixan átoØmoi întec
ĆmÔnesjai.

A thébaiak nyilvánvalóvá tették,
hogy készek (egy támadás ellen)
védekezni.

552.§ Figyeljük meg, hogy formailag ez a személyes szerkezet azonos a 537.§-ban felsorolt igék melletti szerkezettel!
553.§ A participium nominativusban szenvedő vezérige mellett is állhat.
å basileÌc Žggèljh teteleuthkÿc.

A király halottként jelentetett.

å basileÌc Žggèljh teteleuthkÿc.

Jelentették, hogy a király halott.

Feltételes értelmű particula participium mellett
554.§ Az Łn partikulával a participium (lehetséges vagy lehetetlen) feltételes mellékértelmet nyerhet.
eÍrÐskw taÔthn Ńn mìnhn genomènhn tÀn mellìntwn kindÔnwn
Ćpotrìphn

Úgy találom, hogy egyedül ezzel lehetne esetleg elhárítani a tornyosuló veszélyeket.

KÜroc eÊ mŸ Ćpèjanen, Łristoc Ńn
Łrqwn genìmenoc faneräc łn.

Kyrosból, ha nem halt volna meg,
nyilvánvalóan a legjobb vezető vált
volna.

Participium független fordított jelzős szerkezetben
pollÀn parìntwn
>Apìllwn

ĆneØlen

å

sokak
jelenlétében
Apollón

válaszolt

555.§ A fönti példamondatban a parìntwn alakilag jelzője a pollÀn főnévként használt szónak, azonban utóbbi semmilyen módon nem tekinthető valamely mondatrész
vonzatának (ellentétben a 547.§-beli gen.c.participioval). Ezért ezt a szerkezetet függetlennek, latinul participium absolutumnak, vagy ha az esetét is meghatározzuk, genitivus
absolutusnak (gen. abs.) nevezzük.
556.§ A genitivus absolutus a mondatban határozói szerepet tölt be, mégpedig leggyakrabban idő-, ok-, mód- vagy megengedőhatározó.
557.§ A genitivus absolutus kétféleképp fordítható: vagy jelzős szerkezettel, vagy alárendelt mellékmondattal.
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558.§ A genitivus absolutust jelzős szerkezettel úgy fordíthatjuk, hogy a participiumból cselekvést kifejező főnevet alkotunk, a genitivusban álló főnévből pedig ennek birtokos jelzője lesz. A magyar főnevet olyan raggal, névutóval vagy hasonlóval kell ellátni,
ami kifejezi azt a határozót, amit a gen. abs. képvisel a görög mondatban.
559.§ A genitivus absolutus mellékmondattal való fordításakor a görög főnévből lesz a
mellékmondat alanya, a participiumból pedig az állítmánya. A participium fordításakor
ügyeljünk az igenem megtartására! Minthogy ezen a ponton még nem tudjuk, miféle
határozó is a gen.abs., először időhatározói mellékmondattal fordítjuk. Ha a szerkezetben pt. ipf. szerepel, akkor az ‘amikor, miközben’ kötőszók egyikét használjuk, ha pedig
pt. ao., akkor a ‘miután’ kötőszót. Ha a magyar főmondat jelen idejű és a pt. egyidejűséget fejez ki (azaz ipf.), akkor a mellékmondat állítmánya is jelen idejű legyen, ha
pedig a főmondat múlt idejű vagy jelen, de a pt. előidejűséget fejez ki (azaz ao.), akkor
a mellékmondat állítmánya múlt idejű legyen.
pollÀn parìntwn
>Apìllwn

ĆneØlen

å

válaszolt Apollón, miközben sokan
voltak jelen

560.§ A nyersfordítás segítségével állapítsuk meg, hogy milyen határozó a gen.abs. a
görög mondatban, s eszerint finomítsuk fordításunkat.
561.§ A pt. pf. szintén egyidejűséget fejez ki, de ügyelni kell a fennálló következmény
találó fordítására.
paresthkìtwn ŹmÀn sunèkamye tä
skèloc Ąnăr

miközben ott álltunk körben, az illető lába megrángott

562.§ A pt. mellől hiányozhat a gen.-ban álló főnév (vagy azt helyettesítő szó),
amennyiben az könnyen odaérthető, fölösleges avagy mellékmondattal van kifejtve. E
csonka szerkezetet genitivus absolutus sine genitivo-nak is lehet nevezni.
ĆkribÀc oÚda kaÈ ísa Ćpeljìntoc
(ti. âmoÜ) âreØn êmellen

Pontosan tudom azt is, hogy mit
akart mondani eltávozásom után.

ćdh dà ân årmň întwn (ti. aÎtÀn)
łlje Proklĺc

Megérkezett Proklés, amikor már
indulóban voltak.

Shmanjèntwn dà tÄ >AstuĹgei íti
polèmioÐ eÊsin ân tň qÿrø, âxeboăjei kaÈ aÎtäc

Miután jelentetett Astyagésnak,
hogy ellenség van a vidéken, maga
is kivonult segíteni.

Accusativus absolutus
563.§ A genitivus absolutushoz különben mindenben hasonló szerkezet ritkán semleges accusativusban is előfordul.
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dìxanta dà taÜta kaÈ peranjènta,
tĂ strateÔmata Ćpĺlje

miután ezek a dolgok elhatároztattak és bevégeztettek, a seregek
elvonultak

564.§ Bizonyos személytelen vagy szenvedő kifejezésekből gyakoribb az acc. abs.
csonka változata, amikor hiányzik a főnévi accusativus. A főnevet helyettesítheti mellékmondat, infinitivus vagy infinitivusos szerkezet.
oÎdeÈc âxän eÊrănhn Łgein pìlemon
aÉrăsetai

ha lehetséges békében élni, senki
sem fogja a háborút választani

565.§ A teljes acc. absolutus mindhárom nemben előfordul a śc vagy źsper partikulával.
SwkrĹthc hÖqeto präc toÌc jeoÌc
ĄplÀc tĆgajĂ didìnai, śc toÌc jeoÌc kĹllista eÊdìtac åpoØa ĆgajĹ
âsti.

Sókratés pusztán azért imádkozott
az istenekhez, hogy jót adjanak
neki, minthogy szerinte az istenek
tudják a legjobban, hogy mi is a jó.

4.23 Az infinitivus
566.§ A görög főnévi igenévre igei jellegéből fakadóan vonatkoznak az igenem (diathesis) és az akció kategóriái. Így egy igének e két dimenzió szerint (legföljebb) tíz különféle
infinitivusa lehet:
Activum
imperfectum
futurum
aoristos
perfectum

grĹfein
grĹyein
grĹyai
gegrafènai

Medium

Passivum

grĹfesjai
grĹyesjai
grafăsesjai
grĹyasjai
grafĺnai
gegrĹfjai

567.§ Az inf. ao. időviszony szempontjából lehet semleges, vagy kifejezhet előidejűséget.
568.§ Igei jellegéből fakadóan a főnévi igenév olyan vonzatokat vehet maga mellé,
mint maga az ige, azaz tárgyat és határozót.
569.§ Feltételes mellékértelem kifejezésére Łn partikula járulhat az infinitivushoz.
570.§ A tì névelővel az infinitivus is főnevesíthető, s mint ilyen, ragozható.
571.§ Az infinitivus tagadása általában mă-vel történhet. Ritkábban, mondást és vélést
jelentő igék mellett oÎ-val tagadható.
572.§ A főnévi igenév valamilyen igealaktól vagy igei szerkezettől függ, melyet vezérigének nevezünk.
573.§ Az infinitivusszal kifejezett cselekvés végrehajtója (ágense) és az ezen ágenssel egyeztetendő szavak (jelző, értelmező, állapothatározó stb.) tárgyesetbe kerülnek,
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amennyiben az inf. ágense nem fordul elő a fölérendelt szerkezetben. Ezt a szerkezetet
accusativus cum infinitivo-nak nevezzük.
574.§ Minthogy az inf.-tól függhet tárgy, akkor, ha valamely tárgyesetben álló névszó
az inf.-hoz képest alanyszerű (azaz az inf. cselekvésének a végrehajtója), megkülönböztetésül accusativus subiectivusról beszélünk.
575.§ Ha az inf. ágense (explicite vagy implicite) előfordul a fölérendelt szerkezetben, akkor nem kell külön kitenni; a vele egyeztetendő szavak abba az esetbe kerülnek,
amiben a fölérendelt szerkezetben van az inf. ágense.

Főnévi igenév névelővel
576.§ A főnévként használt infinitivus bármely esetben előfordulhat.
mèqri toÜ âpilajèsjai

a feledésig

diĂ tä mhkèti dÔnasjai poreÔesjai

mivel már nem tudott menni

577.§ Az általános szabály szerint a főnevesített inf. ágense is accusativusban áll.

Főnévi igenév névelő nélkül
578.§ Az inf. tárgyként vagy határozóként igéknek és kifejezéseknek több jelentéstani
csoportja mellett használatos.
579.§ Inf. áll a dÔnamai oÙìc tè eÊmi ‘képes’, pèfuka ‘természettől alkalmas’, âpÐstamai
oÚda ‘ért vmihez’, eÒwja filèw ‘szokott’, peirĹw ‘megpróbál’, fobèomai ‘fél, vonakodik’
és más, hasonló jelentésű kifejezések mellett.
å ĆnŸr mhkèti ŽdÔnato poreÔesjai

Az illető már nem tudott járni.

êqw ĆmÔnesjai

távol tudom tartani

oÉ polèmioi oÎq ÉkanoÈ łsan ŹmŘc
âxelaÔnein

Az ellenség nem volt rá képes, hogy
elűzzön bennünket.

580.§ Szenvedő inf.-szal álló dÔnatai magyarra ‘-ható’ képzős melléknévvel is fordítható.
oÎ dÔnamai peisjĺnai

nem vagyok meggyőzhető

581.§ Accusativus subiectivust is vehetnek maguk mellé a következő igék melletti infinitivusok: keleÔw ‘utasít’, parainèw protrèpw peÐjw ‘rábeszél’ (a parancsolást jelentő
igéket verba iubendi-nek nevezzük), sugqwrèw âpitrèpw âĹw ‘hagy, enged’, kwlÔw
eÒrgw ‘akadályoz’, ĆnagkĹzw ‘kényszerít’, boÔlomai âjèlw ‘akar’ (verba voluntatis ezen
igék másik neve), âpijumèw ‘vágyik’, speÔdw projumèomai ‘törekszik, igyekszik’.
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âkèleuse probalèsjai tĂ ípla ílhn
tŸn fĹlagga

Megparancsolta, hogy az egész
phalanx szegezze előre a fegyvereit.

A fönti mondatban tehát a fĹlagga acc. subiectivus, a tĂ ípla pedig az inf. tárgya,
mondhatjuk, hogy acc. obiectivus.
BoÔlomai dè soi kĆkeÐnac tĂc eÎfrosÔnac dhlÀsai

meg kívánom neked azokat az örömöket is mutatni

582.§ Az âpitrèpw mellett accusativus helyett – az ige saját vonzatának megfelelően –
többnyire dativusban áll az inf.-hoz képest alanyszerű névszó (az inf. ágense). Az ilyen
szerkezetet dativus cum infinitivo-nak is lehet nevezni.
oÎdenÈ âpitrèpw kakÄ eÚnai

Senkinek sem engedem meg, hogy
gonosz(ként) legyen.

583.§ A verba iubendi és társaik mellett inf. ipf. vagy ao. állhat; ez a kétactiós (acc.)
cum inf. Logikailag mindkettő egy- vagy utóidejűségre használatos, hiszen amire parancsot adunk vagy amit megengedünk, nem lehet előidejű. Az inf. ipf. hosszadalmas
vagy ismétlődő cselekvést fejez ki, az inf. ao. pedig mozzanatosat.
âpijumÀ toÌc màn âleujèrouc doÔlouc êqein, toÌc dà doÔlouc ĆnagkĹzomai poieØn âleujèrouc

Arra vágyom, hogy a szabadok
a szolgáim legyenek, a szolgáimat
meg kénytelen vagyok szabadokká
tenni.

584.§ Általában inf. futuri áll a mèllw ‘szándékozik’ mellett.
oÚda kaÈ ísa âreØn êmellen

Azt is tudtam, hogy mit szándékozik mondani.

585.§ A mondást (verba dicendi), közlést és vélést jelentő igék mellett szintén acc.c.inf.
állhat. Ilyenek: lègw, nomÐzw, Źgèomai.
å XenofÀn kaÈ oÉ æpisjofÔlakec
űăjhsan êmprosjen Łllouc âpitÐjesjai polemÐouc

X. és az utóvéd tagjai úgy gondolták, hogy az ellenség másik része
elölről támad

586.§ A verba dicendi mellett az inf. bármely actióban előfordulhat, s ilyenkor négyactiós (acc. cum) inf.-ról beszélünk. Az inf. fut. utóidejűséget fejez ki.
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tinàc deinìn ti ¿onto peÐsesjai eÊ
ĆpojanoÜntai

egyesek azt gondolták, hogy valami szörnyűséget fognak elszenvedni, ha meg fognak halni

587.§ Acc.c.inf. áll az értesülést jelentő igék (548.§) mellett, amennyiben az alany
nem biztos hírt kap.
KÜroc áortŸn ân tň BabulÀni ćkousen eÚnai

Kyros úgy hallotta, hogy van B.ban egy ünnep

588.§ Számos ige egyaránt kifejezhet közlést és utasítást, s mellette az inf. egyaránt
kifejezheti a közlés (valós vagy vélt) tartalmát és az utasításét. Így tehát ugyanaz a görög ige tartozhat egyik jelentésében a verba dicendi, másik jelentésében a verba iubendi
csoportjába. Ezek a terminusok tehát tulajdonképpen szerkesztésmódokat, nem pedig
pontosan körülhatárolt szócsoportokat jelölnek.
589.§ Alanyként inf. vagy acc.c. inf. állhat sok személytelen ige és kifejezés mellet:
êxesti ‘lehetséges’, prèpei prosăkei ‘illik’, qră deØ ‘kell’, sumbaÐnei ‘megtörténik’, dokeØ
‘helyesnek tűnik, elhatároztatik’, dÐkaiìn âsti ‘jogos’, dunatìn âsti ‘lehetséges’, ĆnĹgkh
âstÐ ‘szükséges’, źra âstÐ ‘ideje van’, eÊkìc âsti ‘elvárható, valószínű’.
itt az idő a távozásra/ideje menni

źra (âstÐ) Ćpiènai

590.§ Mint láttuk, ha az inf. ágense (explicite vagy implicite) előfordul a fölérendelt
szerkezetben, akkor nem kell külön kitenni:
Úgy gondolom,
vagyok.

nomÐzw nenikhkènai

Ípèsqeto
áspèran

parèsesjai

eÊc

êdoxac gĹr moi eÊdìti âoikènai

tŸn

hogy győztes

Azt ígérte, hogy estére itt lesz.

úgy tűntél nekem, hogy tudóhoz
hasonlítasz / úgy tűnt nekem, hogy
olyan vagy mint, aki tudja

591.§ Ha az inf. ágense a vezérigének az alanyával azonos, akkor az inf. ágensének jelzője és állapothatározója is alanyesetbe kerül. Ezt személyes szerkezetnek vagy (tágabb
értelemben vett) nominativus cum infinitivo-nak nevezzük.
592.§ A nom. c. inf. használatos szenvedő igealakok mellett, a latinhoz hasonlóan:
nomÐzomai, keleÔomai, kwlÔomai, lègomai, faÐnomai ‘mutatkozik, tűnik’.
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oÉ FoÐnikec nomÐzontai eÍreØn tĂ
grĹmmata

Általános vélemény, hogy a főniciaiak találták föl a betűket.

Periklĺc, íte dhmhgoroØto, âlègeto
brontŘn kaÈ ĆstrĹptein.

Azt mondják, hogy Periklés, miközben szónokolt, dörgött és villámokat szórt.

593.§ A fönti szenvedő igékkel azonos dokèw és êoika ‘tűnik, látszik’ szerkesztése:
âdìkei dŸ meØzìn ti eÚnai tÄ
XenofÀnti

Xenophón úgy látta, hogy valami
komolyabb dologról van szó.

594.§ A görögben (a latintól eltérően) cselekvő vezérige mellett is használatos a személyes szerkesztés, ha az inf. ágense azonos a vezérige alanyával.
å >Alèxandroc êfasken eÚnai Diäc
Íiìc

Nagy Sándor azt mondogatta,
hogy Zeus fia.

êlpize timÀn tän jeän prĹxein
kalÀc

Biztos lehetsz, ha féled az istent, jól
fog menni a sorod.

dÐkaioc eÚ Łgein Ćnjrÿpouc

jogosult vagy embereket vezetni /
jogos, hogy embereket vezess

Infinitivusok mellékmondati kötőszóval
595.§ Bizonyos esetekben névelő nélküli (acc.c.) inf. használatos két mellékmondati
kötőszóval, ti. źste (vagy śc, âf+Å, âf+Åte) után, ha nincs hangsúly a következmény
ténylegesen bekövetkező voltán, és prÐn után, ha a fölérendelt mondat állító.

4.24 Az adiectiva verbalia
596.§ A -tìc végű adi. verbale szenvedő értelmű; jelölhet befejezettséget vagy lehetőséget: lutìc ‘oldott, oldható’, åratìc ‘látható’.
597.§ A -tèoc végű adi. verbale szenvedő értelmű és szükségességet fejez ki: lutèoc ‘oldandó’, poihtèon âstÐ ‘tenni kell’. Mellette a végrehajtóhatározó dativusban áll (389.§).
598.§ A tranzitív igékből képzett -tèoc végű adi. verbale személyesen és személytelenül
is, az intranzitív igékből képzett csak személytelenül szerkeszthető.
599.§ Személytelen szerkesztés esetén az adi. verbale egyesszám semlegesben áll, s az
acc.c.inf. mintájára a végrehajtóhatározó acc.-ban is állhat.
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4.25 Függő beszéd
600.§ Az idézésnek azt a módját, amikor az író valakinek a mondatait szó szerint
idézi, egyenes beszédnek (oratio recta) nevezzük, azt pedig, amikor valamilyen mondást
vagy hasonlót jelentő igétől van az idézet függővé téve, függő beszédnek (oratio obliqua)
mondjuk.
601.§ A függő beszédben (többnyire) érvényesül a módok és a személyek „eltolódása”,
valamint meghatározott esetekben az inf.-os szerkezetté alakulás.
602.§ A függő beszéddé alakítás során kijelentő főmondatból vagy íti, śc kötőszavas kijelentő mellékmondat (467.§), vagy infinitivusos szerkezet (585.§) lesz; a parancsot vagy kívánságot tartalmazó főmondat mindig infinitivusos szerkezetté (581.§) lesz;
kérdő főmondatok a függő kérdés (470.§) alakját veszik föl.
603.§ Főmondati mellékidő után érvényesülhet a módok „eltolódása”, azaz praesens
ind. és coni. helyett többnyire (puszta) opt. obliquus áll.
604.§ A személyek „eltolódása” értelemszerűen, a magyar használathoz hasonlóan érvényesül(het).
Az alábbi részletben a triérarchos számol be Kallippos és a kormányos vitájáról:
lègw tÄ kubernătù ĆpopleØn eÊc
tŸn JĹson. Ćntilègontoc dà toÜ
KallÐppou kaÈ keleÔontoc pleØn
eÊc tŸn MakedonÐan, oÙ prosètaxen
å strathgìc, ĆpokrÐnetai aÎtÄ PoseÐdippoc å kubernăthc íti triărarqìc te âgř tĺc neřc eÒhn kaÈ ÍpeÔjunoc, kaÈ tän misjän par+ âmoÜ
lambĹnoi; pleÔsoito oÞn oÙ âgř keleÔw, eÊc JĹson śc tän strathgìn.

Utasítom a kormányost, hogy induljon el Thasos felé. Midőn
pedig Kallippos ellentmondott és
arra utasította, hogy Makedonia
felé hajózzék, amerre a stratégos
rendelte, Poseidippos kormányos
azt válaszolta, hogy én vagyok a
hajó triérarchosa és én felelek érte,
s a bért tőlem kapja; arra fog tehát
hajózni, amerre én mondom, Thasosra, a stratégoshoz.

605.§ A vezérigétől való függés fokozatai keveredhetnek, sőt az is előfordul, hogy az
egyáltalán nem érvényesül, vagyis az idézetet bevezető kötőszó csupán idézőjel szerepét
tölti be; ez az ún. íti recitativum.
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Igealak-meghatározó analitikus gyakorlat
Az igék és igenevek elemzésekor, a szótári alak megállapítása során a görög igéknek három, egymást bizonyos mértékben átfedő felosztását kell együttesen figyelembe venni.
A három hagyományos csoportosítási szempont a következő:
I. Az imperfecta actio képzése szerint:
1. Thematikus (kötőhangzós) w-végű. Az w-végű igék további
csoportosítása megfelel az alábbi, II. és III. felosztás szempontjainak.
2. Általában athematikus (kötőhangzó nélküli) mi-végű igék csoportjai:
a, -(n)nu suffixummal képzett imperfecta tő, pl.: deÐknumi.
b, Puszta imperfecta reduplicatióval képzett imperfecta tő, pl.: tÐjhmi.
c, Az igető azonos az imperfectum tővel, pl.: eÚmi.
II. A tő- ill. gyökvégi hangzó milyensége szerint:
1. Magánhangzós tövek – verba pura
a, Félhangzós tövek (i, u) – paideÔw, lÔw.
b, Valódi magánhangzós tövek (a, e, o) – verba pura contracta:
timÀ (← timĹw), poiÀ (← poièw), doulÀ (← doulìw).
2. Mássalhangzós tövek
a, Néma mássalhangzós tövek – verba muta
a, T-hangú tövek, pl.: peÐjw.
b, K- és P-hangú tövek, pl.: prĹttw, krÔptw.
b, Folyékony mássalhangzós tövek – verba liquida: bĹllw
c, szigma (és egyéb) tövek, pl.: skedĹnnumi, plèw.
III. Az igető (gyök) és az imperfectum tő viszonya szerint hat osztályt különböztetnek
meg.
1. Első vagy jeltelen: imperfectum tő = igető, pl.: paideÔw.
2. Második vagy i (j) képzős: imperfectum tő = igető + i (j),
pl.: fulak- + (j) = fulĹttw.
3. Harmadik vagy orrhangú: az imperfectum tő = igető + n
(önmagában vagy magánhangzóval ), pl.: tÐ-nw, aÎx-Ĺn-w.
4. Negyedik vagy kezdő igék: imperfectum tő = igető + sk
(közvetlenül vagy i -val), pl.: ghrĹ-sk-w, eÍr-Ð-sk-w.
5. Ötödik vagy E : az imperfectum tő és az igető közötti különbözet
az E hang (e, h), amely vagy az imperfectum tőhöz, vagy az igetőhöz járul,
miközben a másikból hiányzik,
pl.: gam-è-w (tő: gam) ill. mèllw ( tő: mell-h), fut. mellăsw.
6. Hatodik vagy vegyestövű igék – verba suppletiva.
A töveket (ipf.-tő, illetve igető) érintő vizsgálatot meg kell előznie a következők felismerésének: a kitett vagy elmaradó esetragok, személyragok, igenévképzők, módjelek,
kötőhangzók, képzők, illetve reduplikációk, augmentumok, igekötők. A hangmásulások sikeres feloldása mellett az ige szótári alakjának meghatározása feltételezi a harmadik
felosztás 2–6. osztályaihoz tartozó igék alapalakjainak, az úgynevezett ‘averbók’ (a verbo)
ismeretét.
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Elemezze az alábbi igéket a táblázatban látható példák alapján (lehetőség szerint tüntesse fel a hangmásulás előtti állapotot is)!

augm.
igekötő

∅
∅
∅

redupl.

képző

(ipf., pf., att.)

(fut.,

tő

ao.,

(gyök, ipf., perf.)

perf.)

pepaideu
(peij)
peis
poih

-k

kötő-

módjel,

rag
(személy,

hangzó

igenév-

poÜ keØtai?

eset)

képző

-o

-i

-mi

paideÔw:

pepaideÔkoimi

pr. pf. opt. A. sg. 1.

(-jh)

∅

-ih

-men

-je
-s

-a

-nt

-ec

peÐjw:

peisjeÐhmen

ao. opt. P. pl. 1.

poièw:

poiăsantec

ao. pt. A. m. pl. nom.

kat(a)e-

gnw

∅

∅

∅

-n

pe(prag)
praq

∅

∅

ot

a

katagignÿskw

katègnwn

ao. ind. A. sg. 1.

∅

prĹttw

pepraqìta

pf. pt. m. sg. acc.

Az igealakok meghatározására szolgáló latin nyelvű műszavak javasolt sorrendje:
1. ragozott ige – verbum finitum
(tempus,) actio, modus, genus, numerus, persona,
pl.: praesens perfectum optativi Activi singularis prima
2. igenév – verbum infinitum
a) actio, „modus”, genus
pl.: aoristi infinitivus Activi
b) actio, „modus”, genus verbi, genus nominis, numerus, casus
pl.: aoristi participium Activi, masculini pluralis nominativus
Az itt fölsorolt ezerhatszáz igealakot és igenevet eredeti szövegek átalakításával Maywald József adaptálta olvasókönyvébe, hogy a görög igeragozás minden jelenségére
fölhívja a figyelmet. Az egyes alakok gyakorisága a ránkmaradt attikai prózában változó,
néha elenyésző. Az elemző gyakorlatozásra azonban a legritkább alakok is jó alkalmat
teremtenek.
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1. sumbouleÔontoc 2. ĆkoÔein 3. parakeleuoÐmhn 4. douleÔwmen 5. lègoimi 6. oÒoito
7. turanneÔoito 8. douleuètw 9. basileuètw 10. pisteÔein 11. Ćlăjeue 12. êlegec
13. âyeÔdou 14. pisteÔoien 15. paÔoio 16. kwlÔousi 17. peÐjesje 18. punjanomènou
19. nomÐzoi 20. prĹttoi 21. âpithdeÔoien 22. boulÿmeja 23. fèrù 24. blèpwsin
25. nikÀntoc 26. âqjaÐrwn 27. gÐgnhsje 28. zĳhte 29. nikŤ 30. teleutŤ 31. âsiÿpa
32. ârwtÿmenoc 33. siwpÄen 34. ârwtÀntoc 35. zÄmen 36. âpitimÀmen 37. drÀmen
38. qrÄto 39. êqoi 40. ĆgoreÔontac 41. sigÀn 42. ktÀ 43 ĆgĹpa 44. âxapĹta 45. âktÀ
46. âqrĺto 47. ćsjie 48. zĺn 49. âsjÐoien 50. zĳh 51. loidoroÜntec 52. poioÜsin
53. peirÀmai 54. poieØn 55. kathgoroÜsin 56. fobeØ 57. foboØto 58. âpainoÜntoc
59. ŹgoÐmhn 60. âpistrateÔsantoc 61. ĆpeiloÜntoc 62. ĆpeilÀn 63. fobÿmeja
64. ĆdikeØ 65. poiÀmen 66. ĆpeileØ 67. sunèplei 68. qeimazomènhc 69. âpikaloumènwn
70. sigŘte 71. plèontac 72. årÀsa 73. qrÿmenon 74. dustuqeØ 75. eÎtuqň 76. frìnei
77. mimoÜ 78. ĆdikÀn 79. deØtai 80. ŽboÔleto 81. bebaioÜsjai 82. ĆdikÀsin
83. zhmioÔsjwsan 84. mastigoÔntwn 85. âmastÐgoun 86. ŽnantioÜnto 87. mastigoÔmenoi
88. âkartèroun 89. årÀntec 90. karteroÜnta 91. zhloÜsin 92. ĆxioÜsin 93. âkarpoÜto
94. âmeÐoun 95. âqeiroÜnto 96. Žleujèroun 97. misjoÜn 98. polemeØn 99. katedouloÜto
100. âdălou 101. bebaioÐh 102. zălou 103. douloÜtai 104. strateÔswn 105. âpoÐhsato
106. parìntwn 107. sunèlexa 108. bouleusaÐmeja 109. ânÐkhsan 110. âdoÔlwsan
111. âfrìntizon 112. leÐyomai 113. prosktăsomai 114. gefurÿsac 115. strateÔsein
116. timwrhsìmenoc 117. âpoÐhsan 118. doulÿswmen 119. kthsìmeja 120. fjonăsaien
121. dhlÿsate 122. ĆkoÔsantec 123. âtìlmhsen 124. ĆpofaÐnesjai 125. siwpÿntwn
126. ŽkroasĹmeja 127. âbouleÔsw 128. poiăsein 129. parekeleÔsw 130. dhlÀsai
131. qrăsomai
132. dhlÿsw
133. Łkouson
134. lègonti
135. strateÔsoito
136. suneboÔleusa 137. strateÔsasjai 138. katadoulÿsesjai 139. strateusĹmenoc
140. prosèptaisen 141. sumbouleÔsaimi 142. ânnìhson 143. qrhsĹmenoi 144. ânÐkhsan
145. katanoăseiac 146. kinduneÔsùc 147. peÐjou 148. sumbouleÔsonti 149. diĹluson
150. boÔleusai 151. protimăsai 152. poiăsaito 153. sumbouleÔsanti 154. âstrateÔsato
155. Źttÿmenoc
156. katenìhsen
157. Žlăjeusen
158. ktăsù
159. âlèhson
160. dustuqoÜntac
161. eÎtuqÀn
162. turanneujeÐshc
163. âpoliteÔjhsan
164. fugadeujeÐc
165. âturĹnneusen
166. politeujĺnai
167. foboÔmenoc
168. foneujeÐh
169. bebaiwjăsetai
170. âkìsmhsen
171. katafuteujĺnai
172. âkèleusen
173. âpemelăjh
174. jerapeujăsontai
175. teleutăsantoc
176. ŽdÐkhsen 177. ĆdikhjeÐshc 178. Ždikăjhc 179. peirĹjhti 180. timwrăsasjai
181. bohjăsw 182. âleujerwjň 183. timhjăsesjai 184. zhmiwjătw 185. śmolìghsen
186. âfìneusan 187. âfoneÔjhsan 188. fugadeujĺnai 189. janatwjĺnai 190. âmaÐneto
191. âstèrhsan 192. âleujerwjĺnai 193. Ímnăjhsan 194. ÉdrÔjhsan 195. paideujeØsi
196. bouleujèntwn 197. âpimeloÜntai 198. êsontai 199. pepoÐhtai 200. kekosmhmènoi
201. ânefĹnizon 202. pisteÔsai 203. Ždikhkènai 204. pepoihkènai 205. pefÔkasin
206. pepoiĺsjai 207. ĆgapŘsjai 208. âpijumeØc 209. timŘsjai 210. bouleÔou
211. bebouleumèna 212. bebouleÜsjai 213. pepisteukìsi 214. pefukÿc 215. âbasÐleue
216. ândedukuØa 217. fèrousa 218. keklhmènwn 219. âklăjh 220. parďnesen
221. šneØsjai
222. âjèlontoc
223. šnăsasjai
224. Ćpèspase
225. âflègeto
226. tujĺnai 227. katèkause 228. âpÿlei 229. gelasjeØsa 230. aÊteØ 231. ętei
232. âgèlasen 233. aÊdesjeÐc 234. prosekalèsato 235. Žrÿthsen 236. âkèleusan
237. Ćpotelèsai 238. periìntac 239. šneØsjai 240. kekeleusmèna 241. âtèlesen
242. ânekleÐsjhsan
243. âkeleÔsjhsan
244. katelÔjh
245. diaseisjeÐshc
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246.
251.
256.
261.
266.
271.
276.
281.
286.
291.
296.
301.
306.
311.
316.
322.
327.
332.
338.
344.
349.
354.
359.
364.
369.
373.
378.
383.
388.
393.
398.
403.
408.
414.
419.
424.
429.
434.
439.
444.
449.
454.
460.
466.
472.
477.

i
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qrhsjènta 247. âtrèponto 248. âreunÀntec 249. Ćrkèseian 250. lÔseian
êpleusen 252. komÐzoi 253. ĆpopleÔsesjai 254. êpneuse 255. foboÔmenoi
katadujeÐh
257. žknhsan
258. êtresen
259. keleÔsac
260. álkusjĺnai
Ćnaspasjĺnai
262. Ćnebìhsen
263. pleØ
264. peÐsei
265. sumfèronta
yhfÐsasjai 267. ćjroisen 268. Žjroismènoi 269. âdhmhgìrei 270. proseØqon
peplasmènú 272. šrgÐsjh 273. ęthsen 274. frĹsai 275. protrepìntwn
êfrase 277. âkomÐsjhsan 278. ârwthsĹshc 279. petomènh 280. badioÜmai
dianeÔsomai 282. frĹsac 283. âsiÿphsen 284. jaumasĹntwn 285. šrgÐsjai
logisĹmenoi
287. swjăsetai
288. mejărmosen
289. ćrise
290. hÖxhsen
âmănisan 292. sunorgisjeÐc 293. katèkluse 294. êpemyen 295. âpièsjhsan
âqrăsjh 297. paÔsetai 298. swjeØen 299. probĹllhtai 300. ĆnagkasjeÐc
pepiesmènwn 302. prosèdhse 303. âkomÐsjh 304. jeasĹmenoc 305. dedemènhn
ĆgwnieØsjai
307. pèpeismai
308. foneÔsein
309. sÿsein
310. swjeØsan
sunoikieØn 312. åmologăsantoc 313. ŽgwnÐsato 314. âyeÔsjh 315. âfìneuse
sesúsmènh 317. sunúkÐsjh 318. gumnĹseic 319. frĹsùc 320. peÐsù 321. filĺsai
dikĹsùc 323. ĆkoÔsùc 324. ĆpallĹxesjai 325. poiĺsai 326. metepèmyato
parĺsan 328. kalufjăsomai 329. kataleÐyw 330. sunĺktai 331. kèkruptai
êkruya 333. klèyeien 334. kekrummèna 335. âxorÔxhte 336. ÍpĹrxei 337. prĹxete
éxete 339. taraqjeÐhte 340. blĹyai 341. makarioÜsi 342. eÖxontai 343. qrĺsjai
parèxei 345. âteleÔthsen 346. Ćpèpleusan 347. êjayan 348. praqjèntwn
ćrxato 350. Ćpăllaktai 351. tèjaptai 352. katalèleiptai 353. kataskĹywmen
klèyù
355. êpraxan
356. êpraxac
357. katèskayan
358. âfaÐneto
lupoÔmenoi 360. beblĹmmeja 361. fulaqjènta 362. âxorÔxac 363. êkleyen
nomÐsantec 365. keklèfjai 366. âyeÔsjhsan 367. ârgasjeØsa 368. êbleyan
kateleÐfjh
370. kataskĹyantec
371. âktăsanto
372. kataprĹxantoc
êqairen 374. suntrefomènhc 375. ĆpoleÐyei 376. diapèpraktai 377. prĹxw
Łllaxon
379. âdĹkruse
380. ânÐkhse
381. pèpraktai
382. ârrÐfjw
gegrammènouc 384. ânseÐsanta 385. fÔlaxai 386. plăxac 387. ponăsùc
pepragmènou 389. katelÐpeto 390. dhloØ 391. pepoijènai 392. ĆpofugeØn
âkrĹthsen 394. âtrĹpeto 395. âtrèyato 396. âblĹbh 397. katekìphsan
kateleloÐpei 399. dedemènouc 400. Ćpăgagen 401. skafĺnai 402. strateÔsaito
Ćpèbainen
404. âpeprĹqei
405. âkplageÐc
406. ĆkoÜsai
407. ćgagon
tètrofe 409. Ćnĺqen 410. âkfÔgùc 411. trapoÜ 412. Ćpìrriyon 413. blabeÐh
âpefulĹqei
415. klapeÐh
416. ĆporrØyai
417. plhroØ
418. ĆnagageØn
ûÐyac
420. âpanèrqetai
421. beblafÿc
422. dihllaqÿc
423. trafènta
âgrĹfh 425. dexĹmenoc 426. kateplĹgh 427. ânnoÀn 428. metallagĺnai
pepeismènoc 430. Ćnatrapăsetai 431. dièluse 432. katetrÐbh 433. âsterăjh
êfuge 435. âteleÔthsan 436. âmanteÔsato 437. keklofìtac 438. âkeklìfei
âmastÐgoun 440. keklofènai 441. pefwrŘsjai 442. jeÿmenon 443. plhgèntoc
âkeklìfein 445. Ćnèkrage 446. peplhgmènou 447. kekrĹgasin 448. yègein
ĆnaklhjeÐc
450. keleusjeÐc
451. âpďnesen
452. êyexen
453. ĆpĹgage
âpnÐgh 455. âpoiăsato 456. Ľyasjai 457. tekoÜsan 458. nomÐsasa 459. tèxetai
pepoÐhken 461. êteken 462. âpijumoÜntec 463. dièfjarto 464. âkrÐjh 465. âsămhne
teleutăsei 467. blhjeÐc 468. âxegèrjh 469. taraqjeÐc 470. âlogÐsato 471. ĆmuneØ
logisĹmenoc 473. êkrinen 474. ĆposteØlai 475. ĆfikneØtai 476. memiasmènon
âdeØto 478. kajarjĺnai 479. kajărac 480. Žrÿthsen 481. ąkoi 482. ĆpekrÐnato
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483.
488.
493.
498.
503.
508.
513.
518.
524.
529.
534.
539.
544.
549.
554.
560.
565.
570.
575.
580.
585.
590.
595.
600.
606.
611.
617.
623.
628.
633.
638.
643.
648.
653.
659.
664.
669.
674.
679.
684.
689.
694.
699.
705.
709.
714.

kèklhmai 484. ĆpokteÐnasan 485. pèfeuge 486. âkbeblhmènon 487. âsterhmènoc
Ćporăseic
489. kerdaneØc
490. êmeinen
491. dièfjeiren
492. ĆgreÔein
Ćpèsteilan 494. âstĹlmeja 495. aÊtăsontec 496. diafjeÐrei 497. sunapìsteilon
ĆpokteÐnwmen 499. mnhmoneÔwn 500. ĆpostelÀ 501. ânteloÜmai 502. ĆmÜnai
ĆposteÐlaimi 504. âbarÔnjh 505. ćjele 506. Ćpofĺnai 507. ĆpofhnĹmenoc
sunapostelÀ 509. diefjarmènon 510. proshmĺnai 511. blhjăsesjai 512. blhjÀ
Ćpefănato 514. êpeise 515. sunapèsteile 516. âneteÐlato 517. âpaggeilĹmenoc
poiăsesjai 519. peraneØ 520. ântetalmèna 521. śrmăjh 522. ąkontec 523. âzătoun
ÊqneÔsantec 525. âkukloÜnto 526. Ćnatetamènoi 527. eÊshkìntizon 528. kajarjeÐc
Ćpèsteilan 530. ĆggeloÜnta 531. suntetaragmènoc 532. šdÔrato 533. Ćpèkteinen
âkĹjhren 535. ĆrĹmenoi 536. âpitrèywn 537. proteÐnac 538. âpisfagĺnai
teteleuthkìti 540. ¿ktire 541. âpèranac 542. proesămhne 543. êsesjai
âpèsfaxe 545. kataklijeÐc 546. bebaiÀsai 547. ĄrpasjeÐh 548. âgkekrÐsjai
âgkrijeÐc 550. prokèkrintai 551. qalepănac 552. ĆgwnÐsasjai 553. êkrinen
nenikhkènai 555. âxèdeire 556. ęsqunen 557. maneÐc 558. Ćpektonÿc 559. dièbalen
âpibouleÔoi 561. pisteÔsac 562. diabaloÔsù 563. diafjareÐh 564. âkbaleØn
âboÔleto 566. fanăsetai 567. âkbalÿn 568. âmhqanŘto 569. ĆpallageÐh
grĹyac 571. âgqeirÐsac 572. ĆpestĹlh 573. âpeqeÐrhse 574. âgègrapto
ĆpokteØnai
576. tolmăsac
577. prŘxai
578. âpètaxen
579. katakaneØn
diafjarăsesjai 581. diefjĹrhsan 582. êpnei 583. âfĹnh 584. dièfjeire
diafjarăsetai 586. âsfĹlh 587. ĆnabibĹsac 588. ĆrjeÐc 589. katèkane
sfaleÐc 591. sumbalèsjai 592. sumbalìmenoc 593. ânèbalen 594. âkplagèntac
diasparĺnai 596. peribĹloi 597. ĆgwnÐsasjai 598. sullèxac 599. jaumĹsac
êfhne 601. mènein 602. ŽxÐwse 603. ŽgĹgeto 604. teleutăsantoc 605. łrxen
ârwthjeÐc 607. fjonoÜntac 608. timwrhsaÐmhn 609. fanňc 610. memhnìtoc
kìyac 612. katèbale 613. âpekaleØto 614. fanèntoc 615. parakaleØtai 616. Łrùc
metabaleØn 618. fjarăsetai 619. dareÐc 620. ktÐsantoc 621. memnĺsjai 622. âĳkei
âkèkthto 624. eÊÿjei 625. katestrèyato 626. Ćkhkìamen 627. memnămeja
kaloumènwn 629. âbasÐleusen 630. ŽneÐqonto 631. âpistrateuìmenoi 632. eÒwn
ŽnantioÜto 634. suneiloqÿc 635. ĆpewjeØto 636. kekthmènoc 637. ĆpeirgĹsato
eÎdokimhsĹntwn 639. âfeÐlketo 640. eÑponto 641. eÚqen 642. ærwrugmènouc
eÊrgasmènouc 644. kateskeÔasto 645. Ćnăpteto 646. áÿrwn 647. Ćneĳqjhsan
suneilegmènai 649. pareØqe 650. ÉdrÔjh 651. kekosmhmènhn 652. eÙlkon
eÑpeto 654. âfulĹqjh 655. ĆpeirgĹsjh 656. âtĹfh 657. eÊÿjasi 658. ćskoun
âwnhmènoi 660. êktisan 661. suneistiÀnto 662. Žkhkìei 663. kateskammènai
prosètaxen 665. pareskeuasmènou 666. prosboĺsai 667. mèmnhso 668. êgraye
eÒjisai
670. eÊjÐsmeja
671. kratĺsai
672. eÊwjìtoc
673. âxegerjeÐc
âkĹjeudon
675. âgrhgìrei
676. áliqjèntoc
677. âoikènai
678. êoiken
perieilÐqjh 680. âmastÐgou 681. klèyai 682. darĺnai 683. jeasĹmenoc
âkajèzeto
685. plhgÀ
686. pepleukÿc
687. áÿraken
688. âgkalÔptei
eÊrgasmèna 690. âoikìtec 691. âpideiknÔntec 692. ĆgeÐrontec 693. dieskedasmèna
phgnÔasi
695. ĆpodeiknÔnai
696. Ćpantăsac
697. dièteine
698. deÐknu
âdeÐknun 700. deÐxw 701. êrrwto 702. âpepăgei 703. Ćpèsbh 704. ânedeÐknuto
sunèmixan
706. diarrăxantec
707. diaskedĹsantec
708. katastorèsac
Ćpÿleto 710. peptamènaic 711. sunekerĹsato 712. Ćnepètasen 713. ĆpoleØ
âpirrÿsei
715. âjèlùc
716. poreÔjhti
717. êrrwso
718. ĆnazeÔxein
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âpideiqjeÐc
720. meØnai
721. sunèmixan
722. Ćnèzeuxen
723. ĆnedeÐknu
âgÐgneto 725. poioØto 726. žmose 727. sbèsein 728. Ćpodedeigmènon 729. ĆpoleØn
katestrÿjhsan 731. Ćpÿlonto 732. âkĹlese 733. Ćpÿlese 734. æmwmokÿc
blĹyein 736. Ćpwlÿlesan 737. Ćpolÿleken 738. Ćpìloito 739. sunekĹlese
keleÔsantoc 741. ĆpedeÐqjhsan 742. ŹgeØsjai 743. âkeleÔsjh 744. memigmènh
Ćnapeptamènhc 746. păxantec 747. âzeÔgnusan 748. Ćpopephgìtec 749. Ćpolèsjai
âpikremasjènta 751. Ćpofugìntec 752. diesÿjhsan 753. âpidèdeiqen 754. âktăsato
Ćpèsbhken 756. ĆpoleØtai 757. âpirrwnnÔnai 758. katagnÔnai 759. metepèmyato
meteØqe
761. ŽnagkĹsjh
762. âmĹqeto
763. âpemÐgnuto
764. katŘxai
âpeqeÐrhsac 766. Ćpopèmyai 767. âtÐmhsan 768. âkblhjènta 769. Ípedèxanto
âdwrăsanto 771. dietèlei 772. katoikĺsai 773. sugkrajĺnai 774. Ćposbèseian
strateusomènouc 776. ândeixĹmenoc 777. Ćpÿleto 778. Žggèljh 779. Žmfiesmènoc
âstemmènoc
781. Ćpolwlènai
782. Ćpestefanÿsato
783. âstefanÿsato
sunègraye 785. kekramènh 786. âkaleØto 787. æmnÔùc 788. îloito 789. Žsjènei
Ípÿpteue 791. ânÐstasjai 792. diadidoÐh 793. diatijeÐh 794. katestĹjh
ćkouse 796. sunèjeto 797. âtÐjeto 798. êspeude 799. diatijènai 800. Ćpìntoc
ĆnastĹntec 802. diastaØen 803. diastÀsin 804. dièjhke 805. proskalesĹmenoc
dièdwken 807. katèsthse 808. Ípèsthsen 809. diajeÐc 810. katèsth 811. âfieØto
ândÐdwsi 813. ântÐjhsi 814. suneikÿc 815. didÄ 816. âfÐlei 817. suneØsa
Ñeto 819. parastŘsa 820. mejeØnai 821. mejăsein 822. mejeimènoc 823. âpijeÐh
metèjeto
825. Ćfèmenoc
826. mejĺke
827. katèsthsen
828. kinduneÔsac
diatejeÐc 830. kajÐstato 831. katastĹc 832. ĆfeÐjh 833. âpoÐei 834. ĆfikneØto
diatijeÐc 836. ĆfÐei 837. sunÐstato 838. âpijeØto 839. âpoieØto 840. âfesthkìsi
âdÐdou 842. dedomènai 843. Ćfeistăkesan 844. âkÿlusen 845. Ćpostĺnai
prosjèsjai 847. sunĺken 848. Ćpostăsesjai 849. paradÿsein 850. âxanesthkìtec
susthsĹmenoc 852. âpeirŘto 853. katĹgein 854. âpèjeto 855. sunistĹnai
ândidoÐh
857. ŽxÐou
858. dojĺnai
859. paresthkènai
860. ÍpostĹc
Ćpededÿkei 862. âxhpĹthse 863. polemoÜnta 864. dapanŘn 865. ćqjeto
polemoÔntwn 867. sunèsth 868. Ćnèpeise 869. doÜnai 870. âpijň 871. diatijèasi
âxèpleusen 873. mejesthkìtec 874. ĆpostĹnta 875. ĆnjÐstatai 876. âjanatÿjh
ĆpeijÀn
878. parÐstatai
879. metastĺnai
880. ĆfÐhsi
881. dÐdwsi
Ípojèmenoc 883. sunÐsth 884. âpijňc 885. ĆfÐesan 886. parĹdoc 887. Ćpìsjhti
poÐhson 889. sunèlexe 890. âpijèmenoc 891. dietejăkesan 892. šfèlhsen
âdÐdosan 894. trefìmenon 895. drĹsein 896. dÐwke 897. doÜsa 898. tejèn
prodÄc 900. didìntoc 901. moqjăsasi 902. êjhkan 903. âdìkei 904. ŽdÔnato
ćjroize
906. boÔlesjai
907. ânèprhsan
908. ânèplhsan
909. dÔnwntai
proeistăkei 911. Łgonta 912. dÔnainto 913. âmplăsac 914. înaito 915. ænăsein
dunhjeÐh 917. diaprŘxai 918. paÔsesjai 919. katagĹgoi 920. ænăsesjai
âpeÐjonto 922. ŽgĹsjhsan 923. dunĹmenon 924. Ćpoplĺsai 925. ŽpÐstato
âmpimplĹnai 927. parĺsan 928. katanoăsanti 929. âneplăsjhc 930. Žpistăjhte
Źghsamènú 932. âdÔnato 933. âpikrèmasjai 934. ĆntipareskeuĹzeto 935. śrmŘto
Ždunăjhsan 937. âzeugmènh 938. oÊkoumènhn 939. ľke 940. peplhsmènoc
âjăreuen 942. gumnĹsai 943. boÔloito 944. ænÐnhsin 945. žnhto 946. âkdarĺnai
âpistĹmenoc 948. ćjelen 949. fĹnai 950. Źtthmènon 951. diajăsei 952. åmologeØc
strèyac 954. ŽgwnÐzeto 955. âpÐstasai 956. aÎleØn 957. êfhsja 958. dunăsesjai
ŽdÔnw 960. âpÐstw 961. dÿseic 962. âxèdeire 963. âkrèmasen 964. kremamènou
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965. kaleØtai 966. prìseisin 967. Êènai 968. qrĺnai 969. diĹkeitai 970. diakèoito
971. ÊoÜsa 972. ĆggeloÜsan 973. diakeØsjai 974. âsìmeja 975. êsei 976. parìnti
977. âpiìnti 978. diakeÐsetai 979. êdwken 980. âsomènhc 981. ąsjh 982. ĆpodoÜnai
983. Ćpèdwken 984. eÒhsan 985. proðoÜsi 986. suneÐpeto 987. kajhmènh 988. kajĺsjai
989. ânèkeito 990. âpideØxai 991. sunňsan 992. taqjĺnai 993. stĺnai 994. âjeÿrei
995. pariÿn 996. âkkekalummènac 997. parďei 998. stăsac 999. Òji 1000. lèxon
1001. årĳhn 1002. probĹlointo 1003. âpÐoi 1004. parăggeilan 1005. âsĹlpigxe
1006. probalìmenoi 1007. âpňsan 1008. proðìntwn 1009. årÀntec 1010. katalipìntec
1011. âfobăjhsan 1012. oÊìmenoi 1013. ősan 1014. proÐasin 1015. âpètreye
1016. diarpĹsai 1017. oÞsan 1018. qreÐh 1019. Ćpiènai 1020. jĹrrei 1021. ktăsù
1022. łsja 1023. paroÔshc 1024. noujeteØn 1025. êfasan 1026. Òsmen 1027. êstai
1028. êfu 1029. dediÿc 1030. katalÐpoien 1031. âbiĹzeto 1032. ćrxato 1033. ¿eto
1034. ândÔntac
1035. épesjai
1036. ânèdusan
1037. êballon
1038. âxèfuge
1039. katapetrwjĺnai 1040. ędei 1041. êsbh 1042. dunăsetai 1043. biĹsasjai
1044. sunăgagen 1045. Ćmfèstasan 1046. ástÿc 1047. parestÀsi 1048. jaumĹzoi
1049. Òstw 1050. žnhse 1051. feÔgonta 1052. âpriĹmhn 1053. âdapĹnwn 1054. oÚden
1055. âpoÐoun 1056. suneidìtwn 1057. âbÐwsan 1058. âdèdisan 1059. âsÿsamen
1060. ędeite 1061. őste 1062. pefukènai 1063. eÊdènai 1064. pefukÿc 1065. prÐaito
1066. fanĺnai 1067. prÐasjai 1068. âprÐw 1069. eÒsontai 1070. Ćpesbhkènai
1071. dokeØ 1072. parestÀta 1073. sumporeÔesjai 1074. prodoÜnai 1075. fÜnai
1076. poiăsw 1077. biÀnai 1078. ÍpodÜnai 1079. eÊdĺte 1080. înta 1081. ĆkoÔsantec
1082. faÐh 1083. Ćpèsthsan 1084. ĆporÀn 1085. dedoikÿc 1086. ĆfestÀsin
1087. oÚsja
1088. pefukìta
1089. ÍpodÔsomai
1090. peØsai
1091. prìoida
1092. menoÜsin 1093. sunagagÿn 1094. ĆfestÀtac 1095. âsmèn 1096. sunepìmeja
1097. ĆdikeØsjai 1098. metapempomènou 1099. âpijň 1100. ânestÿc 1101. eÊdeÐh
1102. dediènai
1103. blĹyù
1104. parestĹnai
1105. Òsasin
1106. ástŘsin
1107. legètw 1108. eÊdň 1109. âpaÔsato 1110. ĆnÐstanto 1111. prospoioÔmenoi
1112. âxelĹsac 1113. ĆfÐketo 1114. lĹboien 1115. ęsjeto 1116. kekmăkasi
1117. êmajen 1118. Ćfigmènai 1119. êfjasan 1120. Ćfikìmenai 1121. parĺsan
1122. âpoliìrkei
1123. tÐsasjai
1124. êtuqe
1125. parÿn
1126. sunèbh
1127. ĆpostĹntac 1128. prosbĺnai 1129. Ćpăqjeto 1130. proÖbhsan 1131. ûeØ
1132. parelĹsai 1133. âxiknoÔmena 1134. diabaÐh 1135. êlaje 1136. ÍpotmhjeÐh
1137. Ípolabÿn 1138. fulĹxein 1139. âyeÔsjh 1140. ânètuqen 1141. katèlaben
1142. majÿn
1143. ĆfÐkoito
1144. êfjh
1145. Ćpèbh
1146. Ćfikìmenoc
1147. kekmhkìtec 1148. âlogÐzonto 1149. ĆpobaØen 1150. katèdarjon 1151. âmbĹntec
1152. ânjèmenoi
1153. êlajon
1154. ĆpopleÔsantec
1155. sumbebhkìta
1156. âpÔjonto 1157. Ípèlabon 1158. diÿxei 1159. katalăyetai 1160. âdìkoun
1161. Źmarthkènai 1162. eÖqonto 1163. lhfjĺnai 1164. ¿ktiron 1165. kateilhmmènoi
1166. šflhkìtec 1167. zhmiwjeØen 1168. aÊsjìmenoc 1169. Ćpobebhkìtac 1170. âdăqjh
1171. sugkalèsac 1172. ĆpelhlĹkasin 1173. lăsein 1174. lèlhje 1175. tisaÐmhn
1176. katalabeØn 1177. Ćpotetmhmènoi 1178. ĆpotÐseian 1179. diÿxw 1180. sullabÿn
1181. katamemĹjhka 1182. teÔxomai 1183. parèbhsan 1184. âpelĹjonto 1185. êtuqon
1186. âpilèlhsmai 1187. êkamon 1188. ĆpotÐnwn 1189. kamoÜmai 1190. Êìntwn
1191. tÐsousi 1192. dăxetai 1193. aÒsjwntai 1194. Ąmartìntec 1195. êlaqe
1196. hÎxăjhn 1197. eÊlăqasi 1198. sullabeØn 1199. ĆdikeØn 1200. Ćpeqjăsesjai
1201. âxelaÔnwn 1202. Łrqontoc 1203. fÔousin 1204. âxèteme 1205. katèkausen
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probĹc 1207. űkeØto 1208. Ćnabăsoito 1209. sunanabĺnai 1210. poiăsantec
Ćpăggellon 1212. proaisjìmenoi 1213. lĹbwsin 1214. êlajen 1215. kamoÜntai
pujìmenoc 1217. ÍpotemeØn 1218. hÖxhsan 1219. katalhfjeÐshc 1220. lăyoito
katastăsù
1222. majìntec
1223. aÎxăsesjai
1224. sunanabăsesjai
åmilÀn
1226. âkbăsù
1227. dÔnaio
1228. âxamarteØn
1229. Ąmartÿn
boÔlou 1231. lăyù 1232. doÔc 1233. âpilajoÜ 1234. âpiorkÀn 1235. drĹsac
teÔxù 1237. âxălaunon 1238. Ćnèmnhsen 1239. eÝron 1240. eÍrèjh 1241. eÍreØn
¿onto 1243. ĄlÀnai 1244. âdÐdaxen 1245. Ćpèdrasan 1246. Ćpegnwkìtec
dièsthsan 1248. âjărwn 1249. diadeqìmenoi 1250. áĹlwsan 1251. Ąlìntwn
áĹlw 1253. âtrÿjh 1254. Ćnălwsan 1255. êtreqe 1256. aÒrousa 1257. qrwmènh
ćresen 1259. poreuìmenoi 1260. âgnÿsjh 1261. kajèzesjai 1262. âpisitisĹmenoi
Ćpèjanen
1264. ânoikoÜntec
1265. âpÿloun
1266. êzwn
1267. âpèlipe
prÐasjai 1269. âprĹjh 1270. Ćpèdonto 1271. ĆnalÀsai 1272. âsjÐontec
diegÐgnonto 1274. prosepoieØto 1275. ĆpojĹnoien 1276. gnÀnai 1277. eÕroi
labìntac 1279. Źbăsantac 1280. Ćpărese 1281. didĹxein 1282. sunepispeÜsai
êgnw 1284. ûÐyantec 1285. Žmfiesmènoi 1286. ĆmeloÜntec 1287. eÊsepădhsan
âxekìmisan 1289. âyeÔsjh 1290. eÍrăsein 1291. mnhsjÀmen 1292. keleÔsù
trwjhsomènouc 1294. Ćpojanoumènouc 1295. dedidagmènoi 1296. Źbăsantec
ghrĹsantec 1298. eÍrejeØen 1299. Žgìrazon 1300. diabaÐnontec 1301. âpÐmplasan
sunĺgon 1303. sunèspwn 1304. Ľptesjai 1305. âprĹjhsan 1306. ânoikoÔntwn
pepoihmènoc
1308. ĆmfilexĹntwn
1309. prosďei
1310. gnwsìmenoc
âgnwkènai 1312. áalwkìtoc 1313. katègnw 1314. âdidĹqjhsan 1315. êgnwsan
Ćpăresen
1317. šrgÐzonto
1318. metagnÿsetai
1319. âxilĹsetai
Ćdikhjènta 1321. âxilĹsato 1322. metagnÀnai 1323. sunègnw 1324. memnăsontai
diălase
1326. dielaÔnonta
1327. memnhmènoc
1328. ĄloÔc
1329. Ñhsi
ąmarte 1331. êtrwsen 1332. mejusjèntec 1333. gnoÔc 1334. ĆpodrŘnai
trwjĺnai
1336. ĆpojaneØn
1337. Ćpèdra
1338. zÀn
1339. gnÀji
âkmĹjù 1341. memnĺsjai 1342. Žmèlhsen 1343. gegonÿc 1344. âgămato
âdèhse 1346. âpimelhjĺnai 1347. âgèneto 1348. âpemnăsjh 1349. sunjèmenoc
âmaqèsato 1351. periegèneto 1352. paÔsasjai 1353. aÊsjìmenoc 1354. ârrÔh
âdeăjh 1356. æmìsac 1357. boulăsesjai 1358. maqeØsjai 1359. âqĹrh
űăjh 1361. metamelĺsai 1362. Žboulăjh 1363. poiăsasjai 1364. êlabe
âmmeØnai 1366. âxerrÔhsan 1367. Žqjèsjh 1368. Ćpolipÿn 1369. Ćpèsth
diakeimènouc
1371. maqoÔmenoc
1372. paroxunjèntec
1373. Žmèllhsan
sunerruăkesan
1375. âpiptìmenoi
1376. ŽdÔnanto
1377. prosèpteto
âxèwsen
1379. Ćpwsjènjwn
1380. âpimelhsìmenoc
1381. katèfuge
pèmyac 1383. gegonènai 1384 žfelon 1385. metemelăjhn 1386. Ćdikăsac
šfeÐlhka
1388. progegenhmènwn
1389. oÊhjňc
1390. âxerruhkènai
dèdoktai 1392. genăsesjai 1393. diaptăsetai 1394. qairăsei 1395. æfeilăsei
Ćpeÿsato 1397. âfaÐneto 1398. âpălaunen 1399. âmèlhsen 1400. deăsetai
gegenhmèna
1402. prokatakaÐontec
1403. Žqjèsjh
1404. Ćpèptonto
Ćqjesjènta
1406. âpimelăsomai
1407. dunăsontai
1408. prokatakaÜsai
âpigenhsìmenon 1410. diaggeØlai 1411. âromènou 1412. mèlloi 1413. âjelĺsai
ânedreÔsac 1415. zÀntac 1416. keqarhkÿc 1417. oÊhjeÐc 1418. dehjĺnai
âpenenèmhto 1420. æfeilăsac 1421. Žboulăjh 1422. diegÐgneto 1423. âpiskopÀn
genăsetai 1425. ąxoi 1426. dÔnhtai 1427. diapefÔlaqen 1428. âpimemèlhtai
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dÐdwsin 1430. ĆnagnoÔc 1431. Žqjèsjhmen 1432. diagènhtai 1433. mellăsac
sugkaleØ 1435. gènoito 1436. Ćgagìntec 1437. protimhjĺnai 1438. łrqe
Žboulăjhn 1440. paragenèsjai 1441. prĹxw 1442. âgkalèsac 1443. êresjai
ĆdikhjeÐc 1445. gègonac 1446. Ćpokrinamènou 1447. ćreto 1448. gegenĺsjai
ârăsomai
1450. gènoio
1451. genoÐmhn
1452. dìxaimi
1453. proeljÿn
eÊsèpesen
1455. éspeto
1456. âpèsqe
1457. proeØpe
1458. suneljeØn
žfjhsan
1460. diĺljen
1461. Ćpìsqoi
1462. âpioÔsù
1463. âpipèsoi
sunelhlÔjesan 1465. proerrăjh 1466. dielÿn 1467. eÑleto 1468. spèsjai
dièqontac 1470. prosèdramon 1471. Ćnjèxein 1472. sunoÐsein 1473. élwntai
proseneqjĺnai 1475. prodedramhkìtec 1476. Ípèsqonto 1477. sunèyesjai
âreØn
1479. eÚdon
1480. pajeØn
1481. proshnèqjh
1482. áwrĹkasin
tetagmènh
1484. İrhmènoi
1485. taqjăsontai
1486. âpipesoÜntai
eÊpeØn 1488. prospesoÔshc 1489. sunekĹlese 1490. spèsjai 1491. metasqeØn
eÊsĺlje 1493. sugkroÔoi 1494. proďrhmai 1495. pèpoija 1496. diĹgontac
dienegkeØn 1498. áÿraka 1499. parèxete 1500. kèkthsje 1501. áloÐmhn
eÊdĺte 1503. eÊdÿc 1504. proeroÜnta 1505. îyesje 1506. âpiferomènouc
Òdwsin
1508. Ćnasqomènouc
1509. proseneqjhsomènouc
1510. Ćnjèxousin
Ćntisqăsousin
1512. ĆpodramoÜntai
1513. pĹjwsin
1514. Ćnairăsesje
peÐsesje 1516. parĹsqhte 1517. Ćnèlhsje 1518. Ípèsqhmai 1519. ÍpisqnoÜmai
âpaneljeØn
1521. Ćfăsein
1522. oÒsontai
1523. êsontai
1524. deăsei
pÐontai
1526. êdontai
1527. aÉrăsontai
1528. ûhjènta
1529. eÒrhtai
oÒsesjai 1531. peripeptÿkamen 1532. proseljìnta 1533. sunoÐsein 1534. oÒei
gènhtai 1536. memnăsesjai 1537. memnňo 1538. boÔloio 1539. dÔnasjai
ĆpodoÜnai 1541. Ípèsqou 1542. parelhlujìti 1543. Žnègkamen 1544. âpĹjomen
periepèsomen
1546. fageØn
1547. pieØn
1548. êsqomen
1549. æyìmeja
eÊpè 1551. parĹsqec 1552. ânhnìqate 1553. pepìnjate 1554. katedhdìkate
katabebrÿkate 1556. âpimelăsomai 1557. éxete 1558. dunăsomai 1559. ârÀ
dÔnantai 1561. Ćnelÿmeja 1562. prospèsù 1563. parèxw 1564. aÉrăsomai
metesqhkìtec 1566. metĹsqhte 1567. oÒsetai 1568. Íposqìmenoc 1569. ânèplhsen
parekeleÔonto 1571. tĹttesjai 1572. âpideØn 1573. eÊsĺlje 1574. âneqjeÐc
peripèsoi 1576. pĹjoi 1577. ĆfairejeØen 1578. Ćnjèxein 1579. periìyetai
Ćfelomènouc 1581. kajèxeic 1582. ĆmnhmoneØ 1583. pĹjoic 1584. zÀnta
peÐsomai 1586. paradrĹmùc 1587. Êdÿn 1588. ênegke 1589. dÐdou 1590. Ćpìsqou
Íperbňc 1592. deÐxwn 1593. æyìmenoc 1594. piÿn 1595. fagÿn 1596. eÊpÿn
keØtai 1598. kataphdăsac 1599. Ćpègnw 1600. diarrăxonta.
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1 Kijelentő alanyi és tárgyi mellékmondatok
I. Fordítsa szabatos magyar nyelvre Euandros bűnlajstromát, amit Lysias olvastat a
fejére, hogy megakadályozza archónná választását!
>Egř dà perÈ toÔtou trÐa éxw eÊpeØn thlikaÜta tä mègejoc, źst+Łxion eÚnai ékaston
êrgon janĹtou; prÀton màn íti tŸn ân BoiwtoØc politeÐan qrămata labřn metèsthse kaÈ
tĺc summaqÐac ŹmŘc taÔthc Ćpestèrhsen, êpeita íti tĂc naÜc proÖdwke kaÈ tŸn pìlin
perÈ swthrÐac bouleÔesjai pepoÐhken, êpeita íti parĂ tÀn aÊqmalÿtwn, oÏc aÎtäc Ćpÿlese, triĹkonta mnŘc âsukofĹnthsen, oÎ fĹskwn aÎtoÌc lÔsesjai, eÊ mŸ toÜto aÎtÄ parĂ
sfÀn aÎtÀn parĹsqoien. suneidìtec oÞn ŹmÀn ákatèrú tän bÐon, präc taÜta bouleÔesje
åpotèrú qrŸ pisteÔein perÈ tĺc EÎĹndrou dokimasÐac, kaÈ oÕtwc oÎk âxamartăsesje.

A kijelentő alanyi és tárgyi mellékmondatok íti vagy śc ‘hogy’ kötőszó vezeti be.
Tagadása oÎ-val történik. E mellékmondat állhat: 1. személytelen kifejezések után, pl.:
êsti, deØ, qră, sumfèrei; dunatìn / kalìn / ĆnagkaØon / dÐkaion / aÊsqrìn (âstin); nìmoc
/ źra (âstÐn) stb. 2. mondást jelentő igék (verba dicendi) után, pl.: lègw, fjèggomai,
frĹzw, Ćggèllw stb. 3. észlelést, észrevevést jelentő igék illetve ezek műveltető alakjai után, pl.: årĹw, ĆkoÔw, oÚda, gignÿskw, dhlìw, ĆpofaÐnw, shmaÐnw stb. 4. olykor
érzelmet, illetve érzelemkifejezést jelentő igék után, pl.: jaumĹzw, ĆqjĹnomai stb. (cf.:
okhatározói mellékmondatok).
Főmondati praesenst követően a mellékmondatban a kijelentő főmondatok módjai állnak. Főmondati praeteritumot követően a mellékmondatban megmaradhatnak a
kijelentő főmondatok módjai; de az indicativus helyett gyakran optativus obliquus áll.
Dĺlon íti oÕtwc êqei.
Tň d+ÍsteraÐø ľken Łggeloc lègwn
íti leloipřc eÒh Suènnesic tĂ Łkra.
ŮAndrec stratiÀtai, mŸ jaumĹzete
íti qalepÀc fèrw toØc paroÜsi
prĹgmasin.

Világos, hogy így van.
A következő napon megjött a hírnök, aki jelentette, hogy Syennesis
elhagyta a magaslatokat.
Katonák, ne csodáljátok, hogy nehezen viselem a mostani helyzetet.
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A gondolkodás, vélekedés igéi után, pl.: dokèw, doxĹzw, nomÐzw, Źgèomai, stb. gyakran śc kötőszó vagy infinitivus áll:
<IkanĂ nomÐzw tĂ eÊrhmèna.
<HgoÜmai dè, Â Łndrec, toÜtì me
deØn âpideØxai, śc âmoÐqeuen >Eratosjènhc tŸn gunaØka tŸn âmăn.

Elegendőnek tartom az elmondottakat.
Úgy gondolom, férfiak, ezt kell nekem bebizonyítanom, hogy tudniillik Eratosthenés elcsábította a feleségemet.

A fhmÐ ige alakjai után mindig infinitivus áll:
TĂ ænìmata oÎk êfh aÎtÀn âreØn.

Azt mondta, hogy a nevüket nem
mondja meg.

A mellékmondatot kiváltó, rövidítő szerkezetként, de különösen a mondást jelentő
igék után gyakran áll accusativus vagy nominativus cum infinitivo, az észrevevést, érzékelést jelentő igék után pedig accusativus cum participio.
Megjegyzendő, hogy a felszólító tárgyi mellékmondatokat a görög mindig infinitivusos szerkezettel fejezi ki.
<Upèsqeto taÜta poiăsein.
Lègetai toÌc kakÀc peponjìtac memnĺsjai mŘllon č toÌc eÞ.
>Elègeto ân FleioÜnti sØtoc eÚnai.
<Wc ęsjeto KÜron peptwkìta, êfugen.
PoieØn âkèleuen í ti boÔlomai.

Megígérte, hogy meg fogja ezt
tenni.
Azt mondják, hogy akiket baj ért,
jobban emlékeznek, mint akiket
szerencse ért.
Úgy hírlett, hogy Phliusban van
élelem.
Amint rájött, hogy Kyros elesett,
elmenekült.
Fölszólított, hogy tegyek, amit
akarok.

A kijelentő alanyi- és tárgyi mellékmondatokhoz szorosan kapcsolódnak az értelmezői mellékmondatok. Kötőszó- és módhasználatuk egyezik:
PerÈ màn oÞn toÜ zeÔgouc tÀn Ñppwn, śc oÎk Ćfelìmenoc å patŸr
TeisÐan eÚqen, ĆllĂ priĹmenoc parĂ tĺc pìlewc tÀn >ArgeÐwn, Ćkhkìate tÀn marturoÔntwn.

A versenyfogattal kapcsolatban tehát, hogy (tudniillik) apám nem
Teisiástól lopta és bitorolta, hanem
az argosiak városától vette, hallottátok a tanúkat.
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II. Fordítsa az alábbi mondatokat görögre!
A görögre fordítandó magyar mondatok szövegében kerek zárójelek közé tettük azokat a szavakat ill. betűket, amelyeket nem kell görögre fordítani. Hegyes zárójelben
szerepelnek a görög mondatban álló, tükörfördításban megadott szavak.
1. Gyanú(s) volt, hogy a nagykirály ellen vezet, mégis úgy gondoltuk, hogy követjük.
2. Megmondtam, hogy ez az, aki bejár(atos) a feleségemhez. 3. Elterjedt a hír, hogy Kyros hadihajókkal üldöz(tet)i őket. 4. Azt azonban jól véssék a fejükbe <tudják>, hogy
nem nyertek egérutat <elszöktek, biztonságban vannak>. 5. Soha nem szűnt meg ismételgetni, hogy véleménye szerint az istenek ugyanúgy <nemkevésbé> örülnek a jámbor
tetteknek, mint a szent áldozatoknak. 6. Azt (szokta) mondani, hogy az athéniak nyelvében a lakomázást hívják evésnek. 7. Én pedig azt mondtam, hogy nem én foglak
téged megölni, hanem a város törvénye. 8. Azt mondta, hogy útjuk a nagykirály ellen, Babylónba fog vezetni, és megparancsolja, hogy mondják meg ezt a katonáknak, és
győzzék meg őket, hogy kövessék (őt). 9. Elmondtam, hogy mindenről tudok, (ami) a
házamban folyik. 10. Közli (velem), hogy bent van. 11. Tudtam, hogy nem ismer se istent, se embert. 12. Gondoljuk meg <meg kell fontolni>, senki sincs az emberek között,
aki természettől fogva oligarchikus vagy demokrata (beállítottságú). 13. Azt mondta,
hogy nem kell nekik ezt tenni. 14. Eratosthenésnek szabad lett volna azt mondania,
hogy nem találkozott (vele), vagy teszem azt <azután>, hogy nem látta. 15. Tudom,
hogy úgy gondolja, hogy sérelmet szenvedett tőlünk. 16. Azt mondta, nincs. 17. Talán
azt mondhatná, hogy félt, és ez néhányotoknak elég lesz. 18. Nem szabad elfelejteni
<emlékezni kell>, hogy nem azért vagytok itt, hogy törvényeket hozzatok róluk, hanem
hogy a hatályos törvények alapján szavazzatok. 19. Szerintem tudjátok, hogy hadvezér
volt. 20. Azt mondta, hogy valamelyiknek a kettő közül (be) kell (következnie), vagy
ők nem laknak Olynthosban, vagy ő nem (lakik) Makedoniában. 21. A vezetés (kérdéséről) tehát, hogy (tudniillik) városunkat (illetné) jog szerint, az elmondottak alapján
könnyű meggyőződni. 22. Világos, hogy ez igaz.
III. Egészítse ki az alábbi mondatokat a megadott igék megfelelő alakjaival!
1. >EkeØnoc gĂr ít+łljen aÎtÄ âpistolŸ parĂ basilèwc, Żn å metĂ KallÐa toÜ LakedaimonÐou Pèrshc ćnegke, perÈ xenÐac te kaÈ filÐac, taÔthn màn oÎk âdèxato, tÄ dà
fèronti eÚpen (Ćpaggèllw) . . . basileØ śc ÊdÐø màn präc aÎtän oÎdàn (deØ) . . . âpistolĂc pèmpein, čn dà fÐloc tň LakedaÐmoni kaÈ tň <EllĹdi eÖnouc żn faÐnhtai, íti kaÈ
aÎtäc fÐloc ĆnĂ krĹtoc aÎtÄ (eÊmÐ) . . . ; čn mèntoi, êfh, âpibouleÔwn ĄlÐskhtai, mhd+
Ńn pĹnu pollĂc âpistolĂc dèqwmai, fÐlon éxein me oÊèsjw.
2. >Edìkei moi taÔtù (peirĹomai) . . . swjĺnai, ânjumoumènú íti, âĂn màn lĹjw,
(sĳzw P.) . . . , âĂn dà lhfjÀ, ŹgoÔmhn mèn, eÊ Jèognic eÒh pepeismènoc Ípä toÜ DamnÐppou qrămata labeØn, oÎdàn ľtton (ĆfÐhmi P.) . . . , eÊ dà mă, åmoÐwc (Ćpojnďskw
P.) . . .
3. KaÈ màn dă, Â Łndrec dikastaÐ, pŘsin ŹgoÜmai fanerän (eÊmÐ) . . . íti oÉ perÈ
tÀn toioÔtwn ĆgÀnec koinìtatoi (tugqĹnw) . . . întec toØc ân tň pìlei, źste peÔsontai
ąntina gnÿmhn perÈ aÎtÀn êqete.
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4. KaÈ oÎ toÜto lèxwn êrqomai, śc polÌ màn âlĹttouc polÌ dà qeÐronac êqwn ímwc
(sumbĹllw sg. 3.) . . . ; eÊ gĂr taÜta lègoimi, >AghsÐlaìn t+Łn moi dokÀ Łfrona (ĆpofaÐnw) . . . kaÈ âmautän mwrìn, eÊ âpainoÐhn tän perÈ tÀn megÐstwn eÊkň kinduneÔonta;
ĆllĂ mŘllon tĹd+aÎtoÜ Łgamai, íti plĺjìc te oÎdàn meØon č tä tÀn polemÐwn (paraskeuĹzomai) . . . , (åplÐzw) . . . te oÕtwc śc Ľpanta màn qalkìn, Ľpanta dà foinikŘ
faÐnesjai; âpemelăjh d+ípwc oÉ stratiÀtai toÌc pìnouc dunăsointo Ípofèrein; ânèplhse
dà kaÈ fronămatoc tĂc yuqĂc aÎtÀn, śc ÉkanoÈ eÚen präc oÕstinac dèoi mĹqesjai; êti dà
filonikÐan ânèbale präc Ćllălouc toØc met+aÎtoÜ ípwc ékastoi aÎtÀn Łristoi faÐnointo.
âlpÐdwn ge mŸn pĹntac ânèplhsen śc pŘsi pollĂ kĆgajĂ êsoito, eÊ Łndrec ĆgajoÈ gÐgnointo, nomÐzwn âk tÀn toioÔtwn Ćnjrÿpouc projumìtata toØc polemÐoic (mĹqomai) . . .
kaÈ mèntoi oÎk âyeÔsjh.
5. ŞOti màn oÞn, Â boulă, oÎdenäc aÒtiìc eÊmi tÀn gegenhmènwn, ÉkanÀc (ĆpodeÐknumi
pf.,P.) . . . nomÐzw.
6. Prìteron mèn, Â boulă, ânìmizon (êxesti) . . . tÄ boulomènú, ŹsuqÐan Łgonti, măte
dÐkac êqein măte prĹgmata.
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2 Függő kérdések
I. Fordítsa szabatos magyar nyelvre a jámbor Xenophón istenfélelemre intő szavait,
majd Sókratés gondolatait az önismeret fontosságáról!
PrÀton màn gĂr kaÈ mègiston oÉ jeÀn ŹmŘc írkoi kwlÔousi polemÐouc eÚnai Ćllăloic;
ístic dà toÔtwn sÔnoiden aÍtÄ parhmelhkÿc, toÜton âgř oÖpot+Ńn eÎdaimonÐsaimi. tän
gĂr jeÀn pìlemon oÎk oÚda oÖt+Ćpä poÐou Ńn tĹqouc oÖte ípoi Łn tic feÔgwn ĆpofÔgoi oÖt+eÊc poØon Ńn skìtoc ĆpodraÐh oÖj+ípwc Ńn eÊc âqurän qwrÐon ĆpostaÐh. pĹntù
gĂr pĹnta toØc jeoØc Õpoqa kaÈ pĹntwn Òson oÉ jeoÈ kratoÜsi. . . .
Pìtera dè soi dokeØ gignÿskein áautìn, ístic toÖnoma tä áautoÜ mìnon oÚden, č ístic, źsper oÉ toÌc Ñppouc šnoÔmenoi oÎ prìteron oÒontai gignÿskein ån Ńn boÔlwntai
gnÀnai, prÈn Ńn âpiskèywntai pìteron eÎpeijăc âstin č duspeijăc, kaÈ pìteron Êsquräc č
Ćsjenăc, kaÈ pìteron taqÌc č bradÔc, kaÈ tŠlla tĂ präc tŸn toÜ Ñppou qreÐan âpitădeiĹ
te kaÈ Ćnepitădeia ípwc êqei, oÕtwc áautän âpiskeyĹmenoc, åpoØìc âsti präc tŸn ĆnjrwpÐnhn qreÐan, êgnwke tŸn aÍtoÜ dÔnamin; OÕtwc êmoige dokeØ, êfh, å mŸ eÊdřc tŸn aÍtoÜ
dÔnamin ĆgnoeØn áautìn.

A kérdő alanyi és tárgyi mellékmondatok kötőszó nélkül, közvetlenül kapcsolódnak
a főmondathoz.
Kiegészítendő (vagy egytagú) kérdés bevezetésére egyenes vagy függő (å- előtagú)
kérdő névmások, illetve kérdő határozószók szolgálnak:
Egyenes

Függő

tÐc
pìteroc
poØoc
pìsoc
phlÐkoc
poÜ
pìjen
poØ
pìte
phnÐka
pÀc
pň

ístic
åpìteroc
åpoØoc
åpìsoc
åphlÐkoc
ípou
åpìjen
ípoi
åpìte
åphnÐka
ípwc
ípù

ki / mi – hogy ki / mi
melyik – hogy melyik
milyen – hogy milyen
mekkora – hogy mekkora
milyen korú – hogy milyen korú
hol – hogy hol
honnan – hogy honnan
hová – hogy hová
mikor – hogy mikor
(hogy) milyen időszakban
hogyan – hogy hogyan
merre – hogy merre
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2. Függő kérdések
Eldöntendő (vagy többtagú, választó) kérdés bevezetésére:
eÊ
mă
pìteron - ć
pìtera - ć
eÊ - ć
eÊ - eÒte
eÒte - eÒte
eÊ / pìteron . . . ć oÎ /č mă

(vajon) ... -e, (vajon) nem ... -e
(hogy) nem ... -e
vajon ... vagy
vajon ... vagy
vajon ... vagy
(vajon) ... -e ... vagy pedig ... -e
(vajon) ... -e ... vagy pedig ... -e
(vajon) ... -e ... vagy nem / sem

A mellékmondat állítmánya megmaradhat a függő kérdésnek megfelelő egyenes kérdés módjában, tehát feltétlen kérdés esetében indicativusban, feltételes kérdés esetében
coniunctivus dubitativusban (ritkábban optativus potentialisban). Gyakran azonban
a főmondat múlt idejű állítmányához igazodva a mellékmondat állítmánya optativus
obliquus-ba kerül. A két lehetőség közötti választás a szövegkörnyezettől, végső soron
az író stílusától függ.
KÜroc ćreto tÐc å jìruboc eÒh.
ŮHreto pìteroc êstai å tä strĹteuma Łgwn, å paØc č aÎtìc.
KÜroc ârwtŤ pìteron boÔletai eÊrănhn č pìlemon êqein.

Kyros megkérdezte, (hogy) mi ez a
lárma.
Megkérdezte, hogy melyikük vezeti majd a sereget, a fia, vagy ő.
Kyros azt kérdezi, vajon békét akar,
vagy háborút.

II. Fordítsa görögre az alábbi mondatokat!
1. Seuthés megkérdezte Xenophónról, hogy miféle ember. 2. Bajban ismerszik meg
a barát <hogy milyen>. 3. Egyébként, bíráskodó férfiak, méltányos (lenne) azt meggondolni, hogy közületek hányan is tartották Kleophónt rossz polgárnak. 4. Megkérdezte,
hogy mi a jelszó. 5. Sókratés megkérdezte az athéniakat, milyen ló vagy milyen fogat
olyan hasznos, mint a jó barát, másfelől milyen rabszolga olyan jószándékú és állhatatos,
vagy milyen más szerzemény alkalmas ennyire mindenre. 6. Nem tudom megmondani,
hogy mikor halt meg. 7. Először is azt kell megvizsgálnunk, hogy ki ura a hasának, az
italozásnak, a bujaságnak, az alvásnak és a lustaságnak. 8. Megkérdezték, hogy kinek
adják át városukat. 9. (Abban az esetben,) ha megkérdezné, hol vagyok, mondd az igazat, hogy a határon. Ha pedig megkérdezné, hogy jövök-e magam is, ez esetben is az
igazat mondd, hogy nem tudod. Ha pedig arról érdeklődne, hogy hányan vagyunk, tanácsold azt, hogy küldjön el valakit veled, és tudja meg. 10. Megkérdeztem, hogy hol
harcolnak.

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 296 — #296

i

296

i

Mondattani gyakorlatok

11. Mondd meg nekem, mennyire széles a folyó! 12. Sokat bolyong a nyúl, (mert
/ ha) nem tudja eldönteni, hogy hol feküdjön le. 13. Azt is vizsgáljuk meg, vajon a
vezetők vagy az alattvalók élnek-e boldogabban. 14. Megpróbáltuk kifürkészni <megtalálni>, hogy hol táborozott le az ellenség. 15. Mondja meg, (hogy) mi lesz a katonákkal. 16. Vizsgáljuk meg (tüzetesen) mindkettejük tetteit, hogy megtudjuk, vajon
ugyanazok-e, vagy némileg különböznek. 17. Mindenki mást mond, mondd meg hát
nekünk, (hogy) mit mondasz te. 18. Valaki azt kérdezgette, vajon Themistoklés valamelyik bölcs tanítása <együttléte> révén vagy természetéből (fakadóan) különbözött
ennyire polgártársaitól. 19. Nem tudom, hogy hová fussak. 20. Nem tudom biztosan,
vajon a sereg elindult vagy a táborban maradt. 21. Megtudtuk, hogy hogyan nevelik a
spártaiak gyermekeit. 22. Nem tudtuk, vajon ezek barátok vagy ellenségek. 23. Mondd
meg nekem, mit válaszoljak. 24. Megkérdeztem, hány íjásza van. 25. Próbáljuk kitalálni, vajon nincs-e itt valamilyen folyó! 26. Kérdezik, (ugyan) hová mennénk. 27.
Mondd meg nekem, hogyan tudtad meg ezeket! 28. Kérdezem őt, hogy hová hajózik,
és kihez. 29. Megtudtuk, hogy miért voltak olyan erősek a spártaiak. 30. (Miután) ezt
elmondta, megkérdezte Médosadést, igaz-e ez. 31. Először megkérdezte, vajon menni
vagy maradni jobb-e neki. 32. Agésilaos gyakran homályba burkolódzott <nem volt
világos>, hogy hol is van, hogy hová is megy, hogy mit is csinál.
III. Fordítsa szabatos magyar nyelvre az alábbi mondatokat!
1. Katèmajec oÞn präc tÄ naÄ pou gegrammènon tä GnÀji sautìn; ŮEgwge. Pìteron
oÞn oÎdèn soi toÜ grĹmmatoc âmèlhsen č prosèsqec te kaÈ âpeqeÐrhsac sautän âpiskopeØn
ístic eÒhc.
2. ÇAn tĂ ímoia poiÀsin í te Êdiÿthc kaÈ å tÔrannoc, ânnìei pìteroc meÐzw Ćpä tÀn
Òswn ktŘtai qĹrin.
3. >EpeÈ dà jorÔbou te ęsjeto kaÈ shmainìntwn Ćllăloic tÀn perÈ SeÔjhn, katèmajen íti toÔtou éneka tĂ purĂ kekaumèna eÒh tÄ SeÔjù prä tÀn nuktofulĹkwn, ípwc oÉ
màn fÔlakec mŸ årÄnto ân tÄ skìtei întec măte åpìsoi măte ípou eÚen, oÉ dà prosiìntec
mŸ lanjĹnoien, ĆllĂ diĂ tä fÀc katafaneØc eÚen.
4. >AllĂ gĹr, êfhn âgÿ, toÔtwn oÎ sÌ aÊtÐa, Ćll+âgř oÎ tĹxac soi parèdwka ípou
qrŸ ékasta keØsjai, ípwc eÊdňc ípou te deØ tijènai kaÈ åpìjen lambĹnein. êsti d+oÎdàn
oÕtwc, Â gÔnai, oÖt+eÖqrhston oÖte kalän Ćnjrÿpoic śc tĹxic.
5. Tän dà toÜ kubernătou diĹkonon, åc prúreÌc tĺc neřc kaleØtai, oÕtwc hÝron âpistĹmenon ákĹstwn tŸn qÿran śc kaÈ Ćpřn Ńn eÒpoi ípou ékasta keØtai kaÈ åpìsa âstÈn
oÎdàn ľtton č å grĹmmata âpistĹmenoc eÒpoi Ńn SwkrĹtouc kaÈ åpìsa grĹmmata kaÈ
ípou ékaston tètaktai.
6. DeØ dà kaÈ eÒ tina qalepìthta êqoi å Ñppoc katamanjĹnein, eÒte präc Ñppouc eÒte
präc Ćnjrÿpouc, kaÈ eÊ dusgĹrgalÐc ge eÒh; pĹnta gĂr taÜta qalepĂ toØc kekthmènoic
gÐgnetai.
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7. JaumĹsac dè, êfh, tŸn âpÐskeyin aÎtoÜ Žrìmhn tÐ prĹttoi. å d+eÚpen; >EpiskopÀ,
êfh, Â xène, eÒ ti sumbaÐnoi gÐgnesjai, pÀc keØtai, êfh, tĂ ân tň nhÐ, č eÒ ti ĆpostateØ
č eÊ dustrapèlwc ti sÔgkeitai. oÎ gĹr, êfh, âgqwreØ, ítan qeimĹzù å jeäc ân tň jalĹttù, oÖte masteÔein ítou Ńn dèù oÖte dustrapèlwc êqon didìnai. ĆpeileØ gĂr å jeäc
kaÈ kolĹzei toÌc blŘkac.
8. KaÈ nÜn âjuìmhn perÈ aÎtoÜ toÔtou, eÊ Łmeinon eÒh Łrqesjai lègein eÊc ÍmŘc kaÈ
prĹttein perÈ toÔtwn č pantĹpasi mhdà Ľptesjai toÜ prĹgmatoc.
9. >EpeÈ ćqjhsan parĂ XenofÀnta, ârwtŤ aÎtoÌc eÒ pou ęsjhntai Łllou strateÔmatoc
întoc <EllhnikoÜ.
10. TĂ dà mègista tÀn ân toÔtoic êfh toÌc jeoÌc áautoØc kataleÐpesjai, Án oÎdàn
dĺlon eÚnai toØc Ćnjrÿpoic. oÖte gĂr tÄ kalÀc Ćgrän futeusamènú dĺlon ístic karpÿsetai, oÖte tÄ kalÀc oÊkÐan oÊkodomhsamènú dĺlon ístic ânoikăsei, oÖte tÄ strathgikÄ
dĺlon eÊ sumfèrei strathgeØn, oÖte tÄ politikÄ dĺlon eÊ sumfèrei tĺc pìlewc prostateØn, oÖte tÄ kalŸn gămanti, Ñn+eÎfraÐnhtai, dĺlon eÊ diĂ taÔthn ĆniĹsetai, oÖte tÄ
dunatoÌc ân tň pìlei khdestĂc labìnti dĺlon eÊ diĂ toÔtouc sterăsetai tĺc pìlewc. toÌc
dà mhdàn tÀn toioÔtwn oÊomènouc eÚnai daimìnion, ĆllĂ pĹnta tĺc ĆnjrwpÐnhc gnÿmhc,
daimonŘn êfh.
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3 Időhatározói mellékmondatok I.
I. Fordítsa szabatos magyar nyelvre Xenophón emlékeit, amelyekben Sókratés törvénytisztelő magatartását idézi fel!
>AllĂ mŸn kaÈ perÈ toÜ dikaÐou ge oÎk ĆpekrÔpteto Żn eÚqe gnÿmhn, ĆllĂ kaÈ êrgú
ĆpedeÐknuto, . . . kaÈ íte ân taØc âkklhsÐaic âpistĹthc genìmenoc oÎk âpètreye tÄ dămú
parĂ toÌc nìmouc yhfÐsasjai, ĆllĂ sÌn toØc nìmoic Žnantiÿjh toiaÔtù årmň toÜ dămou
Żn oÎk Ńn oÚmai Łllon oÎdèna Łnjrwpon ÍpomeØnai; kaÈ íte oÉ triĹkonta prosètatton
aÎtÄ parĂ toÌc nìmouc ti, oÎk âpeÐjeto; toØc te gĂr nèoic Ćpagoreuìntwn aÎtÀn mŸ
dialègesjai kaÈ prostaxĹntwn âkeÐnú te kaÈ Łlloic tisÈ tÀn politÀn ĆgageØn tina âpÈ
janĹtú, mìnoc oÎk âpeÐsjh, diĂ tä parĂ toÌc nìmouc aÎtÄ prostĹttesjai; kaÈ íte tŸn Ípä Melătou grafŸn êfeuge, tÀn Łllwn eÊwjìtwn ân toØc dikasthrÐoic präc qĹrin te toØc
dikastaØc dialègesjai kaÈ kolakeÔein kaÈ deØsjai parĂ toÌc nìmouc, kaÈ diĂ tĂ toiaÜta
pollÀn pollĹkic Ípä tÀn dikastÀn Ćfiemènwn, âkeØnoc oÎdàn Žjèlhse tÀn eÊwjìtwn ân
tÄ dikasthrÐú parĂ toÌc nìmouc poiĺsai, ĆllĂ ûødÐwc Ńn ĆfejeÈc Ípä tÀn dikastÀn,
eÊ kaÈ metrÐwc ti toÔtwn âpoÐhse, proeÐleto mŘllon toØc nìmoic âmmènwn ĆpojaneØn č
paranomÀn zĺn.

Ha tényről, valóban bekövetkező, megtörtént eseményről van szó, az állítmány indicativusban áll.
Kötőszók:
âpeÐ, âpeidă ‘miután; azt követően, hogy’
Az események egymásutániságát hangsúlyozzák, egyben okhatározói mellékértelemmel is rendelkeznek. Ha hangsúlyozott az előidejűség, akkor âpeidă szerepel.
FÐlippoc âpeÈ âgkratŸc pollÀn âgèneto qrhmĹtwn, âxèbale kaÈ êrriye.
>EpeÈ âpÔjeto, prosĺlje tň pìlei.
>EpeidŸ âgènonto âpÈ tň diĹbasei
...

Fülöp azt követően, hogy sok
pénzt szerzett, elszórta, kidobta az
ablakon.
Miután (mivel) megtudta, odavonult a városhoz.
Miután (azt követően, hogy) elérték az átkelőt...

íte, åpìte, ŹnÐka ‘amikor, midőn’
śc ‘(abban a pillanatban,) amikor’

Az események egyidejűségét hangsúlyozzák.
Xèrxhc, íte âk tĺc <EllĹdoc ŹtthjeÈc tň mĹqù Ćpeqÿrei, űkodìmhse
basÐleia.

Xerxés, miközben háborús veresége után Hellásból visszavonulóban volt, palotát építtetett.

ŞOte dà âggÔteron âgÐgnonto, aÉ tĹxeic katafaneØc âgÐgnonto.

Ahogy egyre közeledtek, a csatasorok fokozatosan láthatóvá váltak.
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3. Időhatározói mellékmondatok I.
âpeÈ tĹqista, âpeidŸ tĹqista, śc tĹqista, âpeidŸ prÀton

‘mihelyt; amint; legott; nyomban; alighogy ... máris ’
A hangsúly az események közvetlen egymásutániságán van. Ha múltbéli események
leírásáról van szó, aoristos indicativusa vagy perfectum áll.
>EpeidŸ tĹqista Ćpèspeisan, âkpÐnousi ÍstĹthn pìsin.
>EpeÈ d+łlje tĹqista, toÌc êqjrouc
Ćpèkteinen.

Nyomban azután, hogy áldoztak,
kiisszák utolsó poharukat.
Amint eljött, az ellenségeit nyomban megölte.

âx oÝ, Ćf’ oÝ ‘mióta; amióta; attól fogva, hogy’ (cf.: vonatkozó mellékmondatok).
Ebben az értelemben: śc.
>Ex oÝ tĂ xenikĂ strateÔetai, toÌc
fÐlouc nikŤ.
<Hmèrø trÐtù śc oÒkojen źrmhsan.

Mióta zsoldosokat vezet hadba, legyőzi barátait.
A harmadik napon, hogy otthonról eljöttek.

éwc ‘míg; amíg ... (nem)’
êste ‘(egészen addig,) míg ... (nem)’
mèqri (oÝ) ‘ameddig ... (nem)’

Az időtartam hangsúlyozására szerepelhet még: íson qrìnon ‘(mindazon ideig,)
amíg.’
<O dà Klèarqoc ÊsqurÀc katèteinen,
êste dieprĹxato pènte màn strathgoÌc Êènai, eÒkosi dà loqagoÔc.
>AlkibiĹdhc dà âdÐwken êqwn toÔc
te Éppèac kaÈ tÀn åplitÀn eÒkosi
kaÈ ákatìn, mèqri skìtoc ĆfeÐleto.
ŞOsonper qrìnon âboăjei, tosoÜton
kaÈ tä kèrac âfjèggeto aÎtÄ.

Klearchos szívósan kitartott, (egészen addig) míg el (nem) érte, hogy
öt vezér és húsz alvezér menjen
vele.
Alkibiadés a lovasokkal és százhúsz
nehézfegyverzetű gyalogossal addig
üldözte őt, amíg el nem nyelte a sötétség.
(Azalatt az idő alatt) míg segítségükre volt, mindvégig a kürtöt is
fújták.

ân Å, ân ísú ‘mialatt; miközben’
ân Å Łpesti

amíg nincs itt

Az időhatározói mellékmondatokat gyakran participiális szerkezetek rövidítik, amelyekhez időhatározói particulák járulhatnak:
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Sqolĺc dà genomènhc ĆmfoØn eÚpen å
SimwnÐdhc; ßAr+Łn moi âjelăsaic,
Â <Ièrwn, dihgăsasjai Č eÊkäc eÊdènai se bèltion âmoÜ?

Tèwc màn âmĹqonto Ľma poreuìmenoi oÉ ŞEllhnec.

Mivel pedig (miután ráérő idejük
támadt) mindketten ráértek, azt
mondta Simónidés: Nem lenne
kedved, Hierón, elmondani nekem
azt, amit te minden bizonnyal jobban tudsz, mint én?
Ezidáig a hellének menet közben
harcoltak.

II. Fordítsa az alábbi mondatokat görögre!
1. Várj, míg felkel a nap. 2. Miután Dareios meghalt, Artaxerxés lett a király. 3.
Amikor Perzsiában voltam, sok különös dolgot ismertem meg. 4. Amikor alkonyodott, láthatóvá vált egy porfelhő, (amely olyan volt,) mint egy fehér felhő. 5. Miután
(minthogy) úgy tűnt, hogy itt a megfelelő alkalom, elindította <kezdte> a támadást.
6. Nem mertek addig háborút indítani ellenünk, míg el (nem) fogták a vezéreinket.
7. Mi történt, miután a városokat felprédálták? 8. Barátunknak hívták <neveztetett>,
míg be (nem) vette Olynthost. 9. Addig küzdöttek a hajókról és a szárazföldről, míg
az athéniak el (nem) hajóztak. 10. Ezt csinálták, míg sötét (nem) lett. 11. Még beszélt, amikor megérkeztek a követek. 12. Amikor meghalt, körülbelül 30 éves volt.
13. Mihelyt ezt elrendezték, elmentek. 14. Amint az ellenség Attika közelébe került
<állt>, békét javasoltam. 15. Athéni férfiak, amíg épségben vagyunk és hatalmas a városunk, mit tegyünk!? 16. Miután összegyűlt a sereg, elhajózott. 17. Azt követően,
hogy lerombolták a hosszú falakat és a peiraieusi (védműveket), rögtön megválasztották
a Harmincakat. 18. Attól fogva ugyanis, hogy Sínis, Skeirón és Prokrystés is meghalt,
senki sem bántja már az idegeneket. 19. Mialatt ezek történtek, Epameinondás kivonult az összes boióttal. 20. Miután pedig úgy gondolták, hogy távozásuk nem lesz
feltűnő, akkor mentek el vacsorázni.
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III. Egészítse ki a mondatokat a zárójelben megadott igék megfelelő alakjaival!
1. ŞOte å dĺmoc toÌc turĹnnouc (katalÔw) . . . , Kleisjènhc ânomojèthse.
2. >Apä toÔtou dŸ êfere kaÈ łge toÔtouc kaÈ polemÀn diegèneto mèqri KÜroc (dèomai)
. . . toÜ strateÔmatoc.
3. >EpeÈ d+âggÌc (gÐgnomai) . . . toÜ qwrÐou, âkdramìntec trèpontai aÎtoÔc, kaÈ Ćpèkteinan suqnoÌc tÀn barbĹrwn kaÈ tÀn xunanabĹntwn <Ellănwn tinĹc, kaÈ âdÐwkon
mèqri oÝ (årĹw) . . . toÌc ŞEllhnac bohjoÜntac.
4. >All+oÎ pollaÈ Źmèrai Ćf+oÝ ĆntitaxĹmenoi toÔtoic toØc âkeÐnwn âkgìnoic pollaplasÐouc ÍmÀn aÎtÀn (nikĹw pl. 2.) . . . sÌn toØc jeoØc.
5. Lakedaimìnioi, kaÐper eÎnoðkÀc êqontec toØc fugĹsin, íson qrìnon (êqw) . . . aÎtÀn tŸn pìlin, oÎd+âmnăsjhsan pantĹpasi perÈ kajìdou fugĹdwn, Ćll+âpeÈ Ćnajarrĺsai
(dokèw) . . . Ź pìlic, (âxèrqomai) . . . kaÈ tŸn pìlin kaÈ toÌc nìmouc paradìntec oÑanper kaÈ parèlabon.
6. >EpeÈ dà łsan âpÈ jÔraic taØc Tissafèrnouc, oÉ màn strathgoÈ (parakalèw) . . .
eÒsw, Prìxenoc Boiÿtioc, Mènwn Jettalìc, >AgÐac >ArkĹc, Klèarqoc LĹkwn, SwkrĹthc >Aqaiìc; oÉ dà loqagoÈ âpÈ taØc jÔraic (mènw) . . .
7. OÉ d+Łlloi stratiÀtai paÐousi kaÈ bĹllousi kaÈ loidoroÜsi tän SwthrÐdan, êste
(ĆnagkĹzw) . . . labìnta tŸn ĆspÐda poreÔesjai. å dà ĆnabĹc, éwc màn bĹsima łn,
âpÈ toÜ Ñppou łgen, âpeÈ dà Łbata łn, katalipřn tän Ñppon êspeude pezň.
8. ßHn dà íte (teleutĹw) . . . ĆmfÈ tĂ pentăkonta êth.
9. <O dà KÜroc âpeidŸ áortŸn toiaÔthn ân tň BabulÀni (ĆkoÔw) . . . eÚnai, ân ŋ
pĹntec Babulÿnioi ílhn tŸn nÔkta pÐnousi kaÈ kwmĹzousin, ân taÔtù, âpeidŸ tĹqista
(sunskotĹzw) . . . , labřn polloÌc Ćnjrÿpouc Ćnestìmwse tĂc tĹfrouc präc tän potamìn.
10. >EpeÈ dà tĹqista (diabaÐnw) . . . tĂ íria, âkeØ aÞ kaÈ Gĺn ÉlĹsketo qoaØc kaÈ
jeoÌc jusÐaic kaÈ ąrwac >AssurÐac oÊkătorac hÎmenÐzeto.
11. <IppeØc bohjăsantec tÀn màn polemÐwn oÎdèna êti eÚdon, prosmeÐnantec dà éwc
toÌc nekroÌc (Ćnairèw) . . . oÉ prosăkontec (Ćnaqwrèw) . . . eÊc Łstu.
12. NÜn d+åpìte perÈ tĺc Ímetèrac swthrÐac å Ćgÿn (eÊmÐ) . . . , polÌ dăpou ÍmŘc
prosăkei kaÈ ĆmeÐnonac kaÈ projumotèrouc eÚnai.
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IV. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő időhatározói kötőszóval!
1. . . . d+łn ĆmfÈ tŸn teleutaÐan fulakŸn kaÈ âleÐpeto tĺc nuktäc íson skotaÐouc
dieljeØn tä pedÐon, thnikaÜta ĆnastĹntec Ćpä paraggèlsewc poreuìmenoi ĆfiknoÜntai
Ľma tň Źmèrø präc tä îroc.
2. OÉ d+ân tň QÐú metĂ toÜ >EteonÐkou stratiÀtai întec, . . . màn jèroc łn, Ćpì te
tĺc źrac âtrèfonto kaÈ ârgazìmenoi misjoÜ katĂ tŸn qÿran; . . . dà qeimřn âgèneto kaÈ
trofŸn oÎk eÚqon gumnoÐ te łsan kaÈ Ćnupìdhtoi, sunÐstanto Ćllăloic kaÈ sunetÐjento
śc tň QÐú âpijhsìmenoi.
3. <H dà AÊolÈc aÕth łn màn FarnabĹzou, âsatrĹpeue d+aÎtÄ taÔthc tĺc qÿrac, . . .
màn êzh, Zĺnic DardaneÔc; . . . dà âkeØnoc nìsú Ćpèjane, pareskeuĹzeto FarnabĹzhc
Łllú doÜnai tŸn satrapeÐan.
4. OÉ dà polØtai, . . . màn nÌx łn, ĆpistoÜntec ŹsuqÐan eÚqon; . . . d+Źmèra t+łn
kaÈ fanerän łn tä gegenhmènon, taqÌ dŸ kaÈ oÉ åplØtai kaÈ oÉ ÉppeØc sÌn toØc íploic
âxeboăjoun.
5. Diäc d+âteleÐeto boulă,
. . . dŸ tĂ prÀta diastăthn ârÐsante
>Atreòdhc te Łnax ĆndrÀn kaÈ dØoc >AqilleÔc.
6. . . . gĹr toi êfusè se dekĹtú mhnÈ âgènou.
7. ŮAxion logÐsasjai tĂ prĹgmat+ . . . kajèsthke nunÈ tĂ FilÐppou.
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4 Időhatározói mellékmondatok II.
I. Fordítsa szabatos magyar nyelvre az alábbi görög szöveget! Sókratés bebizonyítja
Aristodémosnak, hogy istentagadó álláspontja tarthatatlan. Az ember mindkét nagy
adományból, a gondolkodás képességéből és a testi ügyességből is részesült.
SÌ d+Ćmfotèrwn tÀn pleÐstou ĆxÐwn tetuqhkřc oÎk oÒei soÜ jeoÌc âpimeleØsjai; Ćll+
ítan tÐ poiăswsi, nomieØc aÎtoÌc soÜ frontÐzein; ŞOtan pèmpwsin, źsper sÌ fŸc pèmpein
aÎtoÔc, sumboÔlouc í ti qrŸ poieØn kaÈ mŸ poieØn. ŞOtan dà >AjhnaÐoic, êfh, punjanomènoic ti diĂ mantikĺc frĹzwsin, oÎ kaÈ soÈ dokeØc frĹzein aÎtoÔc, oÎd+ítan toØc ŞEllhsi
tèrata pèmpontec proshmaÐnwsin, oÎd+ítan pŘsin Ćnjrÿpoic, ĆllĂ mìnon sà âxairoÜntec
ân ĆmeleÐø katatÐjentai; oÒei d+ Ńn toÌc jeoÌc toØc Ćnjrÿpoic dìxan âmfÜsai śc ÉkanoÐ eÊsin eÞ kaÈ kakÀc poieØn, eÊ mŸ dunatoÈ łsan, kaÈ Ćnjrÿpouc âxapatwmènouc tän
pĹnta qrìnon oÎdèpot+ Ńn aÊsjèsjai; oÎq årŤc íti tĂ poluqroniÿtata kaÈ sofÿtata
tÀn ĆnjrwpÐnwn, pìleic kaÈ êjnh, jeosebèstatĹ âsti, kaÈ aÉ fronimÿtatai ŹlikÐai jeÀn
âpimelèstatai?

Ha a mellékmondat általánosságban vagy feltételes mellékértelemmel jelöl időt, érvényesül(het) a consecutio modorum.
1. Főmondati praesens után, ha az időhatározói mellékmondat ismétlődő, a jövendőben várhatóan (de nem bizonyosan) bekövetkező cselekvést fejez ki, az állítmány Łn +
coniunctivusban áll. Az Łn particula gyakorta összeolvad a kötőszóval. A tagadás mŸ-vel
történik.
ítan, åpìtan ‘amikor (majd, esetleg); hogyha (majd, esetleg); valahányszor; mindannyiszor (ahányszor) ’
âpeidĹn, âpăn, âpĹn ‘valahányszor; mindannyiszor (azt követően, hogy)’
âpeidĂn tĹqista ‘nyomban azután, hogy (mindannyiszor); mihelyt azután, hogy
(majd, esetleg)’
éwc Łn, mèqri Łn, êste Łn ‘amíg (majd, esetleg)’

<Opìtan doÜloi paragènwntai toÌc
doÔlouc basanÐzontec zhteØte eÍreØn
tŸn Ćlăjeian.
ŞOtan ĆpojĹnùc, tĹfoc se dèxetai.
Mène éwc Ńn mĹjùc.

Valahányszor rendelkezésre állnak
szolgák, úgy igyekeztek kideríteni
az igazságot, hogy a szolgákat kínozzátok meg.
Hogyha (majd) meghalsz, a sír befogad.
Várj, míg (majd, esetleg) megtudod.

A II/1.-ban tárgyalt időhatározói mellékmondatok feltételes jelentésárnyalatát a görög a feltételes mondatok éventuális, gyakorító értelmű alesetével (cf.: casus eventualis
és casus iterativus) is ki tudja fejezni. Utóbbi csak az időhatározói kötőszó hiányában
különbözik az időhatározói mellékmondattól.
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ŞOtan ÍmeØc plărh êqhte tĂ âpitădeia, tìte kaÈ âmà îyesje Ćfjonÿteron diaitÿmenon; Ńn dà Ćneqìmenìn
me årŘte kaÈ yÔqh kaÈ jĹlph kaÈ
ĆgrupnÐan, oÒesje kaÈ ÍmeØc taÜta
pĹnta kartereØn.

Amikor (majd / mindannyiszor)
bőven van elemózsiátok, akkor láttok majd engem is bőségesen táplálkozni; ha pedig azt látjátok,
hogy én tűröm a hideget, a meleget és az álmatlanságot, tekintsétek
úgy, hogy nektek is mindezt el kell
viselnetek.

2. Főmondati praeteritum után, ha az időhatározói mellékmondat ismétlődő, a
(múlt részét képező) jövőben várható (de nem bizonyosan) bekövetkező cselekvést fejez
ki, az állítmány puszta optativus (iterativus)-ban áll. A tagadás mŸ - vel történik.
åpìte, íte amikor (csak); hogyha; valahányszor; mindannyiszor (ahányszor)
éwc, mèqri, êste amíg (majd, esetleg); míg (nem / majd, estleg); hogy (majd)
>AghsÐlaoc, åpìte eÎtuqoÐh, jeoØc
qĹrin ędei.

Agésilaos, ahányszor csak szerencsével járt, hálát adott az isteneknek.

A főmondati praeteritum után a ‘míg’ jelentésű kötőszavak esetében az optativus helyett gyakrabban fordul elő, hogy Łn + coniunctivus áll.
<HsÔqazon éwc oÉ polèmioi âpÐoien.

ŮWionto gĂr Ćndrapodisjăsesjai,
kaÈ éwc Ńn pèmpwsin átèrouc prèsbeic, polloÌc tÄ limÄ ĆpoleØsjai.

Nyugton maradtak, míg az ellenség támad. (=Azt várták, hogy majd
támadni fog, de nem biztos, hogy támadott.)
Azt gondolták ugyanis, hogy el
fogják adni őket rabszolgának, és
míg (majd) más követeket küldenek, sokan éhen fognak halni.

A II/2.-ban tárgyalt időhatározói mellékmondatok feltételes jelentésárnyalatát a görög a feltételes mondatok gyakorító, potentiális mellékértelmű alesetével (cf.: casus potentialis és casus iterativus) is ki tudja fejezni. Utóbbiban az időhatározó kötőszó helyett
eÊ feltételes particula áll a feltételes mellékmondat előtagjában.
. . . qśpìt+eÞ prĹssoi pìlic,
êqaire, luprÀc d+êferen, eÒ ti dustuqoØ.

... és valahányszor a város virágzott, örült; azt viszont nehezen viselte, ha a várost valami balszerencse érte

II. Fordítsa az alábbi mondatokat görögre!
1. Míg élek, remélek. 2. Az istenek, amikor csak akarják, képesek a nagyokat kicsikké tenni, a kicsiket pedig nagyokká. 3. Amikor havon vonulnak, a lovak és az
igásállatok patáit zsákokkal kell bebugyolálni. 4. Amikor majd nyugodt (lesz) a tenger, behajózok. 5. Azt mondják, amikor az északi szél fúj, kedvező a hajózás Hellás felé.
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6. Valahányszor vihar van és föltornyosulva zúdul ránk a tenger, a kormányos méltatlankodik. 7. Mindazok, akik tudatában vannak, hogy a halál minden ember számára
egyformán és szükségszerűen bekövetkezik <közös és szükségszerű>, ameddig élnek, boldogabban töltik idejüket. 8. A törvény előírja: jogfosztott legyen, míg (esetleg, majd)
ki-(nem) fizeti a pénzt. 9. Valahányszor egy hídon, vagy valamilyen más átkelőn kellett
átmenni, mindenki sietett, mert meg akarta előzni (a többit). 10. Bizony, ha addig várunk, míg (esetleg, majd) el (nem) ismeri, hogy hadban áll velünk, mindenki közül mi
vagyunk a legostobábbak. 11. Amikor nyilaztak, (úgy) ajzották fel íjaikat, hogy bal lábukkal ráléptek az íj alsó részére. 12. A kikötőt is (mindannyiszor) megtámadta, amikor
(csak) a vihar nem akadályozta meg (ebben). 13. Kritón, amikor gabonát, olajat, bort,
gyapjút, vagy valami más mezőgazdasági <a földön keletkező> terményt hozott magával,
(amely) a megélhetéshez szükséges <hasznos>, elvett és adott belőle, sőt, valahányszor
áldozott, meghívott, és minden ilyesmire gondja volt. 14. A színészek nem sértődnek
meg <nehezen viselik>, amikor a tragédiákban a legdurvább (dolgokat) mondják egymásnak. 15. Amikor valakinek barátja akarsz lenni, mondd meg neki, hogy csodálod,
és szeretnél a barátja lenni. 16. Világos, hogy amikor majd öregebb leszel, szükséged lesz
pénzforrásra. 17. Amikor egy pásztornak jó kutyája van, a többi pásztor is a közelében
akarja terelgetni <megállítani> a nyáját. 18. Amikor a zsarnok egyeseket meggyanúsít
és kivégeztet, tudja, hogy a város egészét nem gyarapítani fogja, érti, hogy kevesebbek
felett fog uralkodni. 19. Ahogy az atlétákat nem teszi boldoggá az, amikor amatőröket
<magánzók> győznek le <válnak erősebbekké>, az viszont, amikor ellenfeleik kerekednek föléjük, bosszantja őket, így a zsarnok sem akkor vígad, (ha) a magánembereknél
egyértelműen nagyobb a vagyona <többet bírva látszik>, azon viszont szomorkodik, ha
más zsarnokoknál kevesebbje van. 20. Amikor egy ló haragszik egy lóra, vagy lovassági
gyakorlat közben makrancoskodik, jobban kitágítja az orrlyukait.
III. Egészítse ki a mondatokat a zárójelben megadott igék megfelelő alakjaival!
1. ŞEwc Ńn (sĳzomai) . . . tä skĹfoc, Łn te meØzon Łn t+êlatton ő, tìte qrŸ kaÈ
naÔthn kaÈ kubernăthn kaÈ pĹnt+Łndr+áxĺc projÔmouc eÚnai.
2. OÉ fĹskontec kĹllista toÌc uÉeØc paideÔein, âpeidĂn tĹqista aÎtoØc oÉ paØdec tĂ
legìmena (xunÐhmi) . . . , eÎjÌc màn âp+aÎtoØc paidagwgoÌc jerĹpontac (âfsÐthmi)
. . . , eÎjÌc dà pèmpousin eÊc didaskĹlwn majhsomènouc kaÈ grĹmmata kaÈ mousikŸn kaÈ
tĂ ân palaÐstrø.
3. NÜn màn oÞn stratopedeusÿmeja proeljìntec íson Ńn (dìkei) . . . kairäc eÚnai eÊc
tä deipnopoieØsjai; éwc d+Ńn (poreuìmeja) . . . , TimasÐwn êqwn toÌc Éppèac (proelaÔnw) . . . âforÀn ŹmŘc kaÈ skopeÐtw tĂ êmprosjen, śc mhdàn ŹmŘc lĹjù.
4. PÀc oÞn mÐan gnÿmhn (êqw) . . . Â >AjhnaØoi, pÀc (åmonoèw) . . . Ľpantec Ípàr tÀn koinň sumferìntwn, ítan oÉ Źgemìnec kaÈ oÉ dhmagwgoÈ qrămata lambĹnontec
(proÐemai) . . . tĂ tĺc patrÐdoc sumfèronta, kaÈ ÍmeØc màn kaÈ å dĺmoc Ľpac (kinduneÔw) . . . perÈ toÜ âdĹfouc toÜ tĺc pìlewc kaÈ tÀn ÉerÀn tÀn patrĳwn kaÈ paÐdwn
kaÈ gunaikÀn, oÉ dà dihllagmènoi präc aÍtoÌc ân màn taØc âkklhsÐaic (loidoroÜmai) . . .
. kaÈ (proskroÔw) . . . Ćllăloic âxepÐthdec.
5.<O d+Ípèsqeto ĆndrÈ ákĹstú dÿsein pènte ĆrgurÐou mnŘc, âpĂn eÊc BabulÀna (ąkw)
. . . , kaÈ tän misjän ântelĺ mèqri Ńn (kajÐsthmi) . . . toÌc ŞEllhnac eÊc >IwnÐan pĹlin.
6. Parăggeilen Ćpä toÜ Łkrou ákatèrwjen toÌc åplÐtac ĆnaptÔssontac tŸn fĹlagga
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Ćpiènai parĂ tä ásthkäc toÜ strateÔmatoc, éwc (gÐgnomai) . . . ákatèrwjen tä Łkron kat+
aÎtän kaÈ katĂ tä mèson.
7. >EpeidĂn d+Ź jĹlatta (Íperèqw) . . . , mĹtaioc Ź spoudă.
8. KaÈ gĂr åpìte (âlaÔnw) . . . tĂ jhrÐa toØc ÉppeÜsin eÊc tĂ pedÐa, fèresjai sØton
eÊc jăran toÔtoic âpètrepe, tÀn dà âleujèrwn oÎdenÐ; kaÈ åpìte poreÐa (eÊmÐ) . . . , (Łgw)
. . . aÎtoÌc präc tĂ Õdata źsper tĂ ÍpozÔgia. kaÈ åpìte dà źra (eÊmÐ) . . . ĆrÐstou,
(Ćnamènw) . . . aÎtoÌc êst+(ânesjÐw) . . . ti.
9. KaÈ åpìte dè tic (Ćsjenèw) . . . tÀn jerapeÔesjai âpikairÐwn, âpeskìpei kaÈ pareØqe pĹnta ítou êdei. kaÈ toØc ÊatroØc dà qĹrin ędei, åpìte tic (ÊĹomai) . . . tina tÀn
par+âkeÐnou lambĹnwn.
10. OÎkoÜn, êfh, kaÈ tä ÍgiaÐnein kaÈ tä noseØn, ítan màn ĆgajoÜ tinoc aÒtia (gÐgnomai) . . . , ĆgajĂ Ńn eÒh, ítan dà kakoÜ, kakĹ. Pìte d+Łn, êfh, tä màn ÍgiaÐnein kakoÜ
aÒtion gènoito, tä dà noseØn ĆgajoÜ; ŞOtan nŸ DÐ+, êfh, strateÐac te aÊsqrŘc kaÈ nautilÐac blaberŘc kaÈ Łllwn pollÀn toioÔtwn oÉ màn diĂ ûÿmhn metasqìntec (Ćpìllumai)
. . . , oÉ dà di+Ćsjèneian Ćpoleifjèntec (sĳzw P.)

IV. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő kötőszavakkal!
1. . . . màn Ńn âgř zÀ, âmŸ gÐgnetai Ź ân Pèrsaic basileÐa; . . . d+âgř teleutăsw,
dĺlon íti KÔrou, âĂn zň. kaÈ . . . màn oÝtoc ĆfÐkhtai eÊc Pèrsac, åsÐwc Ńn ÍmØn êqoi toÜton jÔein tĂ ÉerĂ Ípàr ÍmÀn Ľper nÜn âgř jÔw; . . . d+oÝtoc êkdhmoc ő, kalÀc
Ńn oÚmai ÍmØn êqein eÊ âk toÜ gènouc åc Ńn dokň ÍmØn Łristoc eÚnai, oÝtoc tĂ tÀn jeÀn
ĆpoteloÐh.
2. KĆgř màn ŽxÐoun aÎtoÌc mastigoÜn tän âkdojènta kaÈ strebloÜn . . . tĆlhjĺ
dìxeien aÎtoØc lègein.
3. KaÈ gĂr âpÈ jăran toÌc màn Łllouc âxĺgen, . . . mŸ mènein ĆnĹgkh tic eÒh; aÎtäc
dà kaÈ . . . ĆnĹgkh eÒh, oÒkoi âjăra tĂ ân toØc paradeÐsoic jhrÐa trefìmena; kaÈ oÖt+
aÎtìc pote prÈn ÉdrÀsai deØpnon İreØto oÖte Ñppoic ĆgumnĹstoic sØton ânèballe.
4. . . . ŹsuqÐac âpijumăsaimi, diĺgon d+ân sumposÐoic pollĹkic màn . . . âpilajèsjai pĹntwn eÒ ti qalepän ân ĆnjrwpÐnú bÐú łn, pollĹkic dà . . . űdaØc te kaÈ jalÐaic
kaÈ qoroØc tŸn yuqŸn sugkatamignÔnai, pollĹkic dà . . . koÐthc âpijumÐac âmĺc te kaÈ
tÀn parìntwn.
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5 Időhatározói mellékmondatok III.
I. Fordítsa szabatos magyar nyelvre Isokratés elismerő szavait Euagorasról, a kyprosi
királyról! A szigetállam uralkodója korának mindkét nagyhatalmát, a perzsákat és a
spártaiakat is féken tudta tartani.
TeleutÀn d+oÕtwc ânèplhsen aÎtoÌc toÜ polemeØn źst+, eÊjismènwn tän Łllon qrìnon
tÀn basilèwn mŸ diallĹttesjai toØc ĆpostŘsin prÈn kÔrioi gènointo tÀn swmĹtwn, Łsmenoi tŸn eÊrănhn âpoiăsanto, lÔsantec màn tän nìmon toÜton, oÎdàn dà kinăsantec tĺc
EÎagìrou turannÐdoc. KaÈ LakedaimonÐwn màn tÀn kaÈ dìxan kaÈ dÔnamin megÐsthn âqìntwn kat+âkeØnon tän qrìnon ântäc triÀn âtÀn ĆfeÐleto (å Pèrshc) tŸn ĆrqŸn, EÎagìrø
dà polemăsac êth dèka tÀn aÎtÀn kÔrion aÎtän katèlipen Ánper łn kaÈ prÈn eÊc tän
pìlemon eÊseljeØn. ÃO dà pĹntwn deinìtaton; tŸn gĂr pìlin, Żn EÎagìrac átèrou turannoÜntoc metĂ pentăkont+ĆndrÀn eÙlen, taÔthn basileÌc å mègac tosaÔthn dÔnamin êqwn
oÎq oÙìc t+âgèneto qeirÿsasjai.
prÈn ‘mielőtt; míg ... nem’
prÈn ć ‘mielőtt még ...’

A kötőszók után álló kijelentő értelmű mellékmondatok szerkesztése
1. Állító mondatokban szinte kivétel nélkül acc. cum inf. szerkezet követi a prÈn
kötőszót.
Dièbhsan prÈn toÌc Łllouc ĆpokrÐnasjai.

Átkeltek, mielőtt a többiek válaszoltak (volna).

Ha a főmondat alanya azonos a mellékmondat alanyával, az infinitivusos szerkezetek
mintájára a mellékmondat alanya nominativusban áll.
PrÈn dà tìxeuma âxikneØsjai âkklÐnousin oÉ bĹrbaroi kaÈ feÔgousi.

Mielőtt lőtávolba érnek, a barbárok kitérnek és elmenekülnek.

Ezzel a szerkesztéssel találkozunk jellegzetesen a fjĹnw participiuma és verbum finitum után.
BrasÐdac JessalÐan fjĹsac dièdrame prÐn tina kwlÔein paraskeuĹsasjai, kaÈ ĆfÐketo śc PerdÐkkan kaÈ âc tŸn Qalkidikăn.

Brasidas gyorsan
salián, mielőtt
dályozta (volna)
és megérkezett
Chalkidikére.

átrohant Thesvalaki megakaelőkészületeiben
Perdikkashoz a
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2. Tagadó értelmű főmondat után:
a, Ha a főmondathoz viszonyítva a hangsúly a mellékmondat feltételes/általános mellékértelmű utóidejűségén van, akkor főmondati praesens után, akárcsak a éwc, mèqri
esetében, (Ńn) + coniunctivus, főmondati praeteritum után optativus (is) áll:
OÎ qră me ânjènde ĆpeljeØn prÈn Ńn
dÀ dÐkhn.
<HmeØc dà kakoÐ, prÈn ân tÄ pajeØn
Âmen, profulĹxasjai.
>Aphgìreue mhdèna bĹllein, prÈn
KÜroc âmplhsjeÐh jhrÀn.

Ne menjek el innen, míg (mielőtt)
meg-(nem) bűnhődöm.
Mi képtelenek vagyunk vigyázni,
míg benne (nem) vagyunk a pácban.
Megtiltotta, hogy bárki lőjön, mielőtt Kyros be (nem) telik a vadászattal.

b, Ha azonban mind a főmondat, mind a mellékmondat cselekménye által meghatározott idő az elbeszélt múlthoz tartozik, mintegy két tény puszta összekapcsolásáról,
szinte mellérendeléséről van szó, – amelyek közül az egyik történetesen halasztást szenvedett, míg a másik bekövetkezett –, puszta indicativus használatos.
OÎ prìteron ânèdosan prÈn ą Ñppoc
aÎtoÌc êtreyan.

Nem hátráltak meg addig, amíg
(mielőtt) a lovasság meg nem futamította őket.

II. Fordítsa görögre az alábbi mondatokat!
1. Mielőtt válaszolsz, gondolkozz! 2. Azt kéri tőle, míg (nem) tanácskozott vele,
ne béküljön ki a pártütőkkel. 3. Az ellenség nem üzent előbb ellenünk hadat, míg
úgy (nem) gondolták, hogy jól előkészültek. 4. Megpróbáltak azelőtt odaérni, hogy az
ellenség elfoglalja a magaslatokat. 5. Ne hívasd az orvost, amíg meg nem betegedsz.
6. Nem mertek előbb ellenünk háborút indítani, amíg el nem fogták vezéreinket. 7.
A vadászkutyák remegnek, amikor látják a nyulat, de nem támadnak, amíg mozdulni
nem látják. 8. Meggyőzték őket, hogy ne bocsátkozzanak ütközetbe, mielőtt (majd) ott
(nem) lesznek a thébaiiak. 9. Megparancsolta, hogy vonuljanak vissza, mielőtt a nehézfegyverzetű gyalogosok összegyülekeznek. 10. Csaknem megöltem őt, míg meg (nem)
láttam, hogy kicsoda. 11. Le akarták gázolni a lovassággal a helléneket, mielőtt még nehéz terepre (nem) érnek. 12. Nem szabad elítélnetek ezeket, amíg (nem) hallottátok,
mi mondanivalójuk van. 13. Alkibiadés, mielőtt húsz éves (nem) lett, engedelmeskedett gyámjának, Periklésnek. 14. Nem megyek el (addig), míg végképp be (nem) zár a
piac. 15. Közelharcba keveredtek, mielőtt készen álltak (volna). 16. Fölkerekedtek,
mielőtt reggeliztek (volna). 17. Előbb ölték meg őket, mint a többiek segítségükre siettek (volna). 18. Azt mondom tehát, hogy (addig) nem szabad vádolni senkit, míg úrrá
(nem) lesztek a helyzeten. 19. Az eseményeket megelőzően semmit nem láttok előre,
míg (az) nem jut tudomásotokra, hogy megtörtént, vagy hogy éppen történik valami.
20. Nem lehet (addig) a város külső ellenségei fölé kerekedni, míg magában a városban
lévő ellenséget meg nem zabolázzátok.
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III. Egészítse ki a mondatokat a zárójelben megadott szavak megfelelő alakjaival, illetve a megfelelő particulákkal!
1. >Apolèxac triakosÐouc toÜ stratoÜ, prÈn (êkpustoc, gÐgnomai) . . . , prosĺlje tň
tÀn Megarèwn pìlei lajřn toÌc >AjhnaÐouc întac perÈ tŸn jĹlassan.
2. >Egř dà aÎtÄ oÎk ĆpokrinoÜmai prìteron eÒte kalän eÒte aÊsqrän ŹgoÜmai eÚnai
tŸn ûhtorikŸn prÈn (prÀton, ĆpokrÐnomai sg. 1.) . . . íti âstÐn.
3. Tň d+ÍsteraÐø âdìkei poreutèon eÚnai ípù dÔnainto tĹqista prÈn (sullègw) . . .
tä strĹteuma pĹlin kaÈ (katelambĹnw) . . . tĂ stenĹ.
4. <O d+oÖte prìteron oÎdenÐ pw kreÐttoni áautoÜ eÊc qeØrac âljeØn êfh oÖte tìte KÔrú
Êènai ćjele, prÈn (Ź gună) . . . aÎtän (peÐjw) . . . kaÈ pÐsteic (lambĹnw) . . .
5. >Ekèleuon d+oÉ Lakedaimìnioi, prÈn (tèloc ti) . . . aÎtÀn (êqw) . . . , ąkein âc tĂ
<UakÐnjia toÌc írkouc poihsomènouc.
6. FhmÈ dŸ deØn eÊsfèrein qrămata, aÎtoÌc âxiènai projÔmwc, mhdèn+aÊtiŘsjai prÈn
(tÀn pragmĹtwn kratèw pl. 2.) . . . , thnikaÜta d+Ćp+aÎtÀn tÀn êrgwn krÐnantac toÌc
màn ĆxÐouc âpaÐnou timŘn.
7. >EpÈ màn tä Łkron ĆnabaÐnei QeirÐsofoc prÐn (tÈc, aÊsjĹnomai) . . . tÀn polemÐwn;
êpeita d+ÍfhgeØto.
8. AÉ kÔnec malkÐousai tĂc ûØnac oÎ dÔnantai aÊsjĹnesjai ítan ő toiaÜta, prÈn (å
ąlioc, dialÔw) . . . aÎtĂ č (Ź Źmèra proðoÜsa) . . .
9. ŮAndrec, âmoÈ màn ânjĹde kalän ĆpojaneØn; ÍmeØc dà prÈn (summeÐgnumi). . . toØc
polemÐoic speÔdete eÊc tŸn swthrÐan.

IV. Egészítse ki az alábbi történetet a hiányzó kötőszavakkal, illetve a zárójelben megadott szavak megfelelő alakjaival!
„A kergemarhakór hiteles eredete”
OÎ pollÄ dà Õsteron, . . . å <Hraklĺc sqedän Ćfikìmenoc präc tĂc Mukănac parĂ tŸn ĆktŸn (poreÔomai) . . . , ŞHra mègan tinĂ kÿnwpa êpemyen íc perÈ tĂ ktănh
petìmenoc êdaknen . . . Łlla Łllose (Ćpotrèqw) . . . . pollÀn dà eÊc tŸn jĹlassan eÊsalomènwn å <Hraklĺc kaÈ aÎtäc eÊsalìmenoc pĹnta ísa labeØn dÔnaito Ćpăgage, tĂ
màn âpispÀn toØc kèrasi tĂ dà prä áautoÜ âlaÔnwn; tĂ dà pollĂ eÊc tän pìnton âkneÔsanta Ćpÿleto prÈn (âkeØnoc, dÔnamai, aÎtì, katalambĹnw) . . . êpeita (peirĹomai)
. . . ĆgeÐrein, pĹnj+ísa katalĹboi präc tĂc Mukănac Ćgagřn tň ŞHrø êjusen.
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6 Feltételes mellékmondatok I.
A feltételes összetett mondat (periódus) két tagból (tagmondatból) áll: a. előtag (protasis), amely a feltételt tartalmazza, b. utótag (apodosis), amely az előtagból származó
következményt adja meg. A feltételes körmondatnak mind elő-, mind utótagjára sajátos
igemódhasználat jellemző, amelynek szabályait az egyes alesetek (casus) jellegzetességei
határozzák meg.
Az előtag kötőszavai:
eÊ, âĹn, (ćn) ‘ha ’
eÊ mă, âĂn mă ‘ha nem ’
eÒper ‘ha ugyan; ha valóban ’
eÊ mŸ Łra ‘hacsak nem’
Az utótagban Łn feltételes particula szerepelhet.
Tagadás az előtagban mă-vel, az utótagban oÎ-val történik.
A feltételes periódusnak, a casus mixtus-t leszámítva öt alesetét különböztetik meg:
1. casus realis, 2. casus eventualis, 3. casus potentialis, 4. casus irrealis, 5. casus
iterativus. A feltételes előtagot participiális-, illetve infinitivusos szerkezetekkel lehet
rövidíteni.
Casus realis – valós (tényleges) feltétel
I. Fordítsa szabatos magyar nyelvre az alábbi beszédrészletet, amelyben Lysias a fokozás eszközével megsemmisítő csapást mér az ifjabb Alkibiadésra!
KaÈ tä teleutaØon, Â Łndrec dikastaÐ, ÍperbolŸn poihsĹmenoc tĺc protèrac ponhrÐac
âtìlmhse tĂc naÜc LusĹndrú metĂ >AdeimĹntou prodoÜnai. źste eÒ tic ÍmÀn č toÌc tejneÀtac ân tň naumaqÐø âleeØ, č Ípàr tÀn douleusĹntwn toØc polemÐoic aÊsqÔnetai, č tÀn
teiqÀn kajùrhmènwn ĆganakteØ, č LakedaimonÐouc miseØ, č toØc triĹkonta ærgÐzetai, toÔtwn ĄpĹntwn qrŸ tän toÔtou patèra aÒtion ŹgeØsjai, kaÈ ânjumhjĺnai íti >AlkibiĹdhn
màn tän prìpappon aÎtoÜ kaÈ tän präc mhträc pĹppon Megaklèa oÉ Ímèteroi prìgonoi dÈc Ćmfotèrouc âxwstrĹkisan, toÜ dà paträc aÎtoÜ oÉ presbÔteroi ÍmÀn jĹnaton
katègnwsan; źste nÜn qrŸ Źghsamènouc patrikän âqjrän toÜton eÚnai tň pìlei katayhfÐsasjai, kaÈ măte êleon măte suggnÿmhn măte qĹrin mhdemÐan perÈ pleÐonoc poiăsasjai
tÀn nìmwn tÀn keimènwn kaÈ tÀn írkwn oÏc šmìsate.

Az elő- és utótag állítmánya indicativusban áll.
Az előtag kötőszava: eÊ.
EÊ toÜto lègeic, ĄmartĹneic.
ŮAllouc strathgoÌc qrŸ álèsjai,
eÊ mŸ boÔletai Klèarqoc ĆpĹgein.

Ha ezt mondod, tévedsz.
Más hadvezéreket kell választani,
ha Klearchos nem akar elvezetni.
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II. Fordítsa az alábbi mondatokat görögre!
1. Ha megparancsoljátok, hogy én legyek a hadvezér, nem (fogom) kifogásként említeni életkoromat. 2. Ha nem tetszettek neked a törvények, megvolt a lehetőséged,
hogy elmenj a városból. 3. Ha szükségszerűen harcolnunk kell, erre kell fölkészülni.
4. Ha minden ember halandó, (akkor) ti is meg fogtok halni. 5. Nincs hadtáp a seregnek, ha nem foglaljuk el a területet. 6. Ha nem fékezed meg a nyelvedet, pórul fogsz
járni. 7. Ha nem akadályoz meg semmi <valami>, meg akarom beszélni velük. 8.
Ha nincs semmi a rovásodon <nem tettél semmi rosszat>, mitől féltél? 9. A hóvakság ellenszere <a szemek számára a hó elleni védelem> az volt, ha az ember (úgy) ment,
(hogy) valami feketét tartott a szemei előtt. 10. Ha ezt mondod, ostoba vagy. 11. Ha
pedig valaki közületek (amiatt) csügged, mert nekünk nincsenek lovasaink, az ellenségnek viszont sok van, fontoljátok meg, hogy a rengeteg lovas semmi más, mint rengeteg
ember. 12. Ha akarod, maradj a seregnél, én szívesen megyek, ha viszont azt kívánod,
menj a hegyhez, én pedig majd itt maradok. 13. Ha most Fülöp kezén van Thermopylai, képes bevonulni Attikába (úgy, hogy) senki nem akadályozza meg. 14. Egyetértek
veled, ha akarod. 15. Nem az államforma, hanem a testi épségetek lesz a (kérdés), ha
nem fogjátok azt tenni, amit Théramenés parancsol.
16. Ha valaki úgy gondolja,
hogy a büntetés nagy és a törvény túl szigorú, emlékezzetek <emlékezni kell> arra, hogy
nem azért vagytok itt, hogy a bűnösöket megszánjátok. 17. Ha valaki akar, tegyen
tanúvallomást az én beszédidőm terhére <beszédemben>! 18. Ha egyesek ellenségesen viselkedtek <váltak> a ti hatalmatokkal szemben, vagy hátrányos <nem megfelelő>
javaslatot mondtak, nem a távollevők felelősök ezért, hiszen ti a jelenlévőket is felmentettétek. 19. Ha valaki az itt jelenlévők közül nem a legjobbat javasolja (és) meggyőz
benneteket, nem ti vagytok a felelősök, hanem az, aki félrevezet benneteket. 20. Ha
nincs bűnük, nem szabad (megengedni), hogy bírósági eljárás nélkül elpusztuljanak.
III. Fordítsa az alábbi mondatokat szabatos magyar nyelvre!
1. TÐna gĂr aÎtÀn âgř kwlÔw č lègein eÒ tÐc ti Ćgajän dÔnatai ân ÍmØn, č mĹqesjai eÒ tic âjèlei Ípàr ÍmÀn te kaÈ áautoÜ, č âgrhgorènai perÈ tĺc Ímetèrac ĆsfaleÐac
âpimeloÔmenon.
2. EÊ dà kaÈ sÌ polemikÀn êmpeiroc eÚ, Â SimwnÐdh, kaÈ ćdh potà polemÐø fĹlaggi
plhsÐon ĆntetĹxw, Ćnamnăsjhti poØon mèn tina sØton İroÜ ân âkeÐnú tÄ qrìnú, poØon dè
tina Õpnon âkoimÀ. oÙa mèntoi soÈ tìt+łn tĂ luphrĹ, toiaÜtĹ âsti tĂ tÀn turĹnnwn kaÈ
êti deinìtera.
3. KaÈ pÀc, êfh, Â <Ièrwn, eÊ oÕtwc ponhrìn âsti tä turanneØn kaÈ toÜto sÌ êgnwkac,
oÎk ĆpallĹttù oÕtw megĹlou kakoÜ, Ćll+oÖte sÌ oÖte Łlloc màn dŸ oÎdeÈc pÿpote
ákřn eÚnai turannÐdoc ĆfeØto.
4. EÊ d+âgř taÜta yeÔdomai ĆntÐa tĺc <EllĹdoc âpistamènhc âkeØnon màn oÎdàn âpainÀ, âmautän dà yègw.
5. >EnjumeØsjai dà qrŸ íti ĆdÔnaton ÍmØn âstin ĆpoyhfÐsasjai. eÊ gĂr Ćpognÿsesje åmologoÔntwn aÎtÀn âpÈ toÌc âmpìrouc sunÐstasjai, dìxej+ÍmeØc âpibouleÔein toØc
eÊsplèousin.
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7 Feltételes mellékmondatok II.
Casus eventualis – valószínű, várhatóan bekövetkező feltétel
I. Fordítsa szabatos magyar nyelvre az athéni nép rendelkezéseit, amelyekkel a szónokokat és a politikusokat igyekezett kordában tartani!
TÀn ûhtìrwn âĹn tic lègù ân tň boulň č ân tÄ dămú mŸ perÈ toÜ eÊsferomènou, č
mŸ qwrÈc perÈ ákĹstou, č dÈc perÈ toÜ aÎtoÜ å aÎtäc tĺc aÎtĺc, č loidorĺtai, č kakÀc ĆgoreÔù tinĹ, č ÍpokroÔù, č qrhmatizìntwn metaxÌ Ćnesthkřc lègù perÐ tou mŸ
âpÈ toÜ bămatoc, č parakeleÔhtai, č élkù tän âpistĹthn, Ćfeimènhc tĺc âkklhsÐac č tĺc
boulĺc kurieuètwsan oÉ prìedroi mèqri pentăkonta draqmÀn eÊc ékaston ĆdÐkhma âggrĹfein toØc prĹktorsin. >EĂn dà plèonoc Łxioc ő zhmÐac, âpibalìntec mèqri pentăkonta
draqmÀn eÊsferètwsan eÊc tŸn boulŸn č eÊc tŸn prÿthn âkklhsÐan. ŞOtan d+âxÐwsin aÉ
klăseic, krinĹtwsan; kaÈ âĂn katagnwsjň aÎtoÜ krÔbdhn yhfizomènwn, âggrayĹtwsan
oÉ prìedroi toØc prĹktorsin.

Ha az előtag feltétele teljesül, akkor az utótag cselekménye bizonyosan bekövetkezik.
Az előtagban âĹn (eÊ Łn = ćn, Łn ) kötőszó után coniunctivus áll. Az utótagban futurum,
imperativus vagy általános kijelentést kifejező praesens indicativus áll. Az előtagban az
aoristos coniunctivusa általában a cselekvés befejezettségét, lezártságát fejezi ki, míg a
coniunctivus imperfectus a befejezetlenséget, egyidejűséget jelzi. Az utótag futurumát a
magyarban jelen idővel fordít(hat)juk.
>EĂn toÜto eÒpùc, Ąmartăsù.

Ha (esetleg) ezt mondod, (egész
biztosan) tévedsz.

II. Fordítsa az alábbi mondatokat görögre!
1. Ha még egy ütközetben legyőznek bennünket, (biztos, hogy) teljesen elveszünk.
2. Férfiak, ha hallgattok rám, Kyros szemében <Kyros által> sokkal nagyobb becsben
fogtok állni, mint a többi katona. 3. Ha igazat mondasz, tíz talentum üti a markodat
<fogok adni>. 4. Ha mindent hallottatok, döntsetek. 5. Minden beszéd hiábavaló, ha
a tettek elmaradnak. 6. Én már (biztosan) nem leszek öregebb, ha ma átadom magam
az ellenségnek. 7. A spártaiak számára törvény<es>, (hogy) ha lopás közben rajtakapják, megkorbácsolják őket. 8. Szépszőrűek a vadászkutyák, ha a szőrük finom, sűrű és
puha. 9. Ha tétlenkedtek és mindent megengedtek, végül majd ő jön el ellenetek.
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10. Ha hagyjuk, meglesz. 11. Ha valaki rámbizonyítja, hogy hazudok, tegyetek velem, amit akartok. 12. Ha nem jössz rögtön, nem várlak meg. 13. Ha most engem
megöltök, senki sem marad már nemzetségünkből, bizony írmagja sem marad. 14. Ha
nem jönnek el, legyen a miénk az ajándékuk. 15. Ha írok neked, nyomban indulj
el. 16. Jól tudom, ha meglátsz valahol egy (jó) ácsot, azt megpróbálod megszerezni.
17. Megszavazták és megesküdtek, ha valaki zsarnokuralomra tör, vagy elárulja a várost,
vagy megdönti a nép (uralmát), az (aki) észleli ezt és megöli (őt), bűntelen. 18. Ha
ezt megvizsgáljátok, athéni férfiak, úgy fogjátok találni, hogy a lehető legjobb. 19. Ha
a lovasok közül mindegyik havonta harminc drachmát kap, (minthogy) kétszázan vannak, (az összesen) tizenkét talentum. 20. Ha az utak mentén álló műhelyek egyikébe
orvos költözik be, rendelőnek hívják, ha pedig ez kiköltözik, és ugyanebbe a műhelybe
egy kovács költözik be, kovácsműhelynek (szokás) elnevezni, ha viszont kallós, kallósműhelynek, ha ács, ácsműhelynek, ha pedig egy bordélytulajdonos és kéjnők, (akkor)
erről a tevékenységről rögtön bordélynak (szokás) titulálni <elnevezni>.
III. Tegye a zárójelben megadott igéket a megfelelő coniunctivusi alakba!
1. EÖyuqoi màn oÞn êsontai (aÉ kunèc), âĂn mŸ (leÐpw pl. 3.) . . . tĂ kunhgèsia ítan
(eÊmÐ) . . . pnÐgh; eÖrinec dè, âĂn toÜ lagÀ (æsfraÐnomai) . . . ân tìpoic yiloØc, xhroØc, proshlÐoic toÜ Łstrou âpiìntoc; eÖpodec dè, âĂn tň aÎtň źrø mŸ (katarrăgnumai)
. . . aÎtÀn oÉ pìdec tĂ îrh jeousÀn; eÖtriqec dè, âĂn (êqw) . . . leptŸn kaÈ puknŸn kaÈ
malakŸn tŸn trÐqa.
2. Tän kunhgèthn âxiènai qrŸ âĂn màn (eÊmÐ) . . . qeimÿn, Ľm+ŹlÐú ĆnÐsqonti, âĂn dà
jèroc, prä Źmèrac, tĂc dà Łllac źrac metaxÌ toÔtou.
3. DiĂ qrìnou dà dikĹsai deØ stratiŘc kaÈ âĹn ti Łllo âxapinaØon ĆdÐkhma (gÐgnomai)
. . . , âĹn te (ÍbrÐzw) . . . tinec Łhjec Õbrisma âĹn te (Ćsebèw). . .
4. >EĂn oÞn (keleÔw) . . . , Â Łndrec >AjhnaØoi, grĹyw, kajĹper aÉ sunjĺkai keleÔousi, polemeØn toØc parabebhkìsin.
5. >AkoÔeic, AÊsqÐnh, toÜ nìmou lègontoc safÀc, {plŸn âĹn tinac å dĺmoc č Ź boulŸ (yhfÐzomai) . . . ; toÔtouc d+Ćnagoreuètw.} tÐ oÞn, Â talaÐpwre, sukofanteØc; tÐ
lìgouc plĹtteic.
6. <O FilokrĹthc âggrĹfei toÜt+eÊc tä yăfisma, {âĂn dà mŸ (poièw) . . . FwkeØc Č
deØ kaÈ (paradÐdwmi) . . . toØc >AmfiktÔosin tä Éerìn, íti bohjăsei å dĺmoc å >AjhnaÐwn
âpÈ toÌc diakwlÔontac taÜta gÐgnesjai.}
7. Dèomai d+ÍmÀn Â >AjhnaØoi, ĆkoÜsaÐ mou tĺc kathgorÐac diĂ tèlouc, kaÈ mŸ
Łqjesjai, âĂn (Łrqomai) . . . Ćpä tÀn tň pìlei tìte sumbĹntwn.
8. >EĂn màn oÞn aÎtän (ĆpokteÐnw) . . . , dìxete pŘsin toØc ŞEllhsi kaÈ ÍmeØc tĂ toiaÜta tÀn êrgwn miseØn; eÊ dà mă, kaÈ toÌc progìnouc tĺc palaiŘc dìxhc Ćposterăsete,
kaÈ toÌc Łllouc polÐtac megĹla blĹyete.
9. >EĂn màn LewkrĹthn (ĆpolÔw) . . . , prodidìnai tŸn pìlin kaÈ tĂ ÉerĂ kaÈ tĂc
naÜc yhfieØsje; âĂn dà toÜton (ĆpokteÐnw) . . . , diafulĹttein kaÈ sĳzein tŸn patrÐda
kaÈ tĂc prosìdouc kaÈ tŸn eÎdaimonÐan parakeleÔsesje.
10. KaÐtoi se âqrĺn, âpeÐper proďrhsai politeÔesjai, kaÈ nŸ DÐa kaÈ dÔnasai, mŸ
toÌc Êdiÿtac krÐnein mhd+eÊc toÔtouc neanieÔesjai, ĆllĂ tÀn ûhtìrwn âĹn tic (ĆdÐkei) . . .
, toÜton krÐnein, strathgäc âĹn tic mŸ tĂ dÐkaia (prĹttw) . . . , toÜton eÊsaggèllein.
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11. >EĹn tic kakÀc (lègw) . . . tinĂ tÀn katoiqomènwn, kŃn Ípä tÀn âkeÐnou paÐdwn
(ĆkoÔw). . . kakÀc, pentakosÐac katadikasjeÈc Âfle tÄ dhmosÐú.
12. >AlkibiĹdhn dà tän strathgän ĆpodeÐxw ÍmØn tĂ mustăria poioÜnta ân oÊkÐø mej+
átèrwn, kaÈ âĂn (yhfÐzomai) . . . Łdeian Å âgř keleÔw, jerĹpwn ÍmØn ánäc tÀn ânjĹde
ĆndrÀn ĆmÔhtoc żn âreØ tĂ mustăria; eÊ dà mă, qrĺsjè moi í ti Ńn ÍmØn dokň, âĂn mŸ
tĆlhjĺ (lègw) . . .
13. >EĂn gĂr mŸ (metalambĹnw) . . . tä pèmpton mèroc tÀn yăfwn kaÈ (Ćtimìw
pass.) . . . å ândeÐxac âmà KhfÐsioc oÍtosÐ, oÎk êxestin aÎtÄ eÊc tä Éerän toØn jeoØn eÊsiènai, č ĆpojaneØtai.
14. <H dà stălh par+ŋ ésthkac qilÐac draqmĂc keleÔei æfeÐlein, âĹn tic ÉkethrÐan
(tÐjhmi) . . . ân tÄ >EleusinÐú.
15. OÚde gĂr ĆkribÀc íti douleÔein màn ÍmeØc oÖt+âjelăsete, oÖt+, âĂn (âjèlw) . . . ,
âpistăsesje ŕ Łrqein gĂr eÊÿjate ŕ, prĹgmata dà parasqeØn aÎtÄ, Ńn kairän (lambĹnw)
. . . , pleÐw tÀn Łllwn Ćnjrÿpwn ĄpĹntwn dunăsesje. diĂ taÜj+ÍmÀn oÎqÈ feÐsetai,
eÒper âgkratŸc genăsetai.
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8 Feltételes mellékmondatok III.
Casus potentialis - a feltétel lehetséges, elképzelhető
I. Fordítsa szabatos magyar nyelvre Simonidés és a tyrannos Hierón beszélgetésének
alábbi részletét! Ha megfontolnád tanácsaim, Hierón, . . .
>All+âgÿ soÐ fhmi, Â <Ièrwn, präc Łllouc prostĹtac pìlewn tän ĆgÀna eÚnai, Án âĂn
sÌ eÎdaimonestĹthn tŸn pìlin ľc prostateÔeic parèqùc, khruqjăsù nikÀn tÄ kallÐstú
kaÈ megaloprepestĹtú ân Ćnjrÿpoic ĆgwnÐsmati. kaÈ prÀton màn eÎjÌc kateirgasmènoc Ńn eÒhc tä fileØsjai Ípä tÀn Ćrqomènwn, oÝ dŸ sÌ âpijumÀn tugqĹneic; êpeita dà tŸn
sŸn nÐkhn oÎk Ńn eÙc eÒh å ĆnakhrÔttwn, ĆllĂ pĹntec Łnjrwpoi ÍmnoØen Ńn tŸn sŸn Ćretăn. perÐbleptoc dà żn oÎq Ípä ÊdiwtÀn mìnon ĆllĂ kaÈ Ípä pollÀn pìlewn ĆgapÄo
Łn, kaÈ jaumastäc oÎk ÊdÐø mìnon ĆllĂ kaÈ dhmosÐø parĂ pŘsin Ńn eÒhc, kaÈ âxeÐh màn
Łn soi éneken ĆsfaleÐac, eÒ poi boÔloio, jewrăsonti poreÔesjai, âxeÐh d+Ńn aÎtoÜ mènonti toÜto prĹttein. ĆeÈ gĂr Ńn parĂ soÈ panăguric eÒh tÀn boulomènwn âpideiknÔnai
eÒ tÐc ti sofän č kalän č Ćgajän êqoi, tÀn dà kaÈ âpijumoÔntwn ÍphreteØn. pŘc dà å màn
parřn sÔmmaqoc Ńn eÒh soi, å dà Ćpřn âpijumoÐh Ńn ÊdeØn se. źste oÎ mìnon filoØo Łn,
ĆllĂ kaÈ ârÄo Íp+Ćnjrÿpwn, kaÈ toÌc kaloÌc oÎ peirŘn, ĆllĂ peirÿmenon Íp+aÎtÀn
Ćnèqesjai Łn se dèoi, fìbon d+oÎk Ńn êqoic Ćll+Łlloic parèqoic mă ti pĹjùc, ákìntac
dà toÌc peijomènouc êqoic Ńn kaÈ âjelousÐwc sou pronooÜntac jeÄo Łn, eÊ dè tic kÐndunoc eÒh, oÎ summĹqouc mìnon ĆllĂ kaÈ promĹqouc kaÈ projÔmouc årĳhc Łn, pollÀn màn
dwreÀn ĆxioÔmenoc, oÎk ĆporÀn dà ítú toÔtwn eÎmeneØ metadÿseic, pĹntac màn sugqaÐrontac êqwn âpÈ toØc soØc ĆgajoØc, pĹntac dà prä tÀn sÀn źsper tÀn ÊdÐwn maqomènouc.
jhsauroÔc ge mŸn êqoic Ńn pĹntac toÌc parĂ toØc fÐloic ploÔtouc.

A feltétel és a következmény a beszélő véleménye szerint lehetséges. Előtagban: eÊ
feltételes particula után az állítmány optativusban áll. Utótagban: Łn feltételes particula
után az állítmány optativusban áll.
EÊ toÜto lègoic, ĄmartĹnoic Łn.

Ha ezt mondanád, tévednél.

II. Fordítsa görögre az alábbi mondatokat!
1. Mert ha bebizonyosodnék <tűnnék>, hogy ez is lehetséges, ezekből is sok bevétel
származna. 2. Ha valami rosszat terveznél ellenem, úgy tűnik nekem <tűnsz nekem>,
hogy magadnak is rosszakarója lennél. 3. Ha úgy gondolnám, hogy az istenek fikarcnyit is gondolkodnak az emberek felől, nem hanyagolnám el őket. 4. Ha szükségünk
lenne egy jó barátra, hogyan próbálnánk keresni? 5. Ha te beszélnél, hallgatnálak. 6.
Úgy gondolom, athéni férfiak, sokért nem adnátok <sok pénz helyett választanátok>,
ha ismertté válna a jövendő.
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7. Ha megtudná, hol rejtőzik a pénz, ellopná. 8. Igen igazságtalan lennél, ha szemrehányást tennél nekem. 9. Ha választásom lenne <valaki adna>, a mi városunk szerencséjét
választanám. 10. Ha nagyon szeretne <igyekezne> (vele) enni, azt mondanám, hogy
a nőknél van. 11. Én a helyedben <ha én volnék te>, mondta Kyros, a lehető leggyorsabban fegyvereket gyártatnék minden perzsának. 12. Hát nem legeltetnétek
biztonságban, ha a magaslatok a ti kezetekben <szövetségesek> lennének? 13. Örömest
elfogadnám, ha adna. 14. Ha most elvonulnátok, egy istenség akaratának tekinteném
<mondanám>. 15. Ha veszve látnám ezeket, úgy gondolnám, megszabadultam a szolgaságtól. 16. Sok mindent tudnék mondani ennek a szavaira, ha lehetőségem volna.
17. Ha ez megtörténne, gondolod, hogy belepusztulna? 18. Ha uralkodni akarnék,
mindenki nekem engedelmeskedne és a leghatalmasabb lennék az emberek (között).
19. Ha ezt mondanám, azt hiszem Agésilaost is esztelennek, és magamat is bolondnak
nyilvánítanám. 20. Ha részletesen kellene beszélnem, nem lenne elég a rendelkezésre
álló idő.
III. Egészítse ki a zárójelben megadott igék megfelelő optativusi alakjaival, majd fordítsa szabatos magyar nyelvre az alábbi mondatokat!
1. >AllĂ mŸn ên ge toØc pèrix oÊkoÜsi sÌ eÊ màn (boÔlomai) . . . fÐloc śc mègistoc Ńn
(eÊmÐ) . . . , eÊ dè tÐc se (lupèw) . . . , śc despìthc Ńn (Ćnastrèfomai) . . . êqwn ŹmŘc
Íphrètac, oÑ soi oÎk Ńn misjoÜ éneka (Íphretèw) . . . ĆllĂ kaÈ tĺc qĹritoc Żn swjèntec
Ípä soÜ soÈ Ńn (êqw) . . . dikaÐwc.
2. >EĂn dà âp+ælÐgwn tetagmènoi Âmen, oÎdàn Ńn (eÊmÐ) . . . jaumastän eÊ (diakìptw
P.) . . . ŹmÀn Ź fĹlagx Ípä Ąjrìwn kaÈ belÀn kaÈ Ćnjrÿpwn pollÀn âmpesìntwn; eÊ
dè pù toÜto êstai, tň ílù fĹlaggi kakän êstai.
3. ŮAneu åmonoÐac oÖt+Ńn pìlic eÞ (politeÔw P.) . . . oÖt+oÚkoc kalÀc (oÊkèw P.)
...
4. ŞWsper ge kaÈ Ñppoc eÊ Ćgajäc màn (eÊmÐ) . . . , foberäc dà mŸ Ćnăkestìn ti poiăsù, qalepÀc màn Łn tic aÎtän ĆpokteÐnai diĂ tŸn Ćretăn, qalepÀc dà zÀnti (qrĹomai)
...
5. ŮAndrec fÐloi, êsti màn tĂ îrh taÜta Č årÀmen QaldaÐwn; eÊ dà taÜta (katalambĹnw) . . . kaÈ âp+Łkrou (gÐgnomai) . . . Źmèteron froÔrion, swfroneØn ĆnĹgkh Ńn
(eÊmÐ) . . . präc ŹmŘc Ćmfotèroic, toØc te >ArmenÐoic kaÈ toØc QaldaÐoic.
6. OÎkoÜn, êfh, eÊ màn ĆrgÔrion (deØ) . . . ĄrpĹzein, toÌc filargurwtĹtouc prÿtouc
kajistĹntec ærjÀc Ńn (tĹttw pl. 1.) . . .
7. DokeØ goÜn, êfh å Kritìbouloc, oÊkonìmou ĆgajoÜ eÚnai eÞ oÊkeØn tän áautoÜ oÚkon. ßH kaÈ tän Łllou dà oÚkon, êfh å SwkrĹthc, eÊ (âpitrèpw) . . . tic aÎtÄ, oÎk Ńn
(dÔnamai) . . . , eÊ (boÔlomai) . . . , eÞ oÊkeØn, źsper kaÈ tän áautoÜ?

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 317 — #317

i

8. Feltételes mellékmondatok III.

i

317

8. <Wc dà tĺc <EllĹdoc âdìkoun âggÌc gÐgnesjai, ćdh mŘllon č prìsjen eÊsďei aÎtoÌc ípwc Ńn kaÈ êqontèc ti oÒkade ĆfÐkwntai. Źgăsanto oÞn, eÊ éna (aÉrèw M.) . . .
Łrqonta, mŘllon Ńn č poluarqÐac oÖshc dÔnasjai tän éna qrĺsjai tÄ strateÔmati kaÈ
nuktäc kaÈ Źmèrac, kaÈ eÒ ti (deØ) . . . lanjĹnein, mŘllon Ńn krÔptesjai, kaÈ eÒ ti aÞ dèoi
fjĹnein, ľtton Ńn ÍsterÐzein; oÎ gĂr Ńn lìgwn deØn präc Ćllălouc, ĆllĂ tä dìxan tÄ ánÈ peraÐnesjai Łn; tän d+êmprosjen qrìnon âk tĺc nikÿshc êpratton pĹnta oÉ strathgoÐ.
śc dà taÜta dienooÜnto, âtrĹponto âpÈ tän XenofÀnta.
9. PerÈ Án eÊ deăseie kaj+ékaston dieljeØn, oÎk Ńn pĹnu mikrän êrgon (gÐgnomai) . . .
>EĂn màn oÞn ÍmeØc keleÔhte, perÈ ânÐwn mnhsjeÐhn Ńn aÎtÀn; eÊ dè tisin ÍmÀn Ćhdàc ĆkoÔein âstÐn, źsper âmoÈ lègein ti perÈ toÔtwn, aÎtĂc tĂc marturÐac ÍmØn parèxomai tĂc
marturhjeÐsac ân tň protèrø dÐkù, Án oÎdemiŤ âpiskăyasjai ŽxÐwsan oÝtoi.
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9 Feltételes mellékmondatok IV.
Casus irrealis – a feltétel lehetetlen
I. Fordítsa szabatos magyar nyelvre Démosthenés megsemmisítő véleményét Philipposról!
KaÈ mŸn kĆkeØnì g+Òste, íti ísa màn Ípä LakedaimonÐwn č Íf+ŹmÀn êpasqon oÉ ŞEllhnec, Ćll+oÞn Ípä gnhsÐwn g+întwn tĺc <EllĹdoc ŽdikoÜnto, kaÈ tän aÎtän trìpon Łn
tic Ípèlaben toÜto, źsper Ńn eÊ uÉäc ân oÎsÐø pollň gegonřc gnăsioc diĳkei ti mŸ kalÀc
mhd+ærjÀc, kat+aÎtä màn toÜt+Łxion mèmyewc eÚnai kaÈ kathgorÐac, śc d+oÎ prosăkwn
č śc oÎ klhronìmoc toÔtwn żn taÜt+âpoÐei, oÎk âneØnai lègein. eÊ dè ge doÜloc č ÍpobolimaØoc tĂ mŸ prosăkont+Ćpÿllue kaÈ âlumaÐneto, <HrĹkleic ísú mŘllon deinän kaÈ
ærgĺc Łxion pĹntec Ńn êfhsan eÚnai. Ćll+oÎq Ípàr FilÐppou kaÈ Án âkeØnoc prĹttei nÜn,
oÎq oÕtwc êqousin, oÎ mìnon oÎq ŞEllhnoc întoc oÎdà prosăkontoc oÎdàn toØc ŞEllhsin, Ćll+oÎdà barbĹrou ânteÜjen íjen kalän eÊpeØn, Ćll+ælèjrou Makedìnoc, íjen oÎd+
ĆndrĹpodon spoudaØon oÎdàn łn prìteron prÐasjai.

A feltétel biztosan nem igaz, tehát a következmény sem. Az előtagban eÊ és praeteritum indicativusa (praet. ipf., ao.), az utótagban Łn és praeteritum indicativusa áll.
Általában a praeteritum imperfectum jelen idejű, az aoristos múlt idejű irrealitást fejez
ki.
EÊ toÜto êlegec, ŹmĹrtanec Łn.
EÊ toÜto eÚpec, ąmartec Łn.

Ha ezt mondanád, tévednél.
Ha ezt mondtad volna, tévedtél
volna.

II. Fordítsa görögre az alábbi mondatokat!
1. Ha nem volnánk emberek, nem lenne a lelkünk halhatatlan. 2. Mindenesetre
ha vártatok volna egy kis ideig, magától megtörtént volna ez <nektek>. 3. Az ellenség
elmenekült volna, ha a szövetségeseink időben megjöttek volna. 4. Ha nem érkezett
volna meg a hadvezér, elesett volna a város. 5. Ha képes volna a sokaság a legnagyobb
jótéteményeket véghezvinni, (bizony) rendjén is volna. 6. Nem mondta volna előre, ha
nem bízott volna abban, hogy igaza lesz. (ipf.!) 7. Ha valami hitványságot tenne, méltán tűnne gazembernek. 8. Ha személyesen ott lett volna, ez nem történt volna meg.
9. Nem volna rendjén, ha az istenek jobban örülnének a nagy áldozatoknak, mint a
kicsiknek. 10. Ha így viselkedtek <tettek> volna, most nem volnának biztonságban.
11. Ha te jelen lettél volna, senki nem mert volna szólni. 12. Ha nem Brasidas lett
volna Thrákiában, az athéniak győztek volna. 13. Ha Démosthenés beszélne, hallanám.
14. Ha megérkeztek volna a hírnökök, minden rendben volna.
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15. Hihetetlen dolgokat mondasz, mondta Simonidés, mert ha ez így volna, miért <hogyan> vágyakoznának sokan a zsarnokuralomra! 16. Ha ármánykodtál volna a város ellen, áruló volnál. 17. Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. 18. Ha látták volna
előre, nem vesztek volna (oda). 19. Ha tudnám, elmondanám nektek. 20. Ha ez a per
a város színe előtt folyna, bizony én benneteket szólítottalak volna föl, hogy legyetek tanúim, (hiszen) ti tudjátok a legjobban, hogy igazat beszélek. 21. Ha nem kerestem
volna, soha nem találtam volna rá. 22. Sokért nem adnám <sok miatt szeretném>, ha
életben volna az az Anagyrasios! 23. Ha futva nagynehezen el nem menekültünk volna
Delphoiba, az életünket kockáztattuk volna <az a veszély fenyegetett volna bennünket,
hogy odaveszünk>.
III. Egészítse ki az alábbi mondatokat a megadott igék megfelelő alakjaival!
1. EÊ màn Ípàr ÊdÐou tinäc łn å Ćgÿn, (dèomai sg. 1.) . . . Ńn ÍmÀn met+eÎnoÐac ĆkoÜsaÐ mou.
2. >OsmÀn ge măn, eÊ mŸ ûØnec (prostÐjhmi P.) . . . , tÐ Ńn ŹmØn îfeloc łn; tÐc d+Ńn
aÒsjhsic łn glukèwn kaÈ drimèwn kaÈ pĹntwn tÀn diĂ stìmatoc Źdèwn, eÊ mŸ glÀtta
toÔtwn gnÿmwn (ânergĹzomai) . . . ?
3. ŞH te gĂr ĆgorĂ mestŸ łn pantodapÀn kaÈ íplwn kaÈ Ñppwn šnÐwn, oÑ te qalkotÔpoi kaÈ oÉ tèktonec kaÈ oÉ sidhreØc kaÈ skuteØc kaÈ grafeØc pĹntec polemikĂ ípla
kateskeÔazon; źste tŸn pìlin întwc Ńn (Źgèomai sg.2.) . . . polèmou ârgastărion eÚnai.
(âpirrÿnnumi P.) . . . d+Łn tic kĆkeØno Êdÿn, >AghsÐlaon màn prÀton, êpeita dà kaÈ toÌc
Łllouc stratiÿtac âstefanwmènouc.
4. >En toØc megÐstoic dà šfelămasi tĺc patrÐdoc kaÈ tìde âgř tÐjhmi aÎtoÜ, íti dunatÿtatoc żn ân tň pìlei faneräc łn mĹlista toØc nìmoic latreÔwn. tÐc gĂr Ńn (âjèlw)
. . . ĆpeijeØn årÀn tän basilèa peijìmenon; tÐc d+Ńn ŹgoÔmenoc meionekteØn neÿterìn ti
(âpiqeirèw) . . . poieØn eÊdřc tän basilèa nomÐmwc kaÈ tä krateØsjai fèronta?
5. EÊ màn toÐnun, Â >AjhnaØoi, TÐmarqoc oÍtosÈ (diamènw) . . . parĂ tÄ Misgìlø
kaÈ mhkèti śc Łllon ľke, metriÿter+Ńn (diaprĹttw pf. P.) . . . , eÊ dă ti tÀn toioÔtwn
âstÈ mètrion, kaÈ êgwge oÎk Ńn (æknèw) . . . aÎtän oÎdàn aÊtiŘsjai č íper å nomojèthc
parrhsiĹzetai, Źtairhkènai mìnon.
6. PÀc Ńn tä prŘgma (sigĹw P.) . . . ; eÊ d+Łra âgř (tolmĹw) . . . toÜto poieØn,
(âpitrèpw) . . . Łn, Â Dhmìsjenec, kaÈ oÎk (âmpÐmplhmi) . . . boĺc kaÈ kraugĺc tŸn
ĆgorĹn, årÀn me, śc êfhsj+ĆrtÐwc, šjoÜnta Ćpä tÀn ÉerÀn tän presbeutăn?
7. <UmØn gĂr (âkgÐgnomai) . . . Łn, Â Łndrec >AjhnaØoi, tŸn protèran âkeÐnhn eÊrănhn
poiăsasjai metĂ koinoÜ sunedrÐou tÀn <Ellănwn eÒ tinec ÍmŘc (âĹw). . . perimeØnai tĂc
presbeÐac Čc łte âkpepomfìtec kat+âkeØnon tän kairän eÊc tŸn <EllĹda.
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8. ßW Łndrec ŞEllhnec, eÊ (swfronèw pl.2.) . . . , oÎd+Ńn (ænomĹzw P.) . . . toÖnoma toÜ dămou toÜ >AjhnaÐwn ân taØsde taØc Źmèraic, Ćll+śc ânageØc (âxeÐrgw pl.2.)
. . . Ńn âk toÜ ÉeroÜ.
9. OÎd+Ńn ÍmeØc (âjèlw) . . . dăpou sĳzein aÎtoÔc, eÊ toÜto proÖlegon ÍmØn, íti swjèntec, âĂn mŸ poieØn í ti boÔlontai pĹlin aÎtoÌc âŘte kaÈ ĆdikeØn, oÎdemÐan ÍmØn qĹrin
éxousi tĺc swthrÐac.

IV. Fordítsa szabatos magyar nyelvre az alábbi részletet Aischinésnek a feslett erkölcsű
Timarkhos ellen elmondott beszédéből!
Fère dŸ präc toÜ Diìc, eÊ, źsper perÈ toÜ gènouc, oÕtw kaÈ perÈ toÜ âpithdeÔmatoc
toÔtou âdèhse doÜnai yĺfon, eÒt+ênoqìc âstin eÒte mă, âkrÐneto dà tä prŘgma ân tÄ dikasthrÐú, eÊsăgeto d+eÊc ÍmŘc źsper nunÐ, mŸ âxĺn d+êk tou nìmou č yhfÐsmatoc măte
âmoÈ kathgoreØn măte toÔtú ĆpologeØsjai, å dà kĺrux oÍtosÈ å nunÈ paresthkřc âmoÈ
âphrÿta ÍmŘc tä âk toÜ nìmou kărugma; {tÀn yăfwn Ź tetruphmènh, ítú dokeØ peporneÜsjai TÐmarqoc, Ź dà plărhc, ítú mă,} tÐ Ńn âyhfÐsasje; ĆkribÀc oÚd+íti katègnwt+
Ńn aÎtoÜ. EÊ dă tÐc me êroito ÍmÀn; {sÌ dà tÐ oÚsja eÊ ŹmeØc Ńn toÔtou kateyhfisĹmeja;}
eÒpoim+Łn; {diìti peparrhsÐasjè moi kaÈ dieÐleqje.}

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 321 — #321

i

i

321

10 Feltételes mellékmondatok V.
Casus iterativus – ismétlődő feltétel
I. Fordítsa szabatos magyar nyelvre Xenophón dicsérő szavait Agésilaosról, aki, szokásához híven, minden alkalommal kiváló vezetőnek bizonyult!
ÃOc kaÈ präc toÌc diafìrouc ân tň pìlei źsper patŸr präc paØdac prosefèreto. âloidoreØto màn gĂr âpÈ toØc Ąmartămasin, âtÐma d+eÒ ti kalän prĹttoien, parÐstato d+eÒ
tic sumforĂ sumbaÐnoi, âqjrän màn oÎdèna ŹgoÔmenoc polÐthn, âpaineØn dà pĹntac âjèlwn,
sĳzesjai dà pĹntac kèrdoc nomÐzwn, zhmÐan dà tijeÈc eÊ kaÈ å mikroÜ Łxioc Ćpìloito; eÊ
d+ân toØc nìmoic ŽremoÜntec diamènoien, dĺloc łn eÎdaÐmona màn aÊeÈ êsesjai tŸn patrÐda
logizìmenoc, ÊsqurĂn dà tìte ítan oÉ ŞEllhnec swfronÀsin. eÒ ge mŸn aÞ kalän ŞEllhna înta filèllhna eÚnai, tÐna tic oÚden Łllon strathgän č pìlin oÎk âjèlonta aÉreØn,
ítan oÒhtai porjăsein, č sumforĂn nomÐzonta tä nikŘn ân tÄ präc ŞEllhnac polèmú.

1. Utótagban praesens, előtagban âĹn / Łn és coniunctivus. (Cf.: a casus eventualis
‘általános’ értelmű praesens használata.)
2. Utótagban praeteritum (ipf.), előtagban eÊ és optativus. Az ao. + Łn particula az
utótagban a múltban lezajlott, meghatározatlan ismétlődést jelöli. A görögről magyarra
történő fordítás során elsősorban e múltbéli iterativitás okozhat nehézséget, amely formailag megfelel a gyakorlatban nem létező múltra vonatkozó potentialitásnak („ha úgy
hozta a sors . . . ”).
Az előtagokban az imperfecta actio általában a cselekvés egyidejűségét, az aoristos az
előidejűségét jelöli.
>EĂn toÜto lègùc, ĄmartĹneic.
EÊ toÜto lègoic, ŹmĹrtanec.
EÊ toÜto lègoic, ąmartec (Łn).

Valahányszor ezt mondod, tévedsz.
Valányszor ezt mondtad, tévedtél.
Valányszor ezt mondtad, (előfordult, hogy) tévedtél.

Cf.: az időhatározói mellékmondatok gyakorító értelmű alfaját, ahol az Łn összeolvad az időhatározói kötőszóval (jelenre, illetve a jövőre vonatkozó iteratív értelem),
vagy az időhatározói kötőszó mellett puszta optativus iterativus áll (múltra vonatkozó
iteratív értelem). A múlt idejű iterativitás kifejezésében láthatóan igen közel áll egymáshoz a sokkal gyakoribb åpìte időhatározói kötőszó és a feltételes szerkesztés jellegzetes
bevezető particulái: eÊ dè pote:
Mainìmeja pĹntec, âĂn ærgizÿmeja.
>AghsÐlaoc, eÊ eÎtuqoÐh, jeoØc qĹrin ędei.

Mainìmeja pĹntec, åpìtan ærgizÿmeja.
>AghsÐlaoc, åpìte eÎtuqoÐh, jeoØc
qĹrin ędei.
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II. Fordítsa görögre az alábbi mondatokat!
1. Kyros gyakran, amikor tábort bontott és észrevette, hogy kicsiny gyermekeket
hagytak hátra, róluk is gondoskodott. 2. Agésilaos nem röstellt hadvezér helyett követként szolgálni <kivonulni>, amikor (csak) hazájának lehetett hasznára <hazáját készült
szolgálni>. 3. Kyros amikor vonult, és egyértelmű volt, hogy sokan fogják látni,
magához hívta a barátait, és komolyan elbeszélgetett velük, hogy kinyilvánítsa, kiket
tisztel. 4. A tanárok megdicsérik tanítványaikat, amikor csak látják, hogy szorgalmasan tanulnak. 5. A sereg, amikor csak olyasmire bukkant, amit megkíméltek, mindent
felperzselt, amiről látta, hogy éghető. 6. Agésilaos amikor csak látta, hogy az ifjak
szorgalmasan gyakorlatoznak, (előfordult, hogy) megdicsérte őket. 7. Amikor csak elolvasom leveledet, szemeim könnybe borulnak <megtelnek könnyekkel>. 8. A lábakon
az segített <a lábak segítsége> (az volt), ha az ember mozgatta őket, soha nem maradt
nyugton, és éjszakára lehúzta lábbelijét. 9. Csakugyan, valahányszor előfordult, hogy
a sereg gyötrődött, Agésilaos önként küszködött a többiek mellett, mert úgy tartotta,
hogy minden ilyen (tett) bátorításként hat <van> a katonákra. 10. Agésilaos valahányszor látta, hogy katonái vitézül harcolnak, alkalmasint megdicsérte vitézségüket,
ha viszont jogtalanságot követtek el, megfeddte őket. 11. Kyrosnak volt ott egy palotája és egy nagy vadasparkja teli vadakkal, amikre lóhátról <ő> szokott vadászni, amikor
(csak) magát és a lovait edzeni akarta. 12. Ha valaki, (bár) semmi értelmes mondandója
nem volt, ellentmondott neki valamivel kapcsolatban, jobbára visszavezette az egész beszélgetést az alaptémára. 13. A vacsorákra is, ahová csak ment, és ahol ivott, magával
vitte őt, (tivornyázni) is vele tivornyázott mindig (Neaira), és amikor csak megkívánta,
együtt is hált <volt> vele mindenütt, mindenki szeme láttára. 14. Ha valaki csak ellentmondott, rögtön halál fia volt egy alkalmas pillanatban <módon>. 15. Rajta állt, hogy
jó anyagi helyzetét kihasználva <meggazdagodva>, amikor csak akarja, megadja nekünk
a pénzt. 16. Valahányszor valami rossz fát tett a tűzre, <tett> lakolt (érte), és megbűnhődött. 17. Amikor valakinek elkonfiskálták a vagyonát, odajárulhatott <szabad volt
annak> (az), aki azt állította, hogy hitelezője ennek az embernek. 18. Valahányszor
akart valamit, az összes hellént és barbárt rávette, (hogy) bátran kössenek vele megállapodást.
III. Egészítse ki a mondatokat a megadott igék megfelelő alakjával!
1. KaÈ ântaÜja łn Klèarqon katamajeØn śc âpestĹtei, ân màn tň ĆristerŤ qeirÈ tä dìru
êqwn, ân dà tň dexiŤ bakthrÐan; kaÈ eÒ tic aÎtÄ (dokèw). . . tÀn präc toÜto tetagmènwn
blakeÔein, âklegìmenoc tän âpitădeion (paÐw) . . . Łn.
2. >EjaÔmaze d+eÒ tic ĆretŸn âpaggellìmenoc ĆrgÔrion (prĹttomai) . . . kaÈ mŸ (nomÐzw) . . . tä mègiston kèrdoc éxein fÐlon Ćgajän kthsĹmenoc, ĆllĂ (fobèomai) . . . mŸ
å genìmenoc kaläc kĆgajäc tÄ tĂ mègista eÎergetăsanti mŸ tŸn megÐsthn qĹrin éxoi.
3. >ApateÀna d+âkĹlei oÎ mikrän màn oÎd+eÒ tic ĆrgÔrion č skeÜoc parĹ tou peijoØ
labřn (Ćposterèw) . . . , polÌ dà mègiston ístic mhdenäc Łxioc żn (âxapatĹw pf.) . . .
peÐjwn śc Ékanäc eÒh tĺc pìlewc ŹgeØsjai.
4. OÎdà tĺc âpimeleÐac êfhsja îfeloc oÎdàn gÐgnesjai, eÊ mă tic (âpÐstamai) . . . Č
deØ kaÈ śc deØ poieØn.
5. Pìtera dè, Â >Isqìmaqe, åpìsouc âxeirgĹsato qÿrouc å patŸr pĹntac âkèkthto
č kaÈ (ĆpodÐdomai) . . . , eÊ polÌ ĆrgÔrion (eÍrÐskw) . . . KaÈ ĆpedÐdoto nŸ DÐ+, êfh å
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>Isqìmaqoc; ĆllĂ Łllon toi eÎjÌc ĆntewneØto, Ćrgän dè, diĂ tŸn filergÐan.
6. >AllĂ mŸn eÒ tÐc gè ti aÎtÄ prostĹxanti kalÀc (Íphretèw) . . . , oÎdenÈ pÿpote
ĆqĹriston (âĹw) . . . tŸn projumÐan. toigaroÜn dŸ krĹtistoi Íphrètai pantäc êrgou
KÔrú âlèqjhsan genèsjai. eÊ dè tina (årĹw) . . . deinän înta oÊkonìmon âk toÜ dikaÐou
kaÈ kataskeuĹzontĹ te ľc Łrqoi qÿrac kaÈ prosìdouc poioÜnta, oÎdèna Ńn pÿpote (Ćfairèw) . . . , Ćll+ĆeÈ pleÐw (prosdÐdwmi). . .
7. <Opìte màn (katamènw) . . . tä strĹteuma Ćnapauìmenon, âxĺn âpÈ leÐan Êènai, kaÈ
âlĹmbanon oÉ âxiìntec; åpìte dà âxÐoi pŘn tä strĹteuma, eÒ tic qwrÈc Ćpeljřn (lambĹnw)
. . . ti, dhmìsion êdoxen eÚnai.
8. >Antaspazìmenoc dà å pĹppoc aÎtän kaÈ stolŸn kalŸn ânèduse kaÈ streptoØc kaÈ
yelÐoic âtÐma kaÈ âkìsmei, kaÈ eÒ poi (âxelaÔnw) . . . , âf+Ñppou qrusoqalÐnou (periĹgw)
. . . , źsper kaÈ aÎtäc eÊÿjei poreÔesjai.
9. EÊ dè pote jusÐan (poièomai) . . . kaÈ áortŸn (Łgw) . . . , kaÈ ân taÔtù ísa polèmou éneka meletÀsin Łnjrwpoi pĹntwn toÔtwn ĆgÀnac (poièw) . . . kaÈ Šjla toØc
nikÀsi megaloprepÀc (dÐdwmi) . . . , kaÈ (eÊmÐ) . . . pollŸ eÎjumÐa ân tÄ strateÔmati.
10. EÊ dè pote klhjeÈc (âjèlw) . . . âpÈ deØpnon âljeØn, å toØc pleÐstoic ârgwdèstatìn
âstin, źste fulĹxasjai tä Ípàr tän kìron âmpÐmplasjai, toÜto ûødÐwc pĹnu (fulĹttomai) . . .
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11 Megengedő mellékmondatok
I. Fordítsa szabatos magyar nyelvre Xenophón emlékezéseinek alábbi részletét! Sókratés egyik fiatal barátját ugratja, aki egy szofistától kitanulta a hadvezetés tudományát.
>EpeÈ dà memajhkřc ľke, prosèpaizen aÎtÄ lègwn; OÎ dokeØ ÍmØn, Â Łndrec, źsper
ŞOmhroc tän >Agamèmnona gerarän êfh eÚnai, oÕtw kaÈ íde strathgeØn majřn gerarÿteroc faÐnesjai; kaÈ gĹr, źsper å kijarÐzein majÿn, kaÈ âĂn mŸ kijarÐzù, kijaristăc
âsti, kaÈ å majřn ÊŘsjai, kŃn mŸ ÊatreÔù, ímwc Êatrìc âstin, oÕtw kaÈ íde Ćpä toÜde
toÜ qrìnou diateleØ strathgäc žn, kŃn mhdeÈc aÎtän élhtai. å dà mŸ âpistĹmenoc oÖte
strathgäc oÖte Êatrìc âstin, oÎd+âĂn Ípä pĹntwn Ćnjrÿpwn aÉrejň. ĆtĹr, êfh, Ñna kaÐ,
âĂn ŹmÀn tic č taxiarqň č loqagň soi, âpisthmonèsteroi tÀn polemikÀn Âmen, lèxon ŹmØn pìjen ćrxatì se didĹskein tŸn strathgÐan. kaÈ íc, >Ek toÜ aÎtoÜ, êfh, eÊc íper kaÈ
âteleÔta; tĂ gĂr taktikĂ âmè ge kaÈ Łll+oÎdàn âdÐdaxen.

A megengedő mellékmondat főmondatával egy feltételes periódust alkot. Az ilyen
összetett mondat azt fejezi ki, hogy ha az előtag (megengedő mellékmondat) feltétele
meg is valósul, a főmondat cselekménye – éppen ellenkezőleg – nem következik be.
Kötőszók: eÊ kaÐ, âĂn kaÐ ‘ámbár; noha; habár; ha ... is; jóllehet’; kaÈ eÊ (keÊ), kaÈ âĹn (kŁn) ‘még ha ... is; akkor is, ha;’ eÊ kaÈ mă, âĂn kaÈ mă ‘( még) ha nem ... is’; oÎd+eÊ
‘akkor sem, ha’.
A megengedő mellékmondatok idő és mód tekintetében követik a feltételes mellékmondatok egyes casusait.
EÊ kaÈ tÄ sÿmati boÔlei dunatäc eÚnai, tň gnÿmù ÍphreteØn âjistèon tä
sÀma.
OÕtwc ćdh tìte pìrrw tĺc ŹlikÐac
łn, źst+, eÊ kaÈ mŸ tìte, oÎk Ńn
pollÄ Õsteron teleutĺsai tän bÐon.
ŮEnioi lègousi oÎd+eÊ memnňì te kaÈ
boÔloio dÔnasjai Ńn ĆpodoÜnai ísa
Ípisqnň.

Jóllehet a testeddel akarsz hatalmas lenni, a testet hozzá kell szoktatni, hogy engedelmeskedjen az
értelemnek.
Akkor már olyan hajlott korban
volt, hogy ha akkor nem is, nem
sokkal később meghalt volna.
Néhányan azt mondják, még ha
emlékeznél és akarnád is, akkor
sem tudnád megadni mindazt,
amit ígérsz.

A megengedő értelem gyakori kifejezési módja a kaÐ illetve kaÐper partikulákkal nyomatékosított participiális szerkezet.
<O dà kaÐper pollĂ traÔmata êqwn
âkèleuse propèmyai toÌc Ćmf+aÎtän
ÉppeØc.
>Apèplei oÒkade kaÐper mèsou qeimÀnoc întoc.

Ő pedig, bár sok sebből vérzett, megparancsolta, hogy küldjék
előre a mellette lévő lovasokat.
Bár a tél közepén jártunk, hazahajózott.

II. Fordítsa görögre az alábbi mondatokat!
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1. Először is tehát, tűnjék bár nagyon rossznak <akkor sem, ha>, nem (szabad) csüggedni a jelenlegi helyzet miatt. 2. Jól tudom, hogy most is, (bár) hallgatok, gyorsabban
rávehetném itt ezt a fiúcskát és e lánykát, hogy megcsókoljon, mint te, Sókratés, még
ha rengeteg bölcs dolgot mondanál is. 3. Az apák fiaikat, még ha (azok) megfontoltak
is, távol tartják <elzárják> a hitvány emberektől. 4. Akik tőrbe esnek, megriadnak, még
(akkor) is, ha sokkal többen vannak. 5. A hellének, ha volt is (olyan), aki kevésbé lelkesedett a fölvonulásért, értesülve Kyros kiválóságáról nagyobb örömmel és elszántabban
vonultak vele. 6. Még ha el is jönnének, hogyan tudnának maradni, ha nincs élelmük?
7. Bár azt gondolod, hogy valami van a rovásomon <jogtalanságot követek el>, én nem
ütöttem meg senkit és nem is lőttem. 8. Sőt, még ha esdekelve könyörögnek is hozzátok, (akkor) sem lenne jogos megszánnotok őket. 9. Azt azonban jól vésd az eszedbe,
mondta Kyros, hogy ha az összes perzsa eljönne, akkor sem lennénk túlerőben <tennénk
túl számban az ellenségen>. 10. Nos hát, mi (lenne), még ha történetesen a testvérei,
vagy a fiai is volnátok? Fölmenthetnétek? 11. Még ha meg is történt, nem tudok róla.
12. Akkora tömeg embert tud (ellenetek) vezetni, amekkorát akkor sem tudnátok megölni, ha erre lehőségetek lenne. 13. Jóllehet nincs erre félelmetes (képességem), (rávisz)
a kényszer, hogy apámon és magamon úgy segítsek, ahogyan csak tőlem telik. 14. Ha
más nem is volna a rovásán, csupán ezek miatt jogos lenne az elutasítása. 15. Mások,
még ha valakit törvény szerint el is ítélnek, (soha) nem végzik ki ünnep alatt. 16. Ha
a csataló minden más tekintetben kiváló is lenne, de a lába gyenge lenne, vajmi keveset
érne <semmi haszna nem lenne>. 17. Akkor sem tekintenél <tűnnék neked> már barátodnak, Kyros, ha azzá lennék. 18. Ha nagyon kiválóak lennétek, az éhséggel akkor
sem tudnátok megküzdeni. 19. Ha az ökörnek emberi értelme lenne, akkor sem tudná
megtenni, amit akar. 20. Még ha valaki szükséget is szenved, a törvény elég hozományt
biztosít.
III. Egészítse ki a zárójelben megadott igék mondatba illő alakjaival az alábbi mondatokat!
1. >All+eÊ kaÈ ármhneÔein toiaÜta (meletĹw sg. 2.) . . . , toÜtì moi, êfhn âgÿ, êti,
Â >Isqìmaqe, dălwson.
2. >All+eÊ kaÈ mhdàn aÎtäc ponhrän poiÀn âkeÐnouc faÜla prĹttontac årÀn (âpainèw)
. . . , dikaÐwc Ńn âpitimÄto.
3. KaÈ âxän aÎtÄ tŸn oÎsÐan Ćfanĺ katastăsanti mhdàn ÍmŘc šfeleØn, eÑleto mŘllon
suneidènai ÍmŘc, Ñn+, eÊ kaÈ (boÔlomai) . . . kakäc eÚnai, mŸ âxeÐh aÎtÄ, Ćll+eÊsfèroi te
tĂc eÊsforĂc kaÈ lùtourgoÐh.
4. <HgoÜnto, oÎd+eÊ dekĹkic FÐlippoc aÎtoÌc (âxapatĹw) . . . , oÎdèpot+Ńn toÔc
g+>AjhnaÐwn prèsbeic >AjhnaÐouc âxapatŘn tolmĺsai, Ćll+eÚnai taÜt+Ćlhjĺ Č oÝtoc
Ćpăggelle präc ÍmŘc.
5. ORKOS HLIASTWN. YhfioÜmai katĂ toÌc nìmouc kaÈ tĂ yhfÐsmata toÜ dămou toÜ >AjhnaÐwn kaÈ tĺc boulĺc tÀn pentakosÐwn. kaÈ tÔrannon oÎ yhfioÜmai eÚnai
oÎd+æligarqÐan; oÎd+âĹn tic (katalÔw) . . . tän dĺmon tän >AjhnaÐwn č (lègw) . . . č
(âpiyhfÐzw) . . . parĂ taÜta, oÎ peÐsomai.
6. <OrŤc gĂr íti kaÈ tÀn brwmĹtwn tĂ ądista, âĂn mèn tic prosfèrù prÈn âpijumeØn, Ćhdĺ faÐnetai, kekoresmènoic dà kaÈ bdelugmÐan parèqei, âĂn dè tic prosfèrù limän
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âmpoiăsac, kŃn faulìtera (eÊmÐ) . . . , pĹnu Źdèa faÐnetai.
7. >Ennìei d+íti kaÈ aÉ sÔec âpeidĂn æfjÀsi, feÔgousi, kŃn pollaÈ (eÊmÐ) . . . , sÌn
toØc tèknoic; âpeidĂn dè tic aÎtÀn jhrŤ ti tÀn tèknwn, oÎkèti feÔgei oÎd+čn mÐa tÔqù
oÞsa, Ćll+Ñetai âpÈ tän lambĹnein peirÿmenon.
8. SÀfron dà kaÈ tä âkeØse årmŘn ípou Ńn Ćsjenĺ tĂ tÀn polemÐwn ő, kŃn prìsw
înta (tugqĹnw) . . . tä gĂr sfìdra ponĺsai Ćkindunìteron č präc toÌc kreÐttouc ĆgwnÐzesjai. čn dè pù eÊc mèson filÐwn teiqèwn eÊsÐwsin oÉ polèmioi, kŃn polÌ kreÐttouc
întec, kalän màn ânteÜjen âpiqeireØn åpotèrwji Ńn lelăjùc parÿn, kalän dà kaÈ Ľma
Ćmfotèrwjen.
9. ToÌc màn sfÐsin aÎtoØc âpithdeÐouc kaÈ sumfìrouc filoÜsi, kŃn ponhroÈ (eÊmÐ) . . .
, toÌc dà qrhstoÌc misoÜsi mŘllon; oÎ gĂr nomÐzousi tŸn ĆretŸn aÎtoØc präc tÄ sfetèrú
ĆgajÄ pefukènai, Ćll+âpÈ tÄ kakÄ.
10. >All+, Â Kleÿnume, Òsji màn íti âgř tÄ âmÄ patrÈ oÎd+Ćntiblèpein dÔnamai, ĆllĂ kŁn ti (boÔlomai sg.1.) . . . diaprĹxasjai ân tň pìlei, pĹntwn mŘllon č toÜ paträc
dèomai; ímwc d+, âpeÈ sÌ keleÔeic, nìmize pŘsĹn me projumÐan éxein taÜtĹ soi praqjĺnai.
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12 Hasonlító mellékmondatok
I. Fordítsa szabatos magyar nyelvre az alábbi szöveget! Góbryas, asszír főember Kyros
pártjára áll, mert, ahogy panaszolja, az ifjú asszír uralkodó megölte egyetlen fiát:
ŞHkw präc sà kaÈ Ékèthc prospÐptw kaÈ dÐdwmÐ soi âmautän doÜlon kaÈ sÔmmaqon,
sà dà timwrän aÊtoÜmai âmoÈ genèsjai; kaÈ paØda oÕtwc śc dunatìn se poioÜmai; Łpaic
d+eÊmÈ Ćrrènwn paÐdwn. çc gĂr łn moi mìnoc kaÈ kaläc kĆgajìc, Â dèspota, kaÈ âmà
filÀn kaÈ timÀn źsper Ńn eÎdaÐmona patèra paØc timÀn tijeÐh, toÜton å nÜn basileÌc
[Ćpèkteine] oÝtoc kalèsantoc toÜ tìte basilèwc, paträc dà toÜ nÜn, śc dÿsontoc tŸn
jugatèra tÄ âmÄ paidÐ, âgř màn ĆpepemyĹmhn mèga fronÀn íti dĺjen tĺc basilèwc jugaträc æyoÐmhn tän âmän uÉän gamèthn; å dà nÜn basileÌc eÊc jăran aÎtän parakalèsac
kaÈ ĆneÈc aÎtÄ jhrŘn ĆnĂ krĹtoc, śc polÌ kreÐttwn aÎtoÜ ÉppeÌc ŹgoÔmenoc eÚnai, å màn
śc fÐlú sunejăra, faneÐshc d+Łrktou diÿkontec Ćmfìteroi, å màn nÜn Łrqwn oÝtoc ĆkontÐsac ąmarten, śc măpote žfelen, å d+âmäc paØc balÿn, oÎdàn dèon, katabĹllei tŸn
Łrkton. . . .
ân toÔtú dŸ oÎkèti katÐsqei å Ćnìsioc tän fjìnon, Ćll+aÊqmŸn parĹ tinoc tÀn ápomènwn ĄrpĹsac, paÐsac eÊc tĂ stèrna tän mìnon moi kaÈ fÐlon paØda ĆfeÐleto tŸn yuqăn.
kĆgř màn å tĹlac nekrän ĆntÈ numfÐou âkomisĹmhn kaÈ êjaya.

A hasonlító mellékmondat a főmondat valamelyik mondatrészét (gyakran a módhatározót, hasonlító határozót, minőségjelzőt) a könnyebb mégértés elősegítésére hasonlat
formájában fejti ki.
A főmondatban kitett, vagy odaérthető névmási határozószók oÕtw(c), źc, Áde ‘úgy,
oly módon, (a)mint’ után kötőszóként állnak:
1. śc, źsper, ípwc ‘(a)hogy; (a)mint; mintha; miként’, amelyek után az ige módja
vagy indicativus (reális kijelentés) vagy Ńn particulával bevezetett optativus potentiális, vagy általános értelmű éventuális feltételes előtag gyanánt Ńn és coniunctivus. Ide
tartozik az a különösen gyakori szerkesztés, amelyben a śc particula mellett felsőfokú
melléknév vagy határozószó áll.
2. źsper Ńn eÊ (← źsper Ńn prĹttoi tic, eÒ tic) ŕ mintha; mintha csak – feltételes
értelmű kötőszó-particula együttes, amely egy elliptikusan szerkesztett feltételes periódust vezet be, vagy optativusszal (potentialitás), vagy indicativusszal (ipf.– jelen idejű,
ao.– múlt idejű irrealitás) áll.
A hasonlító mellékmondatok körébe tartoznak a oÕtwc ŕ śc típusú toioÜtoc ŕ oÙoc
(mint amilyen) és tosoÜtoc ŕ ísoc (mint ahány) és egymásra vonatkozó névmások függő
esetei által ‘keretezett’ összetett mondatok is.
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OÕtwc âpistamenÀc eÚpe śc oÎdeÈc
Ńn Łlloc dÔnaito.
>AghsÐlaoc łge tä strĹteuma ŹsÔqwc źsper Ńn parjènoc Ź swfronestĹth probaÐnoi.
<Opìte ge mŸn oÉ Ñppoi eÊsÈn oÑouc
deØ śc Ńn aÎtoÈ oÉ ÉppeØc Łristoi gÐgnointo, toÜto dihgăsomai.

Fère dŸ kaÈ perÈ Jhramènouc śc Ńn
dÔnwmai diĂ braqutĹtwn didĹxw.
ŞOmoion gĂr źsper Ńn eÊ faÐh eÊdènai, kaÈ mŸ paragenìmenoc, ísa
ÍmeØc pĹntec prĹttete.

Olyan frappánsan megmondta,
ahogy senki más nem tudná.
Agésilaos óvatosan vezette seregét,
mintha csak egy igen szemérmes
szűzlány haladna előre.
Azt fogom elmondani, hogy amikor a lovak csakugyan olyanok,
amilyennek lenniük kell, hogyan
válhatnak a lovasok maguk is a legjobbakká.
Nosza, amennyire tőlem telik, igen
röviden Théramenés felől is fölvilágosítalak benneteket.
Hiszen hasonló ez ahhoz, mintha
azt mondaná, hogy tudja, mi mindent csináltok ti mindannyian, jóllehet ő nincs jelen.

II. Fordítsa görögre az alábbi mondatokat!
1. Ha az ezüstbányákról csakugyan (úgy) gondoskodnának, ahogy kell, úgy gondolom, a többi bevétel nélkül is bőséges jövedelem <pénz> származna belőlük. 2. Hasonlóan tesznek, mintha valaki Pheidiast, Athéna szobrának készítőjét terakotta-készítőnek
merné nevezni. 3. Az ilyenekkel majdnem ugyanaz történik, mint azzal, aki hitvány
lovas <lovagolni tudó> létére paripára tenne szert. 4. Jobb, ha abban <úgy> a csatarendben vonulnak, mint (amiben) a legjobban harcolnának, ha szükség lenne rá. 5.
Hasonlóan tesznek, mintha valaki Zeuxisról és Parrhasiosról azt mondaná, hogy művészetük egyenlő a piktorokéval <táblafestők>. 6. A jelenlévő chaldeusok, amikor
közeledtek az örmények, ahogy szokták, csatakiáltásban (törtek ki), és rájuk rohantak.
Az örmények viszont szokásukhoz híven <ahogy szokták> nem várták be őket. 7.
Szinte ugyanúgy tesznek, mintha valaki a legerősebb atlétának kiáltaná ki magát <tettetné> ott lépve küzdőtérre, ahol senki más nem méltatná (válaszra). 8. Hogy lehetne
tehát vétkes a vádban(?), aki ahelyett, hogy tagadta (volna) az isteneket, ahogy (tudniillik) a vádiratban szerepelt, nyilvánvalóan a többi embernél sokkal jobban tisztelte az
isteneket. 9. Mindenesetre úgy élsz, ahogy egy szolga sem bírná, (aki) urának van
alávetve. 10. Amennyire tőlem telik mégis megpróbálom tömören elmagyarázni <nektek> (a történetet).
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11. Leókratés hosszú éveken át bitorolta <bírta és örökölte> Archiadés vagyonát örökség (gyanánt), mintha adoptált fia (lenne). 12. Bármi tűnjék <ami csak> föl váratlanul,
a csökönyös lovat, ahogy az embert, a váratlan látnivalók, zajok, események megzavarják. 13. Védőbeszédemet, amennyire tőlem telik, a legrövidebben fogom megtartani.
14. Ahogy az illő volt, gyászruhát <fekete> öltve érkezett a férje miatt, akit ilyen csapás
sújtott. 15. (Olyan) jóindulattal vagyok irántatok, amilyennel, azt kívánnám, ti legyetek irántam <jóindulat tekintetében úgy ..., mint>. 16. Szinte ugyanazt teszik, mintha
valakiről kiderülne <mutatkoznék>, hogy az ő kezében vannak az istenek (kincsei), (bár
éppen) mást vádol templomrablással. 17. Ugyanazt teszik, mintha a spártaiak nekilátnának megbüntetni a hivatásos hadfiakat <a hadi dolgokat gyakorlókat>. 18. Majdnem
ugyanazt teszik, mintha a thessálok elhatároznák, hogy felelősségre vonják a „huszárokat” <a lovaglást gyakorlókat>. 19. Hasonlóan tesznek, mintha Phrynóndas valakinek
a szemére vetné a gonoszságát. 20. Hasonlóan tesznek, mintha Philourgos, aki ellopta
a Gorgóneiont, azt mondaná, hogy a többiek a templomrablók.
III. Fordítsa szabatos magyar nyelvre az alábbi mondatokat!
1. MeidÐac, jugaträc ĆnŸr aÎtĺc žn, ĆnapterwjeÈc Ípì tinwn śc aÊsqrän eÒh gunaØka màn Łrqein, aÎtän d+ Êdiÿthn eÚnai, toÌc màn Łllouc mĹla fulattomènhc aÎtĺc,
źsper ân turannÐdi prosĺken, âkeÐnú dà pisteuoÔshc kaÈ Ćspazomènhc źsper Ńn gunŸ
gambrän ĆspĹzoito, eÊseljřn ĆpopnØxai aÎtŸn lègetai.
2. DokeØc moi, êfh å SwkrĹthc, tä eÖrujmon oÎ kaj+áautä lègein, ĆllĂ präc tän
qrÿmenon, źsper Ńn eÊ faÐhc ĆspÐda, Å Ńn Ąrmìttù, toÔtú eÖrujmon eÚnai, kaÈ qlamÔda,
kaÈ tŠlla śsaÔtwc êoiken êqein tÄ sÄ lìgú.
3. NÜn ŹmØn lègeic perÈ tÀn parelhlujìtwn; źsper Ńn eÒ tic Êaträc ĆsjenoÜsi màn
toØc kĹmnousin eÊsiřn mŸ lègoi mhdà deiknÔoi di+Án ĆpofeÔxontai tŸn nìson, âpeidŸ dà
teleutăseiè tic aÎtÀn kaÈ tĂ nomizìmen+aÎtÄ fèroito, ĆkoloujÀn âpÈ tä mnĺma diexÐoi
{eÊ tä kaÈ tä âpoÐhsen Ľnjrwpoc oÍtosÐ, oÎk Ńn Ćpèjanen.}
4. <HmØn dokeØ, eÊ mèn tic âŤ ŹmŘc Ćpiènai oÒkade, diaporeÔesjai tŸn qÿran śc Ńn
dunÿmeja Ćsinèstata; čn dè tic ŹmŘc tĺc ådoÜ ĆpokwlÔù, diapolemeØn toÔtú śc Ńn
dunÿmeja krĹtista.
5. <Wc dà ĆfÐketo tĹqista kaÈ êgnw å KÜroc tän >AstuĹghn tĺc mhträc patèra înta,
eÎjÌc oÙa dŸ paØc fÔsei filìstorgoc żn ŽspĹzetì te aÎtän źsper Ńn eÒ tic pĹlai suntejrammènoc kaÈ pĹlai filÀn ĆspĹzoito.
6. <O dà LukoÜrgoc, kataskeuĹsai boulìmenoc śc Ńn mhdàn blĹptontec ĆpolaÔoièn ti
oÉ polØtai Ćllălwn Ćgajìn, âpoÐhse paÐdwn ékaston åmoÐwc tÀn áautoÜ kaÈ tÀn ĆllotrÐwn Łrqein. ítan dè tic eÊdň íti oÝtoi patèrec eÊsÈ tÀn paÐdwn, Án aÎtäc Łrqei ĆnĹgkh
oÕtwc Łrqein źsper Ńn kaÈ tÀn áautoÜ Łrqesjai boÔloito. čn dè tic paØc pote plhgĂc
labřn Íp+Łllou kateÐpù präc tän patèra, aÊsqrìn âsti mŸ oÎk Łllac plhgĂc âmbĹllein
tÄ uÉeØ. oÕtw pisteÔousin Ćllăloic mhdàn aÊsqrän prostĹttein toØc paisÐn.

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 330 — #330

i

330

i

Mondattani gyakorlatok

7. EÊc fwrÀn dà limèna årmÐzontai, íc âstin êxw tÀn shmeÐwn toÜ Ímetèrou âmporÐou,
kaÈ êstin ímoion eÊc fwrÀn limèna årmÐsasjai, źsper Ńn eÒ tic eÊc AÒginan č eÊc Mègara
årmÐsaito.
8. NÜn d+eÙc màn oÎdeÈc ílon tä prŘgm+Ćnedèxato, oÎdà memartÔrhken ĄplÀc, śc Łn
tic tĆlhjĺ marturăseien, mèroc d+ékastoc, śc dŸ sofäc kaÈ diĂ toÜt+oÎ dÿswn dÐkhn, å
màn grammateØon êqein âf+Å gegrĹfjai {diajăkh PasÐwnoc}, å dà . . .
9. ŞWsper Ńn eÒ tic naÔklhron pĹnt+âpÈ swthrÐø prĹxanta kaÈ kataskeuĹsanta tä
ploØon Ćf+Án ÍpelĹmbane swjăsesjai, eÚta qeimÀni qrhsĹmenon kaÈ ponhsĹntwn aÎtÄ
tÀn skeuÀn č kaÈ suntribèntwn ílwc, tĺc nauagÐac aÊtiÄto.
10. >Egř màn oÞn toiaÜta âpainÀ >AghsÐlaon. taÜta gĂr oÎq źsper eÊ jhsaurÄ tic
ântÔqoi, plousiÿteroc màn Ńn eÒh, oÊkonomikÿteroc dà oÎdàn Łn, kaÈ eÊ nìsou dà polemÐoic âmpesoÔshc kratăseien, eÎtuqèsteroc màn Ńn eÒh, strathgikÿteroc dà oÎdàn Łn; å dà
karterÐø màn prwteÔwn ênja poneØn kairìc, Ćlkň dà ípou ĆndreÐac Ćgÿn, gnÿmù dà ípou
boulĺc êrgon, oÝtoc êmoige dokeØ dikaÐwc ĆnŸr Ćgajäc pantelÀc Ńn nomÐzesjai.
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13 Okhatározói mellékmondatok
I. Fordítsa szabatos magyar nyelvre Xenophón lovaglásról szóló írásának bevezető sorait!
>EpeidŸ diĂ tä sumbĺnai ŹmØn polÌn qrìnon ÉppeÔein oÊìmeja êmpeiroi Éppikĺc gegenĺsjai, boulìmeja kaÈ toØc newtèroic tÀn fÐlwn dhlÀsai ŋ Ńn nomÐzomen aÎtoÌc ærjìtata
Ñppoic prosfèresjai. sunègraye màn oÞn kaÈ SÐmwn perÈ Éppikĺc, çc kaÈ tän katĂ tä >EleusÐnion >Ajănhsin Ñppon qalkoÜn Ćnèjhke kaÈ ân tÄ bĹjrú tĂ áautoÜ êrga âxetÔpwsen;
ŹmeØc ge mèntoi ísoic sunetÔqomen taÎtĂ gnìntec âkeÐnú, oÎk âxaleÐfomen âk tÀn Źmetèrwn, ĆllĂ polÌ ądion paradÿsomen aÎtĂ toØc fÐloic, nomÐzontec Ćxiopistìtera eÚnai íti
kĆkeØnoc katĂ taÎtĂ ŹmØn êgnw Éppikäc žn; kaÈ ísa dŸ parèlipen ŹmeØc peirasìmeja
dhlÀsai.

Az alárendelt mellékmondaton kívül az ok kifejezésének egyéb, gyakori módjai:
a, genitivus absolutusszal, participium coniunctummal, a szerkezetek particulákkal
bővülhetnek. A Ľte (oÙon, oÙa dă) particula általában az ok valós, tényleges voltát emeli
ki, míg a śc, źsper ürügyként használt képzelt okot jelölnek:
Prosdeìmenoi oÉ >AjhnaØoi qrhmĹtwn âc tŸn poliorkÐan âxèpemyan
âpÈ toÌc xummĹqouc Ćrgurolìgouc
naÜc dÿdeka kaÈ Lusiklèa pèmpton
aÎtän strathgìn.
<O dà KÜroc Ľte paØc żn ądeto tň
stolň.

Minthogy az athéniaknak szükségük volt még pénzre az ostromhoz,
kiküldtek tizenkét pénzbehajtó hajót a szövetségesekhez, hadvezérként pedig Lysiklést ötödmagával.
Kyros pedig, minthogy gyerek volt,
örült a ruhának.

b, praepositiókkal: katĹ, diĹ (+ acc.), éneka (+ gen.), âpÐ (+ dat.)
OÉ xÔmmaqoi katĂ tŸn palaiĂn
xummaqÐan peÐjousi toÌc >AjhnaÐouc pèmyai sfÐsi naÜc.

A szövetségesek ősi szövetségük
okán meggyőzik az athéniakat,
hogy küldjenek nekik hajókat.

gyakorta főnevesült acc.cum inf. szerkezettel:
PollĂ Ípisqnň nÜn diĂ tä ân
toioÔtú eÚnai.

Sokat ígérsz most, mert ilyen helyzetben vagy.

Az okhatározói mellékmondatok idő és mód tekintetében úgy tekintendők, mint
független kijelentő főmondatok, tehát indicativus áll a mellékmondatban. Abban az
esetben, ha az író azt sugallja, hogy az ok mások értelmezése szerint ok, akkor ez szinte
már függő beszédnek értelmezhető, és főmondati praeteritum után optativus obliquus
állhat.
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Ennek megfelelően Thukydidés alábbi állítása elsősorban az athéniak véleményét tolmácsolja:
(OÉ >AjhnaØoi) tän Periklèa ân
ærgň eÚqon, kaÈ âkĹkizon íti
strathgäc żn oÎk âpexĹgoi.

Az athéniak haragudtak Periklésre
és szüntelen gyalázták, mert hadvezér létére nem vezette őket hadba
az ellenség ellen.

Még hangsúlyosabban állhatna még - akárcsak a függő beszédben – praesens ind.:
(OÉ >AjhnaØoi) tän Periklèa . . . âkĹkizon íti . . . oÎk âpexĹgei. Ha ezzel Thukydidés
egyetértett volna, talán így fogalmazott volna: (OÉ >AjhnaØoi) tän Periklèa . . . âkĹkizon
íti . . . oÎk âpexĺge.
Kötőszavak: 1. âpeÐ, âpeidă, śc, ritkábban íte, åpìte, amelyek időhatározói kötősza-

vak is egyben, ennek megfelelően a hangsúly a főmondatban álló tényen van:
>AghsÐlaoc, âpeÈ źra łn, âstratopedeÔsato.
>EpeidŸ ĆporÐa łn, sunăgagon tä
strĹteuma oÉ Łrqontec.

Agésilaos, minthogy elérkezett az
ideje, letáborozott.
(Minekutána) mivel nem tudták,
mit tegyenek, a vezérek összehívták
a sereget.

2. íti, diìti ha a hangsúly az okon, magyarázaton van (legtöbbször a főmondat után

következik):
OÉ dà Milăsioi íti oÎk ćjele toÌc
feÔgontac proèsjai âfoboÜnto KÜron.

A milétosiak tartottak Kyrostól,
mert nem akarta elárulni a száműzötteket.

3. Érzelmet jelentő igék és kifejezések után, így pl.: jaumĹzw, Łqjomai, aÊsqÔnomai,
ĆgapĹw, Ćganaktèw; deinìn /aÊsqrìn /Ćgaphtìn âstin, stb. előfordul, hogy íti helyett
eÊ áll, amely esetben a körülményt, aminek alapján az adott érzelem létrejön (létrejöhet),
feltételezett (reális), elképzelt okként fogjuk fel:
MŸ jaumĹsùc, eÊ pollĂ tÀn legomènwn âstÈn Č kaÈ sÌ gignÿskeic.
PĹntec d+ŽganĹktoun, eÊ deilän eÚnaÐ tina dokeØ aÎtÄ.

Ne csodálkozz, ha (mert) mondandómban sok minden van, amit te
is ismersz.
Mindenki méltatlankodott, hogy
(mert / ha) úgy gondolja, hogy valamelyikük gyáva.

II. Fordítsa az alábbi mondatokat görögre!
1. Mivel pedig Lysandros nem szállt vele szembe mert sokkal kevesebb hajója volt,
elhajózott Samos felé. 2. Kleónt nevezték ki hadvezérnek, mivel a korábban kinevezettek nem voltak képesek elfoglalni a szigetet. 3. Mivel már dél felé járt az idő, kihajóztak
a kikötőből. 4. Megvádolták Miltiadést, mert (ahogy állították) megvesztegették. 5. A

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 333 — #333

i

13. Okhatározói mellékmondatok

i

333

szövetségesek fellázadtak <elszakadtak>, mert nem akarták fizetni az adót. 6. Életem,
pénzem és minden más vagyonom kockán forog, mert követtem <engedelmeskedtem>
városunk törvényeit. 7. Elhajították a fegyvereket, mert már nem tudtak ellenállni az
ellenségnek. 8. Mivel – mondta –, Sókratés, tudatlan vagy, a következő könnyebben
megtanulható dolgot parancsoljuk meg neked: egyáltalán ne beszélgess a fiatalokkal.
9. Ti is a cinkosai vagytok <jogtalanságot követtek el>, mert a ti polgárotok. 10. A
hellének, mivel úgy tűnt, hogy elegendő hajó áll (rendelkezésükre), behajóztak, (majd)
kedvező széllel egy nap és egy éjszaka hajóztak. 11. Ami engem illet, meggyőződésem,
hogy (azért) haragudott meg, mert nem választják meg hadvezérnek. 12. Megharagudtak Themistoklésra, mert rávette őket, hogy hagyják el a várost. 13. Quae cum ita
sint <minthogy így áll a dolog>. . . 14. A szigetet leigázták, mert elszakadt az athéniaktól. 15. Hibáztatták a hadvezért, mert nem parancsolta meg, hogy büntessék meg
a fellázadt törzseket. 16. Kisstílű az, aki méltatlankodik <méltatlankodó>, mert <ha>
másoknak jobban megy, mint neki. 17. A milétosiak fellázadtak, mert elnyomták őket
a perzsák. 18. A milétosiak (azzal az ürüggyel) lázadtak föl, hogy elnyomják őket a perzsák. 19. Sok egyéb mellett (különösen azért) jogos <sok más miatt is, és ...>, hogy
leszavazzátok őt, mert hőstetteitekkel példálózik saját hitványságával kapcsolatban <vitézségeiteket használja példaként>. 20. Kinevezték hadvezérnek, mert a megelőző
háborúban megmentette a sereget. 21. A milétosiak kivándoroltak, mert tudták, hogy
a médek nem fogják kímélni őket. 22. Dögvész támadt a hellének seregében, mert az
istenek haragudtak rájuk. 23. Mivel régóta nem válaszoltak, kivártam. 24. Homéros
dicsőítette Agamemnónt, mert jó király.
III. Fordítsa az alábbi mondatokat szabatos magyar nyelvre!
1. LokroÈ màn SurakosÐwn łsan, <RhgØnoi dà katĂ tä xuggenàc LeontÐnwn. âc oÞn
tĂc >Ajănac pèmyantec oÉ tÀn LeontÐnwn xÔmmaqoi katĹ te palaiĂn xummaqÐan kaÈ íti
ŮIwnec łsan peÐjousi toÌc >AjhnaÐouc pèmyai sfÐsi naÜc.
2. NŸ DÐa kalÀc ge, śc êgwgè fhmi. DiĂ tÐ; íti eÒ tic, oÏc âx Òsou deØ timŘn toØc
jeoØc, eÊc toÔtouc âstÈ faÜloc, tÐ pote, fhsÐn, Íp+aÎtoÜ peÐsontai oÉ Ćllìtrioi kaÈ Ź
pìlic.
3. ŮAqjomai dà kaÈ nuktÈ kaÈ Õpnú íti âkeØnon oÎq årÀ, Źmèrø dà kaÈ ŹlÐú tŸn
megÐsthn qĹrin oÚda íti moi KleinÐan ĆnafaÐnousin.
4. OÉ dà >AssÔrioi, Ľte kaÈ tejnhkìtoc toÜ Łrqontoc kaÈ sqedän sÌn aÎtÄ tÀn beltÐstwn, ŽjÔmoun màn pĹntec, polloÈ dà kaÈ ĆpedÐdraskon aÎtÀn tĺc nuktäc âk toÜ stratopèdou.
5. OÎ gĂr Ńn kalÀc êqoi eÊ íti telèwc ĆnŸr Ćgajäc âgèneto, diĂ toÜto oÎdà meiìnwn
Ńn tugqĹnoi âpaÐnwn.
6. >AghsÐlaoc dà mĹla faidrÄ tÄ prosÿpú ĆpaggeØlai tÄ Tissafèrnei toÌc prèsbeic âkèleusen śc pollŸn qĹrin aÎtÄ êqoi íti âpiorkăsac aÎtäc màn polemÐouc toÌc
jeoÌc âktăsato, toØc d+ŞEllhsi summĹqouc âpoÐhsen.
7. KaÈ mŸ jaumĹsùc, Ľper âpèsteila kaÈ präc DionÔsion tŸn turannÐda kthsĹmenon,
eÊ măte strathgäc żn măte ûătwr măt+Łllwc dunĹsthc jrasÔterìn soi dieÐlegmai tÀn
Łllwn.
8. TĂ dà gènh tÀn kunÀn dittĹ, aÉ màn kastìriai, aÉ dà ĆlwpekÐdec. êqousi d+aÉ
màn kastìriai tŸn âpwnumÐan taÔthn íti KĹstwr ŹsjeÈc tÄ êrgú mĹlista aÎtĂc diefÔ-
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laxen; aÉ d+ĆlwpekÐdec diìti âk kunÀn te kaÈ Ćlwpèkwn âgènonto; ân pollÄ dà qrìnú
sugkèkratai aÎtÀn Ź fÔsic.
9. DiĂ toÜt+oÞn ÊshgorÐan kaÈ toØc doÔloic präc toÌc âleujèrouc âpoiăsamen ŕ kaÈ toØc
metoÐkoic präc toÌc ĆstoÔc, diìti deØtai Ź pìlic metoÐkwn diĹ te tä plĺjoc tÀn teqnÀn
kaÈ diĂ tä nautikìn; diĂ toÜto oÞn kaÈ toØc metoÐkoic eÊkìtwc tŸn ÊshgorÐan âpoiăsamen.
10. >Egř d+ŹgoÜmai diĂ toÜj+ÍmŘc dikaÐwc Ńn aÎtÄ ærgÐzesjai, íti toÜ nìmou keleÔontoc, âĹn tic ĆdokÐmastoc ÉppeÔù, Łtimon eÚnai, âtìlmhsen ĆdokÐmastoc ÉppeÔein.
11. KaÈ pollĹkic ćdh par+âkeÐnwn politÀn întwn dÐkhn tŸn megÐsthn âlĹbete, íti
oÎq oÙoÐ t+łsan tĺc toÔtwn ponhrÐac âpikratĺsai.
12. >AllĂ mŸn tĂ perÈ JhbaÐouc oÎdà sà lèlhjen. KallÐsthn gĂr mĹqhn nikăsantec kaÈ dìxan âx aÎtĺc megÐsthn labìntec, diĂ tä mŸ kalÀc qrĺsjai taØc eÎtuqÐaic oÎdàn
bèltion prĹttousin tÀn Źtthjèntwn kaÈ dustuqhsĹntwn.
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14 Célhatározói mellékmondatok
I. Fordítsa szabatos magyar nyelvre Lysiasnak a házasságtörő Eratosthenés megyilkolása ügyében írt védőbeszédéből azt a részletet, amelyben a megcsalt férj felesége csalfaságát ecseteli!
KaÈ oÕtwc ćdh suneijismènon łn, źste pollĹkic Ź gunŸ Ćpďei kĹtw kajeudăsousa
śc tä paidÐon, Ñna tän titjän aÎtÄ didÄ kaÈ mŸ boŤ. kaÈ taÜta polÌn qrìnon oÕtwc âgÐgneto, kaÈ âgř oÎdèpote Ípÿpteusa, Ćll+oÕtwc ŽlijÐwc diekeÐmhn, źste űìmhn tŸn
âmautoÜ gunaØka pasÀn swfronestĹthn eÚnai tÀn ân tň pìlei. Proðìntoc dà toÜ qrìnou,
Â Łndrec, ľkon màn Ćprosdokătwc âx ĆgroÜ, metĂ dà tä deØpnon tä paidÐon âbìa kaÈ âduskìlainen Ípä tĺc jerapaÐnhc âpÐthdec lupoÔmenon, Ñna taÜta poiň; å gĂr Łnjrwpoc
êndon łn; Õsteron gĂr Ľpanta âpujìmhn. kaÈ âgř tŸn gunaØka Ćpiènai âkèleuon kaÈ doÜnai tÄ paidÐú tän titjìn, Ñna paÔshtai klŘon. Ź dà tä màn prÀton oÎk ćjelen, śc Ńn
Ćsmènh me áwrakuØa ąkonta diĂ qrìnou; âpeidŸ dà âgř šrgizìmhn kaÈ âkèleuon aÎtÐka
Ćpiènai, {Ñna sÔ ge} êfh {peirŤc ântaÜja tŸn paidÐskhn; kaÈ prìteron dà mejÔwn eÙlkec
aÎtăn}.

A cél kifejezésének egyéb gyakori módjai: a, a futurum participiumával, śc particula
a participium mellett a cél esetlegességét, feltételességét hangsúlyozza.
ßHljon lusìmenoc toÌc polÐtac.
PareskeuĹzonto śc polemăsontec.

(Azzal a szándékkal) jöttem, hogy
megszabadítom a polgárokat.
Készülődtek, (hogy) mint akik harcolni akarnak.

b, ístic vonatkozó névmás és futurum indicativusszal, még abban az esetben is, ha
praeteritum áll a főmondatban (cf.: vonatkozó mellékmondatok).
Prèsbeic êpemyan oÑtinec taÜta ĆpaggeloÜsi tÄ basileØ.

Követeket küldtek, hogy jelentsék
ezeket a királynak (akik majd jelenteni fogják).

c, főnevesült infinitivusos szerkezet (acc. cum inf.) genitivusban:
<O nìmoc Õsteron oÎk âŤ gÐgnesjai >AjhnaØon âxeØnai, åc Ńn mŸ
nÜn gènhtai, toÜ mŸ polloÌc kataskeuĹzein aÍtoØc politeÐan.

Ha valaki most nem lesz athéni,
annak nem engedi meg a törvény, hogy a későbbiekben azzá
váljék, nehogy sokan kaparintsák
meg maguknak a polgárjogot.

A célhatározói alárendelt mellékmondat kötőszavai: Ñna, śc, ípwc, amelyek esetében
főmondati praesens után a mellékmondatban coniunctivus áll. Főmondati praeteritum
után a mellékmondatban többnyire optativus, ritkábban coniunctivus áll. Tagadószó:
mă. A coniunctivusszal használt śc, ípwc kötőszavak után álló Łn particula a cél esetlegességét, a körülményektől való függését jelöli.
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MĹqontai ípwc tŸn pìlin lĹbwsin.
>Apèfeugon Ñna mŸ lhfjeØen, (lhfjÀsin).

Küzdenek, hogy bevegyék a várost.
Elmenekültek, hogy el ne fogják
őket.

II. Fordítsa görögre az alábbi mondatokat!
1. Lapítottam <nyugalomban voltam>, nehogy lebukjak. 2. Minden eszközzel
élni kell, hogy megtéveszd Brasidast. 3. Könyörgött és esedezett, hogy ne öljék meg
<haljon meg>. 4. Hívd meg a tanácsba Brasidast, hogy tanácskozzunk vele! 5. Remélem, Démosthenés itt lesz, hogy beszéljen az érdekemben. 6. Siettem, hogy jelen
legyek. 7. A győztesek visszatértek, hogy emlékoszlopot állítsanak. 8. Megvádoltuk, hogy ne <lehessen neki> hagyhassa el a várost. 9. Háromszázat hagytak hátra,
hogy eltemessék a halottakat. 10. Azt kérem hát tőletek, férfiak, figyeljetek a tanúvallomásra, nehogy megtévesszenek benneteket. 11. Bevezette őt, hogy részese legyen a
társaságnak. 12. Csatába vezette a katonáit, (azzal a szándékkal) hogy megütközzön.
13. Azért mondom ezt, hogy megismerjétek őt, hogy kicsoda (valójában). 14. Küldj
szolgákat, hogy jelentsék neki ezeket! 15. Hívatták az orvost, hogy lássa el őt <aki majd
el fogja látni>. 16. Themistoklés követeket küldött, hogy azok megtévesszék a spártaiakat <akik majd meg fogják téveszteni>. 17. Elfogatja Kyrost, (azzal a szándékkal)
hogy megölesse. 18. Felderítőket küldünk mindenhová, hogy megtudják, mi történik. 19. Magához szólítva a barátait komolyan elbeszélgetett velük, hogy megmutassa,
kiket tisztel. 20. A hajókat elégették, nehogy Kyros átkeljen a folyón. 21. Küldj egy
spártait, hogy ő vezesse a sereget <aki majd vezetni fogja>! 22. A vezér hírnököket
küldött, hogy találják meg, hol ütött tábort az ellenség. 23. Gyorsan előre kell nyomulnunk, nehogy valaki meglásson benneteket. 24. Béketeremtő szándékkal vagyunk
itt. 25. Neki fogunk indulni hajóinkkal, hogy új földeket találjunk. 26. Hogy ne
sértsék meg a megállapodást, a hellének egész nap a táborban maradtak. 27. Ezeket
nem azzal a szándékkal mondták, hogy bennünket becsapjanak, hanem hogy meggyőzzék a vezetőket. 28. A vezér elküldött néhány katonát, hogy temessék el a halottakat
és állítsanak győzelmi oszlopot. 29. Hamis váddal illettek bennünket, hogy a javainkat
megszerezzék. 30. A spártaiak lerombolták Athén falait, hogy az athéniak soha többé
ne legyenek hatalmasak. 31. Ezek a hajók azért érkeznek, hogy bort és gabonát hozzanak Athénbe. 32. Sokan mentek Delphoiba, hogy megkérdezzék az istent. 33. A
satrapa magához hívatta Alkibiadést, hogy megtudja, mi történik Athénban. 34. Árkot
(ástak) és falat emeltek, hogy megvédjék a várost. 35. Elküldtünk az orvosért, nehogy
úgy tűnjék, hogy mi öltük meg. 36. Elrejtettük az ezüstöt, hogy becsapjuk a bírót.
III. Egészítse ki az alábbi mondatokat a megadott igék megfelelő alakjaival!
1. Pìteron sunhgìreuec toØc keleÔousin ĆpokteØnai č Ćntèlegec; >Antèlegon. ŞIna (Ćpojnďskw pl.1.) . . . č mŸ (Ćpojnďskw pl.1.) . . . ; ŞIna mŸ (Ćpojnďskw pl.2.) . . . .
<HgoÔmenoc ŹmŘc Łdika pĹsqein č dÐkaia; ŮAdika. EÚt+Â sqetliÿtate pĹntwn, Ćntèlegec màn Ñna (sĳzw sg.2.) . . . , sunelĹmbanec dà Ñna (ĆpokteÐnw sg.2.) . . .
2.ŮApaida dà tän teleutăsanta kaÈ Ćnÿnumon boÔletai katastĺsai, Ñna măte tĂ ÉerĂ
tĂ patrÄa Ípàr âkeÐnou mhdeÈc (timĹw) . . . măt+(ânagÐzw) . . . aÎtÄ kaj+ékaston âniautìn, ĆllĂ (Ćfairèomai) . . . tĂc timĂc tĂc âkeÐnou; Č pronohjeÈc å Meneklĺc, kÔrioc
żn tÀn áautoÜ, âpoiăsato Íän áautÄ, Ñna toÔtwn ĄpĹntwn (tugqĹnw) . . . .
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3. OÕtw toÐnun perifanÀc parĹnoma gegrafÿc, parataqjeÈc metĂ Dhmosjènouc âpoÐsei tèqnac toØc nìmoic; Čc âgř dhlÿsw kaÈ proerÀ ÍmØn, Ñna mŸ (lanjĹnw). . . âxapathjèntec.
4. ŮEgrayac toÌc doÔlouc âleujèrouc eÚnai; êgraya, Ñna mŸ oÉ âleÔjeroi (douleÔw)
... .
5. >EboÔlonto oÞn Łkonta dokeØn aÎtän kaÈ mŸ ákìnta mhnÔein, ípwc pistotèra Ź
mănusic (faÐnomai) . . . .
6. EÊpà sÌ âmoÐ, mètoikoc eÚ; NaÐ. MetoikeØc dà pìteron śc (peÐjomai part.) . . . toØc
nìmoic toØc tĺc pìlewc, č śc (poièw part.) . . . í ti Ńn boÔlù; <Wc (peÐjomai part.) . . .
.
7. >Ekèleusen Łndrac labìntac âljeØn íti pleÐstouc, śc (polemèw part.) . . . Tissafèrnei.
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IV. Néhány jellegzetes szónoki fordulat a terjengősség, bőbeszédű részletezés mentegetésére, amely gyakran a parasiÿphsic alakzatot vezeti be:
Amphipolisról én is tudtam
(volna) beszélni / Amphipolisszal
kapcsolatban nekem is lett volna
mondanivalóm, de hogy Démosthenésnek alkalma legyen beszélni
róla, (ezért) mellőztem.
De, hogy el ne kalandozzam, fogd
a rendeleteket ...
. . . hogy mást ne mondjak ...
De, hogy szavaimat egymásba ne
öltsem és el ne térjek a tárgytól,
ezeket mellőzni fogom ...
nehogy elvesszem a részletekben ...
Hogy ne nyújtsam hosszúra ...
De, hogy a végére járjak és több
időt már ne vesztegessek, tekintsétek azt ...
De, hogy benneteket a tárgytól el
ne térítselek ...
De, hogy a tárgynál maradjak,
fogd (olvasd) a rendeletet ...
Nehogy azonban, athéni férfiak,
túl hosszú beszédemmel untassalak
benneteket, miután összefoglaltam
javaslataim lényegét, le fogok lépni
(a szónoki emelvényről).

PerÈ d+>Amfipìlewc eÚqon màn kĆgř lègein; Ñna d+âggènhtai Dhmosjènei perÈ aÎtĺc eÊpeØn, parèlipon.

>All+ Ñna mŸ pìrrw toÜ parìntoc
gènwmai, labà tĂ yhfÐsmata
Ñna mhdàn Łll+eÒpw
>All+Ñna mŸ lìgon âk lìgou lègwn
toÜ parìntoc âmautän âkkroÔsw,
paraleÐyw taÜta.
Ñna mŸ kaj+ékasta lègwn diatrÐbw
ŞIna dà mŸ makrologÀ
ŞIna dà paÔswmai lègwn kaÈ mhkèti
pleÐw qrìnon diatrÐbw, skèyasje
ŞIna dà mŸ ĆpoplanÀ ÍmŘc Ćpä tĺc
Ípojèsewc
ŞIna d+ âpÈ tĺc Ípojèsewc meÐnw,
labè moi tä yăfisma
ŞIna d+, Â Łndrec >AjhnaØoi, mŸ makrĂ lÐan lègwn ânoqlÀ, tĂ kefĹlai+
Án sumbouleÔw frĹsac Łpeimi.
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15 A törekvés, gondoskodás, előkészítés (verba studii et curandi) igéi után álló mellékmondatok
I. Fordítsa szabatos magyar nyelvre Sókratés vitaindító kérdéseit a jó hadvezér mibenlétéről!
>Entuqřn dè pote strathgeØn İrhmènú tú, ToÜ éneken, êfh, ŞOmhron oÒei tän >Agamèmnona prosagoreÜsai poimèna laÀn; ŠrĹ ge íti, źsper tän poimèna deØ âpimeleØsjai,
ípwc sÀaÐ te êsontai aÉ oÚec kaÈ tĂ âpitădeia éxousi kaÐ, oÝ éneka trèfontai, toÜto êstai,
oÕtw kaÈ tän strathgän âpimeleØsjai deØ, ípwc sÀoÐ te oÉ stratiÀtai êsontai kaÈ tĂ âpitădeia éxousi kaÐ, oÝ éneka strateÔontai, toÜto êstai; strateÔontai dè, Ñna kratoÜntec
tÀn polemÐwn eÎdaimonèsteroi Âsin . . . kaÈ gĂr oÖte kĹllion toÔtou Łllo ûŇdion eÍreØn oÖte aÒsqion toÜ ânantÐou. kaÈ oÕtwc (ŞOmhroc) âpiskopÀn tÐc eÒh ĆgajoÜ Źgemìnoc
ĆretŸ tĂ màn Łlla periďrei, katèlipe dà tä eÎdaÐmonac poieØn Án Ńn Źgĺtai.
frontÐzein, âpimeleØsjai, mèlei moi ‘gondolkodik; töri a fejét; törődik; gondja van ’
spoudĹzein, projumeØsjai ‘igyekszik; törekszik; lelkesedik; óhajt’
bouleÔomai ‘tervez; latolgat; kieszel; fondorkodik’
paraskeuĹzesjai, mhqanŘsjai, prĹttein ‘előkészít; ügyeskedik; kieszközöl’
skopeØn, skopeØsjai, skeptèon âstÐ ‘tekint; szemügyre vesz; megvizsgál; meggondol;

meg kell gondolni’
A törekvést, gondoskodást, előkészítést jelentő igék és kifejezések után a célhatározói
mellékmondat ismert módjai állhatnak, de legtöbbször futurum ind. áll, ípwc kötőszó
után. Az állító mellékmondat jelentése közel áll a (függő) kérdő értelemhez. Tagadás:
mă-vel.
A fentiekhez jelentésében közel álló fulĹttesjai, eÎlabeØsjai ‘óvakodik, tartózkodik, őrizkedik, elkerül, óvatosan jár el, lelkében megőriz, ügyel, aggályosan jár el’ igék
és kifejezések után gyakrabban áll a (ípwc) mă és coniunctivus, illetve (mă és) puszta infinitivus, mint a ípwc mă utáni futurum indicativus. A kötőszó fordítása: ‘hogy, hogy
ne’.
PĹnta poioÜsin ípwc ÍmeØc toØc eÞ
pepoihkìsin ærgisjăsesje.

Mindent elkövetnek, hogy megharagudjatok jótevőitekre.

Ha a főmondat állítmánya imperativus második személye és a mellékmondat állítmánya is második személyben van, a főmondat elmaradhat:
ŞOpwc oÞn êsesje Łndrec Łxioi tĺc
âleujerÐac.
FulĹttou ípwc mŸ kaÈ sÌ âlĹttouc
tĂc boÜc poiăsùc.

Legyetek hát méltók a szabadságra!
Őrizkedj attól, hogy te is csökkentsd a tehenek (számát)!

II. Fordítsa görögre az alábbi mondatokat!
1. Arra kell törekedni, hogy a barátság a lehető leghosszabb ideig megmaradjon. 2.
Törekedj arra, hogy ne légy kontár <magánzó> ebben a dologban. 3. Nem akarnak
gondoskodni (arról), hogy meglegyen nekik, amit akarnak. 4. Feltett szándékom,

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 340 — #340

i

340

i

Mondattani gyakorlatok

hogy a jövőben őrizkedem és óvakodom attól, hogy ilyen (emberekkel) érintkezzem.
5. Mi azon fondorkodunk, hogy inkább megcsókoljunk valakit, mint hogy harcoljunk.
6. Arra kell törekedni, hogy megszabaduljunk (a köztünk) lévő gyűlölködéstől. 7.
El kell kerülni, hogy a királynak ürügyet szolgáltassunk.
8. Azt tervez(get)i, hogy
testvérének soha többé ne legyen már kiszolgáltatva, sőt, ha lehetséges, uralkodjék helyette. 9. A hősök inkább a dicsőségre törekszenek, mint arra, hogy éljenek <életre>,
és mindent elkövetnek, hogy emlékezetük halhatatlan legyen <hátrahagyják>. 10. A
lovas parancsnoknak nem szabad arra törekednie, hogy egyedül ő legyen nyalka <ragyogó>, arra azonban sokkal inkább, hogy az egész osztag <a követő> lássék megtekintésre
méltónak. 11. Óvakodjatok attól, hogy miközben a háborútól igyekeztek megszabadulni, egy zsarnokot szerezzetek. 12. Senki nem készül arra és nem is foglalkozik azzal,
hogy megvédjük (magunkat).
13. Gondom lesz rá, hogy ti is dicsérjetek engem,
vagy ne legyen többé Kyros a nevem <tartsatok>! 14. Mindent meg kell tenni, hogy
ne legyünk neki kiszolgáltatva. 15. Akkor ez vakmerő (dolognak) tűnt, óvakodtak is
megtenni. 16. Gondoskodni kell arról, hogy a páncélzat <védőfegyver> a ló pofája
körül puha legyen. 17. Ideje tanácskozni, hogy a lehető legjobban harcoljunk. 18.
Ha elkerülhetetlenül <kényszer> harcolni kell, azt kell előkészíteni, hogy a lehető legeredményesebben <erősen> harcoljunk. 19. Vigyázni kell, hogy váratlanul rajtunk ne
üssön az ellenség. 20. Figyelni kell, hogy veletek semmi ilyesmi ne történjék meg, és az
se derüljön ki <mutatkozzatok>, hogy magatok estek azokba (a hibákba), amiket esetleg
a többiek szemére vettek. 21. Vigyáznunk kell, hogy a szónok ne vádoljon bennünket. 22. Gondjuk volt rá, hogy senki ne csapja be őket. 23. Vigyázni kell arra, hogy
semmi ilyesmit ne kövessetek el magatokkal szemben. 24. Ne szidalmazd a tanárokat!
III. Egészítse ki az alábbi mondatokat a megadott igék egy-egy lehetséges alakjával!
1. >EpeidŸ dà Ź âkklhsÐa MouniqÐasin ân tÄ jeĹtrú âgÐgneto, oÕtw sfìdra tinàc
âpemeloÜnto ípwc kaÈ ân tÄ dămú perÈ tÀn strathgÀn kaÈ tÀn taxiĹrqwn mănusic (gÐgnomai) . . . ŕ perÈ dà tÀn Łllwn Ćpèqrh ân tň boulň mìnù gegenhmènh ŕ, źste kaÈ
âkeØ parĹgousin aÎtän eÊc tän dĺmon.
2. >EnjumeØsje d+, Â Łndrec >AjhnaØoi, ípwc mŸ pĹntwn êrgon sqetliÿtaton (ârgĹzomai) . . .
3. EÊkäc gĹr, Â boulă, pĹntac toÌc êqontĹc ti dustÔqhma toÜto zhteØn kaÈ toÜto
filosofeØn, ípwc śc Ćlupìtata (metaqeirÐzomai) . . . tä sumbebhkäc pĹjoc.
4. Tĺc áortĺc âpimelăsetai musthrÐoic, ípwc Ńn mhdeÈc (Ćdikèw) . . . mhdà (Ćsebèw)
. . . perÈ tĂ ÉerĹ.
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5. OÕtwc oÎq Ípä tÀn polemÐwn mìnon ĆllĂ kaÈ Ípä toÔtwn politÀn întwn âpebouleÔesje ípwc măt+Ćgajän mhdàn (yhfÐzomai pl.2.) . . . pollÀn te ândeeØc (eÊmÐ pl.2.)
...
6. KaÐtoi sfìdr+Ńn aÎtän oÚmai metĂ Jemistoklèouc politeuìmenon prospoieØsjai
prĹttein ípwc (oÊkodomèw pass.) . . . tĂ teÐqh, åpìte kaÈ metĂ Jhramènouc ípwc (kajairèw pass.) . . .
7. OÝtoc toÐnun oÎq ípwc (šfelèw) . . . tŸn pìlin ân toioÔtú kairÄ kaÈ toiaÔtù
katastĹsei dienoăjh, Ćll+ípwc ti (kerdaÐnw) . . . Ćpä tÀn Ímetèrwn sumforÀn pareskeuĹsato.
8. ToÔtwn tÀn Ćrqìntwn âpimeleØsje oÎq ípwc nomÐmwc (Łrqw) . . . , Ćll+ípwc
(dÔnamai) . . . bÐø katèqein tĂc pìleic. źst+âoÐkate turannÐsi mŘllon č politeÐaic Źdìmenoi.
9. OÎkoÜn, êfh, sÌ tŸn mhtèra, eÖnoun tè soi oÞsan kaÈ âpimelomènhn śc mĹlista dÔnatai kĹmnontoc ípwc (ÍgiaÐnw) . . . te kaÈ ípwc tÀn âpithdeÐwn mhdenäc ândeŸc (eÊmÐ)
. . . , kaÈ präc toÔtoic pollĂ toØc jeoØc eÎqomènhn ĆgajĂ Ípàr soÜ kaÈ eÎqĂc ĆpodidoÜsan, qalepŸn eÚnai făc?
10. OÎkoÜn deØ pantÈ trìpú diateinamènouc feÔgein ípwc mŸ ĆndrĹpoda (eÊmÐ pl.1.)
...
11. >AllĂ swfrìnwn toÐ âsti kaÈ Ćndräc kaÈ gunaikäc oÕtw poieØn, ípwc tĹ te înta śc
bèltista (êqw) . . . kaÈ Łlla íti pleØsta âk toÜ kaloÜ te kaÈ dikaÐou (prosgÐgnomai)
...
12. ŞEwc ge mènomen aÎtoÜ skeptèon moi dokeØ eÚnai ípwc Ćsfalèstata (mènw) . . . ,
eÒ te ćdh dokeØ Ćpiènai, ípwc Ćsfalèstata (Łpeimi) . . . , kaÈ ípwc tĂ âpitădeia (êqw)
. . . ; Łneu gĂr toÔtwn oÖte strathgoÜ oÖte Êdiÿtou îfeloc oÎdèn.
13. >Epemelăjh dà tÐc Łlloc pÿpote plŸn >AghsÐlaoc č ípwc fÜlìn ti (ĆfÐstamai) . . . toÜ Pèrsou č ípwc tä ĆpostĂn mŸ (Ćpìllumai) . . . č tä parĹpan śc kaÈ
basileÌc kakĂ êqwn mŸ (dÔnamai) . . . toØc ŞEllhsi prĹgmata parèqein; åc kaÈ polemoÔshc tĺc patrÐdoc präc ŞEllhnac ímwc toÜ koinoÜ ĆgajoÜ tň <EllĹdi oÎk Žmèlhsen,
Ćll+âxèpleusen í ti dÔnaito kakän poiăswn tän bĹrbaron.
14. TÀn dè ge mŸn aÎtÄ ćdh mèlein deØ tÄ ÉppĹrqú; prÀton màn ípwc (kallierèw)
. . . toØc jeoØc Ípàr toÜ ÉppikoÜ, êpeita ípwc tĂc pompĂc ân taØc áortaØc ĆxiojeĹtouc
(poièw) . . . , êti dà kaÈ tŠlla ísa âpideiknÔnai deØ tň pìlei ípwc ŋ dunatän kĹllista (âpideÐknumi) . . . , tĹ te ân >AkadhmeÐø kaÈ tĂ ân LukeÐú kaÈ tĂ FalhroØ kaÈ tĂ
ân tÄ Éppodrìmú. kaÈ taÜta màn Łlla Ípomnămata; śc dà toÔtwn ékasta kĹllist+Ńn
prĹttoito, nÜn aÎtĂ taÜta lèxw.
15. ŮEti toÐnun ÍmŘc kĆkeØn+eÎlabeØsjai deØ, ípwc mhdàn Án ÊdÐø fulĹxaisj+Łn, toÜto
dhmosÐø poioÜntec (faÐnomai) . . .
16. PollÀn dà pragmĹtwn ŹmØn kaÈ deinÀn âfestÿtwn Č deØ diafugeØn, âkeØno mĹlista fulaktèon, ípwc mhdàn ĆnĹndrwc (faÐnomai) . . . diaprattìmenoi mhdà sugqwroÜntec toØc polemÐoic parĂ tä dÐkaion.
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16 A félelem és aggódás igéi (verba timendi) után álló mellékmondatok
I. Fordítsa szabatos magyar nyelvre Hierón tyrannos panaszát: a zsarnoknak félnie
kell a derék emberektől!
Qalepän d+ârÀ soi kaÈ Łllo pĹjhma, Â SimwnÐdh, tÀn turĹnnwn. gignÿskousi màn
gĂr oÎdàn ľtton tÀn ÊdiwtÀn toÌc ĆlkÐmouc te kaÈ sofoÌc kaÈ dikaÐouc. toÔtouc d+ĆntÈ
toÜ Łgasjai foboÜntai, toÌc màn ĆndreÐouc, mă ti tolmăswsi tĺc âleujerÐac éneken, toÌc
dà sofoÔc, mă ti mhqanăswntai, toÌc dà dikaÐouc, mŸ âpijumăsù tä plĺjoc Íp+aÎtÀn
prostateØsjai. ítan dà toÌc toioÔtouc diĂ tän fìbon ÍpexairÀntai, tÐnec Łlloi aÎtoØc kataleÐpontai qrĺsjai Ćll+č oÉ ŁdikoÐ te kaÈ ĆkrateØc kaÈ Ćndrapodÿdeic; oÉ màn Łdikoi
pisteuìmenoi, diìti foboÜntai źsper oÉ tÔrannoi tĂc pìleic măpote âleÔjerai genìmenai
âgkrateØc aÎtÀn gènwntai, oÉ d+ĆkrateØc tĺc eÊc tä parän âxousÐac éneka, oÉ d+Ćndrapodÿdeic, diìti oÎd+aÎtoÈ ĆxioÜsin âleÔjeroi eÚnai. qalepän oÞn kaÈ toÜto tä pĹjhma êmoige
dokeØ eÚnai, tä Łllouc màn ŹgeØsjai ĆgajoÌc Łndrac, Łlloic dà qrĺsjai ĆnagkĹzesjai.

A félelmet jelentő igék és kifejezések, így fobeØsjai, dediènai, ækneØn, fìboc âstÐ, kÐndunìc âsti stb. után rendszerint érvényesül a consecutio modorum. A főmondati praesens
után coniunctivus, főmondati praeteritum után optativus áll(hat). Kötőszavak: mă –
hogy, mŸ oÎ ŕ hogy nem. A mellékmondatban ritkán ind. is állhat, mely azt az éppen
folyamatában megvalósuló vagy már megvalósult cselekvést jelzi, amitől a beszélő tart.
DeÐdw mŸ ĆpojĹnù.
DeÐdw mŸ dă moi telèsù êpoc îbrimoc ŞEktwr.
>EfoboÜnto mŸ âpijoØnto aÎtoØc
diabaÐnousin oÉ polèmioi.

Félek, hogy meghal.
Félek, hogy végül beteljesíti szavát
a hatalmas Hektór.
Féltek, hogy átkelés közben rajtuk
üt az ellenség.

Ahol a magyar a ‘félni’ (szégyenkezem, restellem, ódzkodom) ige után főnévi igenevet
használ, ott a görög is:
PollĂ eÚpe, Č grĹfein aÊsqÔnomai.

Sok mindent mondott, amit szégyellek leírni.
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II. Fordítsa görögre az alábbi mondatokat!
1. Nem attól félek, hogy nem tudok (majd) mit adni minden egyes barátomnak, ha
sikerül (a vállalkozásom), hanem hogy nem lesznek elegen, akiknek adjak. 2. A barbárok hatvan stadionnyira táboroztak le a hellén seregtől, (mert) féltek, hogy az éjszaka
a hellének rajtuk ütnek.
3. Féltem, hogy a bírák (majd) elítélik őt.
4. Félek,
hogy senki sem siet segítségünkre.
5. Megrettentek, hogy mint a kutyákban, valamilyen veszettség támadt bennünk.
6. Engedelmeskedtek neki, mert féltek, hogy
megbűnhődnek.
7. Félek, hogy az ellenség rendezi sorait, összegyülekezik valahol,
és valami bajt okoz. 8. Félek, hogy éppen az ellenkezőjét teszem annak, amit akarok. 9. Leírtam, mert féltem, hogy nem (fogok) emlékezni. 10. Mivel féltem, hogy
valaki megtudja, az volt a szándékom <vágyakoztam>, hogy megölöm őt. 11. Ódzkodtam elkérni tőle a pénzt. 12. Féltem, hogy ismét ugyanaz történik velünk. 13.
Félek, hogy egyesek a szemünkre hányják ...
14. Félek, hogy nem tudunk (majd)
hazatérni. 15. Félek, hogy a költői fecsegés rabjává válva hosszan beszélek. 16. Féltünk éjszaka utazni. 17. Félnek, hogy a vezér halott. (Tény!) 18. Hiszen mi van
annál fájdalmasabb dolog, mint örökös félelemben élni, hogy valaki a környzetünkből
meggyilkol, ráadásul <és> ugyanúgy <nemkevésbé> félni az őröktől, mint a cselszövőktől?
19. Féltünk, hogy bántani akarnak minket. 20. Jogos a félelem, hogy most
is ilyen meggondolatlanság áldozataivá <rabjaivá> válunk.
21. Félek, hogy nagyon
messzire kalandozom a tárgytól. 22. Féltek, hogy egyszer maga a király indít hadjáratot, és hatalmába keríti a területet. 23. Tartok tőle, hogy az ilyen beszéd falra hányt
borsó <Félek, hogy az ilyesféléket hiába mondjunk>. 24. Nagyon tartok tőle, hogy ez
igaz. (Tény!)
III. Egészítse ki az alábbi mondatokat a megadott igék megfelelő alakjaival!
1. <O dà Silanäc dediřc mŸ (gÐgnomai) . . . taÜta kaÈ (katamènw) . . . pou Ź stratiĹ, âkfèrei eÊc tä strĹteuma lìgon íti XenofÀn boÔletai katameØnai tŸn stratiĂn kaÈ
pìlin oÊkÐsai kaÈ áautÄ înoma kaÈ dÔnamin peripoiăsasjai.
2. >Egř d+aÎtä toÜto foboÜmai, mŸ diĂ tŸn ĆpeirÐan oÎ (dÔnamai) . . . dhlÀsai perÈ
tÀn pragmĹtwn ÍmØn.
3. FoboÜmai mŸ tň projumÐø toÎnantÐon oÝ deØ (poièw sg.1.) . . .
4. >AllĂ măn, eÊ toÜto genăsetai, dèdoik+, Â Łndrec >AjhnaØoi, mŸ tän aÎtän trìpon źsper oÉ daneizìmenoi ûødÐwc âpÈ toØc megĹloic tìkoic mikrän eÎporăsantec qrìnon Õsteron
kaÈ tÀn ĆrqaÐwn Ćpèsthsan, oÕtw kaÈ ŹmeØc âpÈ pollÄ (faÐnw) . . . ârrøjumhkìtec, kaÈ
Ľpanta präc ŹdonŸn zhtoÜntec pollĂ kaÈ qalepĂ Án oÎk âboulìmej+Õsteron eÊc ĆnĹgkhn
(êrqomai) . . . poieØn, kaÈ (kinduneÔw) . . . perÈ tÀn ân aÎtň tň qÿrø.
5. >Ekpeplhgmènoc kaÈ peripajÀn łn, mă tic ÍpoyÐa prodosÐac âp+aÎtän (êrqomai)
. . . tosoÔtwn Ľma kaÈ toioÔtwn politÀn Ćpolomènwn.
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6. >Efobăjhn màn gĹr, kaÈ êti kaÈ nÜn tejorÔbhmai mă tinec ÍmÀn (Ćgnoèw) . . . me
yuqagwghjèntec toØc âpibebouleumènoic kaÈ kakoăjesi toÔtoic Ćntijètoic.
7. TaÜta màn oÞn moi dokÀ kaÈ tŠlla tĂ toÔtoic ímoia Íperbăsesjai, oÎ prodidoÌc ÍmŘc oÎdà tän ĆgÀna kataqarizìmenoc, Ćll+âkeØno foboÔmenoc mă moi par+ÍmÀn
(ĆpantĹw) . . . tä dokeØn màn Ćlhjĺ lègein, ĆrqaØa dà kaÈ lÐan åmologoÔmena.
8. TaÜta dà poieØn âtìlmwn oÎq oÕtw tÀn polemÐwn katafronoÜntec śc präc Ćllălouc ĆgwniÀntec, Lakedaimìnioi màn zhloÜntec tŸn pìlin tĺc MarajÀni mĹqhc kaÈ
zhtoÜntec aÍtoÌc âxisÀsai kaÈ dediìtec mŸ dÈc âfexĺc Ź pìlic ŹmÀn aÊtÐa (gÐgnomai) . . .
toØc ŞEllhsin tĺc swthrÐac.
9. OÎ dèdoika mŸ (faÐnw sg.1.) . . . meÐzw lègwn tÀn âkeÐnú prosìntwn, ĆllĂ mŸ
polÌ lÐan (ĆpoleÐpw P.sg.1.) . . . tÀn pepragmènwn aÎtÄ.
10. Dèdoika mŸ tĆnantÐa prĹttontec (faÐnw pl.1.) . . .
11. MŘllon dà kaÈ perÈ toÔtwn boÔlomai mikrĂ proeipeØn; dèdoika gĂr mŸ diĂ tä
polloØc âpitimŘn (dokèw sg.1.) . . . tisÈn proùrĺsjai tĺc pìlewc kathgoreØn.
12. ŮEqoi d+Łn tic pleÐw perÈ toÔtwn eÊpeØn; ĆllĂ gĂr čn pollĂ lÐan lègw perÈ
tÀn parĂ toØc pleÐstoic åmologoumènwn, dèdoika mŸ perÈ tÀn Ćmfisbhtoumènwn ĆporeØn
(dokèw) . . .
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17 Következményes mellékmondatok
I. Fordítsa szabatos magyar nyelvre Lysiasnak egy gátlástalan alakról adott jellemzését!
OÉ dà geÐtonec oÕtwc Íp+ aÎtoÜ deinĂ pĹsqousin źst+ âklipìntec tĂc aÍtÀn oÊkÐac
átèrac pìrrw misjoÜntai. ísouc d+ârĹnouc suneÐlektai, tĂc màn ÍpoloÐpouc forĂc oÎ katatÐjhsin, ĆllĂ perÈ toÜton tän kĹphlon śc perÈ stălhn diafjeÐrontai. tosoÜtoi dà âpÈ
tŸn oÊkÐan Ľma tň Źmèrø Ćpaităsontec tĂ æfeilìmena êrqontai źste oÒesjai toÌc pariìntac âp+âkforĂn aÎtoÌc ąkein toÔtou tejneÀtoc. oÕtw d+oÉ ân tÄ PeiraieØ diĹkeintai źste
polÌ Ćsfalèsteron eÚnai dokeØn eÊc tän >AdrÐan pleØn č toÔtú sumbĹllein. polÌ gĂr
mŘllon Č Ńn daneÐshtai aÍtoÜ nomÐzei eÚnai č Č å patŸr aÎtÄ katèlipen. ĆllĂ gĂr oÎ
tŸn oÎsÐan kèkthtai <ErmaÐou toÜ muropÿlou, tŸn gunaØka diafjeÐrac ábdomăkonta êth
gegonuØan? ľc ârŘn prospoihsĹmenoc oÕtw dièjhken źste tän màn Łndra aÎtĺc kaÈ toÌc
uÉoÌc ptwqoÌc âpoÐhsen, aÍtän dà ĆntÈ kapălou muropÿlhn Ćpèdeixen; oÕtwc ârwtikÀc
tä kìrion meteqeirÐzeto tĺc ŹlikÐac aÎtĺc ĆpolaÔwn, ľc ûŤon toÌc ædìntac Ćrijmĺsai č
tĺc qeiräc toÌc daktÔlouc. kaÐ moi ĆnĹbhte toÔtwn mĹrturec.
A következményes mellékmondatokban általában źste, (śc) kötőszóval infinitivust
(acc. cum inf.) használnak, a tagadás mă-vel történik, de ha a következményképpen bekövetkező esemény különösen hangsúlyos, akkor indicativus áll, a tagadás pedig oÎ-val
történik. Tagadott oÕtw után a mellékmondatban mindig infinitivus áll.
OÎq oÕtw mÀroc łn źste âkeÐnú
peÐjesjai.
OÕtw taqèwc êdramon źste mhdèna
aÎtoÌc labeØn.
OÎk łljen; źste pĹntec âjaÔmazon.

Nem voltam olyan bolond, hogy
engedelmeskedjem neki.
Olyan gyorsan futottak, hogy senki
nem fogta el őket.
Nem jött el, így mindenki csodálkozott.

A źste kötőszó minden esetben indicativusszal áll a tosoÔtou dèw, eÊc tosoÜton . . .
(gen.) âljeØn kifejezések után:
TosoÔtou dèw ÍmŘc âpaineØn, źste
pĹnu mèmfomai.
EÊc tosoÜton Õbrewc łljon źst+êpeisan ÍmŘc kaÈ timŘn aÎtìn.

Oly távol áll tőlem, hogy dicsérjelek titeket, hogy bizony kárhoztatlak benneteket.
A gőg olyan fokára jutottak, hogy
meggyőztek benneteket arról, hogy
tiszteljétek is őt.

A źste helyett áll âf+ Å, âf+ Åte ‘azzal a feltétellel’ jelentésben vagy infinitivusszal
(acc.c.inf.), vagy a futurum indicativusával, tagadása mindig mă-vel.
Sunèbhsan âf+Åte âxiènai (âxÐasin)
âk Peloponnăsou.

Megegyeztek azzal a feltétellel,
hogy elhagyják a Peloponnésost.

Megjegyzendő, hogy az č źste által kifejezett összehasonlítás ‘(nagyobb / kisebb) ...
mintsem, hogy ...’; ‘semmint, hogy ...’ mindig infinitivusszal áll.
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MeØzìn âsti tä kakän č źste fèrein
dÔnasjai.

A baj nagyobb, mintsem el lehetne
viselni.

II. Fordítsa az alábbi mondatokat görögre!
1. A tanárok olyan szegények voltak, hogy mindig pénzt akartak kapni. 2. Közelebb vagyunk az ellenséghez, mintsem hogy itt letáborozzunk. 3. Bárki érkezett hozzá a
nagykirálytól, mindenkivel úgy bánt, hogy amikor visszaküldte <olyan állapotba hozva
küldte vissza> őket, inkább voltak az ő, mint a nagykirály barátai. 4. Azzal a feltétellel fogom ezt megtenni, hogy nem mondod el senkinek. 5. Nagy fahasábokat dobáltak
felülről, így maradni is és elmenni is nehéz volt. 6. Józanabb volt annál, (mintsem)
hogy gyalázza a bírót. 7. Amiképpen a nemzetségük hazájukban a legelőkelőbb, úgy
városuk is a legfényesebb Hellásban, így hát nem a másodrendűek <másodikok> között
elsők, hanem a vezetőket vezetik. 8. Kimenekültek a házból, (így) nem égtek meg.
9. Sokan, akik a szabadságra vágyakoztak, át is álltak hozzá, így Agésilaos már nemcsak
a helléneknek, hanem sok barbárnak is vezére volt. 10. Soha senkit nem hallottam és
nem is láttam, aki olyan gőgös lett <gőg olyan fokán állt> (volna), hogy ilyesmit tegyen.
11. Vitézebbek voltak, mintsem hogy féljék a halált. 12. Olyan kapzsi volt, hogy még
a tanárokat is megfosztotta bérüktől. 13. Azzal a feltétellel fogom megengedni, hogy
használd ezeket a könyveket, (ha) hamarosan visszaadod őket nekem. 14. Olyan szívós
volt, hogy képes volt elviselni az összes megpróbáltatást. 15. Árulónak bizonyult, így a
hadvezér megparancsolta, hogy öljék meg. 16. Néhányan oly bátrak, hogy nem félnek
a farkastól. 17. Annyira rettegett a sereg, hogy a vezér nem mert támadni. 18. Előfordult olykor az is, hogy a barbárok éppen azoknak okoztak nagy nehézségeket (amikor)
ismét leereszkedtek, akik (korábban) fölkapaszkodtak, ugyanis fürgék voltak, így ha közelről futottak meg, akkor is elmenekültek. 19. A spártaiak észrevették, hogy kisebb
az ereje, (mintsem) hogy segítse barátait. 20. Démosthenés olyan jól beszélt, hogy
gyakran meggyőzte az athéniakat, akaratuk ellenére. 21. A flotta gyengébb volt, mintsem hogy kihajóz(hat)ott (volna) a kikötőből. 22. Abban az esetben, ha visszaadod
nekem a pénzt, nem foglak vádolni. 23. Sokkal fiatalabb vagyok, (mintsem) hogy megfelelő módon elégtételt tudnék szerezni magamnak. 24. Olyan komoly volt a veszély,
hogy a thébaiak haza akartak menni. 25. Remélem, úgy fogsz beszélni, hogy meggyőzöd őket. 26. Annyi hadtápot szállítottak a városba, hogy három évig kitartottak. 27.
Fülöp olyan kitartóan tartotta ostromzár alatt Olynthost, hogy a polgárok nem tudtak
már hadtápot szerezni. 28. Az athéniak annyi pénzt elköltöttek Démosthenés idejében,
hogy nem volt zsoldjuk a katonák számára. 29. Olyannyira letörtek az athéniak, hogy
hazahívták Alkibiádést.
III. Fordítsa szabatos magyar nyelvre az alábbi mondatokat!
1. OÝtoc KÔrú eÚpen, eÊ aÎtÄ doÐh Éppèac qilÐouc, íti toÌc prokatakaÐontac Éppèac
č katakaÐnoi Ńn ânedreÔsac č zÀntac polloÌc aÎtÀn Ńn éloi kaÈ kwlÔseie toÜ kaÐein âpiìntac, kaÈ poiăseien źste măpote dÔnasjai aÎtoÌc Êdìntac tä KÔrou strĹteuma basileØ
diaggeØlai.
2. >Egř aÎtän prospolemÀn âpoÐhsa źste dìxai toÔtú toÜ präc âmà polèmou paÔsasjai, kaÈ dexiĂn êlabon kaÈ êdwka.
3. >All+Ź màn ŹmÀn moØr+ípoiper eÚs+Òtw;
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paÐdwn dà tÀn màn Ćrsènwn mă moi, Krèwn,
prosjň mèrimnan; Łndrec eÊsÐn, źste mŸ
spĹnin potà sqeØn, ênj+Ńn Âsi, toÜ bÐou.
4. >EĂn dà boÔlù eÊc JettalÐan Êènai, eÊsÈn âmoÈ âkeØ xènoi oÑ se perÈ polloÜ poiăsontai kaÈ ĆsfĹleiĹn soi parèxontai, źste se mhdèna lupeØn tÀn katĂ JettalÐan.
5. KraugŸn pollŸn âpoÐoun kaloÜntec Ćllălouc, źste kaÈ toÌc polemÐouc ĆkoÔein;
źste oÉ màn âggÔtata tÀn polemÐwn kaÈ êfugon âk tÀn skhnwmĹtwn. dĺlon dà toÜto tň
ÍsteraÐø âgèneto.
6. KatatÐjhsin aÎtĺc tĂc eÒkosi mnŘc tÄ EÎkrĹtei kaÈ tÄ TimanorÐdø âp+âleujerÐø
kaÈ âf+Å ân KorÐnjú mŸ ârgĹzesjai.
7. PollÀn dà kaÈ deinÀn Íparqìntwn toÌc màn paØdac aÎtÀn zhlÀ, íti neÿteroÐ
eÊsin č źste eÊdènai oÑwn patèrwn âstèrhntai, âx Án d+ oÝtoi gegìnasin, oÊktÐrw, íti
presbÔteroi č źste âpilajèsjai tĺc dustuqÐac tĺc áautÀn.
8. FhsÈ màn gĂr oÎ polemeØn, âgř dà tosoÔtou dèw taÜta poioÜnt+âkeØnon Łgein åmologeØn tŸn präc ÍmŘc eÊrănhn, źste kaÈ MegĹrwn Ąptìmenon kĆn EÎboÐø turannÐda
kataskeuĹzonta kaÈ nÜn âpÈ JrŇkhn pariìnta kaÈ tĆn Peloponnăsú skeuwroÔmenon kaÈ
pĹnj+ísa prĹttei metĂ tĺc dunĹmewc poioÜnta, lÔein fhmÈ tŸn eÊrănhn kaÈ polemeØn ÍmØn,
eÊ mŸ kaÈ toÌc tĂ mhqanămat+âfistĹntac eÊrănhn Łgein făsete, éwc Ńn aÎtĂ toØc teÐqesin ćdh prosagĹgwsin. Ćll+oÎ făsete; å gĂr oÙc Ńn âgř lhfjeÐhn, taÜta prĹttwn kaÈ
kataskeuazìmenoc, oÝtoc âmoÈ polemeØ, kŃn măpw bĹllù mhdà toxeÔù.

9. Démosthenés feddi / dicséri az athéniakat: a ... olyan fokán (álltok), hogy ... /
annyira ... , hogy (ebből következően) ...
ÍmeØc màn toÐnun, Â Łndrec >AjhnaØoi, pĹntec
eÊc tosoÜton ĆfØqje, proĺqje
filanjrwpÐac kaÈ eÎsebeÐac
eÎhjeÐac kaÈ ûøjumÐac
ĆnaisjhsÐac
źste
kaÈ tÀn prìteron gegenhmènwn ĆdikhmĹtwn
tä lambĹnein dÐkhn âpèsqete taÔtac tĂc Źmèrac.
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18 Vonatkozó mellékmondatok I.
Kijelentő, felszólító és kívánó értelmű mellékmondatok, az attractio
I. Fordítsa szabatos magyar nyelvre Sókratésnek Glaukónhoz intézett tanácsait a valódi tudás fontosságáról!
FulĹttou, êfh, Â GlaÔkwn, ípwc mŸ toÜ eÎdoxeØn âpijumÀn eÊc toÎnantÐon êljùc. č
oÎq årŤc śc sfalerìn âsti tì, Č mŸ oÚdè tic, taÜta č lègein č prĹttein; ânjumoÜ dà tÀn
Łllwn, ísouc oÚsja toioÔtouc, oÙoi faÐnontai kaÈ lègontec Č mŸ Òsasi kaÈ prĹttontec,
pìterĹ soi dokoÜsin âpÈ toØc toioÔtoic âpaÐnou mŘllon č yìgou tugqĹnein kaÈ pìteron
jaumĹzesjai mŘllon č katafroneØsjai; ânjumoÜ dà kaÈ tÀn eÊdìtwn í ti te lègousi kaÈ í
ti poioÜsi; kaÐ, śc âgř nomÐzw, eÍrăseic ân pŘsin êrgoic toÌc màn eÎdokimoÜntĹc te kaÈ
jaumazomènouc âk tÀn mĹlista âpistamènwn întac, toÌc dà kakodoxoÜntĹc te kaÈ katafronoumènouc âk tÀn ĆmajestĹtwn. eÊ oÞn âpijumeØc eÎdokimeØn te kaÈ jaumĹzesjai ân tň
pìlei, peirÀ katergĹsasjai śc mĹlista tä eÊdènai Č boÔlei prĹttein; âĂn gĂr toÔtú dienègkac tÀn Łllwn âpiqeirňc tĂ tĺc pìlewc prĹttein, oÎk Ńn jaumĹsaimi eÊ pĹnu ûødÐwc
tÔqoic Án âpijumeØc.

A vonatkozó mellékmondatok vonatkozó névmásokkal vagy névmási határozószókkal kapcsolódnak a főmondathoz.
A kijelentő, felszólító és kívánó értelmű mellékmondatok önálló főmondatokként
viselkednek, ennek megfelelő a módhasználatuk. Az attractio jelensége az, amikor a
vonatkozó névmás felveszi a főmondatban álló vonatkozószó esetét is annak neme és
száma mellett. Ha mutatónévmás a vonatkozószó, akkor az attractio jelensége során
eltűnhet, hangsúlyos esetben megmarad. Az attractio során leggyakrabban a vonatkozószó genitivusa kerül át a vonatkozó névmás accusativusára.
KaÈ å KÜroc Ćpèpempe toÌc
gignomènouc
dasmoÌc
basileØ
âk tÀn pìlewn Án
Tissafèrnouc
âtÔgqanen
êqwn.
âk tÀn pìlewn Čc . . . êqwn
OÖte Č deØ prĹttein oÖte Án deØ Ćpèqesjai dÔnantai.
oÖte taÜta Č deØ . . . oÖte toutÀn Án

Kyros is megküldte a nagykirálynak az adókat, amelyek azokból a
városokból folytak be, amelyek történetesen Tissaphernésé voltak.
Sem arra nem képesek, hogy azt tegyék, amit kell, sem arra, hogy távol tartsák magukat attól, amitől
kell.

Ha a vonatkozószó főnév, akkor az attractio során gyakran elveszíti névelőjét, és a
mellékmondat végére kerül:
OÏc áÿra å KÜroc âjèlontac kinduneÔein, toÔtouc kaÈ Łrqontac âpoÐei
ľc katestrèfeto qÿrac.

Kyros akikről látta, hogy önként
vállalják a veszélyt, azokat annak a
területnek, amit meghódított, akár
a parancsnokaivá is kinevezte.
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II. Fordítsa görögre az alábbi mondatokat!
1. Amint észrevette, hogy Kyros elesett, elmenekült a teljes sereggel együtt, amelynek
a parancsnoka volt <vezetett>. 2. Hiszen jól tudjátok, hogy a szabadságot választanám
cserébe mindazért, amim van, sőt még sokkal többért is. 3. A hadtápot jobb volt arról a piacról beszerezni <venni>, amit a helybeliek tartottak. 4. Minthogy csaknem
egész Hellás összesereglett és felsorakozva állt (a csatatéren), kivétel nélkül mindenki azt
gondolta <senki nem volt, aki nem>, ha ütközet lesz, a győztesek uralkodni fognak, a
vesztesek pedig alávetettek lesznek. 5. Volt ott még más hatezer lovas, akiket Artagersés
irányított. 6. A falu fölött volt egy domb, amire a király kísérete visszavonult. 7. Tissaphernés amire megesküdött, rögtön meghazudtolta. 8. Ezektől a bajoktól kivétel nélkül
mindenki <senki, aki nem> mentes lesz, (ha) megszívleli (azt), amit én tanácsolok. 9.
Én legalábbis (abból), amit hallok úgy ítélem meg, hogy senki (mást) nem vett körül
több (ember) szeretete. 10. Kyros azt ígéri, hogy annak, amit korábban kaptak, a másfélszeresét fogja mindekinek adni, közkatonának havonta egy dareikos helyett három
féldareikost. 11. (Mivel) ilyen helyzetben vagyunk, tanácsot kérünk tőled, hogy mit
kell tenni azokkal kapcsolatban, amikről beszélsz. 12. Legyetek hát méltók a szabadságra, ami a tiétek, és amiért én boldognak tartalak benneteket. 13. Kyrosnak volt ott
egy palotája és egy nagy vadasparkja teli vadakkal, amikre lóhátról <ő> szokott vadászni,
amikor (csak) magát és a lovait edzeni akarta. 14. De hiszen az, amit te mondasz, véleményem szerint igazán csekély(ség). 15. Az istenekre, adj nekünk tanácsot, ami (csak)
szerinted a legjobb és leghelyesebb! 16. Tudom az (utat), amerre mennek. 17. Tissaphernés nagy sereget kért <küldetett érte> a nagykirálytól annak kiegészítésére <ahhoz>,
ami korábban volt neki. 18. Azoknak a városoknak, amelyekbe be kellett vonulnia,
megüzente, hogy biztosítsanak piacot. 19. Miután átkelt a Helléspontoson, ugyanazokon a népeken át vezetett az útja, amelyeken a perzsa is (vonult) mérhetetlen seregével.
20. Az utat, amit a barbár egy év alatt tett meg, Agésilaos kevesebb, mint egy hónap
alatt leküzdötte.
III. Fordítsa szabatos magyar nyelvre az alábbi hely- és időhatározói mellékmondatokat, amelyek általánosságban a vonatkozó mellékmondatok közé is sorolhatók!
1. TarsoÐ, tĺc KilikÐac pìlic megĹlh kaÈ eÎdaÐmwn, oÝ łn tĂ Suennèsioc basÐleia
toÜ KilÐkwn basilèwc.
2. >EĂn dà mŸ tä plĺjoc, Ćll+, źsper ípou æligarqÐa âstÐn, ælÐgoi suneljìntec grĹywsin í ti qrŸ poieØn, taÜta tÐ âsti?
3. KaÈ âpeÈ âgènonto âpÈ tĺc korufĺc toÜ mastoÜ Ćf+oÝ XenofÀn katèbainen, âkulÐndoun pètrouc.
4. ŮEnja dà tä pÜr âkaÐeto, diathkomènhc tĺc qiìnoc bìjroi âgènonto megĹloi êste
âpÈ tä dĹpedon; oÝ dŸ parĺn metreØn tä bĹjoc tĺc qiìnoc.
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5. >EdÐdaxen aÎtoÌc Ź ĆnĹgkh kataskhnĺsai oÝ prÀton eÚdon kÿmhn kaÈ mŸ poreÔesjai êti maqomènouc.
6. >All+oÎ pollaÈ Źmèrai Ćf+oÝ ĆntitaxĹmenoi toÔtoic toØc âkeÐnwn âkgìnoic pollaplasÐouc ÍmÀn aÎtÀn ânikŘte sÌn toØc jeoØc.

IV. Oldja föl az attractiót, majd fordítsa szabatos magyar nyelvre az alábbi mondatokat!
1. Pèpeismai gĂr âx Án parřn kaÈ ĆkoÔwn sÔnoida, tĂ pleÐw tÀn pragmĹtwn ŹmŘc
âkpefeugènai tÄ mŸ boÔlesjai tĂ dèonta poieØn č tÄ mŸ suniènai.
2. Dèdoik+, Â Łndrec >AjhnaØoi, mŸ Ľpanta präc ŹdonŸn zhtoÜntec pollĂ kaÈ qalepĂ
Án oÎk âboulìmej+Õsteron eÊc ĆnĹgkhn êljwmen poieØn.
3. >EpeidŸ dà KÜroc âkĹlei, labřn ÍmŘc âporeuìmhn, Ñna eÒ ti dèoito šfeloÐhn aÎtän
Ćnj+Án eÞ êpajon Íp+âkeÐnou.
4. OÎ mŸn oÎd+âkeØnì g+ÍmŘc ĆgnoeØn deØ, Â Łndrec >AjhnaØoi, íti yăfism+oÎdenäc Łxiìn âstin, Ńn mŸ prosgènhtai tä poieØn âjèlein tĹ ge dìxanta projÔmwc. eÊ gĂr aÎtĹrkh
tĂ yhfÐsmat+łn č ÍmŘc ĆnagkĹzein Č prosăkei prĹttein č perÈ Án grafeÐh diaprĹxasjai, oÖt+Ńn ÍmeØc pollĂ yhfizìmenoi mikrĹ, mŘllon d+oÎdàn âprĹttete toÔtwn, oÖte
FÐlippoc tosoÜton ÍbrÐkei qrìnon; pĹlai gĂr Ńn eÑnekĹ ge yhfismĹtwn âdedÿkei dÐkhn.
5. Pìj+Č deØ prĹxet+, eÊ mŸ nÜn?
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19 Vonatkozó mellékmondatok II.
Okhatározó, célhatározó, következményes és feltételes értelmű mellékmondatok
I. Fordítsa szabatos magyar nyelvre Xenophón Kyros neveltetése című művének
alábbi részletét! Kyros a hű Pantheiát igyekszik megvigasztalni, aki a csatában elesett
Abradatas holtteste mellett térdel.
ŮEpeita d+, êfh, Òsji íti oÎdà tĂ Łlla Łtimoc êstai, ĆllĂ kaÈ tä mnĺma polloÈ qÿsousin ĆxÐwc ŹmÀn kaÈ âpisfagăsetai aÎtÄ ísa eÊkäc ĆndrÈ ĆgajÄ. kaÈ sÌ d+, êfh, oÎk
êrhmoc êsù, Ćll+âgÿ se kaÈ swfrosÔnhc éneka kaÈ pĹshc Ćretĺc kaÈ tŠlla timăsw kaÈ
sustăsw ístic ĆpokomieØ se ípoi Ńn aÎtŸ âjèlùc; mìnon, êfh, dălwson präc âmà präc
íntina qrďzeic komisjĺnai. kaÈ Ź PĹnjeia eÚpen; >AllĂ jĹrrei, êfh, Â KÜre, oÎ mă se
krÔyw präc íntina boÔlomai Ćfikèsjai. å màn dŸ taÜt+eÊpřn Ćpďei, katoiktÐrwn tăn te
gunaØka oÑou Ćndräc stèroito kaÈ tän Łndra oÑan gunaØka katalipřn oÎkèt+îyoito. Ź
dà gunŸ . . . sfĹttei áautŸn kaÈ âpijeØsa âpÈ tĂ stèrna toÜ Ćndräc tŸn áautĺc kefalŸn
Ćpèjnùsken.

Azok a vonatkozó mellékmondatok, amelyek okhatározó, illetve következményes értelemmel rendelkeznek, semmiben sem különböznek a kijelentő értelmű vonatkozó
mellékmondatoktól. Tagadásuk is oÎ - val történik. Felismerésük a szövegkörnyezet, az írói szándék pontos megértésétől függ.
ŮEoiken, êfh, Â <Ièrwn, mèga ti eÚnai Ź timă, ľc æregìmenoi oÉ Łnjrwpoi pĹnta màn pìnon ÍpodÔontai, pĹnta dà kÐndunon Ípomènousi.

Alighanem, Hierón, mondta, a hatalom valami nagy dolog, mert az
emberek, ha erre törekednek, minden megpróbáltatást vállalnak, és
minden veszéllyel szembenéznek.

A célhatározó értelmű vonatkozó mellékmondatokban is indicativus áll, de jobbára
futurumban (cf.: célhatározói mellékmondatok). Tagadása mă -vel történik.
SumbouleÔw Źgemìna aÊteØn KÜron
ístic diĂ tĺc qÿrac ĆpĹxei.

Azt javaslom, kérjünk vezetőt Kyrostól, hogy átvezessen a területen.

A feltételes értelmű vonatkozói mellékmondatokban a feltételes periódus különböző
casusai vannak jelen. Leggyakrabban casus iterativusszal találkozunk, mind az általános
érvényű jelen, mind pedig a múlt idő tekintetében. A casusok felismerése a íc, ístic =
eÒ tic megfeleltetésen múlik. Tagadása mă -vel történik.
OÎdenÈ fasi polèmioi ąkein, ístic
mŸ polèmou ârŤ.
<UmØn êxestin poreÔesjai ípù Ńn
élhsje kaÈ katĂ gĺn kaÈ katĂ jĹlattan.

Azt mondják, ha valaki nem szereti
a háborút, arra nem jön ellenség.
Lehetőségetek van oda menni,
ahová éppen kívántok, szárazföldön is és tengeren is.

II. Fordítsa az alábbi mondatokat görögre!
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1. Ezek mind törvények, (mert) ezeket a nép összegyülekezve megvitatta <kivizsgálva> és írásba foglalta, meghatározva azt, amit szabad tenni és azt, amit nem. 2.
Agésilaos, ha valahol <ahol csak> úgy gondolta, hogy hazájának fog valamilyen szolgálatot tenni, nem adta fel a küszködést, nem hátrált meg a veszélyek elől, nem kímélte a
pénzt, nem hivatkozott sem a test(i fáradtság)ra, sem az öregségre. 3. Benneteket foglak
tehát választani, és veletek szenvedem el, amit csak el kell (szenvedni). 4. Véleményem
szerint minden ember úgy tartja, hogy akitől az ember ajándékot kap, iránta jószándékkal kell lenni(e). 5. Szemei tágra nyíltak <voltak>, ruhája pedig (olyan volt), amiből
leginkább villanhat ki <átsejlik> érett szépsége. 6. Ha valaki történetesen nem tudott
úszni, megfulladt. 7. Ha az ember valamit nem tud, hogyan lehetne abban bölcs? 8.
Bármerre járunk, elfoglaljuk a vidéket. 9. Azt mondogatta, hogy a daimonion előre jelzi
neki azt is, amit kell, és azt is, amit nem kell tenni. 10. Kényszeríteni fog, hogy azt tegyük, ami csak tetszik neki. 11. Bármit tegyél is, azzal a lehető legnagyobb igyekezettel
kell törődni. 12. Közületek is mondja meg mindenki, ha van valami hasznos (tanácsa).
13. Bármilyenek is a zablák, legyenek hajlékonyak. A ló ugyanis a merevet, ahogyan éppen megragadja, teljes egészében a pofájához szorítja <bírja>, ahogy a bot (esetében) is,
bárhonnan ragadja meg az ember, az egészet emeli fel. 14. Ha tanácsot adnál nekem,
hogy milyen tevékenységgel gyarapíthatnám a házamat, nem hiszem, hogy ezek, akiket
te úrnőknek nevezel, megakadályoznának ebben. Rajta hát, bátran adj tanácsot, ha van
valami jó (javaslatod). 15. Ha valakiről látta, hogy igazságos úton-módon ügyes gazda,
megszervezi a területet, amit irányít, és jövedelmet termel, általában senkitől nem vonta
(ezt) meg, sőt örökösen gyarapította (birtokait). 16. Kyros sokat ér, ha valakinek a
barátja, de a legsúlyosabb ellenség, ha valakivel szemben áll, (olyan) gyalogsága, lovassága és haditengerészete van, amit mindannyian egyformán látunk és ismerünk. 17.
Kyros tartományában <megvalósult az>, ha nem követett el jogsértést, félelem nélkül
utazhatott hellén és barbár egyaránt (oda), ahová csak akart, magával víve azt, ami éppen kedvére való volt. 18. Hát nem tartanál el akár egy embert is, ha ez a valaki akarná
is és képes is lenne arra, hogy távol tartsa tőled azokat, akik megpróbálnak igazságtalanságot elkövetni ellened? 19. Ha valaki tehát közületek szakértő gazda, vagy belevaló
népvezér, vagy hozzáértő hadúr akar lenni, vagy hasonló akar lenni Akhilleushoz, vagy
Aiashoz, vagy Nestorhoz, vagy Odysseushoz, az az én kedvem keresse. Mert én mindezt tudom. 20. Azokat a bölcselőket, akik ugyanígy pénzért árulják a bölcsességet az
erre igényt tartóknak, éppen úgy hímringyóknak hívják, az azonban, aki fölismeri valakiről, hogy tehetséges, és megtanítva arra, ami jó csak van benne <bír> a barátjává teszi,
erről úgy tartjuk, hogy azt teszi, ami egy derék polgárhoz illik.
III. Egészítse ki az alábbi mondatokat a megfelelő vonatkozó névmásokkal és névmási határozószókkal!
1. >Egř sÌn ÍmØn éyomai kaÈ . . . Ńn dèù peÐsomai. nomÐzw gĂr ÍmŘc âmoÈ eÚnai
kaÈ patrÐda kaÈ fÐlouc kaÈ summĹqouc, kaÈ sÌn ÍmØn màn Ńn oÚmai eÚnai tÐmioc . . . Ńn
Â, ÍmÀn dà êrhmoc żn oÎk Ńn Ékanäc oÚmai eÚnai oÖt+Ńn fÐlon šfelĺsai oÖt+Ńn âqjrän
Ćlèxasjai. śc âmoÜ oÞn Êìntoc . . . Ńn kaÈ ÍmeØc oÕtw tŸn gnÿmhn êqete.
2. Tň dà ÍsteraÐø Łneu Źgemìnoc âporeÔonto; maqìmenoi d+oÉ polèmioi kaÈ . . . eÒh
stenän qwrÐon prokatalambĹnontec âkÿluon tĂc parìdouc.
3. Tä dà . . . Ńn ârŤ tic toÔtú ądesjai Ćniwmènú kaÈ filoÜnta miseØsjai kaÈ Ľpte-
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sjai Ćqjomènou, pÀc oÎqÈ toÜto ćdh dusqeràc tä pĹjhma kaÈ oÊktrìn?
4. Mèmnhmai gĹr, êfh, ĆkoÔsac potè sou íti eÊkìtwc Ńn kaÈ parĂ jeÀn praktikÿteroc eÒh źsper kaÈ par+Ćnjrÿpwn . . . mŸ åpìte ân Ćpìroic eÒh, tìte kolakeÔoi, Ćll+
íte tĂ Łrista prĹttoi, tìte mĹlista tÀn jeÀn memnňto.
5. <Wc dà sunelìnti eÊpeØn, . . . eÖpouc màn eÒh, prŤoc dè, ĆrkoÔntwc dà podÿkhc, âjèloi dà kaÈ dÔnaito pìnouc Ípofèrein, peÐjoito dà mĹlista, oÝtoc Ńn eÊkìtwc Ćlupìtatìc
t+eÒh kaÈ swthriÿtatoc tÄ ĆnabĹtù ân toØc polemikoØc.
6. PloØa d+ÍmØn pĹrestin, źste . . . Ńn boÔlhsje âxaÐfnhc Ńn âpipèsoite.
7. EÊpè moi, pìterĹ soi dokoÜsin oÉ sofoÐ, . . . âpÐstantai, taÜta sofoÈ eÚnai, č eÊsÐ
tinec . . . mŸ âpÐstantai sofoÐ?
8. . . . màn gĂr å Ñppoc Ćnagkazìmenoc poieØ, źsper kaÈ SÐmwn lègei, oÖt+âpÐstatai
oÖte kalĹ âstin oÎdàn mŘllon č eÒ tic ærqhstŸn mastigÀn kaÈ kentrÐzwn ûujmÐzoi.
9. PĹnta . . . Ńn tä kratoÜn tĺc pìlewc bouleusĹmenon, . . . qrŸ poieØn, grĹyù,
nìmoc kaleØtai. KŃn tÔrannoc oÞn kratÀn tĺc pìlewc grĹyù toØc polÐtaic . . . qrŸ
poieØn, kaÈ taÜta nìmoc âstÐ; KaÈ . . . tÔrannoc Łrqwn, grĹfei, kaÈ taÜta nìmoc kaleØtai.
10. KaÈ gĂr dŸ oÉ màn Łlloi teqnØtai ĆpokrÔptontaÐ pwc tĂ âpikairiÿtata . . . ékastoc êqei tèqnhc, tÀn dà gewrgÀn å kĹllista màn futeÔwn mĹlist+Ńn ądoito, eÒ tic
aÎtän jeÄto, å kĹllista dà speÐrwn śsaÔtwc; . . . dà êroio tÀn kalÀc pepoihmènwn,
oÎdàn . . . Łn se ĆpokrÔyaito ípwc âpoÐhsen. oÕtw kaÈ tĂ ćjh, Â Sÿkratec, êfh,
gennaiotĹtouc toÌc aÎtň sunìntac Ź gewrgÐa êoike parèqesjai.
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20 Függő beszéd (oratio obliqua)
Egyenes beszéd függő helyzetbe kerülése után a főmondatok sajátosságuknak megfelelően a kijelentő, fölszólító, illetve kérdő alanyi és tárgyi mellékmondatok igemódjait
vagy szerkezetét mutatják (cf.: kijelentő és kérdő alanyi és tárgyi mellékmondatok).
Megjegyzendő, hogy a fölszólítást, parancsot, vagy óhajt tartalmazó kívánó mondatok
állítmánya mindig infinitivusba kerül. Egyenes beszéd függő helyzetbe kerülése után
a mellékmondatok megtarthatják igemódjukat, de a függő beszédet ‘keretező’ mondat
praeterituma után e mellékmondatok indicativusai és a coniunctivusai az Łn elhagyásával optativus obliquusba is kerülhetnek (kivéve a praeteritumi alakok, így az irreális
alakok is). Az egyenes beszéd személy, idő- és helyviszonyai a megváltozott szövegkörnyezethez igazodnak.
Amikor pedig stratégos volt
CtrathgÀn dà
Anytos azt mondta, hogy nem
ŮAnutoc oÎk êfh
kell,
qrĺnai
hogy ezt tegyék
poieØn aÎtoÌc taÜta,
azzal érvelt, hogy
lègwn íti
még nincsenek abban a helyzetben,
oÖpw oÕtw diakèointo,
hogy bosszút álljanak egyes ellenségeiken,
źste timwreØsjaÐ tinac tÀn âqjrÀn,
hanem most nyugton kell maradniuk,
ĆllĂ nÜn màn deØn aÎtoÌc ŹsuqÐan êqein;
ha pedig egyszer hazatérnek,
eÊ dè pote oÒkade katèljoien,
akkor majd bosszút fognak állni
tìte kaÈ timwrăsointo toÌc ĆdikoÜntac.
a törvénytiprókon.

I. Tegye az alábbi idézeteket függő beszédbe!
1. Jhramènhc eÚpen;
oÎdèn moi mèlei toÜ Ímetèrou jorÔbou, âpeidŸ polloÌc màn >AjhnaÐwn oÚda toÌc tĂ ímoia
prĹttontac âmoÐ, dokoÜnta dà LusĹndrú kaÈ LakedaimonÐoic lègw.
met+âkeØnon dà LÔsandroc ĆnastĂc Łlla te pollĂ eÚpe kaÐ;
paraspìndouc ÍmŘc êqw,
(eÚpe) kaÈ;
oÎ perÈ politeÐac ÍmØn êstai ĆllĂ perÈ swthrÐac, eÊ mŸ poiăsej+Č Jhramènhc keleÔei.
2. KÐmwnoc eÊpìntoc;
foboÜmai mŸ dikaiologoÔmenoc perigènhtai ŹmÀn å FÐlippoc,
Dhmosjènhc âphggèlleto;
phgĂc dŸ lìgwn êqw Ćfjìnouc,
kaÈ êfh;
perÈ tÀn dikaÐwn tÀn Ípàr >Amfipìlewc kaÈ tĺc Ćrqĺc toÜ polèmou toiaÜta ârÀ źste
ĆporrĹyw tä FilÐppou stìma ålosqoÐnú Ćbrìqú, kaÈ peÐsw >AjhnaÐouc màn katadèxasjai Lewsjènhn, FÐlippon d+>AjhnaÐoic >AmfÐpolin ĆpodoÜnai.
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3. >En dà taÔtù tň âkklhsÐø Kritìbouloc å Lamyakhnäc eÚpe pareljřn;
êpemye màn âmà Kersoblèpthc, ĆxioØ dà ĆpodoÜnai toÌc írkouc toØc FilÐppou prèsbesi,
kaÈ sunanagrafĺnai Kersoblèpthn ân toØc Ímetèroic summĹqoic.
ĆnastĂc âk tÀn proèdrwn Dhmosjènhc êfh;
tä yăfisma oÎk âpiyhfiÀ, oÎdà lÔsw tŸn präc FÐlippon eÊrănhn, oÎdà gignÿskw tÀn
summĹqwn toÌc źsper sunefaptomènouc toØc spèndousi tÀn ÉerÀn; Ćpedìjh gĂr perÈ
toÔtwn átèran âkklhsÐan.
4. >AnÐstatai teleutaØoc Dhmosjènhc, kaÈ terateusĹmenoc, źsper eÒwje, tÄ sqămati
kaÈ trÐyac tŸn kefalăn, årÀn âpishmainìmenon tän dĺmon kaÈ dedegmènon toÌc par+âmoÜ
(AÊsqÐnhc) lìgouc, êfh;
Ćmfotèrwn jaumĹzw, kaÈ tÀn Ćkouìntwn kaÈ tÀn presbeusĹntwn, ítan parèntec tän
qrìnon, oÉ màn tän toÜ bouleÔsasjai, oÉ dà tän toÜ sumbouleÔein, ĆpodiatrÐbwsi tŸn Íperìrion laliĂn ĆgapÀntec ân toØc oÊkeÐoic prĹgmasin; oÎdàn gĂr âstÈ ûŤon č presbeÐan
ĆpaggeØlai.
5. >Etìlmhse dà Dhmosjènhc eÊpeØn;
sÌ (AÊsqÐnhc) toØc seautoÜ lìgoic peripÐpteic.
FhsÈ gĹr;
aÎtäc eÚpec Â AÊsqÐnh, ít+êkrinec TÐmarqon;
pĹntec kat+aÎtoÜ (TÐmarqoc) tŸn tĺc porneÐac fămhn pareilăfasi, åd+<HsÐodoc poihtŸc
Ćgajäc żn lègei;
fămh d+oÖtic pĹmpan Ćpìllutai, ąntina laoÈ
polloÈ fhmÐxwsi; jeìc nu tÐc âsti kaÈ aÎtă,
Ź d+aÎtŸ taÔth ąkei nÜn jeäc soÜ kathgoroÜsa; pĹntec gĂr lègousi;
qrămata êqei AÊsqÐnhc parĂ FilÐppou.

II. Tegye az áruló Orontas és Kyros Xenophón által leírt beszélgetését egyenes beszédbe! A szereplők természetesen tegeződnek. A gondolatjelek között olvasható beszúrás a szövegösszefüggés megértését segíti, az átalakítás során eltűnik.
<O KÜroc Žrÿta >Orìnta, eÊ eÒh í ti âkeØnon ŽdÐkhse. ĆpekrÐnato íti oÖ. pĹlin dà å
KÜroc Žrÿta, oÎkoÜn Õsteron, śc aÎtäc âkeØnoc åmologeØ, oÎdàn Íp+aÎtoÜ ĆdikoÔmenoc
ĆpostĂc eÊc MusoÌc kakÀc âpoÐei tŸn qÿran aÎtoÜ í ti âdÔnato. êfh >Orìntac. OÎkoÜn,
êfh å KÜroc, åpìt+aÞ êgnw tŸn áautoÜ dÔnamin, âljřn âpÈ tän tĺc >Artèmidoc bwmän metamèlein te aÍtÄ êfh kaÈ peÐsac aÎtän pistĂ pĹlin êdwke aÎtÄ kaÈ êlabe par+aÎtoÜ.
kaÈ taÜj+śmolìgei >Orìntac. TÐ oÞn, êfh å KÜroc, ĆdikhjeÈc Íp+aÎtoÜ tìte tä trÐton
âpibouleÔwn aÎtÄ faneräc gègone. eÊpìntoc dà toÜ >Orìnta íti oÎdàn ĆdikhjeÐc, Žrÿthsen å KÜroc aÎtìn eÊ oÞn åmologoØ perÈ aÎtän Łdikoc gegenĺsjai. ßH gĂr ĆnĹgkhn
eÚnai êfh >Orìntac. âk toÔtou pĹlin Žrÿthsen å KÜroc, êti oÞn Ńn gènoito tÄ ĆdelfÄ
aÎtoÜ polèmioc, aÎtÄ dà fÐloc kaÈ pistìc. å dà ĆpekrÐnato íti oÎd+eÊ genoÐto aÎtÄ g+
Łn pote êti dìxai. präc taÜta KÜroc eÚpe toØc paroÜsin, íti å màn ĆnŸr toiaÜta màn pepoÐhke, toiaÜta dà lègei; aÎtÀn dà prÀton ŕ âkèleue ŕ Klèarqon Ćpofănasjai gnÿmhn
í ti âkeÐnú dokeØ.
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III. A makedón Alexandros, Amyntas fia, a nagykirály fővezérének, Mardoniosnak
követeként érkezett Athénba. Feladata az lett volna, hogy rávegye az athéniakat, kössenek szövetséget a perzsákkal. Hérodotos ión nyelvjárásban írt beszámolója a következő
egymásba fonódó egyenes beszédeket, idézeteket tartalmazza:
1. Alexandros beszél az athéniakhoz
2. Mardonios beszél Alexandroshoz
3. Xerxés (levele) beszél Mardonioshoz
4. Mardonios beszél Alexandroshoz
5. Mardonios (Alexandros közvetítését kikapcsolva) beszél az athéniakhoz
6. Alexandros beszél az athéniakhoz
6a. Hérodotos közbeékelt megjegyzése
6. Alexandros beszél az athéniakhoz.
Tegye az ión szöveg vonatkozó részeit attikai függő beszédbe az összes lehetséges változat megjelölésével! Gondolatjelek között vannak a szövegösszefüggés könnyebb megértése végett az eredeti szövegbe szúrt kiegészítések.
1. <Wc dà ĆpÐketo >Alèxandroc å >AmÔntew âc tĂc >Ajănac ĆpopemfjeÈc Ípä MardonÐou, êlege tĹde;
ŮAndrec >AjhnaØoi, Mardìnioc tĹde lègei;
2. >EmoÈ ĆggelÐh ąkei parĂ basilèoc lègousa Áde;
3. >AjhnaÐoisi tĂc ĄmartĹdac tĂc âc âmà âx âkeÐnwn genomènac pĹsac metÐhmi. NÜn
te Áde, Mardìnie, ŕ prolègw ŕ, poÐee; toÜto màn tŸn gĺn sfi Ćpìdoc, toÜto dà Łllhn
präc taÔtù álèsjwn aÎtoÐ, ąntina Ńn âjèlwsi, âìntec aÎtìnomoi; ÉrĹ te pĹnta sfi, čn dŸ
boÔlwntaÐ ge âmoÈ åmologèein, Ćnìrjwson, ísa âgř ânèprhsa.
4. ŕ ToÔtoisi dà präc êpesi prosèjhke Mardìnioc; – ToÔtwn dà Ćpigmènwn ĆnagkaÐwc
êqei moi poièein taÜta,
5. čn mŸ tä Ímèteron ĆntÐon gènhtai. Lègw dà ÍmØn tĹde. NÜn tÐ maÐnesje pìlemon
basilèð Ćeirìmenoi; OÖte gĂr Ńn ÍperbĹloisje oÖte oÙoÐ tè âste Ćntèqein tän pĹnta qrìnon. EÒdete màn gĂr tĺc Xèrxew strathlasÐhc tä plĺjoc kaÈ tĂ êrga, punjĹnesje dà
kaÈ tŸn nÜn par+âmoÈ âoÜsan dÔnamin, źste kaÈ čn Źmèac ÍperbĹlhsje kaÈ nikăshte, toÜ
per ÍmØn oÎdemÐa âlpÈc eÒ per eÞ fronèete, Łllh parèstai pollaplhsÐh. MŸ Ân boÔlesje parisoÔmenoi basilèð stèresjai màn tĺc qÿrhc, jèein dà aÊeÈ perÈ Ímèwn aÎtÀn, ĆllĂ
katalÔsasje; parèqei dà ÍmØn kĹllista katalÔsasjai, basilèoc taÔtù årmhmènou.
ŕ kaÈ âkèleue ŕ
ŮEste âleÔjeroi, ŹmØn åmaiqmÐhn sunjèmenoi Łneu te dìlou kaÈ ĆpĹthc.
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6. ŕ metĂ dà taÜta >Alèxandroc prosèjhke ŕ
Mardìnioc màn taÜta, Â >AjhnaØoi, âneteÐlatì moi eÊpeØn präc Ímèac. >Egř dà perÈ
màn eÎnoÐhc tĺc präc Ímèac âx âmèo âoÔshc oÎdàn lèxw oÎ gĂr Ńn nÜn prÀton âkmĹjoite,
prosqrhÐzw dà Ímèwn peÐjesjai MardonÐú. >Enorèw gĂr ÍmØn oÎk oÑoisÐ te âsomènoisi
tän pĹnta qrìnon polemèein Xèrxù eÊ gĂr ânÿrwn toÜto ân ÍmØn, oÎk Łn kote âc Ímèac
łljon êqwn lìgouc toÔsde; kaÈ gĂr dÔnamic Ípàr Łnjrwpon Ź basilèoc âstÈ kaÈ qeÈr
Ípermăkhc. ÇHn Ân mŸ aÎtÐka åmologăshte,
6a. megĹla proteinìntwn âp+oÙsi åmologèein âjèlousi,
6. deimaÐnw Ípàr Ímèwn ân trÐbú te mĹlista oÊkhmènwn tÀn summĹqwn pĹntwn aÊeÐ
te fjeiromènwn moÔnwn, âxaÐretìn ti metaÐqmion tŸn gĺn âkthmènwn.
ŕ kaÈ âkèleue ŕ >AllĂ peÐjesje; polloÜ gĂr ÍmØn Łxia taÜta, eÊ basileÔc ge å mègac
moÔnoisi ÍmØn <Ellănwn tĂc ĄmartĹdac ĆpieÈc âjèlei fÐloc genèsjai.
>Alèxandroc màn taÜta êlexe.
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Válassza ki a helyes megoldást!
1. OÉ màn sofoÈ eÞ prĹttousi, ... kakoÈ oÖ.
A : oÉ B : oË C : oÉ dà D : oË gĂr
2. <H penÐa ... tèqnac âgeÐrei.
A : Ź B : tĺc C : tĂc

D : Čc

3. <Rÿmh ... gnÿmhc nÐkhn oÎ fèrei.
A : metĂ B : Łneu C : sÌn

D : Ñna

4. OÉ ânjĹde oÎ peÐjontai ...
A : âmè B : soÜ C : ÍmeØc

D : ŹmØn

5. Nekräc ... dĹknei.
A : mŸ B : oÎ

D : pollĹkic

C : nekrän

6. OÉ Milăsioi diafèrousi ...
A : oÉ sofoÐ B : pwc

C : tŸn sofÐan

7. ... êqomen oÖte ípla oÖte Ñppouc.
A : OÎ gĹr B : OÎk C : MŸ

D : filosofÀ

D : Măte

8. TĂc MoÐrac oÎk ... âkfeÔgein.
A : êstin B : âstÈn C : eÊsÈn

D : eÚsin

9. OÉ Ípàr tĺc patrÐdoc tejnhkìtec ŁxioÐ eÊsi ...
A : tĺc timĺc B : tň pìlei C : filìpolic

D : filopolÐtac

10. <O strathgìc, ... peijìmeja, tolmhräc âstÐn.
A : ç B : ÍmeØc C : tÄ D : Å
11. ... paØdec oÉ gèrontec.
A : ŞApax B : TrÐtoi

C : DÈc

D : ŞEx

12. PloÔsioi âgènonto ... yeÔdesjai.
A : tä B : oÎ C : tÄ D : oÉ
13. TĂc melÐttac ... tŸn filergÐan jaumĹzomen.
A : âpÈ B : éneka C : diĂ D : qĹrin
14. ... bèlh âblăjh Ípä tÀn barbĹrwn.
A : PollĂ B : Pìleic C : MegĹlh
15. ToÜton tän polÐthn ... İroÜnto.
A : strathgÄ B : strathgän
16. ToØc paisÈ swfrosÔnh ...
A : prosăkein B : prèpei

19. ... pisteÔete tň tÔqù.
A : MhdeÈc B : MŸ

C : Łrqonti

C : prosăkete

17. OÉ >AjhnaØoi ... ŽdÐkhsan.
A : ÍmØn B : tän CwkrĹthn
18. DÀra jeoÌc ...
A : peÐjei B : peÐjousin

D : <H dà

D : prèpomen

C : pollÀn

C : âpeÐjonto

C : OÎdèna

D : taqèwc

D : se
D : peÐjesje

D : OÎdenäc

20. ... oÒù šfelăsein toÌc dikaÐouc ân tÄ polèmú?
A : OÉ jeoÈ B : ToÌc jeoÌc C : TÀn jeÀn

D : ToØc jeoØc
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21. AÉ ŹdonaÈ pollĹkic ... phgaÈ lupÀn.
A : eÊsÈ B : eÚsi C : ősan D : âstÈ
22. ToÜton tän kăruka nÐkhn ... âlpÐzomen.
A : Ćggèllei B : Ćggèllein C : ĆggeleØn
23. ... ÍgieÐac Łbioc bÐoc.
A : Mèqri B : QwrÈc

C : ŮExw

D : Ćggèllousan

D : MetaxÌ

24. EÊkìtwc tŸn eÊrănhn ... prokrÐnomen.
A : tĂc mĹqac B : taØc mĹqaic C : toÜ polèmou
25. >Apèjanon ân tň mĹqù ægdoăkonta ...
A : Éppèa B : stratiÿthc C : åplØtai

D : tÄ polèmú

D : polèmia

26. Tä ... lègein qalepìn âstin.
A : kaläc B : eÞ C : kĹlloc

D : kaleØn

27. TŸn filÐan mŸ lÜe, ... fÔlatte.
A : kaÈper B : íte C : ĆllĂ

D : ípla

28. ... peiratŸs ĆpĹgei tän Ñppon.
A : <H B : Tĺc C : <O D : TÐc
29. TaÜta ... êfugon.
A : Łkwn B : ĆkoÔontoc

C : årÿshc

30. TĂ dÀrĹ ... ân tň oÊkÐø.
A : êsti B : âstin C : êstin

D : ĆkoÔsantec

D : eÚsin

31. <H màn deilÐa ... fèrei, Ź dà ĆndreÐa nÐkhn.
A : ćrqjhn B : ľtton C : ľttan D : łsan
32. OÉ ... âpijèmenoi áĹlwsan.
A : ŹmŘc B : soÜ C : ÍmØn

D : áautän

33. TĂ ĆndrĹpoda oÎk Ćnamènei ... tň ĆgorŤ.
A : Ćpä B : ân C : ĆnĂ D : diĂ
34. OÉ peltastaÈ Ćpèjanon ...
A : toØc bèlesin B : balÀn

C : beltÐwn

35. MetĂ dà toÜto fÐloc łn ...
A : aÎtă B : aÎtÄ C : toÜton

D : toÜ bèlouc

D : âkeØno

36. TÀn ... >ArtemisÐa gnÿmù kaÈ sofÐø diafèrei.
A : basilèwn B : basileiÀn C : basÐleia

D : basÐlissa

37. QeÈr .... nÐptei, dĹktuloi dà daktÔlouc.
A : qreÐa B : qersÈn C : qeØra D : qeØrec
38. >Elèfanta ... muÐac poieØc.
A : âk B : plăn C : éx

D : tĂc

39. <O lÔkoc taØc ... âpibouleÔei.
A : aÊgÈc B : aÊgÈ C : ĆxÐaic

D : aÊxÈn

40. ... Łdikoi âgènonto, źste polÐtac Ćpèkteinan ĆkrÐtouc.
A : ŞOpwc B : OÕtwc C : OË dà D : ŞWsper
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41. ŞEllhnec ... paØdec, gèrwn dà ŞEllhn oÎk êstin.
A : oÖpote B : eÒje C : ĆeÈ D : oÖtoi
42. >En polèmú ... ênesti dÈc ĄmarteØn.
A : oÎk B : oÎq C : oÎdàn D : oÎdenÈ
43. OÉ oÒkoi meÐnantec ... toÌc misjofìrouc toÌc Ćpä tÀn năswn Ćfikomènouc.
A : Ñhsi B : Òsasi C : oÚden D : eÚdon
44. ... qelidřn êar oÎ poieØ.
A : EÙc B : MÐa C : EÊc

D : TÀn

45. ToÜ màn didaskĹlou âstÈ didĹskein, tÀn dà paÐdwn ...
A : foitŘn B : manteÔesjai C : paideÔein D : manjĹnein
46. ... oÉ åplØtai ĆfÐkonto, êmenon ân tÄ stratopèdú.
A : PoØ B : >EpeÈ C : ŞOpwc D : >EĂn
47. ... Ćnjrÿpwn oÎk Ćpojnďskei.
A : MhdeÈc B : TÀn C : <ApĹntwn

D : OÎdeÈc

48. <H màn pìlic ... , oÉ dà polØtai êfeugon.
A : dièfjeiren B : dièfjeiran C : diefjeÐreto
49. ... suqnaÈ glaÜkec łsan.
A : >Ajănaze B : EÊc >Ajănac
50. OÉ Mĺdoi âpèjento ŹmØn ...
A : poreÔein B : poreÔsasin

D : dièfjora

C : >En >Ajănaic
C : poreuomènoic

51. <O NikÐac ... âdÐwken aÎtoÌc.
A : aÖrion B : âqjàc C : ĆrgÔrion

D : >Ajănhjen
D : poreÔesjai

D : pìte

52. >Ex ænÔqwn ... lèonta ênesti majeØn.
A : tĂ B : tän C : tÀn D : én
53. ŮAlloi ... trìpouc âpainoÜsin.
A : oÞc B : poÔc C : Łllouc
54. MŸ trèfe ... âlpÐda.
A : âkeØnon B : kenŸn

D : oÏc

C : âkeØ

D:Â

55. OÉ sÔmmaqoi oÎ ... tÄ strathgÄ Ćpèjanon.
A : peisjhsìmenoi B : pèpeiken C : pèpoija

D : peisjèntec

56. OÖte sumpìsion qwrÈc åmilÐac ... ploÜtoc qwrÈc Ćretĺc ŹdonŸn êqei.
A : oÎdà B : oÝtoi C : oÖte D : oÎqÈ
57. >En tÄ ân ... ÉerÄ kalĂ Ćnajămata łn.
A : DelfÈc B : DelfoØc C : PujoØ

D : Pujwnìjen

58. OÎdàn âfÐlei mŘllon ... klèoc.
A : toÜ B : Ż C : č tä D : _
59. FulĹttesje ... kìlakac.
A : ÍmŘc B : tĺc C : toÌc

D : tĂc

60. ... åplØtai âk PlataiÀn Ćformhjèntec âporeÔjhsan âpÈ toÌc Pèrsac.
A : ŞApax B : Tèttara C : Diakìsiai D : QÐlioi
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61. PaØc màn ... Źdèwc sundiatrÐbei, neanÐac dà neanÐø.
A : paØ B : paisÈ C : pŘsi D : paidÈ
62. PerÈ toÜ ... êlegen.
A : nuktäc B : paideÔein

C : pìlewc

63. ToÔtwn oÕtwc ... âspeÐsanto.
A : êqwn B : êqontec C : âqìntwn
64. Tän poihtŸn ... eÊkĹzomen.
A : ŞOmhron B : tň melÐttù

D : neřc
D : ân taØc spondaØc

C : tÀn tettÐgwn

D : Ćhdřn

65. Tň dwdekĹtù Źmèrø tä strĹteuma ... tň pìlei âstratopedeÔsato.
A : präc B : ĆmfÈ C : prä D : ĆntÈ
66. PollĂ êqei ... kalĹ.
A : kÿneion B : loimäc

C : siwpŸ

67. TŸn sofÐan ... prokrÐnw.
A : dìxan B : tŸn dìxan

D : taraqŸ

C : tĺc dìxhc

D : dìxù

68. DokeØc, êfh, ... NikÐa, eÞ lègein.
A:Å B:Â C:å D:ç
69. ToÜ taxiĹrqou fugìntoc oÉ åplØtai áautoÌc ... parèdosan.
A : basilèac B : toÜ basilèwc C : tÄ basileØ D : basileØc
70. <O Õpnoc ... ímoiìc âstin.
A : kaÈ å jĹnatoc B : jĹnaton

C : toÜ janĹtou

D : tÄ janĹtú

71. <O stratäc nuktäc ĆformhjeÈc präc tŸn pìlin ĆfÐketo prä tĺc ...
A : éwc B : éw C : éú D : âÀ
72. ... dà MoÔsac eÚnai nomÐzousin.
A : TrÐa B : >Ennèa C : >EnneĂc
73. <H mĹqh âpaÔjh ...
A : jèroc B : qeimÀni

D : TrÈc

C : präc tä êar

D : eÎdÐa

74. MÐan oÞn Źmèran oÉ JhbaØoi ... âstratopèdeusan.
A : aÎtäc B : aÎtän C : aÎtoÜ D : aÎtÄ
75. OÉ ... tän basilèa Ćpèjanon Ípä tÀn sunwmotÀn.
A : ĆnĂ B : diĂ C : metĂ D : ĆmfÈ
76. KaÈ toÜto dĺlìn âstin, ... oÎdèn me šfelăsei íde å bwmìc.
A : ç B : toÜto C : íti D : źste
77. Tň ægdìù kaÈ dekĹtù Źmèrø ... tĂc CĹrdeic ĆfÐkonto.
A : präc B : diĂ C : śc D : prä
78. <O nìmoc ... lègetai.
A : tÔrannoc B : tÔrannon

C : turĹnnou

79. OÉ Milăsioi Ípä tÀn PersÀn ... Ćpèjanon.
A : álìntec B : Ąlìntec C : Ąlwsìmenoi

D : turĹnnú
D : aÉrăsontec

80. ... tän poihtŸn âpainÀ, ÍmeØc dà tän ûătora.
A : >Egř B : CÌ C : OÝtoc màn D : >EkeÐnh màn
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81. >Ennèa êth oÉ >AqaioÈ ... tĺc TroÐac âstratopèdeuon.
A : ân B : prä C : ĆnĂ D : metĂ
82. TŸn Ćlăjeian ... tÀn ĆretÀn eÚnai lègousin.
A : phgŸ B : krănù C : ûÐzan D : mĹrtuc
83. <H basÐleia Łrxasa tettarĹkonta ... Ćpèjanen.
A : êti B : êth C : ćjh D : êjwn
84. PloÜc ... oÎk êstin ímoioc.
A : plÄ B : nausÐn C : ploÐú

D : ålkĹsi

85. >Epďnesen toÌc ... fugìntac ân tň mĹqù.
A : _ B : oÎ C : mŸ D : aÎtoÌc
86. Tä keleÔein ... âsti ûŤon toÜ peÐjesjai.
A : polÔc B : pollÀn C : pollÄ
87. NoÜc ... kaÈ noÜc ĆkoÔei.
A : årŤ B : íra C : årŘn

D : polloÜ

D : årÀn

88. <O neanÐac fÐliìc te kaÈ qarÐeic łn, źsj+Ípä pĹntwn ....
A : fileØn B : fileØsjai C : filoÜsin D : filoÜ
89. ... å presbeutŸc ĆfÐketo, Ćpèjane.
A : <Opìtan B : >EpeÈ C : PrÈn Ńn

D : ŞOtan

90. ... , gunaixÈ kìsmon Ź sigŸ fèrei.
A : GunaØka B : GÔnai C : GunaØkac

D : GunaikÐ

91. <O stratäc ... Ípä toÜ Dhmosjènouc.
A : sèswken B : sÿsontoc C : âsÿjh

D : swjăsù

92. <O PeisÐstratoc tÔrannon tÀn >AjhnaÐwn trÈc ... katèsthse.
A : _ B : turannÐda C : áautän D : č ânĹkic
93. OÉ polØtai ... êballon tän ûătora.
A : mĺla B : karpÀn C : lÐjoic
94. OÎk ćljomen śc tÄ basileØ ...
A : jayoÜsai B : katalipeØn
95. OÎ ... , Ćll+âmà diÿkei.
A : sÔ B : sĹ C : sè

D : dìrati

C : polemăsontec

D : să

96. AÉ nĺec êpleusan ... âpÈ toÜ <Ellhspìntou.
A : >Ajănhjen B : >Ajănac C : >Ajănaze
97. <O toxìthc ... mĹqetai.
A : dìrati B : tÄ tìxú

D : Ćggeljènti

C : tÄ dorÈ

D : >Ajănaic

D : qeirÈ

98. OÖte parĂ nekroÜ åmilÐan, ... parĂ filargÔrou qĹrin deØ zhteØn.
A : aÞte B : ĆllĂ C : oÖte D : eÒte
99. OÉ Łggeloi oÉ âk tÀn >AjhnÀn âljìntec ... taÜta toØc LakedaimonÐoic.
A : ćggeilan B : kaÈ lègontec C : gegrammèna D : âreØn
100. <O lÔkoc tŸn ... , oÎ tŸn gnÿmhn ĆllĹttei.
A : jrixÐn B : trÐqa C : triqÐ D : triqìc
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101. OÖte xènoic nìmimìn âstin ân tň Spartň ... oÖte toØc SpartiĹtaic ân tň xènù.
A : Êènai B : diatrÐbein C : êxestin D : mĹqesjai
102. ... dÔnatai å basileÔc; źste zhteØte peØsai aÎtän ÍmŘc šfeleØn.
A : Mèga B : PollĂc C : DÔnamin D : TosoÜtoc
103. CtrĹteuma âpèmfjh Ćpä PlataiÀn ... toÌc >AjhnaÐouc MarajÀni întac.
A : präc B : âpÈ C : ĆnĂ D : diĂ
104. ... âstin Ź ân JermopÔlaic mĹqh.
A : Dìxa B : ŮEndoxìc C : EÎdokÐa
105. ... lèontec, ân mĹqù d+Ćlÿpekec.
A : OÒkoi B : OÒkouc C : OÒkwn

D : LamprotĹth

D : OÚkoi

106. <HmeØc ... dÔnamin eÒqomen tÀn LakedaimonÐwn.
A : kreØtton B : pollăn C : meÐzw D : krĹtiston
107. OÉ màn Łnjrwpoi jnhtoÐ eÊsin, ... jeoÈ ĆjĹnatoi.
A : ĆllĂ oÉ B : kaÈ oÉ C : oÉ dà D : eÊsÈn
108. ŮAfrwn âstÈn oÝtoc, çc áautÄ dokeØ pĹnta ...
A : dÔnasjai B : dÔnasai C : dedÔnhtai

D : dunĹmewn

109. TĂ qrămata ... âpèmfjh Ćpä tÀn năswn.
A : >OlumpÐasin B : Jăbhjen C : >Ajănaze
110. ToÜ ... âstÈ manjĹnein.
A : majhtŸc B : neanÐou
111. Nuktäc kajeÔdontec ...
A : êpleusan B : âmĹqonto

D : MegaroØ

C : gunaikäc

D : parjènou

C : êfugon

D : Ćpèjanon

112. KaÈ ân tň jalĹttù pantoØa zÄĹ ...
A : zÀsin B : bÐoi C : âstin D : bioÜsin
113. TĂ qrămata Ćnjrÿpoic eÍrÐskei ...
A : kèrdouc B : pĹjouc C : fÐlouc

D : mÐsouc

114. OÎ ... eÊmi Ćnìhtoc oÎdà âjèlw tän pìlemon ĆntÈ tĺc eÊrănhc.
A : màn B : oÞn C : gĹr D : mìnon
115. OÉ nhsiÀtai ... qrămata č naÜc êpemyan.
A : pleÐw B : pollŸ C : pleÐouc D : plărh
116. <O LusÐac tän doÜlon âkèleuse ... tŸn jÔran.
A : kroÜsai B : fageØn C : ĆggeØlai D : pèpraxai
117. PollĂ dÀra ... nausÈ parĂ tÀn ân taØc năsoic.
A : êrqontai B : diafèrei C : âfèreto D : âkfèronto
118. <O Ćnexètastoc bÐoc oÎ biwtäc ...
A : Łnjrwpoc B : Łnjrwpon C : Ćnjrÿpou
119. PeÐjesje, Â ... , tÄ nìmú.
A : paØ B : gÔnai C : polØtai

D : Ćnjrÿpú

D : basileÜ

120. OÉ Łfronec tĂ parìnta ... tĂ Ćpìnta diÿkousin.
A : Ćfèntec B : faidrìthta C : eÑc D : lambĹnousi, ípwc
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121. Prèsbeic ... Ípä tÀn JhbaÐwn śc tän basilèa.
A : pèpemptai B : pemyìmenoc C : pemyamènouc

D : âpèmfjhsan

122. Tän qeimÀna Ź naÜc êmene ân tÄ limèni, kaÈ ... âxèpleusen.
A : mhdeÈc B : oÎd+ C : Ľm+łri D : âpÈ tŸn éw
123. ... tĺc nÐkhc tä âgkÿmion Ődeic.
A : >Apä B : Prä C : Präc

D : KatĂ

124. OÎdeÈc tÀn Ćnjrÿpwn ... prä toÜ janĹtou.
A : îlboc B : îlbioc C : makarÐzei D : mĹkaroc
125. TĂ dèndra ... toØc fÔlloic kaÈ toØc karpoØc.
A : sumfèrousi B : diafèrousi C : diafèrei

D : sumforĂ

126. <Ekatän stĹdia ... pŘsan tŸn nÔkta präc tÄ potamÄ êmenon.
A : poreÔomai B : poreujèntec C : âpìreusan D : poreusomènhn
127. DeØ gameØn âk ... åmoÐwn.
A : toÌc B : tÀn C : tĂc

D : taØc

128. ... swfrosÔnh prèpei.
A : Tän nèon B : ToÜ neanÐskou

C : TÄ neanÐø

129. FaÜloc ... kaloÜ prĹgmatoc îqloc.
A : kritŸc B : dikastŸn C : kritoÜ

D : ßW paØ

D : dikaÐú

130. KaÈ å lùstŸc ^Â gÔnai+... ^înomĹ soi tÐ âstin?+.
A : fasÈ B : êfh C : fĹtw D : faØen
131. ToØc màn oÞn tÀn AÊguptÐwn ÉeroÐ eÊsin oÉ krokìdiloi, ... d+oÖ.
A : toØc B : oÙc C : oÉ D : kaÐtoi
132. OÉ fÔlakec toÌc ... âfÔlaxan.
A : ådoÌc B : ÉppeØc C : Pèrsac

D : poÌc

133. OÎ metanoeØn, ... pronoeØn qrŸ tän sofìn.
A : kaÈ B : ĆllĂ C : oÎdà D : č
134. >Apèqei ... Ź ßHlic polloÌc stadÐouc.
A : tĂc >Ajănac B : toÜ ŮArgouc C : PujoØ
135. ... naÔthc tň jalĹttù qaÐrei.
A : Tň B : Tĺc C : <O

D : Jăbac

D : ßW

136. Tň dà ÍsteraÐø å strathgäc âkklhsÐan ...
A : êdrasan B : prĹxontoc C : âpoÐhse

D : drŘn

137. <O màn strathgäc łn ân tň skhnň; å dà stratiÿthc ... êferen.
A : noÜc B : îroc C : oÚnon D : qersÐn
138. ŮEpemyan Éppèac ... tŸn ľttan.
A : Ćggèllein B : ĆggelloÔsac

C : ĆggeloÜntac

D : Ćggeloumènac

139. QaÐrete, Â stratiÀtai; ... ÉerĂ kalĹ âstin.
A : Ź dà B : tĂ gĂr C : kaÐtoi D : tĹ te
140. AÉ MoÜsai toØc poihtaØc ... eÊsin.
A : eÞnoi B : eÖnoiaÐ C : nenìhmai

D : eÞnoÐ
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141. DeinŸ łn toØc barbĹroic ... fĹlaggoc prosbolă.
A : toØc B : tĂ toÜ C : Ź tĺc D : č tĺc
142. OÕtwc Łfronèc âste, ... âlpÐzete tän FÐlippon fÐlion genăsesjai.
A : źsper B : oÕtw C : źste D : oÙoc
143. <O basileÌc âboÔleto katadouloÜn toÌc ŞEllhnac toÌc toØc Mădoic ...
A : mĹqesjai B : maqesĹmenouc C : maqesìmenoc D : âmĹqonto
144. Tän màn Ćdelfìn mou âpďnesac, ...
A : kaÈ mă me B : oÖte moÐ C : âmà d+oÖ
145. <O didĹskaloc ... âdÐdasken.
A : me B : ŹmŘc C : ŹmØn

D : Â didĹskaloi

D : ÍmÀn

146. NikÐac êfh tŸn jugatèra qitÀna ...
A : qrďzei B : ktăsesjai C : qrĺsjai

D : priamènh

147. OÉ tÀn <Ellănwn ÍpokritaÈ kojìrnouc ... âbĹdizon.
A : Ípodămata B : Ípodăsontec C : ÍpodhsĹmenoi

D : Ípodedemènoic

148. OÉ >AjhnaØoi âjaÔmazon Dhmosjènh ... tŸn tÀn lìgwn deinìthta.
A : âpÈ B : diĂ C : éneka D : _
149. PoÜ âstin ... limăn?
A : å B : Ź C : tä

D : tŸn

150. ToÌc nosoÜntac deØ taØc tÀn ÊatrÀn sumboulÐaic peÐjesjai, Ñna ... ĆpallagÀsin.
A : tĂc năsouc B : tÀn nìswn C : tÄ ÊatrÄ D : mŸ tän bÐon
151. Lègei ... mÀrìc eÊmi.
A : âmà B : moi, å

C : śc

D : tic, íti mŸ

152. OÉ JrŤkec tän ... âk kerÀn êpinon.
A : Õdwr B : gĹla C : oÚnon D : gleÜkoc
153. <Upèsqonto toÌc doÔlouc ...
A : âleujerÿsein B : âleujèrioi eÚnai

C : âleujerÐan

D : âleujeroÜn

154. PeÐjesjaÐ se qrŸ ... doÜlon înta.
A : íti B : íte C : Ľte D : źste
155. OÉ sofoÈ nomÐzousi tŸn yuqŸn ... eÚnai.
A : ĆjĹnaton B : brotän C : jnhtŸn

D : jĹnaton

156. QeimÀnoc întoc aÉ màn Źmèrai braqeØai, aÉ dà ... makraÐ eÊsin.
A : skiaÈ B : selĺnai C : nÔktec D : Árai
157. <H fÔsic tĂ dĹkrua ŹmØn êdwke ...ân taØc ĆtuqÐaic.
A : paramujÐan B : toØc C : kaÈ dÿsetai D : keklaumènoic
158. TĂ tÀn ĆgrÐwn înwn krèa ... âsti toØc tÀn âlĹfwn krèasin.
A : åmoÐwc B : ímoiĹ C : åmìnoiĹ D : ímoiìn
159. OÎk ćjelon aÎtÄ doÜnai ... xÐfoc.
A : tä âmän B : å säc C : oÎdèna

D : æxÌc

160. OÉ Pèrsai prosekÔnoun tän DareØon ... basilèa.
A : tĂ B : oÕtw C : śc D : kaÐper
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161. ... întec mŸ âpilanjĹnesje tÀn ĆtuqÀn.
A : EÎtuqeØc B : EÎtuqoÜc C : DustuqeØc

D : DustuqoÜntec

162. OÉ Pèrsai álìntec tĂc >Ajănac ânìmizon ... pĹnta tän pìlemon.
A : teleutĺsai B : tèloc C : teleutŸn D : teleutÀn
163. FÐlippoc <EllhnÐdac pìleic tĂc màn ... âpoÐhse, tĂc dà katèskayen.
A : âmfroÔrouc B : eÎdaÐmonec C : mègac D : jraseØc
164. ... >ArkadÐac îrh ÍyhlĹ âstin.
A : <H B : TĂ tĺc C : TĂc

D : <H tĂc

165. FÐlippoc êfh basileÌc ...
A : eÚnai B : ő C : seautän êsesjai

D : eÚmi

166. AÉ JermopÔlai ... Íp+>EfiĹltou polloØc qrămasi peisjèntoc.
A : prodìtou B : prodidÀtai C : proudìjhsan D : prodìmenai
167. ... CwkrĹtei sundiatrÐbontec âgkrateØc kaÈ sÿfronec âgÐgnonto.
A : OË gĂr B : OË oÞn C : OÉ D : OË
168. Tèloc dà ęsjonto ... Ćlhjĺ înta.
A : tä klèoc B : tĂ Ćggeljènta

C : íti å kĺrux

D : presbeutň

169. <O strathgäc ... tŸn basÐlissan kalŸn eÚnai.
A : ænìmaze B : ânìmize C : Źgăsanto D : dialèxei
170. >ArqÔtac Pujagìreioc żn ... ĆpeÐqeto.
A : kÔamoc B : kÔamon C : kuĹmou
171. ... misjän Ípèsqou aÎtoØc?
A : PoioÜn B : PoØon C : PoiÀn

D : kuĹmú
D : PoÐan

172. ŞOtan å dĹktuloc ... , pŘn tä sÀma aÊsjĹnetai kaÈ sunalgeØ.
A : plhgaÈ B : plhgň C : plăttei D : êplhxe
173. >Apèkteinan toÌc polÐtac ... gunaixÐn.
A : metĂ B : kaÈ C : te kaÈ D : aÎtaØc taØc
174. ŞAma tÄ êari tĂ dèndra fÔlla ...
A : fèrousi B : fÔei C : âstÐn

D : aÎxĹnousi

175. <O strathgäc aÎtäc tÄ aÎtÄ xÐfei aÎtoÌc ...
A : âsfĹgh B : âsfĹqjh C : êsfaxen D : êfagen
176. >ApekrÐnanto, íti stratän ...
A : pemyoÔsù B : mŸ pempoÔsaic

C : oÎ pèmyousin

D : pèmyasin

177. OÉ sofoØc ĆndrĹsi sundiatrÐbontec ... manjĹnousin.
A : sofÐa B : sofĂ C : mhdàn D : toØc
178. >EĹn tic faneräc ... klèptwn, toÔtoic jĹnatìc âstin Ź zhmÐa.
A : gègone B : gènhtai C : gegènhtai D : âgèneto
179. <O ÊqjÌc mĹla âlafrìc âstin; qalepän ... âstin ÊqjÌn jhreÔein.
A : gĹr B : oÞn C : d+oÎk D : ímwc
180. >Anaxagìran tän Klazomèniìn fasin ... gelÀnta æfjĺnai oÎdà meidiÀnta.
A : mŸ B : polÌn C : oÖpote D : tän
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181. NomÐzw toÔtouc toÌc ... ĆxÐouc tĺc aÎtĺc zhmÐac.
A : prodoÌc B : prodidoÌc C : prodìtac D : prodosÐac
182. Qalepän tä poieØn, ... keleÜsai ûŇdion.
A : ĆllĂ B : tä dà C : toÜ D : kaÈ
183. EÚpon, ... NikÐac feÔgei.
A : ípwc B : å C : íti
184. MŸ ... tň gastrÐ.
A : doÜle B : doÔleue

D : Ñna
C : douleÔsei

D : douloÜmen

185. OÖte ploÔtou oÖte kĹllouc îfeloc, ítan tic mŸ frènac ...
A : êqei B : sqăsei C : êqù D : sqăsoi
186. ŮElegon, íti å basileÌc taÜta oÎ ...
A : poÐei B : poiň C : poiăsei D : poiăsasi
187. OÉ >AjhnaØoi ... ânÐkhsan ân tÄ aÎtÄ polèmú.
A : măpote B : pote C : trÈc D : pwc
188. >Ek ... âsorŘn gÐgnetai Ćnjrÿpoic ârŘn.
A : _ B : tä C : tŸn D : toÜ
189. OÉ màn ân tň pìlei êmenon, ... âxňsan âpÈ toÌc polemÐouc.
A : ípwc B : kaÈ C : źste D : oÉ dà
190. KÜroc, å PersÀn basileÔc, ... taØc ĆretaØc âjaumĹzeto.
A : eÊ B : âpÈ C : dÈa D : éneka
191. <H tÀn ânantÐwn deilÐa tŸn nÐkhn Łponon ... parèsqeto.
A : ÍmÀn B : ŹmØn C : áautÄ D : sfŘc
192. NikÐac .... toÌc Ćggèlouc, tÐ boÔlointo; oÉ d+êlegon, íti perÈ spondÀn ąkoien.
A : Ćnhrÿthse B : ârwtŤ C : ĆpekrÐnato D : peÔsetai
193. ŮAkoue, Â ... , tÀn eÎqomènwn.
A : DÐa B : Diìc C : DiÐ

D : ZeÜ

194. ... diabaÐnontec eÎrÌn potamìn.
A : EÒlhfen B : >Elăfjhsan

C : >Elăfjhn

D : >Apolÿleken

195. ŞOmhroc >Agamèmnona poimèna ... prosagoreÔei.
A : ŞEllhn B : laÀn C : kakän D : probĹtwn
196. OÉ katĹskopoi Ćggèllousin, íti oÉ polèmioi ÍperbaÐnousi ...
A : teÐqouc B : toØc kindÔnoic C : tĂ îrh D : tÀn írkwn
197. >Apaggèllete tÄ basileØ, íti prÀton ... deØ.
A : pìlemoc B : Õdati C : mĹqhc D : misjän
198. <Wc ŹdÔ âsti tä êar ... qeimÀna.
A : kaÈ B : Łneu C : metĂ tän

D : plŸn

199. OÉ Pèrsai âk tÀn CĹrdewn ... âpèjento tň <EllĹdi megĹlú stratÄ.
A : élontec B : Ľlontec C : Łrantec D : poreÔontec
200. <Upä tÀn Mădwn ... êmenen ân CĹrdesi eÒkosin êth.
A : áĹlwn B : ąlwn C : ĄloÌc D : ĆlÀn
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201. Jalĺn oÉ tìte âjaÔmasan ... tÄ ŹlÐou êkleiyin proeipeØn.
A : diĂ B : ĆmfÈ C : âpeÈ D : âpÈ
202. JĹnaton eÊsorÀ, çc ŮAlkhstin eÊc ŞAidou dìmon mèllei ...
A : katĹgei B : katĹxein C : katagagÿn D : katĺqe
203. <O strathgäc Ípèsqeto qrămata präc tĂc >Ajănac ...
A : sunenănoqa B : eÊsfèroien C : prosoÐsein D : âxenegkeØn
204. ŮWdinen îroc, eÚta ... êteken.
A : nÜn B : mÜn C : sÜn

D : mŸn

205. ŞWsper tä qrÀma tän æfjalmìn, ... Ź fwnŸ tä oÞc eÎfraÐnei.
A : źste B : oÕtwc C : íte D : éwc
206. >En ákĹstú ... treØc łsan Łndrec.
A : skĹfei B : xÐfei C : ålkĹdi

D : nhÈ

207. OÉ katĹskopoi Ćpăggeilan toÌc polemÐouc ...
A : pefeugènai B : feÔgontec C : fugìntac
208. ... Ípàr tĺc âleujerÐac Ćgwnistèon.
A : <HmeØc B : <HmŘc C : <HmÀn
209. OÉ CkÔjai oÎ loÔontai ...
A : qeØrac B : poÔc C : Õdati

D : feÔxointo

D : <HmØn

D : ædoÔc

210. OÉ naÜtai tĺc neřc ân kindÔnoic ... toØc DioskoÔroic eÖqontai.
A : întac B : eÚen C : oÖshc D : Âsin
211. >Aggèlletai ... oÉ polèmioi pefeÔgasin.
A : tÄ basileØ B : Ípä kărukoc C : íti

D : taqèwc

212. ToÌc Cĺrac ÉstoroÜsin ... tĂ triakìsia êth zĺn.
A : eÊc B : íti C : mèqri D : âggÔc
213. EÒdomen toÌc ânantÐouc eÎjÌc ... âpijhsomènouc.
A : tĂ îrh B : toÌc írouc C : ÍmÀn D : ŹmØn
214. ... LewnÐdac, ĆllĂ kaÈ pĹntec oÉ met+aÎtoÜ ân JermopÔlaic Ćpèjanon.
A : <O B : <O aÎtäc C : OÎ mìnon D : KaÈ å
215. AÉ ... toØc kèrasi paÐousin.
A : kÔnec B : lèontec C : galaÈ

D : aÚgec

216. MŸ Łkwn, Ćll+... tĂ dÐkaia prŘtte.
A : êqwn B : oÖpote C : ákřn D : parìnta
217. ... tÀn bouleutÀn êdoxe toÌc tÀn prèsbewn lìgouc mŸ dèxasjai.
A : TÐ B : ToØc pleÐosi C : ŮEnioi D : Tinàc
218. ... êqeic kalän sÀma kaÈ yuqŸn kakăn, kalŸn êqeic naÜn kaÈ kubernăthn kakìn.
A : <Opìtan B : >EĂn C : KŃn D : EÊ
219. ... jeoÈ filoÜsin, Ćpojnďskei nèoc.
A : OÉ màn B : OÎk oÉ C : ÃOn oÉ
220. <O kÔwn toÌc lÔkouc ... ĆperÔkei.
A : tň oÊÈ B : tĂc oÚc C : tÀn oÊÀn

D : ÃHn oÞn oÉ
D : oÊsÐn
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221. EÊpè moi, ... oÉ ânantÐoi âpijăsontai ŹmØn č oÖ.
A : pìsoi B : poØoi C : pìteron D : pìjen
222. TÀn triărwn ... katèdusan aÎtoØc ĆndrĹsin.
A : éna B : mÐan C : trÐa D : oÉ FoÐnikec
223. OÉ polèmioi tŸn Łmpelon ... perÈ tä Éerän êkoyan.
A : Ż B : tän C : tŸn D : tĂ
224. ... întoc pŘsi toØc ân ŹlikÐø oÞsi prèpei strateÔesjai.
A : MĹqhc B : >En tÄ polèmú C : LoimoÜ D : Polèmou
225. OÉ aÊqmĹlwtoi Ćpetmăjhsan ...
A : tĂc kefalĹc B : posÐn C : oÞc
226. OÒktire, Â ZeÜ, toÌc ân deinoØc ...
A : áautoØc B : ŹmŘc C : întac

D : tň qeirÐ

D : eÎqìmeja

227. <O Pèrshc ... mènein ân tň EÎrÿpù âpijumeØ.
A : tÄ B : te C : _ D : pollÄ
228. <O strathgäc ćgagen stratän Ćpä tÀn pìlewn, ... êpeisen.
A : oÙc B : Án C : taÔthn D : ç
229. KroØsoc, å tÀn LudÀn basileÔc, ... dunatäc łn kaÈ ploÔsioc.
A : mĹla B : mègan C : çc D : å
230. PoØ ęei âkeØnoc, ... dielègou?
A : präc oÝ B : sÌn oÙc C : Å

D : mej+ľc

231. <O Ćgajäc polÐthc ... projÔmwc peÐjetai.
A : ÍmÀn B : toØc nìmoic C : toÜ basilèwc

D : âmà

232. OÎk ĆpekrÔpteto, ... eÚqe gnÿmhn.
A : tÐ B : Ż C : Żn D : åpìtan
233. OÎ gÐgnetai Łneu polloÜ pìnou êrgon ...
A : mèga B : mègan C : polÔn D : mèlan
234. Qalepän łn eÍreØn, ... eÚen oÉ Mĺdoi.
A : pìte B : í ti C : pìsoi D : poØ
235. PresbeutŸc łlje dèkatoc ...
A : aÎtìc B : aÍtìc C : aÎtoÐ

D : aÍtoÐ

236. Deinän oÉ polloÐ, ítan kakoÔrgouc ... prostĹtac.
A : êqoi B : êqousin C : êqwsi D : êsqon
237. ßAra oÚsja, ... toÜto eÚpen?
A : tic B : ístic C : âĂn

D : aË

238. OÉ înuqec ân toØc ... Łkroic eÊsÐn.
A : daktulÐoic B : qersÐn C : posÐn

D : daktÔloic

239. >EdÐdaskon ... tŸn tÀn <Ellănwn glÀttan.
A : paidÐ B : toÌc paØdac C : tÀn paÐdwn

D : paisÐn

240. KÜroc >AstuĹghn, tän tÀn Mădwn ... êpause tĺc Ćrqĺc.
A : basilèwn B : basilèa C : basileÌc D : basileØ
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241. OÉ polèmioi toÌc prèsbeic sullhfjèntac ...
A : Ćpojnďskousin B : tejneÿc C : Ćpèkteinan

D : Ćpèjanon

242. BebaÐan tŸn pÐstin êqw âk toÜ polèmou tŸn eÊrănhn kalŸn kaÈ menetŸn ...
A : êstai B : eÚnai C : êsesjai D : êstw
243. TaÜta ... å basileÌc ćgage taqèwc tän stratän âpÈ tÀn JhbÀn.
A : ćkousac B : Łkwn C : ĆkoÔsac D : ĆkoÔonta
244. OÉ Ćdolèsqai ... suneqÀc laleØn tä ŹdÌ tĺc åmilÐac ĆpobĹllousin.
A : tä B : toÜ C : tÄ D : _
245. >EĂn toÌc kÔnac fulĹttesjai ... , Łrton aÎtoØc dÐdou.
A : boulŸn B : boÔlù C : boulň D : boÔlei
246. <O naÔarqoc Ćpèpesen ... tŸn jĹlattan kaÈ Ćpèjanen.
A : eÊc B : katĂ C : Ćpä D : ĆnĂ
247. ... Ćpojanìntoc toÜ strathgoÜ oÉ stratiÀtai êfeugon.
A : ToÜ B : OÉ dà C : KaÐper D : _
248. DunĹmenoc ... å katĹkritoc ân tň pìlei êmenen.
A : feÔgein B : ĆpofugeØn C : kaÈ ákìntoc

D : mĹla

249. TÀn Éppèwn âc fugŸn ... tä strĹteuma Ćneqÿrhse.
A : êtreye aÎtĂc kaÈ B : trapomènwn C : trèpwn
250. OÉ jeoÈ mìnoi ... proorÀsin.
A : tä mèlon B : tĂ âpiìnta

C : ŹmŘc

251. <O gèrwn ... gnÿmù diafèrei.
A : neanÐan B : toÜ nèou C : neanÐac

D : âtrapìmeja kaÈ

D : toÜ mèllontoc
D : toØc neanÐaic

252. <O dà KÜroc ... aÎtoØc tän aÎtän misjìn.
A : âdÐdoun B : êdosan C : êdwke D : âdìjh
253. OÉ poihtaÈ perÈ tÀn ân ... pollĂ parĹdoxa gegrĹfasin.
A : ŞAidhc B : ŞAidhn C : ŞAidou D : ŞAidù
254. ToØc ... åmìnoia prèpei.
A : geÐtosin B : prìdosin

C : mĹjhsin

D : Ípìjesin

255. MŸ sumboÔleue tÄ dămú, ... blaberĹ âsti tň patrÐdi.
A : tĂ B : Ż C : Ź gĂr D : Ľ
256. OÎdeÈc âdìkei eÊdènai, ... eÚmen.
A : oÎdà B : tÐc C : íte D : ípou
257. PerÈ ... poioÜ dìxan kalŸn č ploÜton mègan toØc paisÈ katalipeØn.
A : polloÜ B : pleÐonoc C : pleÐstou D : oÎdenäc
258. OÎ ûŇdiìn âstin eÊdènai, ... Łmeinìn âsti mĹqesjai č ĆpofeÔgein.
A : pìteroc B : pìteron C : åpìteroc D : prìteron
259. <RødÐwc suggignÿskomen toØc ... ĄmartĹnousin.
A : eÊ mŸ B : Łkousin C : ĆkoÔousin D : ákoÜsi
260. ... oÞn, źsper Łxioc łn, kakäc kakÀc Ćpèjanen.
A : OÕtwc B : KaÈ C : AÕth D : OÖtoi
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D : ŹmØn

262. <UpopteÔw tän strathgän tèttara ĆspÐdia âqjàc ...
A : kèkthsai B : ktăsesjai C : ktăsasjai D : kthjĺnai
263. OÖ fhsi tän ... eÎjÌc ĆfÐxesjai.
A : strĹteuma B : stratiĹn C : stratän

D : stratìpedon

264. PÀc ędei ŹmŘc menoÜntac ... eÚmen?
A : pou B : poØ C : pìjen D : ípou
265. <O toÌc jeoÌc âpiorkăsac ... oÎ lăsei.
A : polÐtaic B : toÜ polÐtou C : toÌc jeoÌc

D : tň jeÄ

266. OÕtwc âkeØnoi lègousin, ... tĺc Ćretĺc oÎ mèlei.
A : aÙc B : çc C : oÙc D : å
267. MŘllon ŹmØn ... pisteÔwmen č toØc summĹqoic.
A : taÔtaic B : aÍtoÌc C : aÎtoØc D : tÐsin
268. TÐ Ńn eÒh Ćfronèsteron ... tĂ fanerĂ diÿkein tĆfanĺ?
A : toÜ B : č Ćfènta C : źsper kaÈ D : č Ćfiènai
269. >Enìmizon màn aÎtän Ćpojnďskein; ... dà Ćnèsth.
A : âxaÐfnhc B : nun C : tejneřc D : ŹgoÜmai
270. OÕtw tĂ tÀn >AjhnaÐwn prĹgmata ...
A : dièfjeiron B : âfĹnjhn C : âpÔjeto

D : âfjĹrh

271. ToÔtouc dà å strathgäc Êdřn ćreto, tÐnec pìt+eÊsi kaÈ ... poreÔontai.
A : ípoi B : pote C : oÎdamoÜ D : pantaqoÜ
272. TÀn kreittìnwn âstÈ kaÈ tĂ áautÀn sĳzein kaÈ tĂ tÀn ... lambĹnein.
A : ąsswn B : Źttìnwn C : nikhsĹntwn D : palaitèrwn
273. ŮHreto, ... ĆpedexĹmeja tĂ qrămata, Č êpemye.
A : ŹmeØc d+ B : eÊ C : tÐ D : âĂn
274. MŸ ... Ćllăloic, ĆllĂ åmìnouc ÍmŘc aÎtoÌc parèqete.
A : mĹqesjai B : dielègesje C : ârÐzete D : åmileØte
275. OÎdemÐa îrnic Ődei, ítan ... č ûigÄ.
A : penjăsù B : peinň C : kraugň

D : âpìjh

276. FeÐdesje tÀn paÐdwn kaÈ tÀn gunaikÀn; oÝtoi gĂr ... eÊsi toÜ polèmou.
A : ĆnaÐtioÐ B : mètoqoi C : aÒtioi D : aÊqmĹlwtoi
277. <O dà Ćfwrmăjh oÎk eÊdřc, ... poreÔetai.
A : pìsoi B : ípoi C : Łllote D : pĹntose
278. <H nĺsoc katestrĹfh, ... Ćpä tÀn >AjhnaÐwn Ćpèsth.
A : íti B : eÊ C : åpìtan D : ípwc
279. OÉ mÀroi mĹlista ... aÎtoÌc stèrgousin.
A : aÎtoÌc B : Łllouc C : sfŘc D : áautoÜ
280. MŸ ... mènwmen, Ćll+eÎjÌc ĆpÐwmen.
A : aÎtìjen B : nun C : oÒkade D : aÎtoÜ

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 373 — #373

i

i

373

Válassza ki a helyes megoldást!
281. Fanerìn âstin, íti å peiratŸc âxèbh âk tĺc ... kaÈ oÎk eÊsèbh pĹlin.
A : ålkĂc B : tìlmhc C : skĹfouc D : neřc
282. Dhmosjènhc âpwnumÐan ... MargÐthn âtÐjeto.
A : AÊsqÐnhn B : aÎtĺc C : >AlexĹndrú

D : înoma

283. OÉ >AjhnaØoi pollĹkic Ćpèdeixan strathgoÌc toÌc ... ĆpeÐrouc întac.
A : polèmouc B : strĹteuma C : tÀn polemikÀn D : taØc nausÈn
284. ... mèn se qrŸ ærègesjai, âkeÐnwn d+Ćpèqesjai.
A : >EkeØna B : ToÜto C : ŞAc D : ToÔtwn
285. >OlÐgoi màn Ćpä pollÀn ... , oÉ dà pleØstoi Ćpèjanon.
A : pèfeugen B : âsÿjhsan C : fugoÜsan D : âsfĹghn
286. >Agajän toÜtì âstin, ... toØc jeoØc Ćrèskei.
A : Â Łndrec, B : å dà C : taØc te gunaixÈ kaÈ

D:ç

287. AÊsqÔloc êgrayen ... tĂ ábdomăkonta drĹmata.
A : ĆmfÈ B : jŘtton C : kaÈ katalipeØn D : krÔfa
288. ... tĂc Ímetèrac oÊkÐac łljon.
A : EÊc B : ŞEx C : EÙc
289. OÎk ędh, ... eÒh å kÐndunoc.
A : åpìsoc B : eÒje C : ti

D : >Ex
D : êti

290. ßHljon ... basilèwc prèsbeic pollĂ kaÈ lamprĂ dÀra fèrontec.
A : śc B : sÌn C : parĂ D : oÉ ĆmfÈ
291. OÉ kritaÈ katègnwsan ... jĹnaton.
A : sukofĹntac B : tÀn prodotÀn

C : nauĹrqoic

292. ... oÎk ĆgajÀn feÐdetai, ĆllĂ kakÀn.
A : Pìlemon B : Diäc C : ŮArhc

D : ŮEridoc

293. Tä pÜr ... âpelĹbeto, âpeÈ å Łnemoc êpnei mègac.
A : oÊkÐaic B : tŸn qÿran C : pĹsac tĂc pìleic
294. OÉ SpartiŘtai ... toÌc paØdac yeudomènouc.
A : kolĹsoien B : âkìlazon C : âkolĹsjhsan
295. <O sofäc oÎdàn ... poieØ.
A : ĆkoÔwn B : Łkwn

C : êqon

D : tän klèpthn

D : ílhc tĺc pìlewc
D : kolĹsasan

D : ákřn

296. KreØtton éna fÐlon êqein polloÜ Łxion înta č polloÌc ... ĆxÐouc.
A : pleÐonoc B : pleÐstou C : oÎdenäc D : polloÜ
297. ŮEpeita oÉ prèsbeic ćggeilan tÄ basileØ, ... ąkousin.
A : âpeÈ B : diĂ tÐ C : taÜta D : pote
298. OÉ dà ĆpekrÐnanto präc tŸn KolqÐda ... zhtoÜntec tän qrÔsoun pìkon.
A : Éènai B : ősan C : Ñemen D : Êènai
299. <O ... patăr, <Hrìdoton lègw, <AlikarnasseÌc gènoc łn.
A : tĺc suggrafĺc B : tÄ ÉstoreØn C : tĂc ÉstorÐac

D : suggrafèac

300. Kalän tä Ćpojnďskein, ... Õbrin tä zĺn fèrei.
A : oË B : oÉ dà C : oÙc D : poØ
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301. >EmoÜ màn ... paØdec gÐgnontai, soÜ dà dÔo.
A : polloÈ B : Łristoi C : oÎdèna D : tèttara
302. Qrămata êlabon parĂ tÀn plousiwtĹtwn, ... >AsÐan oÊkoÔntwn lègw.
A : toÌc B : tÀn C : oË tŸn D : êgwge toÔtouc tŸn
303. TĂ êrga, oÙc Ńn Łkontec âpiqeirăswmen, ... kalÀc proqwreØn fileØ.
A : măpote B : oÎ C : oÝtoi D : mhdàn
304. QeimÀnoc dà megĹlou âpigenomènou oÎk âdÔnanto årŘn, ... Òoien.
A : toÌc polemÐouc B : ípoi C : oÉ dà D : bohjăsontec
305. ŮOnoma ... łn NikÐac.
A : taÍtĂ B : taÔtù

C : aÎtÄ

D : âkeØnon

306. ŞOrø ... ân tÄ katìptrú.
A : sautän B : áautŸn C : seautĺc

D : sà

307. >Erÿthson aÎtän, pìteron âlpÐzei tän misjän ... č oÖ.
A : ânegkeØn B : peÐsein C : lăyesjai D : bĺnai
308. Tň dà ÍsteraÐø oÉ ... âxèpleusan.
A : ąrwec B : ploØa C : nĺec

D : parjènoi

309. ParaitoÜmai ÍmŘc mŸ ... katakrÐnein.
A : tèkna B : toØc kritaØc C : tÀn ĆnaitÐwn

D : âmà

310. Tĺc tÀn nautÀn swthrÐac toØc DioskoÔroic ...
A : mèlei B : mèllei C : deØ D : prosăkein
311. >EĹn tic tä jeØon ÍgÐeian mìnon kaÈ ploÜton ... , jnhtĂ ĆgajĂ aÊteØ.
A : aÊtÐø B : aÊtăsei C : aÊtăsù D : aÊteØ
312. Diogènhc ârwthjeÈc poØon oÚnon Źdèwc pÐnei, êfh tän ...
A : glukÔ B : Ćllìtrion C : purìc D : ŹdÔ
313. >Epeirÿmeja peÐjein ... ân tèlei feÐdesjai tÀn aÊqmalÿtwn.
A : _ B : tÄ C : tň D : toÌc
314. Tămerìn ... qrŸ Ćpojnďskein.
A : ŹmŘc B : ÍmØn, Â Łndrec

C : âmoÈ

D : se

315. Tň dà ÍsteraÐø oÉ åplØtai ådän ânenăkonta ... âporeÔjhsan.
A : stadÐwn B : stĹdia C : stadÐouc D : stĹdion
316. ... pantÈ lÐjú skìrpioc kajeÔdei.
A : >AnĂ B : >En C : <Upä D : Prä
317. <O ... Łrqwn ĆlhjÀc basilikäc Ćnăr âstin.
A : Źmetèrwn B : ÍmŘc C : aÍtoÜ D : áautÀn
318. ßAr+âqrăsw toØc qrămasi, ... âdèxw?
A : tĂ B : Čc C : oÏc D : oÙc
319. >Apodìtw tä ĆrgÔrion, ... êkleye.
A : å B : tä C : tĂ D : ç
320. <H TroÐa Ípä tÀn >AqaÐwn ...
A : dièfjarken B : âporjăjh

C : diafjeÐraito

D : porjoÔsù
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321. ßAr+oÎk Ćkhkìate, diĂ tÐ oÉ dikastaÈ ... katègnwsan?
A : oÉ kakoÈ B : toÌc prodìtac C : Â boulă, D : aÎtÀn
322. <O sofäc ân ... perifèrei tŸn oÎsÐan.
A : áautoÜ B : sfÐsin aÎtoØc C : sautÄ

D : aÍtÄ

323. OÉ prèsbeic parùtoÜnto toÌc >AjhnaÐouc ... qÿrac aÎtÀn feÐdesjai.
A : tÀn B : toÌc C : tĺc D : tĂc
324. OÉ Mĺdoi tŸn präc ... îroc fèrousan ådän ęesan.
A : tä B : ç C : tĂ toÜ D : tŸn toÜ
325. OÎdèn me ... ĆfeØnai aÎtŸn.
A : peÔsetai B : peÐsei C : peÐsetai
326. GlukÌc ... pìlemoc.
A : ĆpeÐrú B : mĹqh kaÈ

C : âsti

D : peseØtai
D : pikrÀc å

327. MŸ Ćpìleipè mà, Â bèltiste, ĆllĂ ... par+âmoÐ.
A : mène B : meneØ C : mènei D : meÐnai
328. ... eÚpè tic kakän eÚnai tä zĺn, å Diogènhc, oÎ tä zĺn, êfh, ĆllĂ tä kakÀc zĺn.
A : TinÈ B : ŞOtan C : <O aÎtäc D : ŞOte
329. OÊktÐrete ... , Â jeoÐ.
A : me B : ŹmŘc C : aÎtÀn

D : taÔtù

330. EÒje mŸ genoÐmejĹ pote ... tÀn pĹlai.
A : qeÐrouc B : kakoÈ C : Łristoi

D : qeØrec

331. OÉ Łnjrwpoi ân tň neìthti kaÈ ân tÄ gărø oÎq ... eÊsin.
A : ímoion B : oÉ Łndrec C : aÍtoÐ D : åmonooÜsi
332. AÉ trÐqec êrreon, Čc ... êfuse tä fĹrmakon.
A : âĂn B : pìte C : prÈn D : âpeidĂn
333. <H turannÈc ... măthr êfu.
A : filÐac B : timĺc C : ĆdikÐac

D : sunousÐac

334. PrÀton màn ... frìntize, êpeita dà tÀn Łllwn.
A : sautän B : seautoÜ C : áautÀn D : aÍtÄ
335. >AeÈ eÞ ... oÉ Diäc kÔboi.
A : bĹlletai B : baleØn

C : pÐptousin

D : êpesen

336. TÐc kÐndunoc toØc Ćnjrÿpoic meÐzwn č qeimÀnoc źrø ... tŸn jĹlattan.
A : plŸn B : pleØn C : plèon D : pleÔsesjai
337. OÎk ... se toÔtoic toØc qrămasi qrĺsjai.
A : éw B : âÀ C : Łxw D : éxw
338. Tĺc mhtrìc me ĆeÈ ... eÚnai prèpei.
A : mnămona B : âpilhsìmenoc C : âpilajomènhc

D : Ćmelĺ

339. FwkÐwn å >AjhnaØoc ... oÖte gelÀn oÖte dakrÔwn áÿratai.
A : măpote B : oÎdenÈ C : mhdèna D : oÎdèna
340. ŮWiktirè ... tĺc mwrÐac.
A : se B : moi C : mou

D : pwc
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341. NikÐac áÿra toÌc JhbaÐouc mèllein prosbaleØn nausÐ te Ľma kaÈ ...
A : triărouc B : Éppèac C : pezÄ D : tÀn Ñppwn
342. ... kakÀc lège toÌc Łrqontac.
A : EÞ kaÈ B : OÖpote C : MŸ

D : ŮEgwge

343. ŮErifìc tic âpÈ stèghc ásthkřc ... âloidorăsato.
A : tän lÔkon B : lÔkou C : lÔkú pariìnti
344. ßAr+oÎq ŹmŘc aÊtiĹsontai ...
A : prodosÐac éneken B : tĺc mwrÐac
345. >EleÔjeroc oÖtic âstÈ plŸn ...
A : ZeÜ B : DÐa C : Diìc

C : ĆdikeØsjai

D : tň klopň

D : DiÐ

346. TÐc SwkrĹth ... âgrĹyato?
A : Łndrec dikastaÐ, B : Łpiston
347. <Upèsqeto mŸ Ľyesjai ...
A : aÎtăn B : tÄ lìgú

D : lÔkouc Ćpìntac

C : ĆsebeÐac

C : toÜ ĆrgurÐou

D : ĆsebŸc

D : qrămasin

348. Dĺlon, íti poreÔesjai ŹmŘc deØ, ... éxomen tĂ âpitădeia.
A : ípou B : Ñna C : ípwc mŸ D : poØ
349. ŞHdeto toØc dÿroic, ... aÎtÄ êdwka.
A : oÙc B : taÜta C : ç D : tĂ
350. PŘsi toØc Ćnjrÿpoic prosăkei ... bohjeØn.
A : toØc dustuqèsi B : toÌc eÎtuqeØc C : eÎtuqoÜntec

D : ĆtuqÀn

351. OÎ deØ se eÊpeØn, ... pìnouc êqeic.
A : toÌc B : âkeØ C : âpeÈ D : pìsouc
352. ToÌc màn fÐlouc ćjelon eÞ poieØn, ... âpeirÀnto kakĂ drŘn.
A : âqjrÄ d+ B : toÌc d+âqjroÌc C : toØc oÞn âqjroØc D : âqjrÀn
353. >Apellĺc màn deinäc łn tŸn zwgrafÐan, Praxitèlhc dà ...
A : tä Łgalma B : tŸn ĆndriantopoiÐan C : tÄ lègein

D : logogrĹfon

354. ... ûŤìn âsti pĹntwn tÀn Łllwn zĳwn Łrqein č Ćnjrÿpwn.
A : >Anjrÿpwn B : >Anjrÿpú C : PaisÈn D : >Anjrÿpou
355. EÊpè moi, åpìsoi ... épontai.
A : pìlemoi B : ÍmŘc C : ŹmØn

D : âmoÜ Ćpìntoc

356. Pèpeisje tĺc aÎtĺc zhmÐac ĆxÐouc eÚnai toÌc sugkrÔyantac ...
A : č kleptÀn B : plŸn klopĺc C : toØc klèyasin D : oÉ klÀpec
357. QĹrin êqw soi ...
A : bohjÀn B : tĺc bohjeÐac

C : bohjènti

D : bebohjhkìta

358. <H gewrgÐa tĺc âmporÐac pollÄ meØon ... fèrei.
A : kèrdoc B : kèrdouc C : âmpìrion D : qrămata
359. ŞOmhroc tän tÀn Ćnjrÿpwn bÐon toØc tÀn dèndrwn fÔlloic ...
A : ímoioi B : åmoÐwn C : åmoioÜn D : åmoioØ
360. TaqÌ màn å Łnemoc, ... dà å keraunìc, tĹqiston dà å noÜc.
A : tĹttwn B : jŘtton C : tĹtton D : taqèwc
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361. ... tĂ pĹnta krÐnetai.
A : <O qrìnoc B : <O kairäc

i

C : Krìnoc

D : Qrìnú

362. MŸ poÐei, Č ... , âĂn poiăswsin, âpitimĳhc Łn.
A : Łlloi B : Łllac C : Łllwn D : Łlloic
363. Cumfèrei ... peÐjesjai tÄ rători.
A : ŹmØn B : oÎdàn C : tĂ D : ÍmÀn
364. CigŘte, Ñna mŸ ... ÍmÀn ânjĹde pleìntwn.
A : aÊsjĹnei B : aÊsjĹnwntai C : aÊsjĹnoisje
365. ŮEkruyan ... tän qrusìn.
A : aÕth B : aÎtoÌc C : sfÐsin

D : đsjanìmeja

D : âmoÈ

366. <Wc ŹdÌ tŸn jĹlattan Ćpä tĺc ... årŘn.
A : Łstewc B : krănhc C : gĺc D : naÜc
367. OÉ polloÈ fjoneØn eÊÿjasi toØc ... č Łllú tinÈ diafèrousin.
A : sunèsei B : sofoÌc C : gnÿmhn D : podäc
368. OÎk êsti ... ktĺma timiÿteron.
A : timň B : sofÐac C : pollÄ

D : ÍgÐeia kaÈ

369. OÉ ŞEllhnec tèttarac naÜc êlabon ... ĆndrĹsin.
A : aÎtoØc B : êti dà kaÈ C : sÌn D : êqontac
370. Klèpthc kŃn eÊdň, íti tŸn âpÈ janĹtú Ćpaqjăsetai, ... klèptei.
A : kaÈ dŸ kaÈ B : ípwc C : ímwc D : éwc
371. PoØ ... , poØ katafÔgw?
A : jrèyw B : trĹfw

C : trèpw

D : trĹpwmai

372. <O dà di+Ćporrătwn filÐan sunèjeto basileØ, ... toÌc ŞEllhnac prodoÐh.
A : kaÈ B : źste C : prÈn D : Ñna
373. OÉ kÔnec Ľpax dŸ kaujèntec lègontai fobeØsjai ...
A : lÔkon B : tŸn lèainan C : toÌc klèptac D : tä pÜr
374. MŸ êqe sigăn, ... ti êqeic lègein.
A : eÒ B : eÒje C : eÚ D : âĂn
375. ... ãn ÉmĹtion jèrouc te kaÈ qeimÀnoc âxărkei.
A : <O Diogènhc B : Diogènh C : ToÜ Diogènouc

D : Diogènei

376. OÕtw ûŇjumoc łn å strathgäc, ... pollĹkic kairän pariènai.
A : źsper B : dunĹmenoc C : źste D : Ñna mŸ
377. <O Łnjrwpoc mìnoc pĹntwn tÀn zĳwn lìgou ... âstin.
A : ímoiìc B : mètoqìc C : Łpeirìc D : eÎlabăc
378. ... ĆeÈ tĂ aÊsqrĂ feÔgoic.
A : >EĂn B : EÊ C : OÖkoun

D : EÒje

379. ToØc sofoØc åmilÀn kaÈ aÎtäc ... sofìc.
A : Ćpobăsù B : êstwn C : genèsjai

D : oÖsù

380. FulĹttou, ... toÌc dikastĂc kakĂ âreØc.
A : Ñna B : ípwc mŸ C : mŸ oÎ D : åpìte
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381. OÎdeÈc êti ... mĹqetai.
A : toÌc polemÐouc B : ŹmŘc

C : ÍmØn

D : qrŸ

382. >EntaÜja menoÜmen ... Źmèrac.
A : mÐa B : ĆmfÈ C : eÊc tèttara

D : treØc

383. Pìterìn soi Ćrèskei toÜto č ...
A : oÎdè? B : Łllon? C : âkeØno?

D : măpwc?

384. ... dèqoito tĂ dÀra, Ćpĺljen oÒkojen.
A : ŞOte B : ŞOpwc mŸ C : ŞWste

D : ŮEste

385. >Eggutèrw âsmàn tÀn ânantÐwn ... ânjĹde aÎlÐzesjai.
A : č źste B : č C : źste D : toÜ
386. AÊsqÔnou toÌc gonèac, ... kakÀc, ĆllĂ kalÀc prĹttùc.
A : ípwc B : źste C : íti oÎ D : Ñna mŸ
387. Dèdoika mŸ oÎdeÈc ... bohjăsù.
A : soi B : măpote C : ŹmØn
388. ... oÎdà oÉ jeoÈ mĹqontai.
A : CÌn tÔqù B : >AnĹgkù

D : mhdenÈ

C : CÌn ĆnĹgkù

D : MoØra

389. OÉ màn tÀn tĺc pìlewc ĆgajÀn ŁpeiroÐ eÊsin, oÉ dà ... ân ĆgroØc bÐou.
A : toØc B : tän C : tÀn toØc D : tÀn toÜ
390. Bradèwc màn bouleuÿmeja, taqèwc dà ...
A : prĹttwmen B : drÿntwn C : poioÜmen
391. PolloÈ präc DelfoÌc ősan ... tÄ jeÄ.
A : dialègesjai B : qrŸ C : qrhsìmenoi

D : poioØmen
D : manteusĹmenoi

392. >ElpÐzw se oÕtw lèxein ... peØsai aÎtoÌc.
A : Ñna B : íti C : źste D : eÒje
393. <O dÔo lagřc diÿkwn ... katalambĹnei.
A : mhdàn B : oÎdèteron C : pìteron

D : tÐc

394. DiĂ tĹqouc Łpiji ... mhdeÐc se årŤ.
A : âpeidŸ B : íti C : prÈn D : Ñna
395. Tèttarac daktÔlouc janĹtou oÉ ... Ćpèqousin.
A : plèontec B : pleÐonec C : pleÔsontai

D : pìleic

396. ßArĹ soi dĺlìn âstin, ... oÎk êstin Ćgajìn, í ti oÎ jeäc parèqei?
A : íti B : oÎdàn C : kaÈ D : ípwc
397. Jemistoklĺc ân nuktÈ âpistolŸn ... oÊkètou Xèrxù êpemyen.
A : di+ B : met+ C : sÌn D : Íp+
398. >EĂn átoØmoc ..., Ľm+éú ântaÜja poreusìmeja.
A : őc B : âsmèn C : êste D : łsja
399. OÉ >AjhnaØoi ... ĆmajÐan šneÐdizon.
A : mwrÐac B : toØc BoiwtoØc C : tÀn ÊdiwtÀn

D : aÍtĂc

400. <O basileÔc, ... tän qrusän êqwn pĹnta, âpikoÔrouc âmisjÿsato.
A : íti B : âpeÈ C : Ľte D : íte
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401. >AgnoÐø mìnon ... tic âpijumoÐh Łn.
A : polemÐwn B : pìlemon C : mĹqaic

i

D : polèmou

402. >EĹn tic ... jĹptein tän PoluneÐkh, ĆpojaneØtai.
A : tolmăsù B : tìlma C : tolmŤ D : tìlmù
403. Klèarqoc âpolèmei toØc JrøxÐ, ... KÜroc tĺc stratiŘc aÎtoÜ âdeØto.
A : mèqri oÝ B : metaxÌ C : nÜn dà D : åpìtan
404. >EĂn oÉ gèrontec lègwsin, oÉ nèoi ...
A : sigÿntwn B : siwpÀn C : oÎ lègousin

D : mŸ siwpŘte

405. ... âfÔlatton tĂc pÔlac, Ź pìlic Ńn İrèjh.
A : OÕtwc B : OÉ màn C : EÊ mŸ D : MĹthn
406. OÉ ... taØc màn eÎpragÐaic tÀn Łllwn Łqjontai, taØc dà dustuqÐaic qaÐrousin.
A : frìnimoi B : fjoneroÈ C : êmfronec D : ĆtuqoÜntec
407. <Opìtan oÉ Lakedaimìnioi ... , prohgoÜntai aÎlhtaÈ âmbatăria aÎloÜntec.
A : âkstrateÔwntai B : âpolèmoun C : strathgoÜntai D : âstrĹteusan
408. TaÜta fèrein ĆnĹgkh ... înta dÔsfora.
A : te kaÈ B : kaÈ dŸ kaÈ C : kaÐper
409. EÊ ... , êlegon Ńn ÍmØn.
A : ćdh B : ędh C : Òsmen

D : prÈn Ńn

D : gnoÜsan

410. ... toÌc jeoÌc âxapatŘn; mĹthn gĂr Ńn peirÄo.
A : PeirÀ B : MŸ peirÀ C : PeØra D : PeÐrac
411. <O strathgäc toÌc Pèrsac eÚrxen ... kataskìpouc întac.
A : íti B : śc C : âpeidŸ D : źste
412. EÊ mŸ >Alèxandroc ... , Diogènhc Ńn eÚnai Žboulìmhn.
A : êgwge B : eÚmi C : łn D : faÐhn
413. Lège moi, í ti boÔlei; êpeita perÈ toÔtwn ...
A : bouleÔomen B : bouleusìmeja C : boulÿmeja
414. Dìxw gunaØka kaÐper oÎk êqwn ...
A : pallakăn B : átaÐrac C : Łgetai

D : boÔloito

D : êqein

415. Polèmou întoc oÉ palaioÈ âk tĺc ... tĂc gunaØkac aÊqmalÿtouc Ćpĺgon.
A : nìsou B : nÐkac C : polemÐac D : Łstewc
416. >ApolÔsomèn se, âĂn toÌc soÌc átaÐrouc ...
A : aÊtÐac B : aÊtiĹsù C : ĆtimÐac D : aÊtiÀ
417. <O ĆndreØoc ĆnŸr ædÔnaic oÎ klŘtai, oÎd+ĆjumeØ ...
A : ĆpeilÀn B : ĆmfÈ ĆpeilaØc C : ĆpeilaØc D : präc Ćpeilĺc
418. <Ekÿn ge ... Ńn âxapatĳhn.
A : oÎdèna B : se măpote

C : pollÀn

419. OÎq ... êqontec planÀntai ĆnĂ tĂ îrh.
A : ármhneØc B : krèasin C : Źgemìnac
420. Nuktäc âxeljoÜsa ... tän nekrìn.
A : éspeto B : jrèyetai C : ŽgĹsjh

D : pŘsin
D : xÐfouc
D : êjaye
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421. FÐlouc mŸ polloÌc ... , Ćll+ĆgajoÔc.
A : kèkthso B : Ćpèkteinen C : boÔlomai
422. EÊ jeoÈ ... , âstÈ kaÈ êrga jeÀn.
A : eÊsÈn B : eÚsin C : oÎk êstin
423. ... mŸ gamÀn oÎk êqei kakĹ.
A : >EĂn B : <H C : <O

i

D : qaØre

D : ősan

D : ÃOc

424. <H tÀn Mădwn ĆrqŸ ... tÀn PersÀn katelÔjh.
A : tÀn LudÀn kaÈ B : Ípä C : śc D : pĹlai
425. <O dà ... Ípèsqeto tÄ DiÈ jÔsein.
A : presbÜtic B : klwpäc C : poimŸn

D : Ľrmatoc

426. ŞOtan Ľyesjai êrgou tinäc ... , logÐzesje, åpoØìn âstin tä êrgon.
A : êdoxe B : mèllhte C : Łrqesje D : paÔoito
427. LÐan filÀn ... oÎq éxeic fÐlon.
A : aÎtÀn B : áautoÔc C : seautän

D : Čc

428. PĹntec oÉ potamoÈ ... gÐgnontai proðìnti präc tĂc phgĹc.
A : âkbĺnai B : eÖporon C : diabatoÈ D : plateØc
429. ŮAneu åmonoÐac pìlic ... Ńn eÞ politeujeÐh.
A : oÎk B : mhdàn C : Źmetèra D : pwc
430. CwkrĹthc timĺc Łxioc eÚnai tň pìlei mŘllon č ... âdìkei?
A : ÍmØn, Â dikastaÐ, B : katagnÀnai C : Ćsebĺ D : janĹtou
431. >Anèbh âpÈ tĂ îrh tÀn polemÐwn oÎ ...
A : kolĹzwn B : eÊdÿc C : kwluìntwn

D : trÿswn

432. ŮAxw ÍmŘc âpÈ toÌc polemÐouc, ... ĆndreØoi întec ûødÐwc trèyesje.
A : oÉ dà B : oË C : oÏc D : oÙc
433. BeltÐwn âstÐn, ... kakĂ drŘn tina.
A : źsper B : kajĹper C : č źste

D : kaÐper

434. TaÔthn tŸn qÿran âpètreye ... toØc stratiÿtaic śc polemÐan oÞsan.
A : Êènai sÌn B : kÐndunon genèsjai C : diarpĹsai D : éyesjai
435. MŸ gnoÐhc potè, ... taÜtĹ moi êlexen.
A : tic B : Ź C : ístic D : č
436. <Eautän oÎ trèfwn kÔnac ...
A : trèpei B : trèfei C : jrèyeic

D : trapoÜ

437. KatafÔgwmen präc tĂ îrh, ... ŹmŘc lĹbwsin oÉ polèmioi.
A : ípwc B : Ñna mŸ C : íti oÎq D : źste
438. ... âstin ælÐgoic kalÀc qrĺsjai č polloØc kakÀc.
A : BeltÐwn B : Kakän C : >Agajän D : KreØttìn
439. >En kakoØc żn eÖqou jeÄ ... se ĆpallĹxai.
A : tÀn fÐlwn B : polemÐwn C : tÀn kakÀn
440. LeaÐnhc ... oÎ deØ Òqnh zhteØn.
A : Ćpìntoc B : paroÔshc C : årÀnta

D : dustuqămatoc

D : kaÈ Ćlÿphx
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441. OÎdeÈc ... kalĂ Ődei.
A : Ćnjrÿpou B : qelidřn
442. EÊ ... , eÚdon Ńn aÎtoÔc.
A : âljìn B : êrqetai

i

C : peinÀn

C : łljen

D : melúdÐa

D : dramoÔmeja

443. Qalepìn âsti präc gastèra lègein Âta oÎk ...
A : êqonta B : êqousan C : sqăswn D : éxonta
444. >En Tănú tň năsú krănh łn, ľc tä Õdwr ... oÎk âmÐgnuto.
A : mèli B : puräc C : oÒnú D : gĹla
445. EÞ bebouleumènoc ... präc tä êrgon.
A : trapoÜ B : paÔesje C : Ćrqÿmeja
446. <O dhqjeÈc Ípä îfewc kaÈ sqoinÐon ...
A : fobeØ B : êfugon C : fulĹttei

D : poreÔomen

D : fobeØtai

447. <O dà kunhgäc âxďei eÊc tŸn Õlhn tän lèonta ...
A : âgereØn B : kunhgetÀn C : zhtăswn D : áyìmenoc
448. >AndreÐwc mĹqesje, ... oÉ polèmioi nikhjÀsin.
A : ípwc mŸ B : Ñna C : âĂn D : âpeÈ tĹqista
449. EÊ mŸ tä strĹteuma ... , Ź pìlic Ńn áĹlw.
A : êrqontai B : bohjĺson C : ĆfÐketo

D : porjoÜ

450. OÉ >OlÔnjioi ... FilÐppou katestrĹfhsan.
A : metĂ B : kaÈ oÉ perÈ C : Ípä D : prä
451. ŮAgroikìc eÊmi tŸn skĹfhn ... lègwn.
A : skĹfhn B : tŸn skĹfhn C : tĺc skĹfhc

D : skĹfù

452. CÌn jeÄ Ľyai ... , kaÈ ç Ńn boÔlù peprŘqjai, taqèwc peprĹxetai.
A : Łrna B : kusÐn C : toÜ êrgou D : tň oÊÐ
453. <HdeÐac Źmèrac áwrĹkamen ... stugnĹc.
A : pleÐonac tĺc B : ÍmeØc, âgř dà C : pleÐouc č

D : ZeÜ pĹter,

454. >EfoboÔmhn, ... êrqointo ŹmØn âpijhsìmenoi.
A : íti B : Ñna C : mŸ D : śc
455. Kapnän ... eÊc tä pÜr ânèpesec.
A : fugìntec B : feÔgomen ípwc
456. ... mŘllon jeÄ č Ćnjrÿpoic.
A : PeÐjwmen B : PeÔsomai

C : màn âgÿ, sÌ dà

C : PesoÜmeja

D : feÔgwn

D : PeÐsomai

457. Tän Êaträn metepèmyanto, ... aÎtän jerapeÔsei.
A : mŸ B : ístic C : źste D : íti
458. ŞOsú meÐzw ĆgajĹ tic êpaje, ... Ćdikÿteroc Ńn eÒh qĹrin mŸ ĆpodoÔc.
A : toÜto B : tosoÔtú C : Å D : ítan
459. ŞAte puknoÜ întoc toÜ Łlsouc oÎk eÚdon oÉ ântäc ... âktìc.
A : oÎdà toÜ B : oÉ dà C : toÌc D : oÙc
460. YeudÀc me đtiĹsanto, ... tĂ âmĂ qrămata ktăsainto.
A : ŹnÐka B : éneka C : Ñna D : mŸ
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461. OÎdeÈc tÀn Ćnjrÿpwn ... ponhrìc âstin.
A : mŸ B : fÔsei C : faÐh D : å
462. ToÜto mĹlista tŸn pìlin šfèlhsa, íti toÌc JhbaÐouc ... diăllaqa.
A : aÎtĂc B : ĆntÈ ŹmÀn C : ÍmØn D : kaÈ ÍmeØc
463. ToØc màn qaÐrousi sÔgqaire, toØc dà klĹousi ...
A : âpimelŸc Òsji B : Ćmèlei C : sÔgklae

D : frìntize

464. Klopă âstin, ... pĹnu mikrìn ti âklĹph.
A : eÊ kaÈ B : prÈn Ńn C : Łn D : âĂn
465. KĹleson tän strathgän eÊc tŸn boulŸn, ... aÎtÄ sumbouleuÿmeja.
A : íti B : ístic C : Ñna D : źste
466. TaÜta ... NikÐou strathgoÜntoc.
A : âgènonto B : genèsjai C : prĹxantoc
467. ... pèpraqac, âpaÐnou ŁxiĹ âstin.
A : ÃH B : >EpeidŸ C : KŃn
468. ... ákìntec blĹywmen.
A : MhdemÐa B : MhdeÐø

D : âprĹqjh

D : ÃA

C : Mhdèna

D : MŸ d+êa m+

469. PĹnta taÜta prĹttei, ... faÐnhtai sofäc žn.
A : ípwc mŸ B : mŸ C : íti D : Ñna
470. <Wc ŹdÌ leÔssein tä fÀc toØc te ... prĹttousi kaÈ toØc dustuqoÜsin.
A : kakÀc B : kalÀc C : ímwc D : qalepÿtata
471. TÀn LakedaimonÐwn tŸn >AttikŸn dùoÔntwn å dĺmoc âqalèpaine ...
A : Periklèa B : Periklèouc C : PerikleØ D : PerÐkleic
472. <H oÊkÐa áptĂ ... âstin.
A : æbolìc B : draqmăn

C : mnÀn

D : talĹntú

473. Diakìsioi kateleÐfjhsan, oÑtinec toÌc janìntac ...
A : sthsìmenoi B : jĹyousi C : komÐsai D : klausĹmenoi
474. PĹnta tĂ Źmètera eÊc ... kekomÐkamen.
A : tän ploÜn B : nausÈn C : tĂc naÜc

D : tä skĹfion

475. <Ermĺc, ... kaÈ MaÐac, êti ân spargĹnoic żn tĂc >Apìllwnoc boÜc êkleyen.
A : ŮArei B : >Apìllw C : å Diäc D : tĺc LhtoÜc
476. ... qaÐrw tŸn nìson âkpefeugÿc.
A : ŞOti B : <Wc C : ŞOpwc

D : ŞIna

477. >ApopleØ ... kaÐper mèsou qeimÀnoc întoc.
A : oÒkade B : diĂ qiìnoc C : katĂ jèrouc ĆkmŸn

D : âf+Ľrmatoc

478. MŸ mètrei ... măte tň ploÔtou ĆfjonÐø măte tň timĺc lamprìthti.
A : tŸn eÎdaimonÐan B : eÎdaimìnwn C : toÜ îlbou D : eÎdaÐmosin
479. CpartiĹthn tinĂ pèmyon, ... toÜ stratoÜ strathgăsei.
A : ístic B : tÐc C : diìti D : íti
480. Kataskìpouc pantaqìse pèmpwmen śc ... , í ti âgèneto.
A : punjanìmenoi B : peusomènouc C : peisomènouc D : pesoÔmenoi
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481. >Orèsthc âmÐane tĂc qeØrac tÄ ... aÑmati.
A : toÜ paträc B : toÜ pĹppou C : tĺc mhträc

D : tĺc Ćdelfĺc

482. ŞOtan tĂ Łllwn Ćnjrÿpwn kakĂ gnÄc, tĂ sautoÜ ľtton ...
A : dusforeØ B : dusforăseic C : âdusfìreic D : dusforeØte
483. >Hggèljh, íti å basileÌc âpÐoi ŹmØn ... disqilÐouc Éppèac êqwn.
A : eÊc B : ĆnĂ C : metĂ D : sÌn
484. OÎk aÊsqÔnù eÊc toiaÜta ... toÌc lìgouc?
A : Łgwn B : lègein C : éneka D : æyomènwn
485. OÉ >ArgeØoi âfoboÜnto, mŸ oÉ Lakedaimìnioi aÎtoØc ...
A : ânèpeson B : âpijeØnto C : âpibaloÜsin D : årmÀsin
486. >Apèjane ... âpibouleÔsac toØc Łrqousin.
A : eÊ B : śc C : íte D : âpeÈ
487. >Apèfuge, ... oÉ Pèrsai mŸ éloien aÎtìn.
A : Ñna mŸ B : íti C : ímwc D : ípwc
488. FÐlon, íper mègiston Ćgajìn âstin, oÉ polloÈ, ípwc ... , oÎ frontÐzousin.
A : qrăsontai B : ktăsontai C : kèkthsai D : qrăsasjai
489. OÎ kataisqunÀ ... , oÎd+âgkataleÐyw tän parastĹthn.
A : tĂ ípla B : katĂ polemÐwn C : tÀn Éerèwn D : toØc ÉeroØc
490. >ApofeÔgwmen, Ñna oÉ bĹrbaroi mŸ ... ŹmŘc.
A : élwsin B : teÔxointo C : âlĹbonto D : âpijÀntai
491. ŮWdinen îroc, ZeÌc d+âfobeØto, ... êteke mÜn.
A : kaÈ B : tä d+ C : mŸ D : mŸ oÎ
492. >EqaÐromen pĹntec ... ÍmŘc ĆsfalÀc Ćfikomènouc.
A : íti B : śc C : âpeÈ D : ĆkoÔsantec
493. DiĂ tÐ diateleØc taÜta ŹmŘc ...
A : lègein B : eÊpeØn C : ârwtÀn

D : pujomènouc

494. FulĹttou, ... boulìmenoc sautän eÎtuqĺ tijènai Łllouc ĆtuqeØc tijňc.
A : śc B : ípwc C : mŸ D : íti
495. EÊc tĂ îrh ĆfÐkonto toÌc Pèrsac ... kaÈ âstratopedeÔsanto ân qwrÐú ÊsqurÄ.
A : diateloÜntac B : lanjĹnontac C : tugqĹnontec D : fjĹsantec
496. MŸ fjìnei toØc plèon ... kekthmènoic.
A : qrămata B : sautoÜ C : áautÄ

D : aÎtoØc

497. >ArÐwn tÀn nautÀn âpibouleuìntwn ... eÊc tŸn jĹlattan ąlato.
A : aÍtäc B : aÎtän C : aÎtoÜ D : aÎtÄ
498. KritÐac âpijumăsac tĺc swfrosÔnhc, Żn CwkrĹthc eÚqen, šrèxato ... aÎtoÜ.
A : dialègesjai B : tän jĹnaton C : tĺc åmilÐac D : áspèsjai
499. ... âsjÐousi kaÈ pÐnousin, âĂn kaÈ mŸ peinÀsi kaÈ diyÀsin.
A : >EgkrateØc B : >AkrateØc C : >EpijumeØc D : >AgnoeØc
500. >EpaÔsanto polemoÜntec ... Ćmfotèrwn tÀn strathgÀn Ćpojanìntwn.
A : ítan B : åpìte C : Ľte D : âpeidŸ
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501. >En dà toÔtú tÄ ... å pìlemoc âteleÔthsen.
A : êpei B : êtei C : êjei D : âpeÈ
502. >Epèpese qiřn Łpletoc, ... Ćpèkruye kaÈ tĂ ípla kaÈ toÌc Ćnjrÿpouc.
A : ĆllĂ B : źste C : eÒje D : å dà
503. ŮEfjasan tän qeimÀna ĆnaspĹsantec tĂc ...
A : ĄmĹxac B : ålkĹc C : naÜc D : Źgemìnac
504. FoboÜmai, ... å xènoc moi ærgisjň.
A : íti B : śc C : Ñna D : mŸ
505. >EĂn mŸ fulĹxùc tĂ mikrĹ, ... tĂ meÐzona.
A : ĆpobĹlleic B : ĆpobaleØc C : ĆpobĹlhtai

D : ĆpobĹloito

506. >EpÐspou tň basilèwc boulň kaÈ sunjoÜ aÎtÄ; eÊ dà mŸ ... , âpijhsìmejĹ soi.
A : suntÐjhc B : suntijňc C : suntijeÐhc D : sunjăsù
507. EÚpon qĹrin êqein ŹmØn, ... âpoiăsamen.
A : íswn B : taÜta C : ŹmeØc D : toÜto
508. <Ièrwn Ñppouc êqwn eÊc >OlumpÐan łljen śc ... tÀn Ćgÿnwn.
A : metalabeØn B : metalabřn C : metalaboÜsai D : metalhyìmenoc
509. ÃO mèlleic ..., mŸ prìlege; Ćtuqăsac gĂr katagelasjăsei.
A : drŘn B : poieØn C : prĹxein D : poieØsjai
510. ŞOtan tic ... , zhmioÜntai.
A : klèpthc B : klÿy C : klèptù

D : klèptou

511. OÉ mhdàn ĆdikoÜntec oÎdenäc ... nìmou.
A : qrŸ B : deØ C : qrĺtai D : dèontai
512. Tän triărarqon ân aÊtÐø eÚqon śc ... sÿsanta toÌc naÔtac.
A : tĂ B : oÎ C : toÌc D : _
513. <O ploÜtoc aÎtäc ... Ńn eÎdaÐmona poioÐh.
A : oÎdèna B : mhdèna C : oÎdenÈ D : mhdenÈ
514. ... ćdh lègwn, mŸ meÐzwn å lìgoc âktajň.
A : ŮArqomai B : PaÔou C : Diatèlei
515. ... màn kategèlase, sà dà âpďnesen.
A : >Emà B : >EmoÜ C : >EmoÈ

D : PaÔete

D : MoÈ

516. >Orèsthc ĆpolujeÈc ân tÄ >AreÐú pĹgú âkajĹrjh ... ân DelfoØc.
A : fonèwc B : fonèa C : toÜ fìnou D : tÄ fìnú
517. ŮEjuon prìteron oÉ PelasgoÈ toØc jeoØc, înoma dà âpoioÜnto ... aÎtÀn.
A : oÎdemÐa B : mhdèna C : oÎdenäc D : oÎdenÈ
518. >Aformhtèon łn eÎjÌc, źste eÊc kairän ...
A : Ćfikèsjai B : âljìn C : ârqìmenoi

D : ąkwmen

519. <O basileÌc âjăreuen Ćpä Ñppou, ... gumnĹsai boÔloito áautän kaÈ toÌc Ñppouc.
A : âpeÈ B : éwc C : ípote D : prÈn
520. ... ÍmeØc âmà âpainèsesje, âmoÈ mèlei.
A : ŞIna mŸ B : MŸ C : PÀc D : ŞOpwc
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521. ... tĂ pĹjh koufÐzetai.
A : Jrĺnoc B : Gèlwc

C : ToØc dakrÔoic

i

D : DĹkrua

522. NomÐzw toÜto Łdikon màn oÎk eÚnai, lègw dà íti oÎ sumfèrei ...
A : aÎtìc B : ÍmŘc C : soÜ D : ŹmØn
523. DeØ eÊsèrqesjai eÊc tŸn pìlin, ... kleisjĺnai tĂc pÔlac.
A : âpeÈ B : ítan C : prÈn D : åpìte
524. PaÔou klĹousa, Â mĺter, âĂn gĂr mŸ paÔù, kaÈ âgř ...
A : kleÐw B : klaÔsomai C : klaÜsai D : âklaÔsw
525. EÊc tosoÜton ... łljon, źste êpeisen ÍmŘc âlaÔnein aÎtìn.
A : tìlmac B : Ćnaidàc C : prŘgma D : Õbrewc
526. OÉ Ćnìhtoi ... dedÐasin oÊìmenoi aÎtän tÀn megÐstwn kakÀn eÚnai.
A : tän jĹnaton B : toÜ janĹtou C : Ćpä janĹtou D : âk janĹtou
527. Tä âmän sÀma, âĂn teleutăsw, mŸ ... măte ân qrusÄ măte ân ĆrgÔrú.
A : tijèntec B : êjete C : jeØte D : jĺte
528. KaÈ taÜta diadÐdou, ... sÌ boÔlei, kaÈ tÀn Łllwn, åpìsa âjèleic.
A : ítú B : ísú C : oÉ dà D : oÝc
529. AÉ nĺec êlajon toÌc ânantÐouc âk toÜ ... âxeljoÜsai.
A : pìlewc B : limènoc C : năsou D : ŹpeÐrou
530. >EĂn perÈ tŸn nĺson ... , limèna eÍrăsete.
A : pleÔsesje B : êpleØte C : pleÔshte

D : âpleÔsate

531. MakĹriìc âstin ... oÎsÐan kaÈ noÜn êqei.
A : kaÈ B : ístic C : Åtini D : ítú
532. OÉ perÈ LewnÐdan pĹntec Ćpèjanon ... parän âkfeÔgein.
A : Ľte B : śc C : oÎ mìnon D : kaÐper
533. >AghsÐlaoc, eÒ ... sunjeØto, ĆeÈ ânèmene tň åmologÐø.
A : oË B : sÌn aÎtň C : tÐnwn D : tini
534. Toxìthc Ćgajäc ÉeÈc ... ûødÐwc ĄmartĹnoi toÜ skopoÜ.
A : mhdàn Ńn B : oÎq C : oÎk Ńn D : Łn
535. ßAr+oÎ metamèlei ÍmØn, ... pepoÐhkate?
A : oÙc B : Án C : å D : Ż
536. OÉ Messănioi âk palaioÜ ... toØc LakedaimonÐoic łsan.
A : Ípä B : sÌn C : qrìnou D : kairoÜ
537. <O mÀroc gelŤ, kaÈ ítan ti mŸ gèloion ...
A : č B : ő C : âgèneto D : genèsjai
538. <Wc kakÀc êqei Ľpac ... , âĂn kakÀc mhdeÈc êqù.
A : Êatrìc B : Ćdìlesqoc C : âpÈ tň nìsú D : nìsoc
539. <Upèsqonto misjän ... tän sØton sfÐsi porÐsanti.
A : didìnai B : dìsjai C : dÿsein D : dìntec
540. <O basileÌc âfobeØto, ... å strathgäc áautÄ âpibouleÔoi.
A : íti B : mŸ oÎ C : mŸ oÎq D : mŸ
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541. EÊ parĂ tän nìmon êpraxan, dÐkhn Ńn ...
A : êdwken B : dÐdontai C : doÜsan

D : êdosan

542. PÐjhkoc å pÐjhkoc, kŃn qrusŘ ... sĹndala.
A : êqù B : êqon C : êsqon D : sqăsetai
543. CunefeÐpeto toØc peltastaØc kaÈ tä >Arkadikän åplitikìn, ... łrqe KleĹnwr.
A : żn B : oÏc C : toÜ D : Án
544. >EĂn perÈ polloÜ poiĺsje tŸn âleujerÐan oÎdèpote âpÈ turĹnnú ...
A : âstè B : êste C : êsesje D : gènhsje
545. EÊpè moi, tÐc soi êdwken, ç dÀron perÈ pleÐstou ...
A : poieØc B : poieØ C : poiňc D : poieØtai
546. >EĂn tÀn doÔlwn tic nosăsù soi, Êaträn âpikalň, Ñna mŸ ...
A : ĆpojĹnù B : teleutň C : teleÔta D : ĆpojaneØ
547. <O Diogènhc Êdřn ... Ćfuĺ parĂ tän skìpon âkĹjisen eÊpřn, Ñna mŸ plhgÀ.
A : dorufìron B : sfendonăthc C : toxìthn D : peltastŸn
548. <O Ąrpagĺc č ... dÐkhn æflřn janĹtú zhmioÔsjw.
A : klwpäc B : klèpthc C : klopĺc D : klèptou
549. <O dà Ćnăr, çn sunèlabon, ... podapäc eÒh, Pèrshc êfh eÚnai.
A : ârwtÿmenoc B : ârwthjèntoc C : ârwthjeØsin D : ârwtăsaic
550. ŞOstic toÌc jeoÌc timŘn boÔletai, ... toÌc pèlac eÞ poieØn deØ.
A : toÜton B : seautän C : oÙc D : Ćllălouc
551. MÀroc Ńn ... , eÊ tĂ eÍrhmèna âzăteic eÍreØn.
A : eÚ B : łsja C : őc D : eÊ
552. ... Łllo Ćrèskei.
A : ŮAlloc B : ŮAllhn

C : ŮAllou

D : ŮAllú

553. <O ... ârÀn kaÈ tÀn parìntwn ĆpostereØtai.
A : pleÐwn B : pleìnwn C : ploØon D : plèwc
554. ... lègeic fÐlou parìntoc, oÕtw kaÈ Ćpìntoc aÎtoÜ frìnei.
A : ŞWste B : CÌ màn C : ŞWsper D : CÌ oÜn
555. <O NeØloc áptĂ ... eÊc tŸn jĹlattan âxÐhsin.
A : stìmasin B : âkbolÀn C : eÊsbolĂc

D : potamÄ

556. OÎk Ćeikàc ... pĹsqein Ípä âqjrÀn.
A : eÞ B : kakÀc C : glukèa D : kakoØc
557. ... jĹnatoc kategnÿsjh, íti tŸn patrÐda prodoÌc âfaÐneto.
A : <O naÔarqoc B : Tän NikÐan C : PausanÐou D : >EfiĹltù
558. ... žfelen tä jugĹtrion tň mhtrÈ ímoion eÚnai.
A : EÊ B : EÒje C : EÒte D : EÚta
559. OÉ filĹrguroi oÎ qrÀntai toØc qrămasin, ... kèkthntai.
A : çn B : Čc C : Án D : oÙc
560. EÊc tosoÜto tĺc aÊsqÔnhc Ź toÜ Periklèouc pìlic ...
A : peptÿc B : pèpwken C : pèpomfe D : pèptwken
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561. Klèandroc âturĹnneuse ... áptĂ êth.
A : Gèlac B : >Ajănac C : Jăbaic
562. ... toÜto prĹxùc, Ąmartăseic.
A : EÊ B : ÃHn C : >EĂn

i

D : Mègara

D : Diìti

563. >ApoktenoÜmen toÌc peirĹtac, ... Ńn aÎtoÌc lĹbwmen.
A : eÚ B : ŹmeØc C : ípou D : prÈn
564. MeØzìn âsti tä kakän ... fèrein.
A : tä B : ŹmØn C : qalepÀc

D : č źste

565. KaÈ tä pĹlai nìmoc łn Òswn yăfwn keimènwn tän ... ĆeÈ ĆpofeÔgein.
A : feÔgonta B : Ćpofugìnta C : diÿkonta D : Łkriton
566. <O jeäc pŘsi toØc Ćnjrÿpoic pìnouc âpètaxen Łlloic ...
A : ĆllĂ B : Łlla C : Łllwn D : Łllouc
567. <O tÔrannoc âteleÔthsen Ípä tÀn ... oÊkeiotĹtwn.
A : aÎtän B : seautoÜ C : áautoÜ D : sautÄ
568. FulĹttou, mŸ ĆtimÐø ...
A : ĆpofÔgùc B : peÐsù

C : peripèsùc

D : peÔsù

569. <O qrusäc kreÐttwn murÐwn lìgwn ...
A : jnhtìc B : ĆjanĹtouc C : Ćnjrÿpwn
570. Tän oÚnon ... kerĹnnu.
A : Õdwr B : sÌn mèliti

C : oÒnou

D : brotoØc

D : Õdati

571. ŞOson oÎk Ćpèkteine aÎtìn, prÈn ÊdeØn, ... eÒh.
A : tic B : phlÐkon C : ístic D : åpìson
572. OÉ d+>AjhnaØoi łljon KÐmonoc ... plăjei oÎk ælÐgú.
A : å MiltiĹdou B : sÌn tÄ C : å >AjhnaØoc D : strathgoÜntoc
573. >Emà kakÀc ĆkoÔsanta ... megĹlh êdake lÔph.
A : Ípä soÜ B : Ź C : taÜta D : pĹnta
574. Labřn Ćpìdoc kaÈ ... pĹlin.
A : leÐyei B : lăxei C : lăyei

D : lăsei

575. PollĹkic qalepìn âsti ... fÐlon kaÈ kìlaka.
A : diakrinÀn B : diakrØnai C : diakrÐnai

D : diĹkrinai

576. Mìnoi oÉ jeoÈ Òsasin, ... teleutăsomen.
A : íte B : pìte C : măpote D : åpìtan
577. Tä filopìleic eÚnai êswse toÌc ŞEllhnac ... Ípä tÀn PersÀn ŹttŘsjai.
A : oË B : toÌc C : toÜ D : tä
578. DÔo Âta êqomen, stìma dà én, ... pleÐw màn ĆkoÔwmen, ąttw dà lègwmen.
A : źste B : Ñna C : źsper D : íti
579. MŸ dĺta peÐjeste ... AÊsqÐnhn lègousin, íti FÐlippoc fÐloc âstÐn.
A : tŸn B : tän C : tĂ oÉ perÈ D : toØc Ćmf+
580. KaÐ pote ... pĹgou deinotĹtou CwkrĹthc âxĺljen ÉmĹtion êqwn.
A : metĂ B : întwc C : ĆntÈ D : întoc
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581. DiateloÜmen ... , éwc Ńn tŸn pìlin lĹbwmen.
A : naumaqeØn B : maqìmenoi C : pezomaqeØn
582. ... ĆpokrÐnesjai, frìntize.
A : PrÈn B : <Opìte C : ŞOtan

D : polemăsontai

D : PrÈn Ńn

583. MetèdwkĹ soi pĹntwn, ... eÚqon.
A : âĂn B : åpìte C : âgř D : Án
584. >En DelfoØc łn gegrammènon präc tÄ ÉerÄ ... ^GnÀji sautìn+.
A : tä B : sÔmboloc C : manteÐa D : qrhsmäc
585. ... tic êmaxe mŘzan, taÔthn kaÈ âsjiètw.
A : ŞHn B : ßHn C : >EĂn D : ŮHn
586. OÎdàn, ... ŽlpÐzomen, Ćpobèbhken.
A : Án B : çn C : tĂ D : taÜta
587. OÉ dà mèntoi tň trÐtù Źmèrø ... tini katalhfjèntec diefjĹrhsan.
A : édrø B : ânèdrø C : sunedreÐø D : kajèdrø
588. MhdeÈc Ćrqètw, prÈn Ńn ... Łrqesjai.
A : êmaje B : mĹjù C : majeØn D : memĹjhke
589. >AeÈ ... pèrusi beltÐw.
A : oÉ B : tä C : tĂ

D : tÄ

590. Mèmnhsje toÜ írkou, ... æmwmìkate.
A : ç B : oÝ C : Å D : Łtta
591. Xènoc ... ĆkoloÔjei toØc âpiqwrÐoic nìmoic.
A : tic B : żn C : întoc D : çc
592. MetadÐdou toØc Łlloic, ... êqeic.
A : eÚta B : Án C : oÙc D : êpeita
593. EÒj+žfelen å MiltiĹdhc tňde tň Źmèrø ... strathgìc.
A : Źmèteroc B : ŹmØn C : żn D : pareØnai
594. ßAra sÔnoisja ... oÎdèna Ćdikăsanti?
A : íti B : perÈ toÜ C : seautÄ
595. >Emmènomen, ... śmologăsamen.
A : Án B : toÔtoic C : oÙc

D : aÎtÀn

D : perÈ tÀn

596. Tä qrusìmallon ... âkrèmato âk druäc ân tÄ ŮArewc Łlsei.
A : PujoØde B : >Ajănhjen C : ân Kìlqoic D : Jăbaze
597. OÎdàn êti âmpodřn łn, ... pŘsan tŸn stratÐan Ćpolèsjai.
A : íti B : śc C : mŸ oÎ D : Ñna
598. ŮHdh Êsqurìteron łn tä teÐqisma, ... ûødÐwc ĄlÀnai.
A : prÈn B : č C : č źste D : toÜ mŸ
599. Fagètw me lèwn kaÈ ... Ćlÿphx.
A : oÎ B : mŸ C : se D : oÎk
600. DionusÐou ... Ípàr tĺc Damoklèouc kefalĺc xÐfoc âk triqäc âkremĹsjh.
A : strathgoÜntoc B : turannoÜntoc C : keleÔsantoc D : turĹnnou
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601. OÎdeÈc oÎkèti oÙìc ... łn kwlÜsai aÎtoÌc katastrèfesjai tŸn pìlin.
A : ge B : te C : pou D : pwc
602. MiltiĹdhc ... pĹntwn tŸn strathgÐan âpetrĹph.
A : metĂ B : Ípä C : katĂ D : Ípàr
603. <Wc tĹqista âporeÔonto, źste oÎdeÈc ... Ípä tÀn JrøkÀn.
A : katèkteina B : Ćpèjanon C : âlăfjh D : žfjhn
604. <O filĹrguroc oÎk ĆpolaÔei tÀn ĆgajÀn, ... êqei.
A : Án B : Čc C : oÏc D : ç
605. ... nìmoi pleØstoÐ eÊsin, ântaÜja kaÈ ĆdikÐai pleØstai eÚnai filoÜsin.
A : EÊ kaÈ B : ŞOpou C : OÎkoÜn D : KaÈ âĂn
606. ... yÔqh Ź gĺ êrrwge kaÈ oÉ potamoÈ pepăgasin.
A : <H B : OÞsa C : DiĂ tĂ D : TĂ
607. Pezň badÐzwn mŸ foboÜ ...
A : klÔdwn B : tĂ kÔmata

C : tĺc nauagÐac

D : jalĹttù

608. PolloÈ tÀn <Ellănwn ĆpekaÐonto ûØnĹc te kaÈ ...
A : gìnasin B : Âta C : podìc D : daktÔlwn
609. >ApekrÐnato peisjĺnai Ńn tÄ basileØ, eÊ ... Ípăkooi aÎtoÜ.
A : genăsontai B : łsan C : Âsin D : gènointo
610. OÉ ... parĂ fÔsin âpijumoÜntec kaÈ Č êqousi dustuqoÜsi.
A : Č B : tĂ C : tŸn D : tÀn
611. EÊ tìte âpìneic, íte me šneÐdizec, oÎk Ńn nÜn trofĺc ...
A : âpijumeØc B : melăsoic soi C : âpedèou D : teÔxù
612. ... âdeÐpnoun, å säc fÐloc ĆfÐketo.
A : <Opìte B : >Eqjàc C : >En Å

D : Tămeron

613. OÎ deØ fluĹrwn ĆndrÀn ... ĆkoÔein.
A : dialegìntwn B : mhdèna C : kathgorÐac

D : gnÿmù

614. NeanÐskoc tic ĆkoÔsac ... Ędìntwn ąsjh âpÈ tň eÎfwnÐø.
A : qelidřn B : tettÐgwn C : parjènwn D : Ćhdřn
615. ... profulĹttoimi ÍmŘc, oÎd+Ńn nèmesjai dÔnaisje foboÔmenoi mŸ Ćpìlhsje.
A : >EĂn B : <Opìte C : ŞOpwc D : EÊ mŸ
616. Tìte mĹlista toÌc prÿtouc despìtac pojoÜsin oÉ oÊkètai, ítan átèrwn peØran ...
A : êlabon B : lĹbwsi C : lĹboien D : lambĹnointo
617. LĹkainĹ tis präc tän uÉän lègonta mikrän êqein tä xÐfoc eÚpe, kaÈ bĺma ...
A : prìsjen B : âqjèc C : prìsjec D : prosăkei
618. OÉ palaioÈ toØc ĆpojanoÜsin ... eÊc tä stìma katetÐjesan.
A : tĹlanton B : mnÀn C : draqmŸ D : æbolän
619. EÞ Òste, íti oÎk Ńn âtìlmhsa eÊpeØn, eÊ mŸ êgnwn toÌc âmoÌc lìgouc ... tÄ koinÄ.
A : sunoÐsein B : probaÐnein C : qrăsetai D : duspajeØn
620. PaÜsaÐ me dĹknwn č katafilÀn, ... pìteron âqjräc č fÐloc mou kajèsthkac.
A : Ñna gnÀ B : Ñna bÀ C : Ñna Òw D : Ñna Òstw
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621. >All+oÖte íte łljec, êgnwn, oÖte âĂn Ćpèljùc, ...
A : gnÿsomai B : êgnwn C : gnÀ D : gnoÐhn
622. Draqmĺc màn hÖlei, ... dà paÔetai.
A : mÐan B : dÈc C : tettĹrwn

D : trisÈ

623. <UmØn ûŤon pisteÔsousin âkeØnoi č ...
A : ŹmeØc B : ŹmŘc C : âmautÀ

D : sfÀn

624. ... toØc jeoØc kaÈ mŸ jrănei.
A : eÎqň B : eÖqou C : eÖxetai

D : hÖxato

625. ŮAndrec stratiÀtai, mhdàn Ćjumăshte ... tÀn gegenhmènwn.
A : ćnengken B : ŹnÐka C : éneka D : ćnegka
626. ŮAndrec, Ćnamimnďskesje, ísac dŸ mĹqac ... åmìse Êìntec nenikăkate.
A : sÌn toØc jeoØc B : toØc jeoØc C : toÌc polemÐouc D : tän pìlemon
627. ... å DareØoc âteleÔthse, âbasÐleusen å Xèrxhc.
A : ŞOtan B : PrÈn Ńn C : >EpeÈ D : >EpeidĂn
628. EÊ màn fÐloc ... , tÐ dĹkneic? EÊ dà âqjräc, tÐ saÐneic oÎrĹn?
A : eÚ B : Ńn őc C : łsja D : oÎk Ńn őc
629. EÊ dà toÜto pĹntec âpoioÜmen, Ľpantec ... Ćpwlìmeja.
A : _ B : oÎk C : Ńn D : mŸ
630. ŮIsji śc ípouper Ńn ... fulĹxomaÐ se.
A : ľc B : őc C : Òji D : ŋc
631. >Ebohjăsamen Ńn ÍmØn, eÊ mŸ ... , tÐnec âstà kaÈ tÐsi polemeØte.
A : oÚsja B : ędeimen C : eÊdeÐh D : eÊdènai
632. <O pìlemoc ... ŹmŘc Ćpestèrhken.
A : pĹnta B : pĹntac C : ĄpĹntwn
633. TÐnoc qitÀn ... âklĹph?
A : aÎtäc B : âkeØnoc

C : Ípä soÜ

D : Ľpasin
D : sän

634. KĹllistìn te kaÈ ... kaÈ ądiston Ćpä gewrgÐac tän bÐon poieØsjai.
A : qeÐriston B : âlĹqiston C : Łriston D : pikrìtaton
635. Mainìmeja pĹntec, ... ærgizÿmeja.
A : prÈn B : śc C : åpìtan D : âpeÈ
636. XenofÀntoc dà kathgìrhsĹn tinec ... paÐesjai Íp+aÎtoÜ.
A : fĹskontec B : lègoien, íti C : tÄ D : Ñna
637. ŮErgwn ... qeØra âleujèran êqe.
A : kakäc B : kakĂ C : ĆgajÀn

D : ponhrÀn

638. <O basileÌc łljen eÊc Persèpolin, ... å patŸr aÎtoÜ âtèjapto.
A : prìsjen B : ênja C : mŸ D : éwc Ńn
639. >AporoÜmen ... fÔgwmen.
A : kaÈ B : č C : pÀc

D : âĂn

640. >EĂn dÔnù ... , mŸ pleÔsùc.
A : ådeÜsai B : pleØn C : pleÜsai

D : badÐzwn
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641. AÎleÐtwsan JhbaÐwn paØdec, oÎ gĂr ... dialègesjai.
A : Òsasi B : Òasi C : dÔnatai D : dunhjĺnai
642. ... dÔnatai tä mèllon âkfugeØn.
A : OÎdeÈc B : MhdeÈc C : PŘc Łnjrwpoc

D : ÃOc

643. <O gĂr presbeutŸc tèttarsin Źmèraic prìteron .... ĆfÐketo.
A : kaÈ Õsteron B : toÜ stratoÜ C : śc basileÌc D : âsfĹgh kaÈ
644. AÖrion tä ĆrgÔriìn soi ...
A : dÐdou B : âdÐdomen

C : dÿsw

645. DiktÔú tÐ poiăseic, ... kunhgňc?
A : âpeÈ B : âpeidŸ C : ítan

D : êdwke

D : eÒ tic

646. PĹntec Łnjrwpoi ... eÊdènai ærègontai fÔsei.
A : ítú B : ti C : toÜ D : tÄ
647. ... tÀn ponhrÀn fÐlon poioÜ.
A : Mhdàn B : OÎdàn C : Mhdèna

D : OÎdèna

648. Tìte mĹlista kaÈ oÚkoi kaÈ pìleic ârhmoÜntai, ... oÉ proestÀtec qalepaÐnwsi.
A : eÊ B : âpeÈ C : ítan D : źste
649. ŮArqontìc âsti tÀn Ćrqomènwn âpimeleØsjai, ípwc śc bèltistoi ...
A : ősan B : łsan C : eÚen D : êsontai
650. ŞUdwr pÐnwn ... Ńn tèkoic sofìn.
A : oÎdàn B : oÎdemÐan C : mhdèna

D : măpote

651. ... toiaÔtac pìleic ktÐzùc, oÎ polloÌc toÌc ânoikoÜntac eÍrăseic.
A : ŞOti B : <Wc C : >EĂn D : >EpeidŸ
652. TÄ dămú tÄ >AjhnaÐwn ... kaÈ ĆmunÀ, âĂn tic Ćdikň tän dĺmon tän >AjhnaÐwn.
A : bohjèw B : bohjÀ C : bohjăsw D : bohjhsoÐmhn
653. Măpote tän ploÜton perÈ pleÐonoc ... tĺc Ćretĺc.
A : poieØ B : poÐei C : poioØo D : poioØto Ńn
654. PhlÐkoc Ńn łn ÍmØn jìruboc, eÊ âgř toÜto ... ?
A : poiÀ B : âpoÐoun C : poioÐhn D : poiÀmai
655. LÔkoc ĆkoloujÀn ... probĹtwn oÎdàn ŽdÐkei.
A : _ B : aÎtän tÀn C : poimènoc D : poÐmnù
656. >En koÐlù druÈ ... kateirgĹzonto mèlittai.
A : mèli B : mèlitoc C : mèliti D : khroÜ
657. ... mŸ oÉ polèmioi âpijeØnto.
A : Fìboc oÞn âstÈ B : FoboÔmeja
658. FaØne lÔqne kaÈ ...
A : sigĺc B : sigŤ

C : sÐga

C : >EfoboÜnto

D : Dèdoika

D : sigň

659. OÉ >AjhnaØoi toÌc summĹqouc âdedÐesan, ... ĆpostaØen.
A : íti B : Ñna C : mŸ D : śc
660. >AllĂ ... âmà lĹjhte âpiorkoÜntec, jeoÌc mèntoi oÎ lăsete.
A : eÊ B : kŃn C : Ľte D : ŹnÐka
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661. OÎq śc ęthsac, ... genăsetaÐ soi.
A : śc B : íti C : oÕtwc D : oÎ mŸ
662. TÐnac dikaiìteron blĹyw ... Ćdikăsantac?
A : č B : tÀn ŹmŘc C : tĺc D : č toÌc âmà
663. Kèleuson kaÈ ... Ńn boÔlù, eÎjÌc peprĹxetai.
A : taÜta B : Án C : ítou D : Ľtta
664. <OpoÐoic màn lìgoic Klèarqoc KÜron êpeisen, ... gègraptai.
A : ędh B : Łllù C : qjàc D : taqèwc
665. >En taØc eÎqaØc oÎ deØ ... tÀn âqjrÀn ti âxaiteØsjai kakìn.
A : präc B : âpÈ C : katĂ D : Ípä
666. Pìrrw ... å jeäc âggÔjen blèpei.
A : ástřc B : łsja C : ő D : ástÀtoc
667. >EmoÐ, Â Łndrec, juomènú Êènai âpÈ basilèa oÎk ... tĂ ÉerĹ.
A : eÊsÈ kalĂ B : âgÐgneto C : eÎtuqÀc D : kalÀc
668. OÎk Ńn âbasÐleuon, eÊ mŸ beltÐwn ÍmÀn ...
A : łn B : Â C : eÒhn D : êsomai
669. ... sÿzhtai tä skĹfoc, qrŸ kaÈ naÔthn kaÈ kubernăthn projÔmouc eÚnai.
A : ŞEwc Ńn B : Mèqri C : ŞEwc D : <HnÐka
670. MetĂ taÜta ... eÊc tŸn aÎlŸn periňmen.
A : Ćnèsthmen B : âstăsamen C : ĆnastĹntec
671. ... eÚqec beltÐouc frènac.
A : >EĂn B : EÒte C : EÒje

D : ástřc

D : >EĹnte

672. <O strathgäc âdedÐei, ... oÉ ÉppeØc toÌc polemÐouc oÎq ÍpomeÐnwsin.
A : śc B : íti C : Ñna D : mŸ
673. OÉ polèmioi tä froÔrion parèdosan, ... tĂ sitÐa âpeleloÐpei.
A : âpeidĂn B : íti C : ítan D : eÊ
674. DianoeØtai tŸn gèfuran lÜsai ... diabĺte.
A : åmÀc B : źste C : śc mŸ D : í ti
675. Lèwn eÚ ... trÐqa, înoc dà tän bÐon.
A : tä B : tĂ C : tän D : tŸn
676. <O Ćgajäc ĆnŸr eÎdaÐmwn âstÐn, âĹnte ploÔsioc, âĹnte pènhc ...
A : âstÐn B : łn C : ő D : êsù
677. EÒje ... tìte sunegenìmhn.
A : met+aÎtŸn B : met+aÎtĺc

C : soi

D : sou

678. TosoÔtou dèw ÍmŘc âpaineØn, ... pĹnu mèmfomai.
A : źste B : ÍmŘc dà C : oÕtwc D : ípwc mŸ
679. OÉ >AjhnaØoi prĹttousin, ípwc mŸ å FÐlippoc ... kratăsei.
A : tŸn pìlin B : limŸn C : tÀn Łkrwn D : tÄ limèni
680. Deinìn âstin âleÔjeron înta ... Łrqesjai.
A : doÜlon B : doÔlouc C : Ípä doÔlou

D : ĆntÈ doÔlwn
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681. EÊ tĆlhjĺ êlegen, âpisteÔomen ...
A : aÎtĺc B : aÎtÄ C : Ńn D : aÎtÐka
682. MŸ Ćpèljete prÈn ... mou ĆkoÔshte.
A : _ B : Łn C : čn D : âĂn
683. >Epeidăper >Alèxandroc boÔletai jeäc eÚnai, ... jeìc.
A : Òsji B : Òji C : êstw D : ésjw
684. DiĂ tÐ ímoioi întec ŹmØn ân pŘsin oÎq åmofroneØte ... ĆdelfoÐ?
A : Â B : ŹmŘc C : śc D : ŹmØn śc
685. >EĂn taÜta ... , qalepÀc oÒsete.
A : Âsin B : eÚen C : gènhtai

D : gÐgnoito

686. TaÜta âpoÐoun, ... skìtoc âgèneto.
A : éwc Ńn B : prÈn Ńn C : mèqri

D : ân ŋ

687. Pìlemon oÉ lÔkoi ... sunĺyan.
A : Łrna B : kaÈ ÊqjÌn C : tÀn suÀn

D : toØc probĹtoic

688. GrammatikoÜ jugĹthr êteken filìthti migeØsa paidÐon Ćrsenikìn, jhlukìn, ...
A : pìteron B : éteron C : åpìteron D : oÎdèteron
689. EÞ Òsji, íti kĆgř Łn se âfobăjhn, eÊ mŸ ... înon înta se.
A : Òsmen B : ćdh C : ędein D : eÊdeÐh
690. Tän dà qrìnon çn âtrihrĹrqoun, Ź naÜc ŁristĹ moi ... pantäc toÜ stratopèdou.
A : pleØ B : êplei C : pleÔsetai D : êpleuse
691. ßHn dà, íte âteleÔta, ĆmfÈ tĂ ... êth.
A : pentekaidekakÈc B : pentăkonta

C : tèttarec

D : ĆnĂ dèka

692. TĂ >Anaxagìrou biblÐa ... toÔtwn tÀn lìgwn.
A : gèmei B : plèwc C : ímoia D : plăjousi
693. ßAra mŸ kakìn ti lègwn ... lèlhja.
A : sÌ B : âmautän C : sautoÜ D : áautň
694. OÉ aÊqmĹlwtoi âdèjhsan ... mŸ feÔgein éneka.
A : Ípä toØc Pèrsaic B : diĂ tä C : toÜ D : ípwc
695. >Epeljřn kaÈ å stratiÿthc âkĹjisen plhsÐon ...
A : tän strathgìn B : bradèwc C : toÜ pandoqèwc

D : kakÐwn

696. >AllĹ, ... boÔlei, mène âpÈ tÄ strateÔmati, âgř d+âjèlw poreÔesjai.
A : âĂn B : sÌ màn C : eÊ D : åpìte
697. <O kĹstwr zÄìn âsti ... ân lÐmnaic tĂ pollĂ diaitÿmenon.
A : Łpouc B : dÐpoun C : trÐpouc D : tetrĹpoun
698. PotamÄ gĂr oÎk êstin âmbĺnai ... tÄ aÎtÄ kaj+<HrĹkleiton.
A : Ľpax B : dÈc C : ãn D : diploÜc
699. >Agajän Êaträn nomÐzw oÎk Ńn âŘsai tän nosoÜnta âmpÐplasjai, ... âpijumeØ.
A : åpìte B : oÎd+âĂn C : Án D : eÊ kaÈ toÔtoic
700. OÎk êstin oÎdeÈc tÀn jnhtÀn, ístic oÚden, eÊ tŸn aÖrion Źmèran êti ...
A : bÐoi B : bioØ C : biÿsetai D : zň
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701. Cìlwn toØc aÊsqrÀc ... ĆpeØpe mŸ dhmhgoreØn.
A : ĆndrĹsin B : bioÜsin C : ûătorsin D : tafeØsin
702. <O xènoc taÜt+eÊpřn ...
A : Ćnestăsato B : Ćnèsthse

C : Ćnèsth

D : Ćnastăsei

703. EÊ Ćlhjàc toÜt+êstin, oÎdàn deØ ... martÔrwn
A : lìgon B : soÜ C : soi D : tän lìgon tÀn
704. DÔnasaÐ moi lègein ... didaktän Ź ĆretŸ č oÖ?
A : diìti B : šgajè C : eÊ D : âstÐ
705. OÉ stratiÀtai aÊtiÀntai aÎtän ...
A : âgkrateÐac B : deilÐac C : prodìthc
706. MŸ Ćpèljhte ... ĆkoÔshte.
A : śc B : éwc C : prÈn Ńn

D : klopň

D : í ti

707. EÊ ĆnĹgkh mĹqesjai, toÜto deØ paraskeuĹsasjai, ... krĹtista maqoÔmeja.
A : Ñna mŸ B : mŸ C : ípwc śc D : íti
708. OÉ åplØtai ... âdèhsan fugeØn.
A : ĆndreÐwc B : polÌ C : taqèwc

D : ælÐgou

709. TaÜta mĹlista toØc ... ânantioÜtai, Č toØc qrhstoØc âstin eÎergetămata.
A : ĆgajoØc B : ponhroØc C : ĆrÐstoic D : beltÐstoic
710. Nìmoc tÀn >AjhnaÐwn łn tän toÌc gonèac tÔyanta č mŸ trèfonta ... eÚnai.
A : Łkriton B : Łtimon C : âpieikĺ D : ísion
711. ... dà âkeØ Źmèrac tinĂc å klèpthc prosdokÀn klèyai ti.
A : PÐnei B : Dièmenen C : Katèluse D : Gegărake
712. <H ĆretŸ aÎtÄ soi prÀton ârgastèa âstÐn, eÊ Łllú tinÈ ... aÎtĺc mèlleic.
A : metèqein B : metadÿsein C : lĹbesjai D : sunjăsesjai
713. >Egř dà ÍmÀn dèomai ... katagnÀnai dwrodokÐan âmoÜ.
A : źste B : mŸ C : íti D : Ñna
714. ŮIwmen Ćpolousìmenoi ... Ćpä tĺc mĹqhc ÉdrÀta.
A : Ź B : tŸn C : tän D : tĂ
715. <O mèntoi XenofÀn ĆnagnoÌc tŸn âpistolŸn ĆnakoinoÜtai ... perÈ tĺc poreÐac.
A : CwkrĹth B : CwkrĹtouc C : CwkrĹtei D : Cÿkratec
716. ŮAkouson, śc Ńn mĹjùc, íti oÎk Ńn dikaÐwc ... ĆpistoÐhc.
A : âmoÈ B : aÎtoÜ C : aÎtĺc D : ŹmŘc
717. TÐ gĂr ĄlieÔein mŸ majřn ... âpeqeÐroun?
A : taÔtù B : toÔtú C : toÔtou D : taÔthc
718. >EĂn tän basilèa élùc, ... Ćnt+âkeÐnou.
A : Łrqeic B : Łrqesjai C : Łrxeic
719. OÒdate, ... qĹrin bradÔnw?
A : íti B : pìte C : tÐnoc

D : Ćrqìmeja

D : pìjen

720. >AllĂ pèrusi ... mou âloidìrhsac.
A : _ B : ĆdelfoÜ C : tän patèra

D : tň mhtrÐ
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721. ... yeudĺ lège.
A : OÖpote B : OÎdenÈ

i

C : Mhdenäc

D : MŸ

722. >EpÈ toÔtú å presbeutŸc Ćnèsth kaÈ ... Áde.
A : eÚpa B : êlexen C : ârrăjhn D : fasÈn
723. CwkrĹthc toioÜtoc łn, oÙoc ... Łllú peÐjesjai č lìgú.
A : te B : oÎk C : tÄ D : mhdenÈ
724. Lèonta ... taÜroc eÊsĺljen eÊc spălaion.
A : pèfeuga B : feÔgwn C : feÔgonta
725. >All+eÊ jèrouc hÖleic, qeimÀnoc ...
A : ærqoÜ B : ærqăsei C : írkou

D : fugìntoc

D : ærqăsù

726. EÊkìtwc taÜta ŹgeØ sĂ eÚnai, ... Ńn Łrxùc kaÈ âxň soi aÎtoØc qrĺsjai, í ti Ńn boÔlù.
A : prÈn B : éwc C : oÎk D : Án
727. >All+êgwge ... , eÊ mŸ áÿrwn pollÀn eÊsiìntwn Òqnh, âxiìntoc dà oÎdenìc.
A : eÊsĺljon B : eÊsĺljon Ńn C : eÊsèljoien D : eÊsèljwsi
728. Melăsei ŹmØn, ípwc ... soi.
A : âpilhsìmeja B : mŸ ĆdikÀmen

C : ærgÐzwmen

D : Ćrèsomèn

729. Prèpei ĆeÈ poieØn, ... Ńn parainèswsin oÉ sofoÐ.
A : toÜto B : taÜta C : í ti D : śc
730. Lègetai >AlkibiĹdhc, ... eÒkosin âtÀn eÚnai, PerikleØ dialeqjĺnai perÈ nìmwn.
A : prÈn B : prÈn Ńn C : éwc Ćn D : íte
731. KÜroc dà ... eÊsălasen eÊc tŸn pìlin, metepèmpeto tän Cuènnesin präc áautìn.
A : pìte B : âpeÈ C : ítan D : źste
732. OÎdàn ... diallĹttomen, plŸn tň gnÿmù.
A : aÎtoØc B : ÍmŘc C : ÍmÀn D : Ćllăloic
733. >EĂn êljù å lÔkoc deÜro, ... aÎtìn.
A : foneØ B : foneÔeic C : fonň
734. ... êljoi, toÜto Žrÿta.
A : ŞOstic B : ŞOti mŸ

D : foneÔsomen

C : ŞOte mŸ

D : ŞOte

735. OÉ stratiÀtai oÎk êfasan ... poreÔsesjai.
A : _ B : íti C : áautoÌc D : Êènai
736. ßW fÐle, poØ dŸ kaÈ ...
A : poÜ B : tÐc C : pìjen

D : ístic

737. ŮEpeijon aÎtoÌc ... poieØsjai mĹqhn prÈn oÉ sÔmmaqoi paragènointo.
A : śc B : mŸ C : tÐ D : tä
738. EÒje eÕromèn se, Â fÐle, ... lupoÔmenon.
A : tän B : çn C : sän D : mŸ
739. >EmoÈ màn Ćpìdoc tŸn ĆspÐda, ... dà prÐw kaphleØon, ân Å katazăseic.
A : sÌ B : êgwge C : sautÄ D : tä
740. >Egř màn präc ælÐgon qrìnon zÀ kaÈ kŃn ... kìyù me, tăkomai; sÌ dà ĆnjeØc ĆeÐ.
A : tÐc B : mhdeÈc C : sÌ D : oÎ
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741. <OmologoÜmen ... Łdikoi perÈ ÍmŘc gegenĺsjai.
A : íti aÎtäc B : åpìte C : åpìtan D : _
742. Qalepän kaÈ dÔskolon âpitĹtteic ... prŘgma.
A : tä B : tĂ C : âmoÈ D : taÜta
743. >Erasjènta fasÈ neanÐan parjènou dialeqjĺnai ... tĺc kìrhc Ípàr toÜ gĹmou.
A : boÔletai B : _ C : boulìmenon D : tÄ patrÈ
744. OÎ ... paÔsontai, prÈn Ńn tŸn pìlin élwsin.
A : Õsteron B : pèrusi C : prìteron D : mŸ
745. ŮEdoxen aÎtoØc proiènai ... tÄ basileØ summeÐxeian.
A : kaÈ B : éwc C : parĂ D : sÌn
746. TÐs ... , Â bèltiste, diaireØn oÕtwc âdÐdaxen?
A : Ćnjrÿpwn B : te kaÈ pìte C : se D : kaÈ pìsou
747. MĂ DÐa, oÎk eÚdon ... ĆmeÐnw ûayúdìn.
A : pote B : kaÈ C : aÎtÄ D : âmautoÜ
748. TÐni Ńn mŘllon mèloi č toØc goneÜsin, ípwc oÉ paØdec eÞ ...
A : poØoi B : poioØ C : êqousin D : prĹxousin
749. TÐ ... mĹthn aÊtiŤ?
A : ŹmØn B : ÍmÀn

C : me

D : se

750. <O basileÌc łn ... kĹllistoc, yuqŸn dà filanjrwpìtatoc.
A : Ćndräc B : śc C : eÚdoc màn D : mĹlista
751. OÎq oÕtwc eÎăjhc pèfuka, ... soÈ pisteÔein.
A : źste B : ípwc C : pìteron D : eÊ
752. ŮEklaien oÞn áautän kaÈ ... katemèmfeto.
A : lèonta B : tän lÔkon C : tĺc deilÐac
753. KÜroc dÐdwsin aÎtÄ murÐouc ...
A : draqmĹc B : mnŘc C : tĹlanta

D : probatÐoic

D : dareikoÔc

754. ... å patăr âstin, toioÜtoc kaÈ å uÉìc.
A : OÝtoc B : PoØoc C : OÙoc D : ToØoc
755. <O dĺmoc triĹkonta Łndrac eÑleto, oË toÌc patrÐouc nìmouc ...
A : suggrĹfousin B : suggrĹyousin C : jeÐhn D : tijèntec
756. <OrŤc íson ÊsqÔoc å kÿnwy êqei, ... kaÈ âlèfanta fobeØn.
A : śc B : íti C : ípwc D : prÈn
757. ... aÉ tÀn ponhrÀn tèqnai oÎ lanjĹnousi.
A : Cÿfrwn B : ToÌc fronÐmouc C : >Emfrìnwn

D : Cÿfronec

758. EÊ ... å loqagäc, mĹqesjai ŹmØn Ńn parekeleÔeto.
A : aÎtìc âstin B : pareØnai C : paraineØ D : parĺn
759. >Epemèleto, ípwc măte Łsitoi măte ŁpotoÐ pote ...
A : Òoi B : eÒhn C : êsointo D : âsìmenoi
760. QeimÀnoc âpigegonìtoc oÉ mÔrmhkec, ... âpìnoun, âtrèfonto.
A : íte B : oÑtinec C : oÙc D : prÈn
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761. OÉ perÈ LÔsandron triĹkonta ... Ćpèpleon.
A : tŸn oÊkÐan B : tän oÚkon C : oÒkade

D : oÒkoi

762. TÐ ... sparĹtteic mhdàn Ždikhkìta?
A : mhdèna B : ŹmŘc C : me D : aÎtŸn
763. >EpÈ tä Łkron Ćnèbh NikÐac prÐn ... aÊsjèsjai tÀn polemÐwn.
A : tic B : Ńn C : tä D : tina
764. EÊ mŸ ćreskìn soi oÉ nìmoi, ... soi Ćpiènai âk tĺc pìlewc.
A : êdeon B : prèpein C : âxĺn D : ÍpĹrqein
765. ... parĂ CpartiĹtù eÍrejň qrusäc č Łrguroc, janĹtú zhmioÜtai.
A : ŞOte B : >EĂn C : PrÈn D : PrÈn Ńn
766. GumnoÈ ćljomen oÉ pĹntec, gumnoÈ ... Ćpeleusìmeja.
A : gĂr B : te C : oÞn D : dà
767. OÉ gastrÐmargoi tĂ tuqìnta âsjÐousi kaÈ pÐnousin, ... ÍperplhsjÀsin.
A : âĂn B : âpeidŸ C : éwc Ńn D : ípwc mŸ
768. >Anĺljè tic eÊc ... toxikĺc êmpeiroc kunhgĺsai.
A : kunhgäc B : toxìthc C : îroc D : kunhgèthc
769. MhdeÈc mhdèna îlbion krinètw, prÈn Ćn aÎtän eÞ teleutăsanta ...
A : Òdù B : årŘn C : ędein D : eÊdènai
770. ÃA drŤ tic kaÈ ...
A : peÐjein B : peÐsei

C : peÐsetai

D : pĹjoien

771. ÛUc Łgrioc ... parĹ ti dèndron toÌc ædìntac Žkìna.
A : êstw B : êstwn C : ástřc D : êsth
772. OÉ JhbaØoi fÐlon, eÎergèthn, swtăra ... basilèa ŹgoÜnto.
A : kaÈ B : sÔmmaqon C : tän D : te kaÈ
773. ŮArxomai dè ... Ćpä tÀn mikrotĹtwn paradeigmĹtwn.
A : lègein B : êgwge C : soi D : lègwn
774. FaÐdwn paregèneto ... âkeÐnù tň Źmèrø, ŋ tä fĹrmakon êpien.
A : CwkrĹth B : CwkrĹtouc C : CwkrĹtei D : Cÿkratec
775. Falakrìc tic ... trÐqac tň áautoÜ perijeÈc kefalň Ñppeuen.
A : xènac B : áautoÜ C : ĆllotrÐouc D : tĂc áautoÜ
776. ... êlabe, pŘsi metèdwke.
A : <Wc B : ÛWn C : ŞOstic

D : TaÜta

777. TÐ Ńn âpoÐhsac, eÊ tŸn glÀttan ... , ípou tmhjeÐshc tosaÜta laleØc?
A : lăseic B : eÍrÐskoic C : eÚqec D : êqùc
778. ... Ńn oÉ nìmoi mŸ ÊsqÔwsin, ântaÜja pĹnta lèlutai kaÈ sugkèqutai.
A : ŞOte B : ŞOpou C : >EpeÈ D : >EkeØ
779. >EĂn aÎtän ĆtimĹsùc, Â gÔnai, oÎ proseleÔsetaÐ ...
A : sĹ B : se C : sou D : soi
780. ŮAxioÐ âste tĺc âleujerÐac, ... kèkthsje.
A : ç B : tŸn C : ľc D : ÍmeØc
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781. ŮExesti ... ĆgajoØc genèsjai.
A : prÈn B : âx aÎtÀn C : ÍmØn

D : oÙc

782. <O Źgemřn ętei dà mĹlista toÌc ... kaÈ êlabe polloÌc parĂ tÀn stratiwtÀn.
A : ådoÌc B : mèrouc C : daktulÐouc D : naÜc
783. ŮEqomen tosoÔtouc stratiÿtac, ... oÉ polèmioi.
A : pìsouc B : ísouc C : č D : źsper
784. <O dà jeasĹmenoc âpunjĹneto ... , tÐc âsti kaÈ pìjen łljen.
A : mou B : aÎtoÜ C : sou D : aÎtän
785. Nèú dà sigŘn mŘllon č ... prèpei.
A : trèqein B : noseØn C : laleØn

D : poneØn

786. <O despìthc me ... âprÐato.
A : nèa B : aÖrion C : newstÈ

D : măpote

787. ToØc jeoØc dÐkhc ...
A : mèlei B : fèrei

D : mènei

C : prèpei

788. KatalambĹnousi toÌc fÔlakac ... pÜr kajhmènouc.
A : ĆnĂ B : Ípä C : diĂ D : ĆmfÈ
789. Qalepän d+ârÀ soi kaÈ ... pĹjhma, Â CimwnÐdh, tÀn turĹnnwn.
A : ĆllĂ B : Łllon C : Łllo D : Łlla
790. EÊ mŸ kakäc łsja Ćnăr, oÎk Ńn nekrÀn jăkac ...
A : âkbĹllùc B : âkbaleØc C : âklÐpoic D : âkÐneic
791. ... moi gènoito, Č boÔlomai, ĆllĂ Č sumfèrei.
A : OÎ B : OÖpotè C : Mă D : Mhdàn
792. >Egÿ soi tĹ te qwrÐa Ćpodÿsw kaÈ tŠlla ... Ípesqìmhn.
A : aÙc B : Łllú C : Č D : taÜta
793. <O mÜjoc dhloØ, íti Č mèllei sumbĺnaÐ tini, ... gennaÐwc âgkartereÐtw.
A : toÔtoic B : toÔtwn C : oÙc D : Án
794. OÙoc å ... , toioÜtoc å lìgoc.
A : troqìc B : tìpoc C : trìpoc

D : tìkoc

795. PaØc tic jhreÔwn ĆkrÐdac periètuqe ...
A : saÜron B : krokodÐlou C : skorpÐú

D : qrusìn

796. ToÜto kerdaÐnousi oÉ yeudìmenoi, tä mhdà ítan ĆlhjeÔwsi ...
A : pisteÔesjai B : pisteÔontai C : pisteÔointo D : pisteÔwntai
797. KaÈ âpeidŸ êdoxen aÎtoØc, ćmellon Ľptesjai ...
A : toÜto B : âkeØno C : toÜ êrgou D : tÄ êrgú
798. >AllĂ dÐdwmÐ soi, êfh å QeirÐsofoc, åpìteron ... álèsjai
A : boulŸ B : boÔlesjai C : boÔlei D : boulĺc
799. NikÐac ... êstin, śc êpoc eÊpeØn.
A : măpote B : oÖpote C : oÎkèti

D : mhkèti

800. PoimŸn âlĹsac tĂ prìbata eÒc tina drumÀna âjeĹsato drÜn pammegèjh mestŸn ...
A : mălwn B : balĹnwn C : foÐnikwn D : Ćhdřn
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801. >AporÀ d+åpìjen qrŸ prÀton ... diĂ tŸn ĆnwmalÐan tĺc kathgorÐac.
A : Łrqein B : Ćrqjăsomai C : Łrxasjai D : Ćrqjĺnai
802. ToÜt+aÎtä nÜn dÐdasq+, ípwc Ńn âkmĹjw.
dÐdasq+= A : didĹskw B : âdÐdaske C : didĹxein D : dÐdaske
803. ŮEdoxè moi gĺmai kaÈ gunaØka ... eÊc tŸn oÊkÐan.
A : Žgagìmhn B : ćgagon C : łqa D : łge
804. ProsèrqetaÐ moÐ tic presbÜtic Łnjrwpoc Ípä gunaikäc ... Żn âkeØnoc âmoÐqeuen.
A : ÍpopemfjeØsa B : ÍpopemfjeÐs C : Ípopemfjèntoc D : ÍpopemfjeÐsù
805. ... màn oÎk ĆporÐan moi êsesjai dokÀ.
A : mĹrturec B : mĹrturac C : martÔrwn

D : mĹrtusi

806. ... êsti moi diploÜn.
A : oÚkoc B : oÊkÐa C : oÚkon D : oÊkÐdion
807. <IstoroÜsi d+aÎtän kaÈ gunaikÀn ... metĂ toÜ stratopèdou periĹgesjai.
A : pìlewn B : plĺjoc C : pleÐwn D : pollÀn
808. >EĂn oÞn lĹbùc aÎtän kaÈ basanÐsùc, Ľpanta ...
A : lègei B : pèpusai C : punjanìmeja D : peÔsù
809. OÒetai gĂr ÍmŘc eÊc tosoÜton eÎhjeÐac ćdh probebhkènai, źste kaÈ taÜta ...
A : Ćnapeisjăsesjai B : ĆnapeÐjù C : ĆnapeÐsein D : ĆnepÐjonto
810. <Wmolìgei ... taÜta poiăsein.
A : áautìn B : seautìn C : sautìn D : _
811. >IsokrĹthc å ûătwr ... Łrqonta êlegen eÚnai tän Łrqein áautoÜ mŸ dunĹmenon.
A : krĹtiston B : bèltistoc C : kĹkiston D : mègistoc
812. >Egř ... eÊc douleÐan Ípä NikÐou PittĹlakon Ćfeilìmhn eÊc âleujerÐan.
A : Łgwn B : Ćgìmenon C : łgmai D : ćgagon
813. BoÔlomai d+ÍmŘc kaÈ ... Ípomnĺsai, ân oÙc âbouleÔesje.
A : perÈ toÜ kairoÜ B : Ípä tÀn kairÀn C : ân toØc kairoØc D : toÌc kairoÔc
814. MetĂ taÜta, Â Łndrec >AjhnaØoi, ľkon oÉ FilÐppou ...
A : Ćggèlloi B : presbÔtidec C : khrÔtteic D : prèsbeic
815. ŞOti d+Ćlhjĺ lègw, âx aÎtoÜ toÜ dìgmatoc ĆkoÔsantec ...
A : majìntec B : majăsesje C : mĹnjane D : manjanètw
816. KaÈ kubernăthc Ćgajäc ... nauageØ kaÈ ĆnŸr spoudaØoc ĆtuqeØ.
A : ĆeÐ B : åpìteron C : ânÐote D : åpìtan
817. >Anj+Án å tÔrannoc ... sÐtou kaÈ Łlla pollĂ dÀra êpemyen âk SikelÐac.
A : polloÜ B : ploÜn C : pleÐwn D : ploØon
818. Dhmosjènhc łn ... âpitădeioc kaÈ fÐloc.
A : moi B : mou C : âmè D : âmoÜ
819. PerÈ toÔtwn dà lègwn pìjen Łrxwmai? TÐ dà prÀton ... ?
A : eÒpw B : eÊpÿn C : eÚpon D : eÒpoimi
820. OÎdàn ... êsti qrhsimÿteron.
A : siwpŤc B : sigň C : siwpň

D : siwpĺc
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821. Qalepän Łrqesjai ... qeÐronoc
A : întoc B : Ípì C : êsti D : mhdeÐc
822. ZĹleukoc å tÀn LokrÀn nomojèthc toÌc nìmouc êfhse . . . åmoÐouc eÚnai.
A : lèontac B : toØc ĆraqnÐoic C : nomojetÀn D : toÌc polÐtac
823. ... , Â fÐle ZeÜ, katĂ tĺc ĆroÔrac tĺc >AjhnaÐwn kaÈ tÀn pedÐwn.
A : uÉè, uÉè B : Õei, Õei C : Ýson, Ýson D : Ýec, Ýec
824. PerÈ dà tĺc ... kaÈ tĺc timĺc å kÐndunìc âsti.
A : ĆtimŤc B : ĆtimÐac C : Ćtimotèrac D : ĆtÐmhtoc
825. KrateØte gĂr kaÈ toÔtwn, Án oÎdàn âgř tugqĹnw ...
A : kratÀn B : krĹtoc C : krĹtouc D : kratÀ
826. MetĂ toÜton katelÔjh tä êjoc ... nomojetăsantoc Kleisjènouc.
A : Łrxai B : łrqon C : ĆrxĹmenon D : Łrqwn
827. ... oÎ deØ eÖqesjai č oÕtwc ĄplÀc kaÈ âleujèrwc.
A : ŋ B : ćtoi C : ąde D : ćdh
828. ŞOti d+å katăgoroc kathgoreØ ..., safÀc oÚda.
A : âmè B : se C : mou D : soi
829. PĹntec gĂr Łra ... âpijumoÜsin.
A : tÀn ĆgajÀn B : toØc ĆgajoØc

C : Ćgajìn D : šgajè

830. ŞOmwc dà kaÈ ... , êfh, âk tÐnoc âplăghc.
A : lèxon B : lègete C : fĹte D : âreØ
831. CÔnoida gĂr ... safÀc oÎdàn toioÜton pepoihkÿc.
A : âgř B : âmautÄ C : toÔtou D : sfŘc
832. >AdikeØte, Â Łndrec >AjhnaØoi, polèmou Łrqontec kaÈ ... lÔontec.
A : spondŸn B : spondĂc C : spondĺc D : spondaØc
833. ... tic śc qrămasi tŸn pÐstin âpoioÔmeja.
A : făsei B : êsti C : fÔsei D : lègetaÐ
834. OÖtoi >AjhnaØoi dÐkhn ... kaloÜsin, ĆllĂ grafăn.
A : oÝtoi B : Żn C : aÎtŸn D : łn
835. >EntaÜja ... Ćllălwn basileÔc te kaÈ oÉ ŞEllhnec śc triĹkonta stĹdia.
A : dièqwn B : Ćpèqetai C : dièsqon D : Ćpeqìntwn
836. >EpÈ toÜton dà tän lìgon eÚmi prÀton, śc ĆdÔnatìc ... toÜto prĹttein.
A : eÊmi B : eÚmi C : eÚ D : êsti
837. ŞApanta gĂr plărh ...
A : fÔlaka B : fulakă

C : fulakÀn D : fulĹkthc

838. <O dà strathgäc tä ąmisu toÜ strateÔmatoc katèlipe ... tä stratìpedon.
A : fulĹttein B : fulĹxantoc C : fÔlaka D : pefÔlaqa
839. >En íploic pĹntec pĹnta årÀsi kaÈ pĹntec Ípä ... årÀntai.
A : pŘsin B : paisÈn C : pĹntwn D : pasÀn
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840. Cunăljomen, eÒpomen, ŽkoÔsamen, qrămata ... aÎtÀn êlabon, êlajon labÿn, êkruya.
A : sÌn B : ĆnĂ C : parĂ D : ân
841. >EĂn ĆdÐkwc ... me, polloØc genăsetai fanerìn.
A : ĆpokteÐnetè B : ĆpokteÐnhtè C : ĆpokteneØtè D : ĆpokteÐnoitè
842. OÎk ĆpatăsantĹ me deØ diafugeØn ...
A : diĂ tŸn aÊtÐan B : tŸn aÊtÐan C : âk tĺc aÊtÐac D : perÈ tĺc aÊtÐac
843. EÒrhtai tĂ par+... kaÈ paÔsomai.
A : âmà B : ÍmØn C : âmoÜ D : áautoÜ
844. TÐc gĂr Ńn ... douleÐan ĆntÈ basileÐac?
A : éloito B : aÉrăsei C : őre D : İrèjh
845. >AnepaÔonto dà oÉ stratiÀtai ípou âtÔgqanon ékastoc, ... dunĹmenoi kajeÔdein Ípä lÔphc.
A : mŸ B : oÎ C : mŸ oÎ D : oÎ mŸ
846. TÐ oÞn ... tĂ grĹmmata?
A : Ćnagignÿskontai B : fasÈ C : lègei D : Ćnalègousi
847. EÒpoi tic Ńn, íti ... ârasjeÈc âpeqeÐrhsa toÔtoic.
A : qrămati B : qrămata C : qrhmĹtwn D : qrămasin
848. <O d+ŮArijmioc ... diakonÀn qrusÐon ćgagen eÊc Pelopìnnhson.
A : tÄ despìtù B : toÜ basilèwc C : áautoÜ D : tŸn pìlin
849. OÎkoÜn ânìmizon âkeØnoi tĺc pĹntwn tÀn <Ellănwn swthrÐac ... âpimelhtèon eÚnai.
A : aÍtoØc B : oÙ C : sfÀn D : sautoÜ
850. Qrămata màn mètria kèkthmai, ... dà oÎdàn dèomai.
A : pollĂ B : pollÀn C : ploÜton D : ploÔtoic
851. TÐ toÔtwn mèlei ... ?
A : Ź pìlic B : tŸn pìlin

C : tĺc pìlewc D : tň pìlei

852. Prodìtù ... ĆndrÈ pÀc Ńn gènoito timă?
A : tä állhnikän B : tŸn patrÐda C : tĺc <EllĹdoc

D : tň pìlei

853. KaÈ toÜt+âk ... lìgou ûŇdion deØxai.
A : braqÐonoc B : braqèoc C : brĹqeoc D : braqèwc
854. >En dŸ taØc Łllaic Kallirrìh înoma parjènoc megĹlh âpÈ tän potamän ľke ...
A : lÔein B : loÔwn C : lousomènh D : êlousa
855. ToÜton lÔein fhmÈ tŸn eÊrănhn kaÈ polemeØn ...
A : ŹmŘc B : sfÀn C : ÍmØn D : präc âmoÜ
856. PÀc ... Ńn ĆbÐwtoc łn å bÐoc moi prĹxanti taÜta?
A : oÎ B : oÎk C : mŸ D : mhdamň
857. <O dà stèfei ... dìnaxin.
A : áautä B : áautän C : áautoÜ D : áautÄ
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858. <Wc dà ... lègw, mĹrtura pistän parèxomai tän paroiqìmenon bÐon.
A : ĆlhteÐa B : Ćlhjĺ C : tä Ćlhjàc D : Ćlăjeia
859. Dìxù pisteÔsac tolmŤc Łndra perÈ ... diÿkein.
A : fìnou B : sfagĺc C : janĹtou D : teleutĺc
860. OÎ mŸn êdrasen ... tÀn ân toØc ŞEllhsin aÊsqÔnhn ferìntwn.
A : mhdàn B : aÎtäc C : _ D : oÎdàn
861. OÉ màn gĂr toÌc fÐlouc parìntac mìnon timÀsin, oÉ dà kaÈ ... Ćpìntac ĆgapÀsi.
A : makrÄ B : makrĂn C : makrĂc D : makroÌc
862. >ApèstalkĹ ... tìnde tän lìgon dÀron.
A : mou B : moi C : sou D : soi
863. TÐc d+Ńn ĆpeÐqetì ... tÀn kakÀc peponjìtwn?
A : se B : mou C : ÍmÀn D : ŹmØn
864. ToÜto d+âstÈn oÎq ... oÍtwsÐ tic Ńn făseien ĆtimÐan.
A : łn B : Żn C : Ľtta D : Č
865. Tèttarsin Õsteron Źmèraic pompŸ màn łn ... , âpìmpeuon dà aÉ newstÈ gegamhmènai.
A : DÐa B : ŮArei C : >AfrodÐthc D : ŞHrø
866. Perielìmenoc tän daktÔlion êrriyen Ćdălwc parĂ ... pìdac.
A : tĺc B : toÌc C : tĂc D : _
867. PĹnta oÞn ... Žboulăjh kateprĹxato.
A : Íp+aÎtoÜ B : ç C : ątic D : ísa
868. GrĹfei dà ÍmØn ... qrŸ trìpon politeÔesjai.
A : ç B : çn C : tän D : tä
869. Deinìn âstin ítan tic âk tÀn ÊdÐwn ...
A : kinduneÔei B : kinduneÔsei C : kinduneÔsù
870. ŮEsti dà ... Éeräc å Ćetìc.
A : ZeÜ B : tň ŞHrø C : >Apìllw

D : kinduneÔsoi

D : toÜ Diäc

871. TÐ potè ... ŽdÐkhsa?
A : ÍmØn B : se C : sfØ D : Íp+âmoÜ
872. ŮEqei dà kaÈ tŸn promanteÐan ...
A : tän jeän B : toÜ jeoÜ C : tÄ jeÄ

D : toØc jeoØc

873. <O luphjeÈc êk tinoc tÔqhc kaÈ ... feÔgein jèlei ênja Ź lÔph sunèbh.
A : âk toÜ tìpou B : Ćpä toÜ tìpou C : tän tìpon D : eÊc tän tìpon
874. CÌ màn gĂr ... âpijumeØc, âgř dà paideÔein Łllouc âpiqeirÀ.
A : paideÐan B : tŸn paideÐan C : paideÐac D : tĂc paideÐac
875. Koloiäc toÜto jeasĹmenoc diĂ zĺlon ... mimăsasjai ćjele.
A : toÜton B : toÔtou C : toÔtú D : _
876. Prèpei ... źsper tĺc oÎsÐac oÕtw kaÈ tĺc filÐac tĺc patrikĺc klhronomeØn.
A : oÉ paØdec B : toÌc paØdac C : tÀn paÐdwn D : toØc paisÐn
877. ŮElege dà taÜta persÐzwn ... ármhnèwc.
A : śc B : sÌn C : diĂ D : âk
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878. <OrŤc tän CkĹmandron ... tŸn parjenÐan êdwka?
A : Å B : oÙ C : toÔtú D : âkeÐnú
879. KaÈ ... ísa prĹttei metĂ tĺc dunĹmewc poeØ.
A : pŘsa B : pantÐ C : pĹnta D : pŘsin
880. EÝren âkeØ ĆgrÐac aÚgac kaÈ trĹgouc pleÐonac ... eÚqen aÎtäc kaÈ meÐzouc.
A : Čc B : oÏc C : Án D : oÙc
881. FrĹson toÔtoic tän trìpon, tän tìpon, tän qrìnon, pìte, ... , pÀc eÚdec.
A : oÝ B : pou C : poÜ D : ípou
882. BÐoc dà oÎ biwtäc ... âsterhmènú.
A : basileØ B : bradèwc C : pÐstewc D : gèronti
883. ... dà PulÀn (= JermopulÀn) kaÈ tÀn âpÈ toÌc ŞEllhnac parìdwn âstÐn.
A : ŮEqei B : DiaskopeØ C : MĹqetai D : KÔrioc
884. TĂ kakĂ suneqĺ ... śc plhsÐon înta âpèrqetai.
A : Ćnjrÿpouc B : Ćnjrÿpwn C : toØc Ćnjrÿpoic

D : ân toØc Ćnjrÿpoic

885. KaÈ dŸ kathgìrei ... śc æqlhräc eÒh toØc polÐtaic.
A : aÎtän B : aÎtoÜ C : aÎtÄ D : aÎtĺc
886. >EĂn ti ... , ĆnĹggeilìn moi kaÈ pĹnta soi parèxw.
A : qrďzeic B : qrďseic C : qrďzùc D : qrďsoic
887. OÎdamÀc ŹmŘc prèpei ĆmeleØn ...
A : oÊkeÐouc B : Ípä tÀn oÊkeÐwn C : tÀn oÊkeÐwn

D : oÊkeÐoic

888. EÊ màn oÞn eÊmi sofìc, ... ąmarton; eÊ d+ąmarton, ... sofìc eÊmi.
A : oÎq oÎ B : mŸ mŸ C : oÎdà oÖte D : mhdà măte
889. >AgajĂ pĹnta ... tÀn kakÀn âdiÿqjh śc Ćsjenĺ înta.
A : perÈ B : ĆntÈ C : Ípä D : âpÈ
890. OÝtoc âmoÈ polemeØ, kŃn măpw ... mhdà toxeÔù.
A : bĹloic B : êbalec C : bĹllù D : baloÜ
891. >EpunjĹneto aÎtÀn ... êqoien; aÉ dà ÍpotuqoÜsai kalÀc êfasan.
A : poÜ B : pìjen C : pÀc D : tÐnec
892. OÉ frìnimoi, ítan tĺc ânÐwn moqjhrÐac ... , oÎkèti aÎtÀn taØc ÍpokrÐsesin âxapatÀntai.
A : peirÄen B : peirajÀsin C : peirÿshc D : peirÿntwn
893. <UmeØc dà ... pisteÔete toØc Ímetèroic aÎtÀn æfjalmoØc č toØc toÔtou lìgoic.
A : mĹla B : mŘllon C : mŘllon č oÎ D : mĹlista
894. OÉ ... oÊkonìmoi ĆnalÐskousin oÎk eÊc Č deØ mìnon, ĆllĂ kaÈ eÊc Č blĹbhn fèrei aÎtÄ kaÈ
tÄ oÒkú.
A : bèltistoi B : ĆgajoÈ C : kakoÈ D : mègistoi
895. >Alektruìnec sumpesìntec ... âmĹqonto.
A : Łllhla B : Ćllăloic C : Ćllălouc

D : Ćllălaic

896. OÉ ponhroÈ ... oÎ lanjĹnousin, kŃn tĂ mĹlista qrhstìthta ÍpokrÐnwntai.
A : pŘsin B : toÌc fronÐmouc C : tÀn fronÐmwn D : oÎdèni
897. <O dà strathgäc tän Êaträn kalèsac ... bohjeØn.
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A : aÊtăswn

B : aÊthjăsei

C : aÒthsai

898. >EĂn sÌ ... , âgř oÎk Ćpojnăskw.
A : parèljùc B : ąxeic C : pareÐhc

D : ętei

D : ĆpÐù

899. ... qalepĂ tÀn pragmĹtwn å qrìnoc dialÔei.
A : TÀn B : <H C : TĂ D : Tina
900. >Ek pollĺc ... ĆnĹgkh kaÈ qeimÀna genèsjai.
A : eÎlogÐac B : eÎwdÐac C : eÎdÐac D : eÎdoxÐac
901. <H dà fjonăsasa ... diĂ tä perissän tĺc trofĺc êlegen, śc Łpeira kolĹzù.
A : aÎtÄ B : âp+aÎtÄ C : âp+aÎtän D : aÎtän
902. >All+êgwge hÎqarÐsthsa Łn soi, eÊ toØc lìgoic ímoia tĂ êrga ...
A : eÚqe B : eÚqec C : êqeic D : sqăsù
903. ŞOstic kaj+átèrou dìlia mhqanŘtai, áautoÜ gÐgnetai ... Ćrqhgìc.
A : kakäc B : tÄ kakÄ C : tÀn kakÀn D : å kakäc
904. PollĹkic Č mŸ tèqnh parèsqe, ... tÔqh âdwrăsato.
A : taÜta B : toÜto C : toÜton D : aÕth
905. >All+êgwge eÎhjèstatoc Ńn eÒhn, eÊ tä parän kèrdoc ĆfeÈc Łdhlon âlpÐda ...
A : diÿkw B : âdÐwkon C : diÿkoimi D : diÿkwn
906. ManÐa gĹr âstin âpiqeireØn ...
A : êrgoic ĆdunĹtoic B : âp+ĆdunĹtoic

C : ĆdÔnata

D : Ńn+ĆdÔnata

907. Pìteron toÌc sofoÌc Łndrac nomÐzeic Ćnoătouc ... fronÐmouc?
A : kaÈ B : ĆllĂ C : č D : te kaÈ
908. ŮEn tini oÊkÐø polloÈ mÜec ...
A : Òasi B : łsan C : ősan

D : Òsasi

909. Tä màn sÀma ... âgÔmnazen, tň dà yuqň toÌc kindÔnouc Ípèmenen.
A : pìnwn B : metĂ pìnwn C : sÌn toØc pìnoic D : toØc pìnoic
910. <O d+ŹtthjeÈc eÊc tìpon katĹskion Ćpiřn ...
A : kèkrufa B : âkrÔfjhn C : âkrÔbh D : krufjăsù
911. <O dà nikhjeÈc ... ÍpodÌc ĆpekrÔpteto.
A : eÊc klÐnhn B : âk klÐnhc C : klÐnù

D : Ípàr klÐnhc

912. KaÈ pareujÌc Ćetäc kataptĂc ąrpasen ...
A : aÎtÀn B : aÎtìn C : aÎtĺc D : aÎtÄ
913. TÀn dà perÈ tän tìpon oÊkoÔntwn tic âjeĹsato aÎtän toÜto ...
A : pèpraxai B : poioÜnta C : prĹxesjai D : poÐhson
914. >EĂn mŸ oÕtwc å potamäc tarĹsshtai, âmà ... limÿttonta ĆpojaneØn.
A : qrŸ B : deØ C : deăsei D : qrăsetai
915. >Antikathgorĺsai dè sou pollĂ kaÈ megĹla prĹttontoc ... oÎ boÔlomai.
A : dunĹmenoc B : dunamènou C : oÉ dunatoÈ D : dÔnamai
916. PerÈ ÍmÀn präc ÍmŘc âstÐ moi lìgoc, çn eÊpřn paÔsomai ...
A : ĆpologÐan B : tĺc ĆpologÐac C : ĆpologoÔmenon

D : ĆpologoÔmena
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917. ŞO ge prodìthc tä màn plĺjoc diafjeÐrei, tä dà ... ĆtimĹzei.
A : jeän B : jeoÌc C : jeØon D : jeÀn
918. Potà Ćlÿpekec âpÈ tän MaÐandron potamän ... pieØn âx aÎtoÜ jèlousai.
A : sunhjroÐsjhsan B : âperqìmenai C : parĺljen D : Ćpďesan
919. <O dà Žboulăjh ... perigenèsjai kaÈ oÎk ŽdÔnato.
A : sautoÜ B : áautĺc C : aÎtÀn D : sfÀn aÎtÀn
920. Ctratopedeuomènwn d+aÎtÀn gÐgnetai tĺc nuktäc qiřn ...
A : mègac B : pollă C : bajÔ D : mèga
921. <Hdèwc màn êqe präc Łpantac, qrÀ dà ...
A : mikrotĹtouc B : mègistwn C : tÀn ĆgajÀn

D : toØc beltÐstoic

922. OÎk ... gĂr Łneu pollĺc dusqereÐac ÊdeØn âx Án sunèsthke tä tÀn Ćnjrÿpwn gènoc.
A : âsti B : âstÐn C : êsti D : eÒh
923. Zĳwn kaÈ futÀn aÊtÐa fÔsic, kaÈ ... fÔsin gÐgnetai pĹnta tĂ toiaÜta.
A : parĂ B : katĂ C : eÊc D : âpÈ
924. Dĺlon íti kaÈ âsmàn éneka ... fronĺsai ti kaÈ majeØn.
A : _ B : tä C : toÜ D : tÄ
925. ToÌc noÜn êqontac kaÈ dunamènouc årŘn plèon ti ... perÈ polloÜ poioÜ.
A : _ B : Łllo C : tŁlla D : tÀn Łllwn
926. OÎdàn Ź fÔsic poieØ ...
A : katĂ fÔsin B : perÐergon

C : oÖpote

D : oÖpwc

927. OÎdàn gĹr, ... famèn, mĹthn Ź fÔsic poieØ.
A : íti B : íte C : śc D : åpìtan
928. TÀn zĳwn tĂ màn êqei pìdac, tĂ dà ...
A : dÐpoda B : Łpoda C : ĆpodÐa

D : Łpouc

929. OÚmai dŸ pĹntac eÊdènai, íti mĹlista sukofanteØn âpiqeiroÜsin oÉ ... màn deinoÈ, êqontec
dà mhdàn.
A : lìgoi B : lègousi C : lègein D : eÎlìgwc
930. Bèltion d+êmyuqon toÜ ĆyÔqou diĂ tŸn yuqăn, kaÈ tä eÚnai toÜ ... eÚnai.
A : oÎ B : mŸ C : oÖpote D : oÎkèti
931. >En d+>ArabÐø saÜrai ... phquaÐwn gÐgnontai.
A : meÐzouc B : megĹlai C : mègistoi D : meÐzw
932. PerÈ tŸn gènesin tŸn tÀn melittÀn oÎ ... trìpon pĹntec ÍpolambĹnousin.
A : tän aÎtän B : aÎtän tän C : taÎtä D : tän toÜton
933. TÐktei d+å delfÈc ân tÄ jèrei ân ... d+źrø oÎdemiŤ.
A : Ćllodapň B : Łllù C : Ćllaqň D : ĆllotrÐø
934. KaÈ êstin å delfÈc filìteknoc kaÈ zň ... pollĹ.
A : âniautÀn B : ćjh C : êth D : qrìnon
935. Dihgăsomai ... śc Ńn dÔnwmai diĂ braqutĹtwn.
A : ÍmŘc B : śc ÍmŘc C : ÍmÀn D : ÍmØn
936. Lìgon dà mìnon Łnjrwpoc êqei ...
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A : tÀn ærnÐjwn

B : tÀn ĆmfibÐwn

C : tÀn zĳwn

D : tÀn futÀn

937. EÊc toÜt+aÎtÀn tĂ prĹgmata proăgagen, ... polÌn qrìnon despìtai tÀn <Ellănwn
katèsthsan.
A : âpeidĂn B : źste C : Ñna D : ípwc mŸ
938. <O dà qamailèwn strèfei tän æfjalmän kÔklú kaÈ ... âpÈ pĹntac toÌc tìpouc metabĹllei.
A : tŸn îyin B : tÄ årŘn C : tÀn æfjalmÀn D : toØc îmmasi
939. Periklĺc dà ... âgèneto majhtŸc, >Anaxagìrou te toÜ KlazomenÐou kaÈ DĹmwnoc.
A : duoØn B : triÀn C : trisÈn D : Łmfw
940. OÎq aÉ dunĹmeic aÉ tÀn lìgwn ... toÌc Ćnjrÿpouc poioÜsin.
A : kakÀn B : kakoprĹgmwn C : kakoprĹgmonac D : kakopoiÀn
941. <O dà suneboÔleuse ... ŹmÀn âklipeØn tŸn pìlin.
A : tÀn patèrwn B : sÌn toØc patrĹsi C : toØc prìgonoic

D : mej+

942. ... å ZeÌc oÎq ípwc tän sØton aÎxăsù, Ćll+âx ĆnĹgkhc.
A : ŞUsjhn B : ŞUei C : ŞUontoc D : ŞUson
943. >Anaxagìrac oÞn fhsÈ diĂ ... êqein fronimÿtaton eÚnai tÀn zĳwn Łnjrwpon.
A : Ź qeØr B : qeØra C : tä qeØrac D : qersÐn
944. Jemistoklèa tÀn megÐstwn ... ŽxÐwsan.
A : dÀra B : dwreĂn C : dÿrhmasi

D : dwreÀn

945. >AllĂ tä Õdwr yuqrìn, êfh, âstÈn ... loÔsasjai.
A : mŸ B : prÈn C : źste D : Šra
946. KaÈ tä ... âteleÔta.
A : êaroc B : jèroc

C : qeimřn

D : âniautän

947. >EpÈ tä gnÀnai te kaÈ jewrĺsai pŘc Łnjrwpoc ... toÜ jeoÜ sunèsthken.
A : perÈ B : Ípàr C : Ípä D : metĂ
948. KaÈ aÎtoØc tň ÍsteraÐø łlje kĺrux ĆnaÐresin ... tÀn nekrÀn.
A : aÊtÀn B : aÊtăswn C : poiÀn D : Ćnairhsìntwn
949. ToÌc dà ... âpijumoÜntac oÎk âprĹtteto qrămata.
A : qrămata B : áautoÜ C : ÍmØn D : âpÈ timĺc
950. Tèloc gĂr genèsewc kaÈ kinăsewc ... toÜt+âstÐn.
A : pŘn B : pantäc C : pĹshc D : pĹnta
951. >Ek dà JessalÐac >Orèsthc å >EqekratÐdou feÔgwn ... >AjhnaÐouc áautän katĹgein.
A : präc B : êpeisen C : âpeÐseisin D : êpesen
952. TĹ te ÉerĂ ân oÙc âskănhnto nekrÀn plèa łn ... ânapojnhskìntwn.
A : aÎtŸ B : aÎtĂ C : aÎtoÜ D : aÎtÀn
953. Nìmoi te pĹntec sunetarĹqjhsan ... âqrÀnto prìteron perÈ tĂc tafĹc.
A : oË B : oÙc C : Čc D : aÙc
954. KaÈ diĂ toÜto tÀn âlĹfwn oÉ màn Łrrenec êqousi ... , aÉ dà jăleiai oÎk êqousin.
A : krèa B : kèrata C : oÞc D : Âta
955. OÉ d+ân tň kefalň lègontec tŸn ĆrqŸn tÀn flebÀn oÎk ærjÀc ...
A : eÊpìn B : lègontec C : Ípèlabon D : eÒrhtai

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 407 — #407

i

i

407

Válassza ki a helyes megoldást!
956. Tň d+ÍsteraÐø oÉ Curakìsioi dÔo ... êsthsan.
A : trìpouc B : tropaØa C : trofeØa D : trofèwn
957. >Apèjanon oÎk ælÐgoi aÎtÀn, ípla mèntoi êti ... č katĂ toÌc nekroÌc âlăfjh.
A : pleÐw B : pollĂ C : pleÐouc D : polloÈ
958. >Epimelăc te tÀn fÐlwn eÚ kaÈ oÎdenÈ oÕtw ... śc fÐloic ĆgajoØc.
A : qaØre B : qaÐronti C : qarăsetai D : qaÐreic
959. <O dà kìkkux tÐktei màn, Ćll+oÎ poihsĹmenoc ...
A : neottiĹn B : neottoÔc C : neìttia D : űĹ

960. MetĂ dà taÜta oÎ pollÄ Õsteron ... >AjhnaÐwn âpÈ tĂc naÜc âpibĹntec parèpleusan âc
CikuÀna.
A : tÀn B : tic tÀn C : Ćggèlloi D : qÐlioi
961. NeottoÌc dà kìkkugoc lègousin ... oÎdeÈc áÿraken.
A : śc B : ípwc C : Ñna D : âpeÈ
962. <O dà kìkkux, ... eÒrhtai ân átèroic, oÎ poieØ neottiĹn, Ćll+ân ĆllotrÐaic tÐktei neottiaØc.
A : biblÐoic B : lìgoic C : źsper D : pÀc
963. <AplÀc tŸn áautoÜ gnÿmhn ĆpefaÐneto CwkrĹthc präc toÌc åmiloÜntac ...
A : taÔthn B : áautăn C : aÎtoÜ D : aÎtÄ
964. KaÈ taÔthn tŸn Źmèran kaÈ tŸn ... nÔkta ân fulakň eÚqon aÎtoÌc oÉ >AjhnaØoi.
A : âpiìnta B : âpeÐhn C : âpeidĂn D : âpioÜsan
965. ÃA poieØn aÊsqrìn, taÜta nìmize ... lègein eÚnai kalìn.
A : oÖte B : mhdà C : mĹlista D : oÎdenÈ
966. OÎ ... tĂc qeØrĹc âstin å Łnjrwpoc fronimÿtatoc.
A : diĂ B : metĂ C : parĂ D : präc
967. OÉ dà >AjhnaØoi kăruka ... toÌc nekroÌc diekomÐsanto.
A : pèmyontec B : pèmyantec C : pèmyanta D : pèmyonta
968. Bouleutikän dà mìnon Łnjrwpìc âsti tÀn ...
A : zwnÀn B : zĳwn C : zÀn D : zhtÀn
969. MÐan màn naÜn lambĹnousin aÎtoØc ... , tĂc d+Łllac oÎk âdunăjhsan.
A : sÌn ârètaic B : sÌn ĆndrĹsin C : met+ĆndrÀn D : ĆndrĹsin
970. KaÈ ântaÜja ćdh ân ... taraqň kaÈ ĆporÐø âgÐgnonto oÉ >AjhnaØoi.
A : pollň B : megĹlù C : makrŤ D : kakň
971. OÑtinec tĂ màn qrhstĂ safÀc âpaggèllontai, êrga dà faÜla ...
A : poiÀsin B : drÀsin C : prĹttwsi D : plĹttwntai
972. <Upä dà tän qrìnon toÜton Lakedaimìnioi <HrĹkleian tŸn ân TraqinÐø ... kajÐstanto.
A : pìlin B : oÊkÐan C : ĆpoikÐan D : Ćkrìpolin
973. <Upä dà tÀn JhbaÐwn kaÈ aÎtoÈ ...
A : diafjeÐrwsin B : fjarăsoito

C : diefjĹrkasin

D : âfjeÐronto

974. OÝtoi êlegon, åtÈ KÜroc màn tèjnhken, >AriaØoc dà pefeugřc ân tÄ stajmÄ ... metĂ tÀn
Łllwn barbĹrwn.
A : faØen B : Òù C : eÒh D : eÚsi
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975. KatastĹntec dà âteÐqisan tŸn pìlin, Ż nÜn <HrĹkleia kaleØtai ... JermopulÀn stadÐouc
tessarĹkonta.
A : âpèqonta B : Ćpèqousa C : ânèqwn D : perisqăswn
976. TÀn yeudolìgwn Ćnjrÿpwn ... âsti tĂ prĹgmata.
A : êlegoc B : êlegqìc C : âlĹttwn D : êlafoc
977. ... tÀn ĆmfÈ basilèa Ćpèjnùskon ân tň mĹqù, KthsÐac lègei; par+âkeÐnú gĂr łn.
A : ŞOpoÜ B : Pìte C : <Opìsoi D : PÀc
978. KatalambĹnousi toÌc fÔlakac ... pÜr kajhmènouc.
A : Ípä B : metĂ C : ĆmfÈ D : âpÈ
979. KaÈ tĂ foberĂ tÀn pragmĹtwn Ź sunăjeia ...
A : katapraÔnei B : qrăsetai C : âpujèto

D : qaÐrei

980. KaÈ taÜta pĹnta gègone diĂ tŸn Źmetèran Łnoian, Ćll+oÎ diĂ tŸn ... dÔnamin.
A : âkeÐnou B : mègan C : áautŸn D : ŹmÀn aÎtÀn
981. KaÈ pìson âgÿ sou kallÐwn ÍpĹrqw, ątic oÎ ... , tŸn dà yuqŸn pepoÐkilmai.
A : tä sÀma B : tĂ sÿmata C : toÜ sÿmatoc D : tÄ sÿmati
982. PrÀton màn oÞn ... DelfoØc tän jeän âpăronto.
A : toØc B : taØc C : ân D : ân tän
983. OÉ d+oÎ mìnon aÎtoÈ eÎexÐac ĆmeloÜsin, ĆllĂ kaÈ ... katagelÀsi.
A : ĆmeloÔntwn B : eÎexÐan C : tÀn âpimelomènwn D : áautoÌc
984. <OmologÀ mèntoi kĆgÿ ... taÜta.
A : ÍmØn B : soi C : mej+ŹmÀn

D : sÔn soi

985. OÉ dà kaÈ ĆgĹllontai âpÈ tÄ katafroneØn ...
A : tÀn Ćrqìntwn B : katĂ tÀn Ćrqìntwn C : Łrqousin

D : âpÈ toØc Łrqousin

986. OÉ d+âxèpemyan toÌc oÊkătorac aÍtÀn te kaÈ tÀn perioÐkwn kaÈ tÀn Łllwn <Ellănwn
... âkèleuon épesjai.
A : tän boulìmenon B : oÉ boulìmenoi C : _ D : tÀn boulomènwn
987. ToÜ swmatikoÜ ... ĆmeÐnwn âstÈn å tĺc dianoÐac kìsmoc.
A : kŁllou B : kaloÜ C : kĹlloc D : kĹllouc
988. OÉ yeudolìgoi tìte mĹlista katalazoneÔontai, ítan toÌc âlègqontac ...
A : oÎk êqousi B : oÎq éxoien C : mŸ êqwsi D : âqèsjwn
989. ßW fÐle, deÜro sundeÐpnhsìn ...
A : ŹmØn B : moi C : sÌn moi

D : âmoÜ

990. OÉ dà fugĹdec Źdèwc âpeÐjonto; ... gĂr aÎtÄ; kaÈ labìntec tĂ ípla parĺsan eÊc SĹrdeic.
A : êpeijon B : âpÐsteuon C : pèpoijen D : pèpusai
991. EÎkaÐrwc âyeÔsw; oÎdeÈc gĂr tÀn ântaÜja ... Ćpelègxai se dÔnatai.
A : tafeÈc B : jayìntwn C : nekräc D : tafèntwn
992. <O dà jeasĹmenoc aÎtŸn ... , eÊ kalän eÒh tä Õdwr.
A : lègei B : eÊpè C : âpunjĹneto D : âperÿta
993. Tän d+oÞn EÎfrĹthn oÒdamen, íti ĆdÔnaton ... kwluìntwn polemÐwn.
A : dièbhn B : diabĺnai C : diabaÐhn D : diabebhkÿc
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994. CÌ kaÈ ... megÐsthc eÚ kaÈ parĂ tÄ basileØ tä sän înoma mègistìn âsti.
A : pìlewc B : Łstewc C : polÐthc D : politeÐan
995. PollĹkic âk tÀn mikrÀn ... gnwrÐzetai.
A : mikräc B : mègan C : tĂ megĹla

D : Łnjrwpoi

996. >AnŸr pènhc nosÀn hÖxato toØc jeoØc ákatìmbhn telèsai, eÊ ... aÎtìn.
A : sĳzù B : perisÿsù C : perisÿseian D : perisĳzousan
997. TaÜta ... å Tissafèrnhc êdoxe tÄ KleĹrqú Ćlhjĺ lègein.
A : màn êlege B : d+eÚpen C : lègonti D : eÊpřn
998. EÊ mă ... toÜto sunèferen, oÎk Ńn ŹmØn aÎtä suneboÔleusac.
A : sfÀn B : soi C : ÍmØn aÎtoØc D : áautoÜ
999. >AllĂ dŸ ... oÖte lanjĹnein oÖte biĹsasjai dunatìn.
A : toÜ jeoÜ B : jeoØc C : jeoÌc D : toØc jeoØc
1000. ... tic ĆpokteÐnac Ípä tÀn aÎtoÜ suggenÀn âdiÿketo.
A : ŮAnjrwpoc B : ŮAnjrwpìc C : ŮAnjrwpìn D : >Anjrÿpouc
1001. >AnŸr pènhc nosÀn toØc jeoØc hÖqeto ákatìmbhn poiĺsai, âĂn ...
A : sĳzùc B : âxanastň C : Ćnèsth D : perisĳzointo
1002. KÜroc dÐdwsin aÎtÄ murÐouc dareikoÔc. <O dà labřn tä qrusÐon strĹteuma ...
A : eÚpen toiaÜta B : êlexen Áde C : sunèlexen D : toiaÜta lègwn dietèlei
1003. >Ex ærgĺc pollĹkic tugqĹnei blĹbhn gÐnesjai ... toØc dusorgătoic.
A : mèga B : megĹlhn C : mègan D : megĹlhc
1004. >Epitădeioc mèn ... tugqĹneic žn, ąkw d+eÊc tŸn oÊkÐan.
A : oÙ B : moi C : sou D : ŹmÀn
1005. <O dà proseljřn parekĹlei aÎtän, ípwc sÔnoikoc aÎtÄ ...
A : âgèneto B : gènhtai C : gegènhtai D : gÐgnoio
1006. PrŤon eÚnai qrŸ kaÈ ... Ćmètrwc jumoÜsjai.
A : oÎdènoc B : oÎk C : mŸ D : mŸ oÎk
1007. ŮAndrec stratiÀtai, mŸ jaumĹzete, ... qalepÀc fèrw toØc paroÜsi prĹgmasin.
A : Ñna B : íti C : ątic D : ípwc
1008. ŮAnjrwpìc tic ŹtoÐmaze deØpnon ... tina tÀn fÐlwn aÍtÄ kaÈ oÊkeÐwn.
A : ástiasìmena B : ástiĹswn C : eÉstÐwn D : ástÐac
1009. >AdikÀ ... , qrhmĹtwn d+éneka Ćpìllumai.
A : mhdèna B : oÎdenÐ C : oÎdèn D : mhdenìc
1010. ToiaÜta å Periklĺc lègwn âpeirŘto toÌc >AjhnaÐouc tĺc âc aÎtän ærgĺc ...
A : paralÔein B : periloÔei C : loÔesjai D : katèluen
1011. <O d+Ípèsqeto taÜta ...
A : prĹttwsin B : prĹxanta

C : poiăsein

D : poieØsjai

1012. EÊpĹtw oÞn tÐc ÍmÀn Íp+âmoÜ kakÀc ... č pèponjen.
A : éspeto B : Ćpăgagen C : Ćkăkoen D : Ćntèsqhtai
1013. TÐc âmoÜ dehjeÈc oÎk êtuqen ... âgř te dunatäc łn kĆkeØnoc âpăggeile.
A : toÔtwn B : żn C : Án D : śc

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 410 — #410

i

410

i

Kiegészítendő mondatok

1014. >Ek tĺc pollĺc pìsewc mejusjeÈc Ípàr kìron, oÎdà tŸn ådän aÎtŸn, ... âxĺljon, oÚda.
A : tÐnec B : íte C : íjen D : oË
1015. ToiaÜta dà ĆkoÔsasa Ź pìlic Ćmfotèrwn >AghsÐlaon ... basilèa.
A : eÙlen B : aÉrăswn C : eÑlonto D : İrèjhn
1016. <O toØc Òsoic dikaÐwc qrÿmenoc oÎk Ćporăsei ...
A : toÌc fÐlouc B : tĂ qrămata C : tĺc nÐkhc

D : toØc jeoØc

1017. OÉ d+Źgemìnec, oÏc êqomen, oÖ fasin eÚnai ... ådìn.
A : Łllon B : Łllhn C : Łllo D : Łllwc
1018. TÐ oÞn? PoÐú trìpú ... ? >EpÈ poÐan êljw mhqanăn?
A : qrÄmen B : qrăsomen C : qrăswmai D : qrhsĹsjw
1019. <O dà strathgäc âphrÿta tÐ toÜto ...
A : ősan B : eÒh C : eÚen D : ęei
1020. KÐmwnoc Ćpojanìntoc kaÈ ... genomènou Ćpeqÿrhsan Ćpä KitÐou.
A : limoÜ B : lÐnou C : limènoc D : leimÀnoc
1021. KaÈ dŸ yÔqouc genomènou å stratiÿthc tĂc qeØrac ... âpèpnei.
A : âpÈ glÀttan B : tÄ sÿmati C : tÄ stìmati D : Ćpä glÿsshc
1022. OÎk oÚda ... gènwmai ân toØc paroÜsin.
A : íti B : íte C : Ñna D : tÐc
1023. >Astrolìgoc âxiřn ákĹstote áspèrac êjoc ... toÌc Ćstèrac âpiskopĺsai.
A : êstw B : őei C : eÚqe D : întac
1024. >Emà gĂr eÊ katĹsqùc, oÎdàn âx âmoÜ tä parĹpan ...
A : kèrdoc B : kerdaÐneic C : kerdÐon D : kerdaneØc
1025. KaÈ å strathgäc nuktäc Ćnalabřn ... âpďei präc tä teØqoc.
A : tŸn stratiĂn B : strateÔmatoc C : strathgÐac D : tÄ stratÄ
1026. ... tĂ tÀn polèmwn, kaÈ âx ælÐgou tĂ pollĂ kaÈ di+ærgĺc aÉ âpiqeirăseic gÐgnontai.
A : Dhlonìti B : Dĺlìn âsti C : ŮAdhla gĂr D : ŮAdhlon oÞn eÊ
1027. >Ekkalèsac me ... , âpeidŸ tĹqista âxĺljon, eÎjÌc me tÔptein âpeqeÐrhsen.
A : ênja kaÈ ênja B : eÒsw C : êndojen D : êxwjen
1028. KaÈ âmoÜ màn ĄmartĹnei, NikÐou dà ... lÐjÄ suntrÐbei tä mètwpon.
A : bĹllontoc B : belÀn C : balřn D : balìnti
1029. TĂc Źmetèrac paraskeuĂc ... å pìlemoc.
A : Ćnălwsac B : ĆnĹlwsen C : Ćnalwjăsù

D : ĆnĹlwtai

1030. DÐkaia lègete, Â Łndrec Plataiĺc, čn poiĺte åmoØa ...
A : lègonta B : tĂ legìmena C : tÀn lìgwn D : toØc lìgoic
1031. KaÈ tĹde ... Ćrkèsei.
A : präc ÍmÀn B : me

C : ŹmØn

D : soÜ

1032. <UmeØc dà pìlin kaÈ oÊkÐac ŹmØn ... toØc >AjhnaÐoic.
A : âkdidoØen B : dìsjwn C : parĹdote D : ĆpodÀmen
1033. PerÈ màn oÞn toÔtwn oÎk oÚd+í ti deØ ... lègein.
A : pollÀn B : pleusĹtw C : plèwc D : pleÐw
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1034. ... oÕtwc ân aÊtÐø êqontec tän NikÐan Ćneqÿroun.
A : AÉ strateØai B : ToÜ strateÔmatoc C : AÉ stratiaÈ

D : Tä stratìpedon

1035. TŸn âlpÐda tÀn ... sunètriyen Ź sumforĂ tÀn Ćpojanìntwn.
A : zĳwn B : zÀn C : zÿntwn D : zăswn
1036. ŞHxei Dwriakäc pìlemoc kaÈ loimäc ... aÎtÄ.
A : met+ B : Łn+ C : Ľm+ D : di+
1037. TaÜta dà prĹxac kaÈ oÒkoi ĆntÐgrafa katalipřn ¿qeto ... metĂ NikÐou.
A : strateuìmenoc B : strateÔsontoc C : strateusìmenoc D : strateÔontec
1038. KaÈ âkeØnoÐ te Łxioi ... kaÈ êti mŘllon oÉ patèrec ŹmÀn.
A : timămasi B : timŸn C : âpaÐnou D : deiloÈ
1039. PÀc oÞn oÎq ... prosăkei ÍmØn toÔtou katayhfÐzesjai.
A : Ľpasi B : mhdèna C : pantäc D : oÝtoc
1040. Mhdèna fÐlon poioÜ prÈn Ńn âxetĹsùc, pÀc kèqrhtai toØc ... fÐloic.
A : Õsteron B : prìteron C : Ístèroic D : êpeita
1041. Lèxei dà kaÈ ... ÍmŘc peirĹsetai, śc NikÐan Ćpèkteine.
A : ŽpĹtwn B : âxapatĺsai C : âxapathjăsesje D : ĆpĹthn
1042. >Egÿ soi âx Ćrqĺc ... peirĹsomai dihgăsasjai.
A : pantäc B : pĹnta C : ĄpĹsac D : ĄpĹshc
1043. MhdenÈ sumforĂn æneidÐsùc; koinŸ gĂr Ź tÔqh kaÈ ... Ćìraton.
A : tän âsìmenon B : tĂ Õstera C : âpiìnta D : tä mèllon
1044. PerÈ dà ... eÊrhmènwn kaÈ mĹrturac ÍmØn parèxomai.
A : tĂc B : toÌc C : tÀn D : toØc
1045. CÌ dà, Â Nikìmaqe, ... tĆnantÐa pepoÐhkac.
A : âmŸ B : toÔtwn C : tĂ D : tä
1046. >Apojanìntoc dà âkeÐnou NikÐac ... êkrupte tän jĹnaton toÜ Ćndrìc.
A : tŸn jugatèra B : gunaixÈn C : mhträc D : tň gunaikÈ
1047. PrÀton màn oÞn skeptèon, ... tÀn basileuìntwn êrgon âstÐn.
A : tä B : tic C : tÐ D : aÎtÀn
1048. Nìmize ... eÚnai tÀn ĆnjrwpÐnwn bèbaion.
A : oÎk B : oÎdemÐan C : mhdàn D : măpote
1049. <O dà strathgäc oÖte fÐloc Ân, oÖte suggenăc, oÖte fulèthc êplei âpÈ ... neÿc.
A : toÜ soÜ B : toÌc âmoÌc C : tĺc âmĺc D : tĺc âmoÜ
1050. Tä gĂr åmoØon ... fÔsei suggenèc âstin.
A : tň åmoÐø B : tÄ åmoÐú C : åmoÐou
1051. >EmoÜ ... genomènhc sÌ ... Ńn łsja.
A : _ mŸ B : oÎ _ C : mŸ oÎk

D : ímoia
D : oÎ mŸ

1052. PunjĹnomai dà aÎtän lègein śc ĆsebÀ ... tĂc jusÐac.
A : kataluoÔsac B : katalÔwn C : katalÔsw D : katalusamènac
1053. KaÈ oÎ nÜn prÀton žfjhsan ĆdikoÜntec, ĆllĂ kaÈ prìteron ćdh ... âkrÐjhsan.
A : âk dÿrou B : qrămasi C : dÿrwn D : perÈ qrămati
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1054. NÜn mèntoi, źsper śrmăsamen, Òwmen kaÈ ... toÜ Ćndrìc.
A : ĆkoÔomen B : ĆkoÔontec C : ĆkoÔswmen D : ĆkoÔsoimen
1055. Dèomai oÞn ... parameØnai ŹmØn.
A : sÌ B : se C : sou D : soi
1056. PŘc Łnjrwpoc filìzwoc ân tÄ bÐú kŃn ...
A : eÎtuqňc B : tÔqù C : dustuqň D : eÎtÔqhtai
1057. TĂ màn poÐei, tĂ dà ... poÐei.
A : oÎ B : mŸ C : oÎqÈ D : mhdeÈc
1058. PÀc d+Łn tic eÎsebèsteroc gènoito ...
A : ć moi B : č âmoÜ C : âmoÜ D : âmoÐ
1059. ŞOjen dà ĆpelÐpomen âpanèljwmen, ... soi Źdomènú âstin.
A : eÊ B : eÚ C : eÒ D : âĂn
1060. ... dà fÀc âgèneto, łgen ékastoc å strathgäc tän aÍtoÜ lìqon âpÈ kÿmhn.
A : >EpeÈ B : >EĂn C : ŞOpwc mŸ D : ŞWste
1061. >EpÈ dà EÎkleÐdou ... kwmúdoØc qorhgÀn Khfisodÿrú ânÐkwn.
A : Łrqontoc B : Ćrqomènou C : Łrqousi D : Ćrqomènoic
1062. ßHn dè ... ân tň stratiŤ XenofÀn >AjhnaØoc, íc oÖte strathgäc oÖte loqagäc oÖte
stratiÿthc żn sunhkoloÔjei.
A : tÐc B : ístic C : tic D : íc
1063. TaÜta ćrese ... , kaÈ pĹntec âpďnesan.
A : ŹmÀn B : toØc paroÜsi C : pĹntwn

D : moi

1064. TÄ gĂr plăjei tÀn PlataiÀn oÎ boulomènú łn ... ĆfÐstasjai.
A : >Ajănaze B : tÀn >AjhnaÐwn C : Ćp+AjhnÀn D : toÌc >AjhnaÐouc
1065. <O dà âxeljřn eÚpen ŹmØn mŸ prìteron pariènai ... Ńn aÎtäc keleÔsù.
A : ân Å B : ŹnÐka C : éwc D : âpĂn
1066. Tekmărion dà ... ÍmØn mègiston ârÀ.
A : aÎtoØc B : toÔtou C : Ćllăloic

D : áautoÜ

1067. >EĂn mŸ prìqeiroc ... Ź peØra, pŘc lìgoc Ćrgäc ÍpĹrqei.
A:Ż B:ŋ C:ő D:č
1068. PollĹkic tä peÐjein ... biĹzesjai Ąnustikÿterìn âsti.
A : _ B : tä C : toÜ D : tÄ
1069. ŮElege prÀtoc Tissafèrnhc di+... toiĹde.
A : fonèac B : ármhnèwc C : fonèa D : ármhneutň
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1070. >All+Ñna mŸ Ćdìxwc ĆpojĹnw, aÖlhson, ípwc ...
A : ærqèomai B : ærqăsomai C : ærqăswmai D : ærqhsaÐmhn
1071. OÎ ... d+oÞn qrìnon âpisqřn ľken kaÈ âkèleuen ŹmŘc eÊsiènai.
A : polÌn B : plèon C : polÌ D : pleØon
1072. Jemistoklĺc ąkw parĂ sè, çc kakĂ pleØsta ... eÒrgasmai tän Ímèteron oÒkon.
A : śc ŞEllhn Án B : <Ellănwn C : źsper <EllhnÐdoc D : ŞEllhnoc
1073. <O oÞn Kèbhc Ípolabÿn; NŸ tän DÐa, êfh, Â Cÿkratec, eÞ g+âpoÐhsac ... me.
A : Ćnamnăswn B : Ćnèmnhsac C : ĆnamnhsĹsac D : Ćnamnăsac
1074. OÎ gignÿskei, ... boÔlontai.
A : ístic B : í ti C : śc

D : ti

1075. ToÌc Ćgajìn ... peponjìtac ĆnteuergeteØn qră.
A : toÌc B : tĂc C : ti D : tina
1076. KaÈ ąkomen kaÈ ŹmØn âxeljřn å jurwräc ... eÊÿjei ÍpakoÔein eÚpen âpimènein.
A : ç B : çn C : ísper D : _
1077. KaÈ oÎq oÙon te eÊpeØn śc oÎq ÉkanĂ łn Č prosĺlje ...
A : tŸn pìlin B : präc pìlei C : tň pìlei D : präc pìlewc
1078. OÎdeÈc ... âpilanjĹnetai, âf+íson blèpei mnhmìsunon, di+oÝ âlupăjh.
A : âqjroÌc B : mÐsouc C : perÈ toÌc âqjroÌc D : kèrdoc
1079. DÐkaia pĹsqw ... oÊkteÐrac.
A : tän ponhrän B : toÜ ponhroÜ

C : ponhrÄ

D : ponhrÀn

1080. TÀn Ćpìntwn fÐlwn mèmnhso prìc toÌc parìntac, Ñna ... mhdà toÔtwn Ćpìntwn æligwreØn.
A : dìxhc B : dokňc C : dìxù D : dìxei
1081. Dièfjeiran dà PlataiÀn màn aÎtÀn oÎk ... diakosÐwn, >AjhnaÐwn dà pènte kaÈ eÒkosin.
A : âlĹssouc B : polloÈ C : ælÐgoÌc D : pleÐonec
1082. Tň gĂr proteraÐø Źmèrø âpujìmeja, íti tä ploØon âk Dălou ...
A : ĆfÐxetai B : Ćfigmènon eÒh C : ĆfÐkù D : ĆfÐgmhn
1083. NÜn d+oÕtwc Ź pìlic diĹkeitai, ... oÎkèti Án oÝtoi klèptousin ærgÐzesje, Ćll+Án aÎtoÈ
lambĹnete qĹrin Òste.
A : íti B : Ñna C : źste D : ípwc
1084. PolÌ gĂr oÉ înoi ... êtreqon jŘtton.
A : mŘllon B : Łgrioi C : tÀn Ñppwn

D : śc tĹqista

1085. KaÈ jeasĹmenoc Diäc Łgalma âpÔjeto ... ;
A : poØoc łn B : pìsou âstÐn C : pìsh eÒh
1086. KaÈ Ľma taÜt+eÊpřn ... śc Ćpiÿn.
A : ĆnÐsthn B : ĆnistĹmhn C : ĆnÐsthsin

D : pÀc êqoien
D : ĆnistaÐhn
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1087. MetĂ dà taÜta êpleusen śc tän KitiÀn basilèa kaÈ ... lhfjeÈc Íp+aÎtoÜ âdèjh.
A : prodidoÌc B : prodidän C : prodìtou D : prodäc
1088. Prosèbalìn te eÎjÌc kaÈ eÊc qeØrac ęesan ...
A : taqoÌc B : katĂ tĹqoc C : katĂ taqèwc

D : teØqoc

1089. OÎk ... ŹmØn pÐstic č filÐa, éwc Ńn âgř tŸn pètran årÀ, sÌ dà tän tÔmbon toÜ tèknou.
A : êsù B : ęei C : êstai D : êstw
1090. KaÈ taÔtù tň Źmèrø ĆfikneØtai BÐwn kaÈ NikÐac ... dÿsontec tÄ strateÔmati.
A : misjÀn B : qrămata C : kèrmasi D : kèrdouc
1091. >Apèqei d+Ź PlĹtaia ... stadÐouc ábdomăkonta.
A : LakedaimonÐwn B : tÀn JhbÀn C : toØc JhbaÐoic

D : >Ajănhsin

1092. EÊsiìntec katelambĹnomen tän màn CwkrĹth Łrti lelumènon, tŸn dà XanjÐpphn ... tä
paidÐon aÎtoÜ.
A : fèronta B : êqousan C : âtekìmhn D : âtèqjhn
1093. >EĂn d+âmà pènhta poiăshte, kaÈ ÍmŘc aÎtoÌc ...
A : ŽdikeØte B : ĆdikhsoÐmhn C : Ždikăsate D : Ćdikăshte
1094. PollĹkic âjaÔmasa ... tÀn legìntwn Ípàr aÎtoÜ.
A : śc B : eÊ C : tĺc tolmĺc D : íti
1095. Kalìn âsti mŸ sugkoinwneØn ĆndrĹsi kakoØc, mă pwc ... sÌn aÎtoØc âmpèsùc.
A : kindÔneuma B : kindÔnoic C : diĂ kindÔnouc D : kinduneÔontec
1096. Deinìterìn âsti lÔph, ítan tic Ípä tÀn suggenÀn ... , č parĂ tÀn ĆllotrÐwn.
A : pĹsqù B : peÐsù C : pèponje D : pèsù
1097. KaÈ âkeÐnhn Ćpĺgìn tinec tÀn toÜ KrÐtwnoc boÀsan te kaÈ ...
A : êkoyan B : kìyousan C : koptomènhn D : kìyasan
1098. ŮElafoc ... feÔgousa Íp+Ćmpèlú âkrÔbh.
A : kÔwn B : kunhgoÌc C : kusÈn D : parĂ kunhgoÜ
1099. . OÉ ĆdikoÜntec ... Ípä jeoÜ kolĹzontai.
A : eÎergètaic B : tÀn eÎergetÀn C : toÌc eÎergètac

D : eÎergètoun

1100. KaÈ âx Án màn Ź pìlic eÎdaÐmwn êstai, oÎ sumbĹllontai, pĹnta dà poioÜsin, ... ÍmeØc
toØc eÞ pepoihkìsin ærgisjăsesje.
A : Ñna B : íti C : ípwc D : âpĂn
1101. Tän dà NikÐan Õsteron oÉ >AjhnaØoi Ćpostèllousi ... eÊc ŮEfeson kaÈ prèsbeic Ľma.
A : neřn B : toÜ ploÐou C : triărei D : naÜc
1102. ßW Cÿkratec, Õstaton dă se proseroÜsi nÜn oÉ âpitădeioi kaÈ sÌ ...
A : toÔtouc B : toÔtoic C : ÍmŘc aÎtoÌc D : oÕc
1103. OÎk Ćfăsomèn se, Â Cÿkratec; âĂn gĂr sÌ âxèljùc, oÎq åmoÐwc ŹmØn ... oÉ diĹlogoi.
A : eÚsin B : eÊsin C : êsontai D : Âsin
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1104. <O dà strathgäc katafeÔgei eÊc tä áautoÜ strĹteuma, kaÈ ... paraggèllei eÊc tĂ ípla.
A : eÞte B : eÞge C : eÎjÌc D : eÒje
1105. <Eljřn d+âkeØnoc lègei, íti Łxei aÎtoÌc pènte ŹmerÀn eÊc qwrÐon, ... îyontai jĹlattan.
A : Ñna B : åpoØon C : íjen D : tìte
1106. KaÈ Õsteron katèsthn ... paidikÄ qorÄ kaÈ Ćnălwsa plèon č pentekaÐdeka mnŘc.
A : qorhgÐan B : qorhgäc C : qorăgion D : qoroÌc
1107. BĹtraqoi lupoÔmenoi âpÈ tň áautÀn ĆnarqÐø prèsbeic êpemyan ÉketeÔontec tän DÐa, ípwc
aÎtoØc basilèa ...
A : didoÐhn B : aÉrăsù C : parĹsqù D : pèmyein
1108. KaÈ gignomènwn lìgwn EÎfamÐdac å KorÐnjioc oÎk êfh toÌc lìgouc ... åmologeØn.
A : êrgou B : êrgú C : tÀn êrgwn D : toØc êrgoic
1109. KaÈ å patŸr pèlekun labřn êmelle tän îfin ...
A : fwnĺsai B : diafjeÐrei C : foneÔsein D : Ćpotejnhkìta
1110. ... tic aÎtŸn oÒkade.
A : >AgapĹtw B : EÊsagagoÜ

C : >AgĹgoien

D : >Apagètw

1111. ŮHkousa dè ... aÎtoÜ kaÈ perÈ fÐlwn dialegomènou.
A : pìjen B : pìte C : åpìjen D : pote
1112. <Upàr ... moi prosăkei lègein, śc Ńn oÙìn te diĂ braqutĹtwn ârÀ.
A : d+aÎtÀn B : oÞn toÔtwn C : Án D : gĂr âmautoÜ
1113. Gewrgìc tic skĹptwn ... periètuqe.
A : qrusÐú B : qrămata C : ĆrgÔrion

D : kermatÐwn

1114. KaÈ ÍmeØc âĂn åmofronĺte, ĆqeÐrwtoi toØc âqjroØc ...
A : łte B : êsesjai C : êsesje D : êste
1115. Tìte gĂr aÎtŸ kaj+aÍtŸn Ź yuqŸ êstai ... toÜ sÿmatoc, prìteron d+oÖ.
A : qĹrin B : ântäc C : qwrÈc D : qÿrac
1116. GunŸ presbÜtic ... nosoÜsa Êaträn âpÈ misjÄ parekĹlesen.
A : met+æfjalmoÌc B : toÌc æfjalmoÌc C : met+îyewc

D : sÌn îmmati

1117. Präc taÜta oÉ bĹrbaroi ... qrìnon dialeqjèntec Ćllăloic Ćpĺljon oÎdàn ĆpokrinĹmenoi.
A : pollÄ B : polÌn C : Õsteron D : tä meØon
1118. NenÐkhka dà ... Ąmillÿmenoc âpÈ CounÐú.
A : triărei B : triărouc C : trihrarqÐan

D : triărwn

1119. >Egř màn ćdh toÜ bÐou Ípèxeimi, ÍmeØc d+Ľper ân tň Ćmpèlú ... kèkruptai, zhtăsantec
eÍrăsete pĹnta.
A : âgř B : âmà C : moÜ D : moi
1120. OÉ dà ŞEllhnec, ... tĂ ploØa ÉkanĂ âdìkei pareØnai, ĆnabĹntec êpleon Źmèran kaÈ nÔkta
pneÔmati kalÄ.
A : poØ B : âpeidŸ C : oÙc D : eÊ
1121. BĹtraqoi lupoÔmenoi âpÈ tň áautÀn ĆnarqÐø prèsbeic êpemyan âpÈ tän DÐa deìmenoi
basilèa aÎtoØc ...
A : parasqeØn B : aÉrăsetai C : doÜsai D : pèmyoi
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1122. TÐ toÜton ĆpollÔmenon êsúzon, çn ... kaÈ ârrwmènon ĆnaireØn?
A : čdh B : êdei C : deăsei D : dèomai
1123. KaÈ prÀton màn ... toÌc JrŤkac âpolèmhsa kaÈ Ípàr tĺc <EllĹdoc âtimwroÔmhn ... ÍmÀn.
A : präc mej+ B : âpÈ sÌn C : Ípàr perÈ D : prä parĂ
1124. OÎ gĂr Ńn êqoimi í ti ... meØzon aÎtoØc eÎxaÐmhn kakìn.
A : mŘllon B : mèllon C : toÔtou D : toÔtoic
1125. OÉ dà prèsbeic pujìmenoi aÎtìji basilèa >Artaxèrxhn tän Xèrxou newstÈ ... âp+oÒkou
Ćneqÿrhsan.
A : Ćpojnďskein B : tejnhkìta C : katalÔein tän bÐon D : teleutăsonta
1126. KÜroc tän parĹdeison âxèkoyen kaÈ ... katèkausen.
A : tĂ basÐleia B : basÐlissa C : basileÐan D : tÀn basilèwn
1127. KaÈ ŹmŘc deØ ... tÀn ponhrÀn sunousÐac feÔgein.
A : tä B : tĺc C : tĂc D : toÜ
1128. >ArqÐdamoc å basileÌc tÀn LakedaimonÐwn, ísper ŹgeØto tĺc ... taÔthc, sunekĹlese toÌc
strathgoÌc.
A : Łnodoc B : Łfodoc C : eÊsforŘc D : âxìdou
1129. TaÜta dà êqwn êfh präc toØc ân PÔlú stratiÿtaic ântäc ŹmerÀn eÒkosin č ... LakedaimonÐouc
zÀntac č aÎtoÜ ĆpokteneØn.
A : Łgein B : Łxein C : ĆgĹgw D : Łxei
1130. <UmeØc ... aÒtioi tĺc toiaÔthc áautaØc kajestăkate sumforŘc.
A : aÎtoÈ B : aÎtaÈ C : aÎtĺc D : aÎtĂc
1131. MetĂ dà toÜto >AlkibiĹdhc Tissafèrnhn pareskeÔaze kaÈ Ćnèpeijen, ... fÐloc êstai toØc
>AjhnaÐoic.
A : íti B : ípwc C : Ñna D : źste
1132. ... dà toÔtou ân KorÐnjú NikÐac met+âmoÜ sunèplei.
A : JĹyontoc B : >Apojanìntoc C : >ApokteÐnac

D : Tejnhkřc

1133. Nìmoc âstÈn âpiqÿrioc Pèrsaic tän âc æfjalmoÌc âljìnta basilèwc mŸ prìteron lìgou
metalagqĹnein ... proskunĺsai aÎtän.
A : åpìtan B : Õsteron C : prÈn č D : măte
1134. ŮEgwge mĹla foboÜmai ĆeÐ, ... meØzon č źste fèrein dÔnasjai kakän tň pìlei sumbň.
A : mŸ oÎ B : mŸ C : mă ti D : mŸ tän
1135. Periemènomen oÞn ákĹstote, ... ĆnoiqjeÐh tä desmwtărion, diatrÐbontec met+Ćllălwn.
A : ąnika B : Ñna C : éwc D : prÈn
1136. PerÈ toÔtwn tosaÜtĹ ... eÊrăsjw.
A : âgř B : êgwge C : âmoÜ D : moi
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Az alábbi mondatok, igealakok és kötőszók a feladatoknak csupán egy lehetséges
megoldását jelentik. Olykor tüntettünk csak fel [ ] zárójelben egy-egy további jó megoldási lehetőséget.

1 Kijelentő alanyi és tárgyi mellékmondatok
II. 1. <UpoyÐa łn íti Łgei präc basilèa, ímwc dà âdìkei épesjai. 2. EÚpon íti oÝtoc å foitÀn eÒh präc tŸn gunaØka. 3. Diĺlje lìgoc íti diÿkei aÎtoÌc KÜroc triăresi.
4. >All+eÞ ge mèntoi âpistĹsjwn íti oÖ ĆpodedrĹkasin. 5. >EkeØnoc ÍmnÀn oÖpot+êlhgen śc toÌc jeoÌc oÒoito oÎdàn ľtton åsÐoic êrgoic č ĄgnoØc ÉeroØc ądesjai. 6. ŮElege śc
tä eÎwqeØsjai ân tň >AjhnaÐwn glÿttù âsjÐein kaloØto. 7. >Egř d+eÚpon íti oÎk âgÿ se
ĆpoktenÀ, Ćll+å tĺc pìlewc nìmoc. 8. ŮElegen íti Ź ådäc êsoito präc basilèa mègan
eÊc BabulÀna; kaÈ keleÔei aÎtoÌc lègein taÜta toØc stratiÿtaic kaÈ ĆnapeÐjein épesjai.
9. ŮElegon íti âgř pĹnta eÒhn pepusmènoc tĂ gignìmena ân tň oÊkÐø. 10. FrĹzei íti
êndon âstÐ. 11. >HpistĹmhn íti oÖte jeoÌc oÖt+Ćnjrÿpouc nomÐzei. 12. >Enjumhjĺnai
qrŸ íti oÎdeÐc âstin Ćnjrÿpwn fÔsei oÖte æligarqikäc oÖte dhmokratikìc. 13. OÎk êfh
qrĺnai poieØn aÎtoÌc taÜta. 14. TÄ >Eratosjènei âxĺn eÊpeØn íti oÎk Ćpănthsen, êpeita
íti oÎk eÚden. 15. ŞOti ĆdikeØsjai nomÐzei Íf+ŹmÀn oÚda. 16. OÎk êfh eÚnai. 17. ŮIswc Ńn êqoi eÊpeØn íti âdedoÐkei, kaÈ ÍmÀn toÜto ânÐoic Ékanän êstai. 18. Memnĺsjai qrŸ
íti oÎ nomojetăsontec perÈ aÎtÀn ąkete, ĆllĂ katĂ toÌc keimènouc nìmouc yhfioÔmenoi.
19. <UmŘc oÚmai eÊdènai íti strathgäc łn. 20. EÚpen íti deØ duoØn jĹteron, č âkeÐnouc ân
>OlÔnjú mŸ oÊkeØn č aÍtän ân MakedonÐø. 21. PerÈ oÞn tĺc ŹgemonÐac, śc dikaÐwc Ńn
eÒh tĺc pìlewc, ûŤdion âk tÀn eÊrhmènwn katamajeØn. 22. Dĺlon íti taÜt+âstÈn Ćlhjĺ.
III. 1. ĆpaggeØlai, dèoi, êsoito. 2. peirŘsjai, swjăsomai, Ćfejăsesjai, ĆpojaneØsjai.
3. eÚnai, tugqĹnousin. 4. sunèbalen, ĆpofaÐnein, pareskeuĹsato, źplisèn, mĹqesjai. 5.
ĆpodedeØqjai. 6.âxeØnai.

2 Kérdő alanyi és tárgyi mellékmondatok, függő kérdések
II. 1. SeÔjhc Žrÿthse perÈ XenofÀntoc tÐc ĆnŸr eÒh. 2. >En kindÔnú gignÿsketai åpoØìc âstin å fÐloc. 3. EÊkäc toÐnun, Â Łndrec dikastaÐ, ânjumeØsjai kaÈ åpìsoi ÍmÀn
ânìmizon KleofÀnta kakän polÐthn eÚnai. 4. ŮHreto í ti eÒh tä sÔnjhma. 5. SwkrĹthc
Žrÿthse toÌc ’AjhnaÐouc poØoc Ñppoc č poØon zeÜgoc oÕtw qrăsimon źsper å qrhstäc
fÐloc, poØon dà ĆndrĹpodon oÕtwc eÖnoun kaÈ paramìnimon, č poØon Łllo ktĺma oÕtw
pĹgqrhston. 6. OÎ dÔnamai lègein pìte [ípote] Ćpèjanen. 7. PrÀton màn zhthtèon,
ístic Łrqei gastrìc te kaÈ filoposÐac kaÈ lagneÐac kaÈ Õpnou kaÈ ĆrgÐac. 8. ŮHronto
tÐni paradÀsi [paradoØen] tŸn pìlin. 9. ÇHn d+ârwtŤ ípou eÊmÐ, lège tĆlhjĺ íti âpÈ
toØc årÐoic. čn d+ârwtŤ eÊ kaÈ aÎtäc êrqomai, lège kĆntaÜja tĆlhjĺ íti oÎk oÚsja. âĂn d+åpìsoi âsmàn punjĹnhtai, sumpèmpein tinĂ kèleue kaÈ majeØn. 10. >Hrÿthsa ípou
mĹqointo [mĹqontai]. 11. EÊpè moi śc eÎrÔc âstin å potamìc. 12. PollĂ planŘtai å lagÀc ĆporoÔmenoc ípou kataklinň. 13. KaÈ toÜto skeyÿmeja, pìteron ądion
zÀsin oÉ Łrqontec č oÉ Ćrqìmenoi. 14. >Epeirÿmeja eÍreØn ípou oÉ polèmioi âstratope-
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deÔsanto. 15. Legètw tÐ êstai toØc stratiÿtaic. 16. >ExetĹswmen tĂ êrga ákatèrou
aÎtÀn, Ñna eÊdÀmen pìteron tĂ aÎtĹ âstin č diafèrei ti. 17. ŮAlloc Łlla lègei; sÌ d+
ŹmØn eÊpà tÐ lègeic. 18. >EpunjĹnetì tic pìteron Jemistoklĺc diĂ sunousÐan tinäc tÀn
sofÀn č fÔsei tosoÜton diănegke tÀn politÀn. 19. OÎk oÚda poØ fÔfw. 20. OÎ safÀc oÚda pìteron tä strĹteuma Ćfwrmăjh č ân tÄ stratopèdú êmenen. 21. >EmĹjomen
ípwc oÉ LakedaimonÐwn paØdec paideÔointo. 22. OÎk ősmen pìteron oÝtoi fÐloi eÚen
č âqjroÐ. 23. EÊpè moi tÐ ĆpokrÐnwmai. 24. >Hrìmhn åpìsouc êqoi [êqei] toxìtac.
25. Peirÿmeja eÍreØn eÊ mŸ potamìc tÐc âstin ânjĹde. 26. >ErwtÀsin ípoi badÐzoimen. 27. EÊpè moi ípwc [pÀc] taÜta êmajec. 28. >ErwtÀ aÎtän ípoi te tän ploÜn
poieØtai kaÈ âpÈ tÐna. 29. >EmĹjomen diĂ tÐ oÉ Lakedaimìnioi oÕtwc ÊsquroÈ łsan. 30.
TaÜta eÊpřn âpăreto tän MhdosĹdhn eÊ Ćlhjĺ taÜta eÒh. 31. PrÀton Žrÿta pìteron
lÄon eÒh aÎtÄ poreÔesjai č mènein. 32. >AghsÐlaoc pollĹkic Łdhloc âgÐgneto ípou te
eÒh kaÈ ípoi Òoi kaÈ í ti poiăsoi.

3 Időhatározói mellékmondatok I.
II. 1. MeØnon éwc å ąlioc Ćnatèllei. 2. >EpeidŸ å DareØoc Ćpèjanen, >Artaxèrxhc
basileÌc katèsth. 3. ŞOte ân tň Persikň diĺgon, pollĂ kaÈ deinĂ êmajon. 4. <HnÐka
dà deÐlh âgÐgneto, âfĹnh koniortäc źsper nefèlh leukă. 5. >EpeidŸ êdoxe kairäc eÚnai, łrxe tĺc âfìdou. 6. OÎk âtìlmhsan pìlemon ŹmØn âpifèrein éwc toÌc strathgoÌc
ŹmÀn suneilăfesan. 7. >EpeÈ aÉ pìleic kajùrèjhsan, tÐ âgèneto? 8. FÐloc ŹmÀn âklăjh éwc ŮOlunjon eÙlen. 9. >EmĹqonto Ćpì te tÀn neÀn kaÈ tĺc gĺc mèqri oÉ ’AjhnaØoi
Ćpèpleusan. 10. ToÜto âprĹtton éwc skìtoc âgèneto. 11. ŞEwc êti êlegen oÉ Łggeloi
ĆfÐkonto. 12. ŞOte de Ćpèjnùsken łn âtÀn śc triĹkonta. 13. >EpeÈ tĹqista taÜta dièjento Ćpĺljon. 14. <Wc dà plhsÐon êsth tĺc ’Attikĺc å polèmioc, êgraya tŸn eÊrănhn.
15. ßW Łndrec ’AjhnaØoi, éwc âsmàn sÀoi, pìlin megÐsthn êqontec, tÐ poiÀmen? 16. >EpeÈ sunelègh tä strĹteuma, ¿qeto pleÔsac. 17. OÉ triĹkonta İrèjhsan âpeÈ tĹqista
tĂ makrĂ teÐqh kaÈ tĂ perÈ tän PeiraiŘ kajùrèjh. 18. ToÌc gĂr xènouc, âx oÝ í te SÐnic kaÈ å SkeÐrwn kaÈ å ProkroÔsthc Ćpèjanon, oÎdeÈc êti ĆdikeØ. 19. >En ísú dà taÜt+
âprĹtteto, >Epameinÿndac âxďei, BoiwtoÌc êqwn pĹntac. 20. >EpeÈ dà ¿onto ĆfaneØc
eÚnai Ćpiìntec, tìte Ćpĺljon âpÈ tä deØpnon.
III. 1. katèluse. 2. âdeăjh. 3. âgènonto, eÚdon. 4. ânikŘte. 5. eÚqon, âdìkei, âxĺljon. 6. pareklăjhsan, êmenon. 7. ŽnĹgkasan. 8. âteleÔta. 9. ćkousen, suneskìtase.
10. dièbh. 11. ĆneÐlonto, Ćneqÿrhsan. 12. âsti.
IV. 1. <HnÐka. 2. éwc, âpeÈ. 3. éwc, âpeidŸ. 4. éwc, âpeÈ. 5. âx oÝ. 6. Ćf+oÝ. 7. ân
Å.

4 Időhatározói mellékmondatok II.
II. 1. ŞEwc Ńn zÀ, âlpÐzw. 2. OÉ jeoÈ ítan boÔlwntai ÉkanoÐ eÊsi kaÈ toÌc megĹlouc mikroÌc poieØn kaÈ toÌc mikroÌc megĹlouc. 3. PerÈ toÌc pìdac tÀn Ñppwn kaÈ tÀn
ÍpozugÐwn sakkÐa perieileØn qră, ítan diĂ tĺc qiìnoc Łgwsin. 4. <Opìtan galănh ő
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âmbibÀ. 5. Lègetai íti, ítan borrŘc pnèù, kaloÈ ploØ eÊsin eÊc tŸn <EllĹda. 6. ŞOtan qeimřn ő kaÈ jĹlatta megĹlh âpifèrhtai, qalepaÐnei å kubernăthc. 7. <Opìsoi tän
màn jĹnaton âgnÿkasi pŘsi koinän eÚnai kaÈ ĆnagkaØon Ćnjrÿpoic, éwc Ńn zÀsin eÎdaimonèsteron diĹgontai. 8. <O nìmoc keleÔei; Łtimoc êstw, mèqri Ńn âkteÐsù tä ĆrgÔrion
9. <Opìte dèoi gèfuran diabaÐnein č Łllhn tinĂ diĹbasin, êspeuden ékastoc boulìmenoc
fjĹsai. 10. KaÈ mŸn eÊ mèqri toÔtou perimenoÜmen, éwc Ńn ŹmØn åmologăsù polemeØn,
pĹntwn âsmàn eÎhjèstatoi. 11. EÙlkon tĂc neurĂc åpìte toxeÔoien präc tä kĹtw toÜ tìxou tÄ ĆristerÄ podÈ prosbaÐnontec. 12. KaÈ âpÈ tÄ limèni, åpìte mŸ qeimřn kwlÔoi,
âfÿrmei. 13. <O KrÐtwn, åpìte sugkomÐzoi č sØton č êlaion č oÚnon č êria ć ti Łllo
tÀn ân ĆgrÄ gignomènwn qrhsÐmwn präc tän bÐon, Ćfelřn êdwke; kaÈ åpìte jÔoi, âkĹlei, kaÈ tĂ toiaÜta pĹnta âpemeleØto. 14. OÉ ÍpokritaÈ oÎ qalepÀc fèrousi ítan ân
taØc tragúdÐaic Ćllălouc tĂ êsqata lègwsin. 15. ŞOtan fÐloc tinÈ boÔlù genèsjai,
eÊpà präc aÎtän íti Łgasai aÎtoÜ kaÈ âpijumeØc fÐloc aÎtoÜ eÚnai. 16. ŞOtan presbÔteroc gènù, dĺlon íti dapĹnhc màn deăsù. 17. ŞOtan nomeÌc Ćgajän kÔna êqù kaÈ oÉ
Łlloi nomeØc boÔlontai plhsÐon aÎtoÜ tĂc Ćgèlac ÉstĹnai. 18. <O tÔrannoc ítan ÍpopteÔsù kaÈ tinĂc ĆpokteÐnù, oÚden íti oÎk aÖxei ílhn tŸn pìlin, âpÐstataÐ te íti meiìnwn
Łrxei. 19. ŞWsper oÉ ĆjlhtaÈ oÎq ítan ÊdiwtÀn gènwntai kreÐttonec, toÜt+aÎtoÌc eÎfraÐnei, Ćll+ítan tÀn ĆntagwnistÀn ąttouc, toÜt+aÎtoÌc ĆniŤ, oÕtw kaÈ å tÔrannoc oÎq
ítan tÀn ÊdiwtÀn pleÐw faÐnhtai êqwn, tìt+eÎfraÐnetai, Ćll+ítan átèrwn turĹnnwn âlĹttw êqù, toÔtú lupeØtai. 20. ŞOtan ærgÐzhtai Ñppoc Ñppú č ân ÉppasÐø jumÀtai,
eÎrÔnei mŘllon toÌc muktĺrac.
III. 1. sĳzhtai, 2. xuniÀsin, âfistŘsin. 3. dokň, poreuÿmeja, proelaunètw. 4.
éxomen, åmonoăsomen, proÐwntai, kinduneÔù, loidorÀntai, proskroÔwsin. 5. ąkwsi, katastăsù. 6. gènoito. 7. Ípèrsqù. 8. âlaÔnoien, eÒh, łgen, eÒh, Ćnèmenen, âmfĹgoièn. 9.
Ćsjenăseie, ÊĹsaitì. 10. gÐgnhtai, Ćpìlwntai, swjÀsin.
IV. 1. éwc, ítan, ítan, ítan. 2. éwc. 3. åpìte, åpìte. 4. åpìte, mèqri toÜ, mèqri
toÜ, mèqri.

5 Időhatározói mellékmondatok III.
II. 1. PrÈn ĆpokrÐnesjai frìntize. 2. DeØtai aÎtoÜ mŸ katalÜsai präc toÌc Ćntistasiÿtac prÈn Ńn aÎtÄ sumbouleÔshtai. 3. OÉ polèmioi oÎ prìteron präc ŹmŘc tän
pìlemon âxèfhnan prÈn ânìmisan kalÀc tĂ áautÀn paraskeuĹsasjai. 4. >EpeirÀnto
fjĹsai prÈn toÌc polemÐouc katalabeØn tĂ Łkra. 5. MŸ metapèmyù tän Êaträn prÈn Ńn
nosăsùc. 6. OÎ prìsjen âxenegkeØn âtìlmhsan präc ŹmŘc pìlemon prÈn toÌc strathgoÌc
ŹmÀn sunèlabon. 7. AÉ kÔnec årÿmenai tän lagÀ trèmousi kaÈ oÎk âpèrqontai prÈn Ńn
Òdwsin ÍpokinoÜnta. 8. ŮEpeijon aÎtoÌc mŸ poieØsjai mĹqhn, prÈn oÉ JhbaØoi paragènointo. 9. >AnaqwreØn aÎtoÌc âkèleue, prÈn toÌc åplÐtac åmoÜ gÐgnesjai. 10. ŞOson
oÎk Ćpèkteina aÎtän prÈn ÊdeØn ístic eÒh. 11. >EboÔlonto katapatĺsai tň Ñppú toÌc
ŞEllhnac, prÈn eÊc tĂ dÔsippa Ćfikèsjai. 12. OÎ deØ ÍmŘc toÔtwn katagnÀnai prÈn Ńn
ĆkoÔshte íti êqousi lègein. 13. >AlkibiĹdhc, prÈn eÒkosin âtÀn eÚnai, PerikleØ âpitrìpú âpeÐjeto. 14. OÎk Ćpèrqomai prÈn (Ńn) pantĹpasin Ź ĆgorĂ lujň. 15. EÊc
qeØrac łljon prÈn átoØmoi eÚnai. 16. ßHran prÈn Ćristopoiăsasjai. 17. FjĹnousin Ćpolèsantec aÎtoÌc prÈn toÌc Łllouc prosbohjĺsai. 18. FhmÈ dŸ deØn mhdèn+aÊtiŘsjai prÈn
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Ńn tÀn pragmĹtwn kratăshte. 19. Prä tÀn pragmĹtwn proorŘt+oÎdèn, prÈn Ńn č gegenhmènon č gignìmenìn ti pÔjhsje. 20. OÎk êsti tÀn êxw tĺc pìlewc âqjrÀn kratĺsai,
prÈn Ńn toÌc ân aÎtň tň pìlei kolĹsht+âqjroÔc.
III. 1. êkpustoc, genèsjai. 2. Ńn prÀton, ĆpokrÐnwmai. 3. sullegĺnai, katalabeØn.
4. Ź gunŸ, êpeise, êlabe. 5. tèloc ti, êqein. 6. Ńn tÀn pragmĹtwn kratăshte. 7. tinac
aÊsjèsjai. 8. Ńn å ąlioc dialÔsù, proðoÜsa Ź Źmèra. 9. summeØxai.
IV. âpeÈ, âporeÔeto, éwc, Ćpètreqe, âkeØnon dÔnasjai aÎtĂ katalabeØn, âpeirŘto.

6 Feltételes mellékmondatok I.
II. 1. EÊ d+ÍmeØc tĹttet+âmà ŹgeØsjai, oÎdàn profasÐzomai tŸn ŹlikÐan. 2. EÊ mŸ ćreskìn soi oÉ nìmoi, âxĺn soi Ćpiènai âk tĺc pìlewc. 3. EÊ màn ĆnĹgkh âstÈ mĹqesjai,
toÜto deØ paraskeuĹsasjai. 4. EÊ pĹntec Łnjrwpoi jnhtoÐ eÊsi, kaÈ ÍmeØc ĆpojaneØsje.
5. Tň stratiŤ oÎk êsti tĂ âpitădeia, eÊ mŸ lhyìmeja tä qwrÐon. 6. EÊ mŸ kajèxeic glÀttan, êstai soi kakĹ. 7. EÊ mă ti kwlÔei, âjèlw aÎtoØc dialeqjĺnai. 8. EÊ mhdàn kakän
âpepoiăkeic, tÐ âfoboÜ? 9. ßHn dà toØc màn æfjalmoØc âpikoÔrhma tĺc qiìnoc eÒ tic mèlan
ti êqwn prä tÀn æfjalmÀn âporeÔeto. 10. EÊ toÜto lègeic ĆgnoeØc. 11. EÊ dè tic ÍmÀn
ĆjumeØ íti ŹmØn màn oÎk eÊsÈn ÉppeØc, toØc dà polemÐoic polloÈ pĹreisin, ânjumăjhte íti
oÉ mÔrioi ÉppeØc oÎdàn Łllo č mÔrioÐ eÊsin Łnjrwpoi. 12. >AllĹ, eÊ boÔlei, mène âpÈ tÄ
strateÔmati, âgř d+âjèlw poreÔesjai; eÊ dà qrďzeic, poreÔou âpÈ tä îroc, âgř dà menÀ
aÎtoÜ. 13. EÊ FÐlippoc nÜn krateØ tÀn JermopulÀn oÙìc te âstÈn eÊc tŸn ’AttikŸn poreÔesjai oÎdènoc kwlÔontoc. 14. <OmologÀ soi, eÊ boÔlei. 15. OÎ perÈ politeÐac ÍmØn
êstai ĆllĂ perÈ swthrÐac, eÊ mŸ poiăsej+Č Jhramènhc keleÔei. 16. EÒ tú dokeØ megĹlh
Ź zhmÐa eÚnai kaÈ lÐan Êsquräc å nìmoc, memnĺsjai qrŸ íti oÎ ąkete toÌc ĆdikoÜntac âleăsontec. 17. EÒ tic boÔletai, ân tÄ lìgú tÄ âmÄ marturhsĹtw. 18. EÊ dè tinec kakìnoi
âgènonto eÊc tĂ Ímètera prĹgmata č gnÿmhn mŸ âpithdeÐan eÚpon, oÎq oÉ Ćpìntec toÔtwn aÒtioÐ eÊsin, âpeÈ kaÈ toÌc parìntac ÍmeØc ĆpelÔsate. 19. EÒ tic tÀn ânjĹde mŸ tĂ
Łrista lègwn peÐjei ÍmŘc, oÎq ÍmeØc âste aÒtioi, Ćll+å âxapatÀn ÍmŘc. 20. EÊ dà mhdàn
ĆdikoÜsin, oÎ deØ aÎtoÌc ĆkrÐtouc Ćpolwlènai.

7 Feltételes mellékmondatok II.
II. 1. >EĂn êti mÐan mĹqhn nikhjÀmen, pantelÀc ĆpoloÔmeja. 2. ŮAndrec, âĹn moi
peisjĺte, tÀn Łllwn plèon protimăsesje stratiwtÀn Ípä KÔrou. 3. >EĂn d+ĆlhjeÔsùc,
dÿsw soi dèka tĹlanta. 4. >EĂn pĹnta ĆkoÔshte, krÐnate. 5. ŞApac lìgoc mĹtaiìc
âsti, âĂn Ćpň tĂ prĹgmata. 6. OÎ êgwg+êti presbÔteroc êsomai, âĂn tămeron prodÀ
âmautän toØc polemÐoic. 7. Nìmimon LakedaimonÐoic âstÐn, âĂn lhfjÀsi klèptontec, mastigoÜsjai. 8. EÖtriqec aÉ kunèc, âĂn êqwsi leptŸn kaÈ puknŸn kaÈ malakŸn tŸn trÐqa.
9. >EĂn Łghj+ŹsuqÐan kaÈ Ľpanta proĺsje, âp+ÍmŘc teleutÀn âkeØnoc ąxei. 10. >EĂn âÀmen, êstai. 11. KaÈ âĹn tic âlègxù me íti yeÔdomai, qrăsasjè moi í ti boÔlesje. 12.
>EĂn mŸ sÌ eÎjÌc êljùc, oÎ katamenÀ. 13. >EĹn me nunÈ diafjeÐrhte, oÎk êstin ÍmØn êti
loipäc toÜ gènouc toÜ Źmetèrou oÎdeÐc, Ćll+oÒqetai pŘn prìrrizon. 14. >EĂn mŸ âljw-
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sin, êqwmen aÎtoÈ tĂ dÀra. 15. >EĹn soi grĹyw, Ćformăjhti eÎjÔc. 16. EÞ oÚd+íti Łn
pou Òdùc tektonikìn, toÜton peirŤ ktŘsjai. 17. >EyhfÐsanto kaÈ žmosan, âĹn tic turannÐdi âpitijĺtai č tŸn pìlin prodidÄ č tän dĺmon katalÔù, tän aÊsjanìmenon kajarän
eÚnai ĆpokteÐnanta. 18. ToÜto âĂn skopĺte, Â Łndrec >AjhnaØoi, eÍrăsete íti pĹntwn Łrista êqei. 19. TÀn Éppèwn diakosÐwn întwn, âĂn triĹkonta draqmĂc ékastoc lambĹnù
toÜ mhnìc, dÿdeka tĹlanta. 20. >EĂn d+eÊc ãn dăpou toÔtwn tÀn âpÈ taØc ådoØc ârgasthrÐwn Êaträc eÊsoikÐshtai, ÊatreØon kaleØtai; âĂn d+å màn âxoikÐshtai, eÊc dà tä aÎtä
toÜto ârgastărion qalkeÌc eÊsoikÐshtai, qalkeØon âklăjh, âĂn dà knafeÔc, knafeØon, âĂn dà tèktwn, tektoneØon; âĂn dà pornoboskäc kaÈ pìrnai, Ćpä tĺc ârgasÐac eÎjÌc âklăjh
porneØon.
III.1. leÐpwsi, ő, æsfraÐnwntai, katarrhgnÔwntai, êqwsi. 2. ő . 3. gÐgnhtai, ÍbrÐzwsÐ, Ćsebăswsi. 4. keleÔhte, 5. yhfÐshtai. 6. poiÀsi, paradidÀsi. 7. Łrxwmai. 8.
ĆpokteÐnhte. 9. ĆpolÔshte, ĆpokteÐnhte. 10. Ćdikň, prĹttù. 11. eÒpù, ĆkoÔsù. 12.
yhfÐshsje, lègw. 13. metalĹbù, Ćtimwjň. 14. jň. 15. âjèlhte, lĹbhte.

8 Feltételes mellékmondatok III.
II. 1. EÊ gĂr kaÈ toÜto oÙìn te ïn faneÐh, pollŸ Ńn kaÈ Ćpä toÔtwn prìsodoc gÐgnoito. 2. EÒ ti âmoÈ kakän bouleÔoic, Ľma Łn moi dokoÐhc kaÈ sautÄ kakìnouc eÚnai.
3. EÊ nomÐzoimi jeoÌc Ćnjrÿpwn ti frontÐzein, oÎk Ńn ĆmeloÐhn aÎtÀn. 4. EÊ deoÐmeja
fÐlou ĆgajoÜ, pÀc Ńn âpiqeiroÐhmen skopeØn? 5. EÒ su lègoic, ĆkoÔoimi Łn.
6. >AntÈ pollÀn Łn, Â Łndrec >AjhnaØoi, qrhmĹtwn ÍmŘc álèsjai nomÐzw, eÊ fanerän gènoito
tä mèllon. 7. EÊ mĹjoi ípou tä ĆrgÔrion krÔptetai, klèyeien Ńn aÎtì.
8. >Adikÿtatoc Ńn eÒhc eÒ moi mèmfoio.
9. EÒ tic aÑresÐn moi doÐh, tŸn tĺc Źmetèrac pìlewc
tÔqhn Ńn áloÐmhn. 10. EÊ dà pĹnu spoudĹzoi fageØn, eÒpoim+Ńn íti parĂ taØc gunaixÐn âstin. 11. >Egř màn Łn, êfh å KÜroc, eÊ sÌ eÒhn, śc tĹqista ípla poioÐmhn pŘsi Pèrsaic.
12. OÎkoÜn ĆsfalÀc Ńn nèmoite, eÊ tĂ Łkra êqoite sÔmmaqa? 13. <Hdèwc Ńn lĹboimi,
eÊ didoÐh. 14. EÊ nÜn Ćpèljoite, daÐmonoc Ńn faÐhn tŸn âpiboulŸn eÚnai. 15. EÊ d+Òdoim+
ælwlìtac toÔtouc, dokoØm+Ńn tăn doulosÔnhn pefeugènai. 16. Pìll+Ńn lègein êqoimi
präc tĂ toÜd+êph, eÒ moi pareÐkoi. 17. EÊ toÜto gènoito, nomÐzeic Ńn diafjarĺnai aÎtìn?
18. EÊ jèloimi Łrqein, pĹntec Ńn âmoÈ peÐjointo kaÈ mègistoc Ńn eÒhn Ćnjrÿpwn. 19. EÊ
taÜta lègoimi, >AghsÐlaìn t+Łn moi dokÀ Łfrona ĆpofaÐnein kaÈ âmautän mwrìn. 20.
Kaj+ékaston eÊ deăseie lègein, oÎk Ńn âxarkèseien å parřn qrìnoc.
III. 1. boÔloio, eÒhc, lupoÐh, Ćnastrèfoio, ÍphretoØmen, êqoimen. 2. eÒh, diakopeÐh. 3.
politeujeÐh, oÊkhjeÐh. 4. eÒh, qrÄto. 5. katalĹboimen, gènoito, eÒh. 6. dèoi, tĹttoimen.
7. âpitrèpoi, dÔnaito, boÔloito. 8. élointo, dèoi. 9. gènoito.

9 Feltételes mellékmondatok IV.
II. 1. EÊ mŸ łmen Łnjrwpoi, oÎk Ńn eÒqomen tŸn yuqŸn ĆjĹnaton. 2. EÊ goÜn periemeÐnate ælÐgon qrìnon, Ćpä toÜ aÎtomĹtou Ńn ÍmØn toÜto âgèneto. 3. OÉ polèmioi êfugon
Łn, eÊ oÉ sÔmmaqoi ân kairÄ łljon.
4. EÊ mŸ å strathgäc ĆfÐketo Ź pìlic Ńn áĹlw.
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5. EÊ oÉ polloÈ oÙoÐ t+łsan ĆgajĂ tĂ mègista ârgĹzesjai, kaÈ kalÀc Ńn eÚqen. 6. OÎk
Ńn proèlegen, eÊ mŸ âpÐsteuen ĆlhjeÔsein. 7. EÊ âpoÐei ti faÜlon, eÊkìtwc Ńn âdìkei ponhräc eÚnai 8. EÊ aÎtäc parĺn taÜta oÎk Ńn âgèneto. 9. OÎk Ńn kalÀc eÚqen, eÊ oÉ jeoÈ
taØc megĹlaic jusÐaic mŘllon č taØc mikraØc êqairon. 10. EÊ oÕtwc êpraxan nÜn oÎk Ńn
łsan ĆsfaleØc. 11. EÊ sÌ parĺsja, oÎdeÈc Ńn âtìlmhse lègein. 12. EÊ mŸ BrasÐdac ân
JrŇkù parĺn ânÐkhsan Ńn oÉ ’AjhnaØoi. 13. EÊ Dhmosjènhc êlegen ćkouon Łn. 14. EÊ
oÉ Łggeloi ĆfÐkonto pĹnta eÞ Ńn eÚqen. 15. ŮApista lègeic, êfh å SimwnÐdhc. eÊ gĂr
oÕtwc taÜt+eÚqe, pÀc Ńn polloÈ âpejÔmoun turanneØn. 16. EÊ tň pìlei âpeboÔleusac prodìthc Ńn łsja. 17. EÊ âsÐghsac, sofäc Ńn êmeinac. 18. EÊ proeÐdonto, oÎk Ńn Ćpÿlonto.
19. EÊ ędh, êlegon Ńn ÍmØn. 20. EÊ màn toÐnun łn å Ćgřn oÍtosÈ ân pìlei âkklătú, ÍmŘc Ńn êgwge ŽxÐwsa mĹrturĹc moi genèsjai, toÌc Łrista eÊdìtac íti Ćlhjĺ lègw. 21.
EÊ mŸ âzăthsa oÎk Ńn eÝron pote aÎtì. 22. EÊ âkeØnoc å >AnagurĹsion âzň, âboulìmhn
Ńn pollÀn éneka. 23. EÊ mŸ drìmú mìlic âxefÔgomen eÊc DelfoÔc, âkinduneÔsamen Ńn
Ćpolèsjai.
III. 1 âdeìmhn. 2. prosetèjhsan, âneirgĹsjh. 3. Źgăsw, âperrÿsjh. 4. Žjèlhsen, âpeqeÐrhse. 5. dièmeine, diepèprakto, žknhsa. 6. âsigăjh, âtìlmwn, âpètreyac,
ânèplhsac. 7. âxegèneto, eÒasan. 8. âswfroneØte, šnomĹzeto, âxeÐrgete. 9. Žjelăsate.

10 Feltételes mellékmondatok V.
II. 1. KÜroc pollĹkic åpìte metastratopedeÔoito, eÊ aÒsjoito kataleleimmèna paidĹria mikrĂ âpemèleto kaÈ toÔtwn. 2. >AghsÐlaoc oÎk đsqÔneto, eÊ mèlloi tŸn pìlin
šfelăsein, presbeutŸc âkporeuìmenoc ĆntÈ strathgoÜ. 3. EÊ dà dă pote KÜroc poreÔoito
kaÈ pleØstoi mèlloien îyesjai, proskalÀn toÌc fÐlouc âspoudaiologeØto, śc dhloÐh çuc
timŤ. 4. OÉ didĹskaloi âĂn toÌc majhtĂc spoudaÐwc manjĹnontac årÀsin, âpainoÜsin.
5. <H stratiĂ eÒ tini paraleipomènú ântugqĹnoi, êkaie pĹnta ísa kaÔsima áÿra. 6.
>AghsÐlaoc eÊ toÌc nèouc spoudaÐwc gumnazomènouc Òdoi, âpďnesen Łn. 7. ÇHn [âĂn] tŸn
âpistolăn sou Ćnagignÿskw, oÉ æfjalmoÐ mou dakrÔwn pÐmplantai. 8. >EpikoÔrhma
tÀn podÀn łn, eÒ tic kinoØto kaÈ mhdèpote ŹsuqÐan êqoi kaÈ eÊc tŸn nÔkta ÍpolÔoito.
9. KaÈ mŸn eÒ pote moqjĺsai stratiŤ sumbaÐh, >AghsÐlaoc ákřn âpìnei parĂ toÌc Łllouc, nomÐzwn pĹnta tĂ toiaÜta paramujÐan eÚnai toØc stratiÿtaic. 10. ’AghsÐlaoc eÊ
màn toÌc stratiÿtac ĆndreÐwc maqomènouc Òdoi, âpďnesen Ńn tŸn ĆndreÐan aÎtÀn, eÊ d’ ĆdikăseiĹn ti, âmèmfeto aÎtoÔc. 11. >EntaÜja KÔrú basÐleia łn kaÈ parĹdeisoc mègac
ĆgrÐwn jhrÐwn plărhc, Č âkeØnoc âjăreuen Ćpä Ñppou, åpìte gumnĹsai boÔloito áautìn
te kaÈ toÌc Ñppouc. 12. EÊ dè tic aÎtÄ perÐ tou Ćntilègoi mhdàn êqwn safàc lègein, âpÈ
tŸn Ípìjesin âpanĺgen Ńn pĹnta tän lìgon. 13. KaÈ âpÈ tĂ deØpna êqwn aÎtŸn pantaqoØ
âporeÔeto ípou pÐnoi, âkÿmazè t+ĆeÈ met+aÎtoÜ, sunĺn t+âmfanÀc åpìte boulhjeÐh pantaqoÜ. 14. EÊ dè tic kaÈ ĆnteÐpoi, eÎjÌc âk trìpou tinäc âpithdeÐou âtejnăkei. 15. >EpÈ
toÔtú âgÐgneto, åpìte boÔloito eÎporăsac ŹmØn ĆpodoÜnai. 16. DÐkac âlĹmbane kaÈ âdÐdou, åpìte kakìn ti ârgĹsaito. 17. <Opìte dhmeujeÐh tinäc Ź oÎsÐa, âxĺn proseljeØn
tÄ fĹskonti daneistň gegonènai toÔtou toÜ Ćndrìc. 18. PĹntac âpoÐhse kaÈ ŞEllhnac
kaÈ barbĹrouc jarroÜntac suntÐjesjai áautÄ, eÒ ti boÔloito.
III. 1. dokoÐh, êpaisen. 2. prĹttoito, nomÐzoi, foboØto. 3. ĆposteroÐh, âxhpatăkoi.
4. âpÐstaito. 5. ĆpedÐdoto, eÍrÐskoi. 6. Íphretăseien, eÒase, årĳh, ĆfeÐleto, prosedÐ-
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dou. 7. katamènoi, lĹboi. 8. âxelaÔnoi, periĺgen. 9. poioØto, Łgoi, âpoÐei, âdÐdou, łn.
10. âjelăseien, âfulĹtteto.

11 Megengedő mellékmondatok
II. 1. PrÀton màn oÞn oÎk Ćjumhtèon toØc paroÜsi prĹgmasin, oÎd+eÊ pĹnu faÔlwc êqein dokeØ. 2. EÞ oÚd+íti kaÈ nunÈ jŘtton Ńn âgř kaÈ siwpÀn peÐsaimi tän paØda tìnde
kaÈ tŸn paØda filĺsaÐ me č sÔ, Â Sÿkratec, eÊ kaÈ pĹnu pollĂ kaÈ sofĂ lègoic. 3.
ToÌc uÉeØc oÉ patèrec, kŃn Âsi sÿfronec, Ćpä tÀn ponhrÀn Ćnjrÿpwn eÒrgousin. 4. OÉ
ânèdraic âmpÐptontec âkplăttontai, kaÈ âĂn polÌ pleÐouc Âsi. 5. OÉ dà ŞEllhnec, eÒ tic
kaÈ Ćjumìteroc łn präc tŸn ĆnĹbasin, ĆkoÔontec tŸn KÔrou ĆretŸn ądion kaÈ projumìteron suneporeÔonto. 6. EÊ kaÈ êljoien, pÀc Ńn dÔnainto mènein mŸ êqontec tĂ âpitădeia?
7. >Egÿ, eÊ kaÈ oÒei me ĆdikoÜntĹ ti, oÖte êpaion oÎdèna oÖte êballon. 8. KaÈ màn dŸ
oÎd+âĂn ĆntibolÀsin ÍmŘc kaÈ ÉketeÔwsi, dikaÐwc Ńn aÎtoÌc âleăsaite. 9. >AllĂ toÜto
mèn, êfh å KÜroc, eÞ Òsji íti, oÎd+eÊ pĹntec êljoien Pèrsai, plăjei ge oÎq ÍperbaloÐmej+Ńn toÌc polemÐouc. 10. Fère dă, tÐ Ńn eÊ kaÈ ĆdelfoÈ întec âtÔqete aÎtoÜ č kaÈ ÍeØc;
ĆpoyhfÐsaisje? 11. OÎd+eÊ kaÈ gègonen oÚda. 12. TosoÜton plĺjoc Ćnjrÿpwn âf+ÍmŘc dÔnatai ĆgageØn, íson oÎd+eÊ parèqoi ÍmØn dÔnaisje Ńn ĆpokteØnai. 13. >AnĹgkh
oÞn, eÊ kaÈ mŸ deinäc präc taÜta pèfuka, bohjeØn tÄ patrÈ kaÈ âmautÄ oÕtwc ípwc Ńn
dÔnwmai. 14. EÊ kaÈ mhdàn aÎtÄ Łllo ŹmĹrthto, diĂ mìna taÜta dÐkaion eÒh Ćpodokimasjĺnai. 15. ŮAlloi, kŃn nìmú tic katagnwsjň, oÎk ĆpoktinnÔousin ân áortň. 16.
ŞIppou polemisthrÐou oÎdàn Ńn îfeloc eÒh, oÎd+eÊ tŠlla pĹnta ĆgajĂ êqoi, kakìpouc
d+eÒh. 17. OÎd+eÊ genoÐmhn fÐloc, Â KÜre, soÐ g+Łn pote êti dìxaimi. 18. LimÄ ÍmeØc
oÎd+eÊ pĹnu ĆgajoÈ eÒhte mĹqesjai Ńn dÔnaisje. 19. EÊ kaÈ å boÜc Ćnjrÿpou gnÿmhn eÚqe, oÎk âdÔnat+Ńn prĹttein Č boÔletai. 20. KŃn Ćporhjň tic, ÉkanŸn proØka å nìmoc
sumbĹlletai.
III. 1. meletŤc. 2. âpďnei. 3. boÔloito. 4. âxhpĹta. 5. katalÔù, lègù, âpiyhfÐzù.
6. ő. 7. Âsi. 8. tugqĹnù. 9. Âsi. 10. boÔlwmai.

12 Hasonlító mellékmondatok
II. 1. TĹ ge mŸn ĆrgÔreia eÊ kataskeuasjeÐh śc deØ, pĹmpolla Ńn nomÐzw qrămata
âx aÎtÀn kaÈ Łneu tÀn Łllwn prosìdwn prosiènai. 2. Paraplăsion poioÜsin źsper Ńn
eÒ tic FeidÐan tän tä tĺc >AjhnŘc édoc ârgasĹmenon tolmĳh kaleØn koroplĹjon. 3. Paraplăsion oÉ toioÜtoi pĹsqousin, źsper Ńn eÒ tic Ñppon ktăsaito kalän kakÀc ÉppeÔein
âpistĹmenoc. 4. Bèltiìn âsti tetagmènouc poreÔesjai oÕtwc śc Ńn Łrista mĹqointo, eÊ
dèoi. 5. Paraplăsion poioÜsin źsper Ńn eÒ tic ZeÜxin kaÈ ParrĹsion tŸn aÎtŸn êqein
faÐh tèqnhn toØc tĂ pinĹkia grĹfousin. 6. TÀn dà Qaldaiÿn oÉ parìntec, śc âplhsÐazon oÉ >Armènioi, ĆlalĹxantec êjeon, źsper eÊÿjesan, eÊc aÎtoÔc; oÉ dà >Armènioi, źsper
eÊÿjesan, oÎk âdèqonto. 7. Paraplăsion poioÜsin źsper Ńn eÒ tic prospoioØto krĹtistoc eÚnai tÀn ĆjlhtÀn ântaÜja katabaÐnwn oÝ mhdeÈc Ńn Łlloc Ćxiÿseien. 8. PÀc oÞn
Ńn ênoqoc eÒh tň grafň; åc ĆntÈ màn toÜ mŸ nomÐzein jeoÔc, śc ân tň grafň âgègrapto,
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faneräc łn jerapeÔwn toÌc jeoÌc mĹlista tÀn Łllwn Ćnjrÿpwn. 9. Zňc goÜn oÕtwc śc
oÎd+Ńn eÙc doÜloc Ípä despìtù diaitÿmenoc meÐneie. 10. ŞOmwc peirĹsomai ÍmŘc âx Ćrqĺc śc Ńn dÔnwmai di+âlaqÐstwn didĹxai. 11. <O LewkrĹthc eÚqen tŸn toÜ >ArqiĹdou
oÎsÐan kaÈ âklhronìmei pollĂ êth śc Ńn âkeÐnou uÉäc poihtìc. 12. ŞO ti d+Ńn âxaÐfnhc
shmănù, jumoeidĺ Ñppon źsper Łnjrwpon tarĹttei tĂ âxapÐnaia kaÈ årĹmata kaÈ ĆkoÔsmata kaÈ pajămata. 13. Poiăsomai tŸn ĆpologÐan śc Ńn dÔnwmai diĂ braqutĹtwn.
14. >AfÐketo mèlan ÉmĹtion Žmfiesmènh, śc eÊkäc łn âpÈ tÄ ĆndrÈ aÎtĺc toiaÔtù sumforŤ keqrhmènú. 15. Tň eÎnoÐø oÕtwc êqw präc ÍmŘc śc ÍmŘc Ńn eÎxaÐmhn präc âmè.
16. Paraplăsion poioÜsin źsper Ńn eÒ tic ÉerosulÐac éteron diÿkwn aÎtäc tĂ tÀn jeÀn
ân toØn qeroØn êqwn faneÐh. 17. Paraplăsion poioÜsin źsper Ńn eÊ Lakedaimìnioi toÌc
tĂ perÈ tän pìlemon ĆskoÜntac zhmioÜn âpiqeiroØen. 18. Paraplăsion poioÜsin źsper Ńn
eÊ JettaloÈ parĂ tÀn ÉppeÔein meletÿntwn dÐkhn lambĹnein ĆxioØen. 19. Paraplăsion
poioÜsin źsper Ńn eÒ tú Frunÿndac panourgÐan æneidÐseien. 20. Paraplăsion poioÜsin źsper Ńn eÊ Filourgäc å tä Gorgìneion Ífelìmenoc toÌc Łllouc ÉerosÔlouc êfasken
eÚnai.

13 Okhatározói mellékmondatok

II. >EpeidŸ dà LÔsandroc oÎk Ćntanăgage diĂ tä pollaØc nausÈn âlattoÜsjai, Ćpèpleusen eÊc SĹmon. 2. Katèsthsan tän Klèwna strathgän íti oÉ prÈn katastĹntec oÎk
âdÔnanto tŸn nĺson áleØn. 3. >EpeidŸ ćdh mèson Źmèrac łn âxèpleusan êxw toÜ limènoc
4. >HitiĹsanto tän MiltiĹdhn íti dÀra lĹboi [êlaben]. 5. OÉ sÔmmaqoi Ćpèsthsan diìti
oÎk ćjelon fèrein tän fìron. 6. KaÈ perÈ toÜ sÿmatoc kaÈ perÈ tÀn qrhmĹtwn kaÈ perÈ tÀn Łllwn ĄpĹntwn kinduneÔw, íti toØc tĺc pìlewc nìmoic âpeijìmhn. 7. TĂ ípla
êrriyan íti oÎkèti âdÔnanto toØc polemÐoic ĆnjÐstasjai. 8. >Epeidă, êfh, Â Sÿkratec,
ĆgnoeØc, tĹde soi eÎmajèstera înta proagoreÔomen, toØc nèoic ílwc mŸ dialègesjai. 9.
KaÈ ÍmeØc ĆdikeØte, íti ÍmÀn âsti polÐthc. 10. OÉ ŞEllhnec, âpeidŸ ploØa ÉkanĂ âdìkei
pareØnai, ĆnabĹntec êpleon Źmèran kaÈ nÔkta pneÔmati kalÄ. 11. Tä âpÈ âmà pisteÔw
aÎtän ærgisjĺnai íti oÎ strathgäc kajÐstatai. 12. >WrgÐsjhsan tÄ JemistokleØ íti aÎtoÌc peÐseie tŸn pìlin ĆpolipeØn. 13. >EpeidŸ oÞn taÜta oÕtwc êqei . . . 14. <H nĺsoc
katestrĹfh íti Ćpä tÀn ’AjhnaÐwn Ćpèsth. 15. >HitiÀnto tän strathgän íti oÎ keleÔoi
timwreØsjai tĂ fÜla tĂ ĆpostĹnta. 16. Mikrolìgoc âstÈn å Ćqjìmenoc, eÊ Łlloi mŘllon
eÎtuqoÜsin č aÎtìc. 17. OÉ Milăsioi Ćpèsthsan íti Ípä tÀn PersÀn âpièzonto. 18. OÉ
Milăsioi Ćpèsthsan íti Ípä tÀn PersÀn pièzointo [pièzontai]. 19. ŮAllwn te pollÀn
éneka Łxion aÎtoÜ katayhfÐsasjai, kaÈ íti taØc Ímetèraic ĆretaØc qrĺtai paradeÐgmasi
perÈ tĺc áautoÜ ponhrÐac. 20. Strathgäc katèsth íti ân tÄ prÈn polèmú êswse tä strĹteuma. 21. OÉ Milăsioi Ćnèsthsan diìti ędesan toÌc Mădouc oÎq aÎtÀn feisomènouc.
22. Loimìc tic âgèneto ân tÄ tÀn <Ellănwn stratÄ diìti oÉ jeoÈ diĂ ærgĺc eÚqon aÎtoÔc.
23. >EpeÈ polÌn qrìnon oÎk ĆpekrÐnonto, âpeØqon. 24. ŞOmhroc âpďnesen ’Agamèmnona
íti Ćgajäc eÒh basileÔc.
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14 Célhatározói mellékmondatok
II. 1. ŞIna mŸ peribìhtoc eÒhn, ŹsuqÐan łgon. 2. DeØ pĹnti trìpú qrĺsjai Ñna BrasÐdan âxapatăsùc. 3. ŞOpwc mŸ ĆpojĹnù Žntebìlei kaÈ Ékèteuen. 4. KĹleson BrasÐdan
eÊc tŸn boulŸn Ñna aÎtÄ sumbouleuÿmeja!
5. >ElpÐzw tän Dhmosjènh parèsesjai
Ñna Ípàr âmoÜ lègù.
6. ŮEspeusa Ñna pareÐhn.
7. OÉ nikăsantec âpanĺljon śc
trìpaion sthsìmenoi.
8. >HitiasĹmeja aÎtän Ñna mŸ aÎtÄ âxeÐh âk tĺc pìlewc Ćpiènai.
9. Triakìsioi kateleÐfjhsan oÑtinec toÌc janìntac jĹyousi.
10. Dèomai oÞn
ÍmÀn, Â Łndrec, Ñna mŸ âxapathjĺte, tň marturÐø tän noÜn prosèqein. 11. >EkeØnon eÊsăgagen Ñna metèqoi tĺc koinwnÐac. 12. >Exăgage toÌc stratiÿtac, śc maqoÔmenoc. 13.
TautÈ dà lègw Ñna gnwrÐshte aÎtän ístic âstÐn. 14. Pèmyon doÔlouc śc taÜta aÎtÄ ĆggeloÜntac. 15. Tän Êaträn metepèmyanto ístic aÎtän jerapeÔsei. 16. Jemistoklĺc
prèsbeic êpemyen oÑtinec toÌc LakedaimonÐouc âxapatăsousi.
17. SullambĹnei KÜron śc ĆpoktenÀn. 18. Kataskìpouc pantaqìse pèmpomen śc peusomènouc íti gÐgnetai.
19. ProskalÀn toÌc fÐlouc âspoudaiologeØto, śc dhloÐh oÏc timŤ. 20. TĂc naÜc katèkausan Ñna mŸ å KÜroc tän potamän diabaÐh. 21. SpartiĹthn tinĂ pèmyon ístic toÜ
stratoÜ strathgăsei. 22. <O strathgäc Ćggèlouc âxèpemyen eÍrăsontac ípou oÉ polèmioi âstratopedeÔsanto. 23. DeØ ŹmŘc taqèwc proqwreØn Ñna mhdeÈc ŹmŘc Òdù. 24.
ŞHkomen eÊrănhn poihsìmenoi.
25. >Aformhsìmeja taØc nausÈn ípwc nèac qÿrac eÕrwmen.
26. ŞIna mă lÔoien tĂc spondĂc oÉ ŞEllhnec pŘsan tŸn Źmèran êmenon ân tÄ
stratopèdú 27. TaÜta eÚpon oÎq ŹmŘc âxapatăsontec ĆllĂ peÐsontec toÌc ân tèlei.
28. StratiÀtaÐ tinec âpèmfjhsan Ípä toÜ strathgoÜ toÔc te nekroÌc jĹyontec kaÈ trìpaion sthsìmenoi.
29. YeudÀc ŹmŘc đtiĹsanto Ñna tĂ Źmètera qrămata ktăsainto.
30. OÉ Lakedaimìnioi kajeØlon tĂ tÀn ’AjhnÀn teÐqh Ñna oÉ ’AjhnaØoi mhdèpote dunatoÈ eÚen toÜ loipoÜ. 31. AÝtai aÉ nĺec ąkousin oÚnìn te kaÈ sØton ’Ajănaze komioÜsai.
32. PolloÈ präc DelfoÌc ősan qrhsìmenoi tÄ jeÄ.
33. <O satrĹphc prosekĹlese tän ’AlkibiĹdhn śc majhsìmenoc íti ’Ajănùsi gÐgnetai.
34. TĹfron te kaÈ
teØqoc âpoÐhsan śc fulĹxontec tŸn pìlin. 35. MetepemyĹmeja tän Êaträn Ñna mŸ aÎtoÈ dokoØmen aÎtän Ćpektonènai.
36. >EkrÔyamen tä ĆrgÔrion śc âxapatăsontec tän
krităn.
III. 1. ĆpojĹnwmen, ĆpojĹnwmen, ĆpojĹnhte, sÿseiac, ĆpokteÐnùc. 2. timŤ, ânagÐzù, Ćfairĺtai, tugqĹnù. 3. lĹjhte. 4. douleÔwsin. 5. faÐnoito. 6. peisìmenoc,
poiăswn, peisìmenoc. 7. polemăswn.

15 A gondoskodás, törekvés, aggódás, előkészítés (verba studii et curandi) igéi után álló mellékmondatok
II. 1. Qrĺ toÜto skopeØn, ípwc Ź filÐa íti pleØston qrìnon summeneØ. 2. Skìpei ípwc mŸ Êdiÿthc êsei toÔtou toÜ êrgou. 3. OÎk âjèlousin âpimeleØsjai ípwc aÎtoØc êstai
Č boÔlontai eÚnai. 4. ŮEgnwka tä loipän eÎlabeØsjai kaÈ fulĹttesjai mŸ plhsiĹzein
toØc toioÔtoic. 5. <HmeØc bouleuìmeja ípwc filăsomèn tina mŘllon č maqoÔmeja. 6.
DeØ skopeØn, ípwc Ćpallaghsìmeja tĺc paroÔshc êqjrac. 7. FulĹttesjaÐ deØn mŸ prìfasin dÀmen basileØ. 8. BouleÔetai ípwc măpote êti êstai âpÈ tÄ ĆdelfÄ, ĆllĹ, čn
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dÔnhtai, basileÔsei Ćnt+âkeÐnou. 9. OÉ ąrwec mŘllon perÈ tĺc dìxhc č toÜ bÐou spoudĹzousi, kaÈ pĹnta poioÜsi ípwc ĆjĹnaton tŸn perÈ aÍtÀn mnămhn kataleÐyousin. 10. OÎ
deØ tän Ñpparqon toÜto spoudĹzein, ípwc aÎtäc mìnoc lampräc êstai, ĆllĂ polÌ mŘllon
ípwc ílon tä ápìmenon Ćxiojèaton faneØtai. 11. FulĹttesje ípwc mŸ polèmou zhtoÜntec Ćpallagĺnai despìthn eÕrhte. 12. ŞOpwc ĆmunoÔmeja oÎdeÈc paraskeuĹzetai oÎdà
âpimeleØtai. 13. ŞOpwc kaÈ ÍmeØc âmà âpainèsete âmoÈ melăsei, č mhkèti me KÜron nomÐzete. 14. ŞOpwc mŸ âp+âkeÐnú genhsìmeja pĹnta poihtèon. 15. Tìte toÜto jrasÔ
ti âdìkei eÚnai kaÈ eÎlaboÜnto aÎtä prĹttein. 16. TĂ ípla perÈ tä stìma toÜ Ñppou
ípwc malakĂ êstai âpimeleØsjai deØ. 17. ŞWra bouleÔesjai ípwc śc kĹllista ĆgwnioÔmeja. 18. EÊ ĆnĹgkh âstÈ mĹqesjai, toÜto deØ paraskeuĹsasjai, ípwc śc krĹtista
maqoÔmeja. 19. DeØ fulĹttesjai ípwc mŸ Ćprosdokătwc oÉ polèmioi ŹmØn âpijăsontai.
20. Fulaktèon âstÈn, ípwc mhdàn ÍmØn sumbăsetai toioÜton, mhd+Č toØc Łlloic Ńn âpitimăsete, toÔtoic aÎtoÈ fanăsesje peripÐptontec. 21. DeØ ŹmŘc fulĹttesjai ípwc mŸ å
ûătwr ŹmŘc aÊtiĹsetai. 22. >EpemeloÜnto ípwc mhdeÈc aÎtoÌc âxapatăsei. 23. Fulaktèon âstÈn ípwc mhdàn toioÜton âxamartăsesje perÈ ÍmŘc aÎtoÔc. 24. ŞOpwc mŸ toÌc
didakĹlouc kakĂ âreØc.
III 1. gènoito. 2. ârgĹshsje. 3. metaqeirioÜntai. 4. Ćdikň, Ćsebň. 5. yhfieØsje,
êsesje. 6. oÊkodomhjăsetai, kajairejăsetai. 7. šfelăsei, kerdaneØ. 8. Łrqwsin, dÔnwntai. 9. ÍgiĹnùc, êsei. 10. Âmen. 11. éxei, prosgenăsetai. 12. menoÜmen, Łpimen,
éxomen. 13. Ćpostăsetai, Ćpìlhtai, dunăsetai. 14. kallierăsei, poiăsei, âpideÐxei. 15.
fanăsesje. 16. fanhsìmeja.

16 A félelem és aggódás igéi (verba timendi) után álló mellékmondatok
II. 1. OÎ toÜto dèdoika, mŸ oÎk êqw í ti dÀ ákĹstú tÀn fÐlwn, Ńn eÞ gènhtai, ĆllĂ
mŸ oÎk êqw ÉkanoÌc oÙc dÀ. 2. >ApestratopedeÔonto oÉ bĹrbaroi toÜ <EllhnikoÜ áxăkonta stadÐwn, foboÔmenoi mŸ tĺc nuktäc oÉ ŞEllhnec âpijÀntai aÎtoØc. 3. >EfoboÔmhn
mŸ oÉ kritaÈ aÎtoÜ katakrÐnwsi [katakrÐnoien].
4. Dèdoika mŸ oÎdeÈc ŹmØn bohjăsù.
5. ŮEdeisan mŸ lÔtta tic źsper kusÈn ŹmØn âmpeptÿkoi. 6. >EpeÐjonto aÎtÄ
foboÔmenoi mŸ dÐkac didoØen [didÀsi].
7. Dèdoika mŸ sustĹntec Ąjrìoi pou kakìn ti
ârgĹswntai oÉ polèmioi. 8. Dèdoika mŸ toÎnantÐon oÝ boÔlomai poiÀ. 9. Sunègraya
foboÔmenoc mŸ oÎ memnhmènoc Â. 10. ÃO âgř dediřc mă tic pÔjhtai âpejÔmoun aÎtän
Ćpolèsai. 11. >EdedoÐkein aÎtän aÊteØn tä ĆrgÔrion. 12. >EfoboÔmhn mŸ taÎtĂ pĹlin
pĹsqoimen. 13. FoboÜmai mă tinec âpitimăswsin ŹmØn . . . 14. FoboÜmai mŸ oÎ dunÿmeja oÒkade katiènai. 15. Dèdoika, mŸ poihtikĺc labìmenoc fluarÐac maklogÀ. 16.
>EfoboÔmeja nuktäc poreÔesjai.
17. FoboÜntai mŸ å strathgäc tèjnhke. 18. TÐ
gĹr âstin Łlgion č zĺn ĆeÈ dediìta mă tic tÀn parestÿtwn ĆpokteÐnù, kaÈ mhdàn ľtton
foboÔmenon toÌc fulĹttontac č toÌc âpibouleÔontac? 19. >EfoboÔmeja mŸ boÔlwntai ŹmŘc blĹptein.
20. ŮAxiìn âstin dediènai, mŸ kaÈ nÜn ŹmeØc ênoqoi genÿmeja taÔtaic
taØc ĆnoÐaic. 21. Dèdoika mŸ pìrrw lÐan tĺc Ípojèsewc ĆpoplanhjÀ. 22. >EfoboÜnto
mă pote basileÌc aÎtäc poihsĹmenoc strateÐan kratăseien tĺc qÿrac. 23. Dèdoika mŸ
mĹthn tĂ toiaÜta lègwmen. 24. Sfìdra foboÜmai mŸ toÜto Ćlhjèc âsti.
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III. 1. gènhtai, katameÐnù. 2. dunhjÀ. 3. poiăsw. 4. fanÀmen, êljwmen, kinduneÔswmen. 5. êljù. 6. ĆgnoăswsÐ. 7. Ćpantăsù. 8. gènhtai. 9. fanÀ, ĆpoleifjÀ. 10.
fanÀmen. 11. dìxw. 12. dìxw.

17 Következményes mellékmondatok
II. 1. OÉ didĹskaloi oÕtw pènhtec łsan źste ĆeÈ âjèlein qrămata dèqesjai. 2. >Eggutèrw âsmàn tÀn polemÐwn č źste ânjĹde aÎlÐzesjai. 3. ŞOstic ĆfikneØto tÀn parĂ
basilèwc präc aÎtän pĹntac oÕtw diatijeÈc Ćpepèmpeto źste aÎtÄ mŘllon fÐlouc eÚnai
č basileØ. 4. ToÜto poiăsw âf’ Åtè se mhdèni lègein. 5. KcÔla megĹla âperrÐptoun
Łnwjen, źste qalepän łn kaÈ mènein kaÈ Ćpiènai. 6. Fronimÿteroc łn č źste kakĂ lègein tän krităn. 7. ŞWsper tä gènoc aÎtÀn tĺc patrÐdoc ântimìtaton, oÕtw kaÈ Ź pìlic
ân tň <EllĹdi ândoxotĹth; źste oÎ deutèrwn prwteÔousin, Ćll+Źgemìnwn ŹgemoneÔousin.
8. >Exèfugon âk tĺc oÊkÐac źste mŸ kaÐesjai.
9. PolloÈ kaÈ ĆfÐstanto präc aÎtìn,
æregìmenoi tĺc âleujerÐac, źste oÎkèti <Ellănwn mìnon ĆllĂ kaÈ barbĹrwn pollÀn Źgemřn łn å >AghsÐlaoc. 10. OÎdèna pÿpot+oÖt+Ćkăkoa oÖj+áìraka ístic eÊc tosoÜton
âlălujen Õbrewc źste toioÜtìn ti poieØn. 11. >Andreiìteroi łsan č źste fobeØsjai tän
jĹnaton.
12. EÊc tosoÜton aÊsqrokerdÐac łljen, źste kaÈ toÌc didaskĹlouc toÌc misjoÌc Ćpestèrhken. 13. >EĹsw se qrĺsjai taÔtaic taØc bÐbloic âf’ Åte aÎtĂc taqèwc moi
ĆpodoÜnai.
14. OÕtwc Êsquräc łn źste dÔnasjai fèrein pĹntac toÌc pìnouc.
15.
>EfaÐneto prodìthc žn, źste å strathgäc âkèleusen ĆpokteØnai aÎtìn.
16. >OlÐgoi
oÕtw tolmhroÐ eÊsin źste mŸ fobeØsjai tän lÔkon.
17. TosoÜton âfobeØto å stratäc
źste å strathgäc oÎk âtìlmhse prosbĹllein.
18. ßHn dà kaÈ åpìte aÎtoØc toØc ĆnabŘsi pollĂ prĹgmata pareØqon oÉ bĹrbaroi pĹlin katabaÐnousin; âlafroÈ gĂr łsan
źste kaÈ âggÔjen feÔgontec ĆpofeÔgein. 19. OÉ Lakedaimìnioi ęsjonto aÎtän âlĹttw êqonta dÔnamin č źste toÌc fÐlouc šfeleØn. 20. OÕtwc eÞ êlegen å Dhmosjènhc źste
pollĹkic toÌc >AjhnaÐouc Łkontac êpeijen.
21. Tä nautikän Ćsjenèsteron łn č źste
âkpleØn âk toÜ limènoc. 22. >Ef’ Å se Ćpodidìnai moi tĂ qrămata, oÖ se aÊtiĹsomai.
23. Neÿteroc âgř pollÄ eÊmi č źste dÔnasjai âmautÄ timwreØn ÉkanÀc. 24. OÕtw deinäc łn å kÐndunoc źste toÌc JhbaÐouc boÔlesjai oÒkade ĆpeljeØn.
25. >ElpÐzw se
oÕtw lèxein źste peØsai aÎtoÌc. 26. TosaÜta tĂ âpitădeia eÊsekomÐsanto eÊc tŸn pìlin źste trÐa êth Ćntèqein. 27. FÐlippoc oÕtw suneqÀc âpoliìrkei tŸn ŮOlunjon źste
toÌc polÐtac mhkèti dÔnasjai labeØn tĂ âpitădeia. 28. OÉ ’AjhnaØoi tosaÜta Ćnăliskon âpÈ toÜ Dhmosjènouc źste mhdèna misjän êqein toØc stratiÿtaic.
29. TosoÜton
ŽjÔmhsan oÉ >AjhnaØoi źste oÒkade katăgagon tän >AlkibiĹdhn.

18 Vonatkozó mellékmondatok I.
II. 1. <Wc d+ęsjeto KÜron peptwkìta, êfugen êqwn kaÈ tä strĹteuma pŘn oÝ ŹgeØto.
2. EÞ gĂr Òste íti tŸn âleujerÐan áloÐmhn Ńn ĆntÈ Án êqw pĹntwn kaÈ Łllwn pollaplasÐwn. 3. TĂ âpitădeia šneØsjai kreØtton łn âk tĺc ĆgorŘc ľc oÉ âgqÿrioi pareØqon.
4. SunelhlujuÐac sqedän ĄpĹshc tĺc <EllĹdoc kaÈ Ćntitetagmènwn, oÎdeÈc łn ístic oÎk
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¿eto, eÊ mĹqh êsoito, toÌc màn kratăsantac Łrxein, toÌc dà krathjèntac Íphkìouc êsesjai. 5. ŮAlloi dà łsan áxakisqÐlioi ÉppeØc, Án >Artagèrshc łrqen. 6. <Upàr tĺc kÿmhc
gălofoc łn, âf+oÝ ĆnestrĹfhsan oÉ ĆmfÈ basilèa. 7. <O Tissafèrnhc Č žmosen eÎjÌc
âyeÔsato. 8. ToÔtwn tÀn kakÀn oÎdeÈc ístic oÎk Ćfèxetai ârasjeÈc Án âgř parainÀ.
9. >Egř mèn ge, âx Án ĆkoÔw, oÎdèna krÐnw Ípä pleiìnwn pefilĺsjai. 10. <O KÜroc
ÍpisqneØtai Źmiìlion pŘsi dÿsein oÝ prìteron êferon, ĆntÈ dareikoÜ trÐa ŹmidareikĂ toÜ
mhnäc tÄ stratiÿtù. 11. >En toioÔtoic întec prĹgmasi sumbouleuìmejĹ soi tÐ qrŸ poieØn perÈ Án lègeic. 12. ŞOpwc oÞn êsesje Łndrec Łxioi tĺc âleujerÐac ľc kèkthsje kaÈ
ľc ÍmŘc âgř eÎdaimonÐzw. 13. >EntaÜja KÔrú basÐleia łn kaÈ parĹdeisoc mègac ĆgrÐwn jhrÐwn plărhc, Č âkeØnoc âjăreuen Ćpä Ñppou, åpìte gumnĹsai boÔloito áautìn
te kaÈ toÌc Ñppouc. 14. >AllĂ taÜta pĹnu êmoige mikrĂ dokeØ eÚnai Č sÌ lègeic. 15.
Präc jeÀn sumboÔleuson ŹmØn í ti soi dokeØ kĹlliston kaÈ Łriston eÚnai. 16. OÚda ípù
oÒqontai. 17. Tissafèrnhc strĹteuma polÌ parĂ basilèwc präc Å prìsjen eÚqe metepèmpeto. 18. TaØc pìlesin eÊc Čc ĆnĹgkh łn ĆfikneØsjai proeØpen ĆgorĂn paraskeuĹzein.
19. DiabĂc tän <Ellăsponton âporeÔeto diĂ tÀn aÎtÀn âjnÀn Ánper å Pèrshc tÄ pamplhjeØ stìlú. 20. ÃHn âniausÐan ådän å bĹrbaroc âpoiăsato, taÔthn meØon č ân mhnÈ
katănusen å >AghsÐlaoc.

19 Vonatkozó mellékmondatok II.
II. 1. PĹntec oÝtoi nìmoi eÊsÐn, çuc tä plĺjoc suneljän kaÈ dokimĹsan êgraye, frĹzon Ľ te deØ poieØn kaÈ Č mă. 2. >AghsÐlaoc, ípou ¿eto tŸn patrÐda ti šfelăsein, oÎ
pìnwn ÍfÐeto, oÎ kindÔnwn ĆfÐstato, oÎ qrhmĹtwn âfeÐdeto, oÎ sÀma, oÎ gĺrac proÎfasÐzeto. 3. AÉrăsomai d+oÞn ÍmŘc kaÈ sÌn ÍmØn í ti Ńn dèù peÐsomai. 4. OÚmai pĹntac
Ćnjrÿpouc nomÐzein eÖnoian deØn ĆpodeÐknusjai toÔtú par+oÝ Ńn dÀrĹ tic lambĹnù. 5.
TĂ îmmata Ćnapeptamèna eÚqe, âsjĺta dà âx ľc Ńn mĹlista źra dialĹmpoi. 6. >EpnÐgeto ístic neØn mŸ âtÔgqanen âpistĹmenoc. 7. PÀc Łn tic, Ľ ge mŸ âpÐstaito, taÜta sofäc
eÒh? 8. ŞOpù Ńn poreuÿmeja, kratoÜmen tĺc qÿrac. 9. ŮEfaske tä daimìnion áautÄ
proshmaÐnein Ľ te dèoi kaÈ Č mŸ dèoi poieØn. 10. >AnagkĹsei poieØn í ti Ńn aÎtÄ dokň.
11. ŞO ti d+Ńn prĹttùc, toÔtou śc projumìtata âpimeleØsjai qră. 12. KaÈ ÍmÀn ékastoc eÒpù í ti šfèlimon êqei. 13. <OpoØoi d+Ńn Âsi qalinoÐ, pĹntec ÍgroÈ êstwsan. tän
màn gĂr sklhrìn, ípù Ńn å Ñppoc lĹbù, ílon êqei präc taØc gnĹjoic, źsper kaÈ æbelÐskon, åpìjen Łn tic lĹbù, ílon aÒrei. 14. EÒ moi sumbouleÔoic í ti Ńn poiÀn aÖxoimi tän
oÚkon, oÎk Łn moi dokÀ Ípì ge toÔtwn Án sÌ despoinÀn kaleØc kwlÔesjai; ĆllĂ jarrÀn sumboÔleue í ti êqeic Ćgajìn. 15. EÊ dè tina årúă deinän înta oÊkonìmon âk toÜ
dikaÐou kaÈ kataskeuĹzontĹ te ľc Łrqoi qÿrac kaÈ prosìdouc poioÜnta, oÎdèna Ńn pÿpote ĆfeÐleto, Ćll+ĆeÈ pleÐw prosedÐdou. 16. <O KÜroc polloÜ màn Łxioc Å Ńn fÐloc ő,
qalepÿtatoc d+âqjräc Å Ńn polèmioc ő, êqei dà dÔnamin kaÈ pezŸn kaÈ ÉppikŸn kaÈ nautikŸn Żn pĹntec åmoÐwc årÀmèn te kaÈ âpistĹmeja. 17. >En tň KÔrou Ćrqň âgèneto kaÈ
ŞEllhni kaÈ barbĹrú mhdàn ĆdikoÜnti ĆdeÀc poreÔesjai ípù tic ćjelen, êqonti í ti proqwroÐh. 18. OÎk Ńn oÞn jrèyaic kaÈ Łndra, ístic âjèloi te kaÈ dÔnaito soÜ ĆperÔkein
toÌc âpiqeiroÜntac ĆdikeØn se? 19. ŞOstic Ńn oÞn ÍmÀn boÔlhtai č oÊkonomikäc č dhmhgorikäc č strathgikäc genèsjai č ímoioc >AqilleØ č AÒanti č Nèstori č >OdusseØ, âmà
jerapeuètw. âgř gĂr taÜta pĹnta âpÐstamai. 20. TŸn sofÐan śsaÔtwc toÌc màn Ćrgu-
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rÐou tÄ boulomènú pwloÜntac sofistĂc źsper pìrnouc ĆpokaloÜsin, ístic dà çn Ńn gnÄ
eÎfuŘ înta didĹskwn í ti Ńn êqù Ćgajän fÐlon poieØtai, toÜton nomÐzomen, Č tÄ kalÄ
kĆgajÄ polÐtù prosăkei, taÜta poieØn.
III. 1. í ti, ípou, ípù. 2. ípù. 3. oÝ. 4. ístic. 5. ístic. 6. ípù. 7. Č, Č. 8. ÃA.
9. ísa, Č, Č, ísa. 10. ľc, í ti, í ti.

20 Függő beszéd (oratio obliqua)
Az alábbiakban egy-egy lehetséges megoldást adtunk meg.
I. 1. Jhramènhc eÚpen íti oÎdàn aÎtÄ mèlei / mèloi toÜ jorÔbou aÎtÀn, âpeidŸ polloÌc màn >AjhnaÐwn oÚde / eÊdeÐh toÌc tĂ ímoia prĹttontac aÍtÄ, dokoÜnta dà LusĹndrú
kaÈ LakedaimonÐoic lègei / lègoi. met+âkeØnon dà LÔsandroc ĆnastĂc Łlla te pollĂ
eÚpe kaÈ íti paraspìndouc aÎtoÌc êqei / êqoi, kaÈ íti oÎ perÈ politeÐac aÎtoØc êstai /
êsoito ĆllĂ perÈ swthrÐac, eÊ mŸ poiăsousi / poiăsoien Č Jhramènhc keleÔei / keleÔoi.
2. KÐmwnoc eÊpìntoc íti fobeØtai / foboØto mŸ dikaiologoÔmenoc perigènhtai / perigènoito aÎtÀn å FÐlippoc, Dhmosjènhc âphggèlleto phgĂc dŸ lìgwn êqein Ćfjìnouc,
kaÈ êfh perÈ tÀn dikaÐwn tÀn Ípàr >Amfipìlewc kaÈ tĺc Ćrqĺc toÜ polèmou toiaÜta âreØn źste ĆporrĹyein tä FilÐppou stìma ålosqoÐnú Ćbrìqú, kaÈ peÐsein >AjhnaÐouc màn
katadèxasjai Lewsjènhn, FÐlippon d+>AjhnaÐoic >AmfÐpolin ĆpodoÜnai.
3. >En dà taÔtù tň âkklhsÐø Kritìbouloc å Lamyakhnäc eÚpe pareljřn íti êpemye
/ pèmyeie màn aÍtän Kersoblèpthc, ĆxioØ / ĆxioÐh dà ĆpodoÜnai toÌc írkouc toØc FilÐppou prèsbesi, kaÈ sunanagrafĺnai Kersoblèpthn ân toØc summĹqoic aÎtÀn. ĆnastĂc âk
tÀn proèdrwn Dhmosjènhc, oÎk êfh tä yăfisma âpiyhfieØn, oÎdà lÔsein tŸn präc FÐlippon eÊrănhn, oÎdà gignÿskein tÀn summĹqwn toÌc źsper sunefaptomènouc toØc spèndousi
tÀn ÉerÀn; Ćpedìjh gĂr perÈ toÔtwn átèran âkklhsÐan.
4. >AnÐstatai teleutaØoc Dhmosjènhc, kaÈ terateusĹmenoc, źsper eÒwje, tÄ sqămati
kaÈ trÐyac tŸn kefalăn, årÀn âpishmainìmenon tän dĺmon kaÈ dedegmènon toÌc par+AÊsqÐnou lìgouc, êfh Ćmfotèrwn jaumĹzein, kaÈ tÀn Ćkouìntwn kaÈ tÀn presbeusĹntwn,
ítan / íte parèntec tän qrìnon, oÉ màn tän toÜ bouleÔsasjai, oÉ dà tän toÜ sumbouleÔein, ĆpodiatrÐbwsi / ĆpodiatrÐboien tŸn Íperìrion laliĂn ĆgapÀntec ân toØc oÊkeÐoic
prĹgmasin; oÎdàn gĂr eÚnai ûŤon č presbeÐan ĆpaggeØlai.
5. >Etìlmhse dà Dhmosjènhc eÊpeØn śc aÎtäc toØc áautoÜ lìgoic peripÐptei / peripÐptoi. FhsÈ gĹr aÎtän eÊpeØn, ít+êkrine TÐmarqon, íti pĹntec kat+aÎtoÜ (TimĹrqou) tŸn
tĺc porneÐac fămhn pareilăfasi / pareilăfoien, åd+<HsÐodoc poihtŸc Ćgajäc żn lègei
/ lègoi;
fămh d+oÖtic pĹmpan Ćpìllutai, ąntina laoÈ
polloÈ fhmÐxwsi; jeìc nu tÐc âsti kaÈ aÎtă,
tŸn dà aÎtŸn taÔthn ąkein tìte jeän aÎtoÜ kathgoroÜsan; pĹntec gĂr lègein śc qrămata êqei / êqoi AÊsqÐnhc parĂ FilÐppou.
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Az eredetiben olvasható, de a megoldás során elhagyható kötőszók ()-ben vannak.
II. <O KÜroc Žrÿta >Orìnta; êstin í ti se ŽdÐkhsa; ĆpekrÐnato (íti) oÖ. pĹlin dà å
KÜroc Žrÿta; OÎkoÜn Õsteron, śc aÎtäc sÌ åmologeØc, oÎdàn Íp+âmoÜ ĆdikoÔmenoc ĆpostĂc eÊc MusoÌc kakÀc âpoÐeic tŸn âmŸn qÿran í ti âdÔnw; êfh >Orìntac. OÎkoÜn, êfh å
KÜroc, åpìt+aÞ êgnwc tŸn sautoÜ dÔnamin, âljřn âpÈ tän tĺc >Artèmidoc bwmän metamèlein tè soi êfhsja kaÈ peÐsac âmà pistĂ pĹlin êdwkĹc moi kaÈ êlabec par+âmoÜ; kaÈ taÜj+
śmolìgei >Orìntac. TÐ oÞn, êfh å KÜroc, ĆdikhjeÈc Íp+âmoÜ nÜn tä trÐton âpibouleÔwn
moi faneräc gègonac; eÊpìntoc dà toÜ >Orìnta; (íti) oÎdàn ĆdikhjeÐc, Žrÿthsen å KÜroc
aÎtìn; <OmologeØc oÞn perÈ âmà Łdikoc gegenĺsjai; ßH gĂr ĆnĹgkh łn, êfh >Orìntac.
âk toÔtou pĹlin Žrÿthsen å KÜroc; ŮEti oÞn Ńn gènoio tÄ âmÄ ĆdelfÄ polèmioc, âmoÈ
dà fÐloc kaÈ pistìc; å dà ĆpekrÐnato íti oÎd+eÊ genoÐmhn, Â KÜre, soÐ g+Łn pote êti dìxaimi. präc taÜta KÜroc eÚpe toØc paroÜsin; <O màn ĆnŸr toiaÜta màn pepoÐhke, toiaÜta
dà lègei; ÍmÀn dà sÌ prÀtoc, Â Klèarqe, Ćpìfhnai gnÿmhn í ti soi dokeØ.

III. A kérdéses szövegrészletek szempontjából a megoldásban szögletes, kirekesztő zárójelbe [ ] kerültek azok a szavak, amelyek az eredeti, egyenes beszédből kihagyandók.
Beékelő zárójelben < >, illetve aláhúzva szerepelnek az eredetiből megtartandó, ill. beszúrt, lehetséges, de egymással fel nem cserélhető megoldások.
1. <Wc dà ĆpÐketo >Alèxandroc å >AmÔntew âc tĂc >Ajănac ĆpopemfjeÈc Ípä MardonÐou, êlege íti‰ [tĹde;] [ŮAndrec >AjhnaØoi,] Mardìnioc‰ Mardìnion [tĹde] lègei
/ lègoi‰ lègein
2. íti‰ [>EmoÈ]  áautÄ‰ ĆggelÐh‰ ĆggelÐhn ąkei / ąkoi‰ ąkein parĂ basilèoc lègousa‰ lègousan [Áde;]
3. íti‰ >AjhnaÐoisi tĂc ĄmartĹdac tĂc âc [ âmà] áautän‰ âx âkeÐnwn genomènac
pĹsac [metÐhmi] mejÐhsi /mejieÐh‰ mejiènai. áautÄ dà proeipoÜsa‰, proeipoÜsan
[NÜn te Áde, ŕ Mardìnie, ŕ poÐee;] poieØn‰ toÜto màn tŸn gĺn [sfi] aÎtoØc‰
[Ćpìdoc] ĆpodoÜnai‰, toÜto dà Łllhn präc taÔtù [álèsjwn] álèsjai‰ [aÎtoÈ]
aÎtoÌc / âkeÐnouc‰, ąntina Ńn âjèlwsi / [Ńn] âjèloien‰, [âìntec] întac‰ [aÎtìnomoi] aÎtonìmouc‰; ÉrĹ te pĹnta [sfi] aÎtoØc‰, [čn] âĂn / eÊ‰ dŸ boÔlwntaÐ / boÔlointo‰ ge [âmoÈ] aÎtÄ / Xèrxù‰ åmologèein, [Ćnìrjwson] ĆnorjÀsai‰, ísa [âgř]
aÎtìc‰ [ânèprhsa] ânèprhse‰.
4. ŕ ToÔtoisi dà präc êpesi prosèjhke Mardìnioc ŕ íti‰ ToÔtwn dà Ćpigmènwn
ĆnagkaÐwc êqei / êqoi‰, êqein [moi] áautÄ‰ poièein taÜta,
5. [čn] âĂn / eÊ‰ mŸ tä [Ímèteron] aÎtÀn / âkeÐnwn‰ ĆntÐon gènhtai / gènoito‰.
[Lègw] lègei /lègoi‰ lègein dà [ÍmØn] aÎtoØc / âkeÐnoic‰ [tĹde.] [NÜn] tÐ [maÐnesje] maÐnontai / maÐnointo‰ pìlemon basilèð Ćeirìmenoi. OÖte gĂr Ńn [ÍperbĹloisje]
ÍperbĹlointo‰ oÖte oÙoÐ tè‰ [âste] eÊsi /eÚen‰ oÙoÔc te eÚnai Ćntèqein tän pĹnta
qrìnon. [EÒdete] Òsasi / eÊdeÐhsan‰ eÊdènai màn gĂr tĺc Xèrxew strathlasÐhc tä
plĺjoc kaÈ tĂ êrga, [punjĹnesje] punjĹnontai / punjĹnointo‰ punjĹnesjai dà kaÈ
tŸn [nÜn] tìte‰ par+[âmoÈ] áautÄ‰ âoÜsan dÔnamin, źste kaÈ [čn] âĂn / eÊ‰ [Źmèac] aÎtoÌc / toÌc MardonÐou‰ [ÍperbĹlhsje] ÍperbĹlwntai / ÍperbĹlointo‰ kaÈ
[nikăshte] nikăswsi / nikăsaien‰, toÜ per [ÍmØn] aÎtoØc / âkeÐnoic‰ oÎdemÐa âlpÈc
eÒ per eÞ [fronèete] fronoÜsi / fronoØen‰, Łllh parèstai / parèsoito pollaplh-

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 432 — #432

i

432

i

Megoldások

sÐh‰ Łllhn parèsesjai pollaplasÐhn. MŸ Ân [boÔlesje] boÔlesjai‰ [parisoÔmenoi] parisoumènouc‰ basilèð stèresjai màn tĺc qÿrhc, jèein dà aÊeÈ perÈ [Ímèwn]
áautÀn‰, ĆllĂ [katalÔsasje] katalÔsasjai‰; parèqei / parèqoi‰ pareØnai dà
[ÍmØn] aÎtoØc / âkeÐnoic‰ kĹllista katalÔsasjai, basilèoc taÔtù årmhmènou. ŕ kaÈ
âkèleue ŕ [ŮEste] genèsjai‰ [âleÔjeroi] âleujèrouc‰, [ŹmØn] áautoØc / Pèrsaic‰
åmaiqmÐhn [sunjèmenoi] sunjemènouc‰ Łneu te dìlou kaÈ ĆpĹthc.
6. ŕ metĂ dà taÜta >Alèxandroc prosèjhke ŕ íti‰ Mardìnioc‰ Mardìnion
màn taÜta, [Â >AjhnaØoi,] âneteÐlatì‰ [moi] aÎtÄ‰ ânteÐlasjai eÊpeØn präc [Ímèac] aÎtoÌc / âkeÐnouc‰. [>Egř] aÎtäc‰ dà perÈ màn eÎnoÐhc tĺc präc [Ímèac]
aÎtoÌc /âkenÐouc‰ âx [âmèo] áautoÜ‰ âoÔshc oÎdàn [lèxw] lèxei /lèxoi‰ âreØn (oÎ
gĂr Ńn nÜn prÀton [âkmĹjoite] âkmĹjointo‰), [prosqrhÐzw] prosqrhÐzei /prosqrăzoi‰ prosqrhÐzein dà [Ímèwn] aÎtÀn / âkeÐnwn‰ peÐjesjai MardonÐú. [>Enorèw] ânorŤ / ânorĳh‰ ânorŘn gĂr [ÍmØn] aÎtoØc / âkeÐnoic‰ oÎk oÑoisÐ te âsomènoisi tän
pĹnta qrìnon polemèein Xèrxù (eÊ gĂr [ânÿrwn] ânÿra‰ toÜto ân [ÍmØn] aÎtoØc /
âkeÐnoic‰oÎk Łn kote âc [Ímèac] aÎtoÌc / âkeÐnouc‰ [łljon] łlje‰ êqwn lìgouc
toÔsde); kaÈ gĂr dÔnamic‰ dÔnamin Ípàr Łnjrwpon Ź‰ tŸn basilèoc âstÈ / eÒh‰
eÚnai kaÈ qeÈr Ípermăkhc‰ qeÐra Ípermăkh. [ÇHn] âĂn / eÊ‰ Ân mŸ aÎtÐka [åmologăshte] åmologăswsi / åmologăsaien‰,
6a. megĹla proteinìntwn âp+oÙsi åmologèein âjèlousi,
6. [deimaÐnw] deimaÐnei /deimaÐnoi‰ deimaÐnein Ípàr [Ímèwn] aÎtÀn / âkeÐnwn‰ ân
trÐbú te mĹlista oÊkhmènwn tÀn summĹqwn pĹntwn, aÊeÐ te fjeiromènwn moÔnwn, âxaÐretìn ti metaÐqmion tŸn gĺn âkthmènwn.
ŕ kaÈ âkèleue ŕ [>AllĂ peÐjesje] peÐjesjai‰; polloÜ gĂr [ÍmØn] aÎtoØc / âkeÐnoic‰
Łxia taÜta, eÊ basileÔc ge å mègac moÔnoisi [ÍmØn] aÎtoØc / âkeÐnoic‰ <Ellănwn tĂc
ĄmartĹdac ĆpieÈc âjèlei / âjèloi‰ fÐloc genèsjai.
>Alèxandroc màn taÜta êlexe.
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1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:

C
C
B
D
B
C
B
A
A
D
C
C
C
A
B
B
B
A
B
B
A
C
B
C
C
B
C
C
D
B
C
C
B
A
B
B
C
A
D
B
C
A
D
B
D
B

47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
73:
74:
75:
76:
77:
78:
79:
80:
81:
82:
83:
84:
85:
86:
87:
88:
89:
90:
91:
92:

D
C
C
C
B
B
C
B
D
C
B
C
C
D
D
B
C
B
A
C
C
B
C
D
B
B
B
C
D
C
A
A
B
A
B
C
B
A
B
C
A
B
B
B
C
C

93:
94:
95:
96:
97:
98:
99:
100:
101:
102:
103:
104:
105:
106:
107:
108:
109:
110:
111:
112:
113:
114:
115:
116:
117:
118:
119:
120:
121:
122:
123:
124:
125:
126:
127:
128:
129:
130:
131:
132:
133:
134:
135:
136:
137:
138:

C
C
C
A
B
C
A
B
B
A
A
B
A
C
C
A
C
B
D
C
C
C
A
A
C
D
C
A
D
C
B
B
C
B
B
C
A
B
A
C
B
B
C
C
C
C

139:
140:
141:
142:
143:
144:
145:
146:
147:
148:
149:
150:
151:
152:
153:
154:
155:
156:
157:
158:
159:
160:
161:
162:
163:
164:
165:
166:
167:
168:
169:
170:
171:
172:
173:
174:
175:
176:
177:
178:
179:
180:
181:
182:
183:
184:

B
D
C
C
B
C
B
B
C
B
A
B
C
C
A
C
A
C
A
B
A
C
A
A
A
B
A
C
C
B
B
C
B
B
D
B
C
C
B
B
B
C
C
B
C
B

185:
186:
187:
188:
189:
190:
191:
192:
193:
194:
195:
196:
197:
198:
199:
200:
201:
202:
203:
204:
205:
206:
207:
208:
209:
210:
211:
212:
213:
214:
215:
216:
217:
218:
219:
220:
221:
222:
223:
224:
225:
226:
227:
228:
229:
230:

C
C
C
D
D
B
B
A
D
B
B
C
C
C
C
C
D
B
C
B
B
A
A
D
C
C
C
A
D
C
D
C
B
D
C
C
C
B
C
D
A
C
C
B
A
C

231:
232:
233:
234:
235:
236:
237:
238:
239:
240:
241:
242:
243:
244:
245:
246:
247:
248:
249:
250:
251:
252:
253:
254:
255:
256:
257:
258:
259:
260:
261:
262:
263:
264:
265:
266:
267:
268:
269:
270:
271:
272:
273:
274:
275:
276:

B
C
A
C
A
C
B
D
B
B
C
C
C
C
B
A
D
B
B
B
B
C
C
A
D
D
B
B
B
A
D
C
C
D
C
C
C
B
A
D
A
B
B
C
B
A

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 434 — #435

i

434
277:
278:
279:
280:
281:
282:
283:
284:
285:
286:
287:
288:
289:
290:
291:
292:
293:
294:
295:
296:
297:
298:
299:
300:
301:
302:
303:
304:
305:
306:
307:
308:
309:
310:
311:
312:
313:
314:
315:
316:
317:
318:
319:
320:
321:
322:
323:
324:

i

Megoldások
B
A
C
D
D
C
C
D
B
D
A
A
A
C
B
C
D
B
B
C
B
D
A
C
A
B
B
B
C
A
C
A
C
A
C
B
D
D
A
C
C
D
D
B
D
D
C
A

325:
326:
327:
328:
329:
330:
331:
332:
333:
334:
335:
336:
337:
338:
339:
340:
341:
342:
343:
344:
345:
346:
347:
348:
349:
350:
351:
352:
353:
354:
355:
356:
357:
358:
359:
360:
361:
362:
363:
364:
365:
366:
367:
368:
369:
370:
371:
372:

B
A
A
D
B
A
C
C
C
B
C
B
B
A
B
A
C
C
C
B
C
C
C
A
A
A
D
B
B
B
C
C
B
A
D
B
D
D
A
B
B
C
A
B
A
C
D
D

373:
374:
375:
376:
377:
378:
379:
380:
381:
382:
383:
384:
385:
386:
387:
388:
389:
390:
391:
392:
393:
394:
395:
396:
397:
398:
399:
400:
401:
402:
403:
404:
405:
406:
407:
408:
409:
410:
411:
412:
413:
414:
415:
416:
417:
418:
419:
420:

D
A
D
C
B
D
A
B
C
D
C
B
A
D
C
B
D
A
C
C
B
D
A
A
A
A
B
C
D
A
A
A
C
B
A
C
B
B
B
C
B
D
C
B
C
A
C
D

421:
422:
423:
424:
425:
426:
427:
428:
429:
430:
431:
432:
433:
434:
435:
436:
437:
438:
439:
440:
441:
442:
443:
444:
445:
446:
447:
448:
449:
450:
451:
452:
453:
454:
455:
456:
457:
458:
459:
460:
461:
462:
463:
464:
465:
466:
467:
468:

A
A
C
B
C
B
C
C
A
D
C
C
C
C
C
B
B
D
C
B
C
C
B
C
A
D
C
B
C
C
A
C
C
C
D
D
B
B
C
C
B
C
C
A
C
D
D
C

469:
470:
471:
472:
473:
474:
475:
476:
477:
478:
479:
480:
481:
482:
483:
484:
485:
486:
487:
488:
489:
490:
491:
492:
493:
494:
495:
496:
497:
498:
499:
500:
501:
502:
503:
504:
505:
506:
507:
508:
509:
510:
511:
512:
513:
514:
515:
516:

D
B
C
C
B
C
C
B
A
A
A
B
C
B
A
A
B
B
D
B
A
A
B
D
C
C
D
B
D
C
B
C
B
B
C
D
B
D
A
D
C
C
D
B
A
B
B
C

517:
518:
519:
520:
521:
522:
523:
524:
525:
526:
527:
528:
529:
530:
531:
532:
533:
534:
535:
536:
537:
538:
539:
540:
541:
542:
543:
544:
545:
546:
547:
548:
549:
550:
551:
552:
553:
554:
555:
556:
557:
558:
559:
560:
561:
562:
563:
564:

D
A
C
D
C
D
C
B
D
A
D
A
B
C
B
D
D
C
B
A
B
A
C
D
D
A
D
C
B
A
C
C
A
A
B
D
B
C
A
B
C
B
D
D
A
C
C
D

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 435 — #436

i

i

435

21. Kulcs a kiegészítendő mondatokhoz
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36. MetĂ dà taÜta ŕ Ezt követően . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37. Tä diayhfÐzesjai ŕ A bírósági szavazás . . . . . . . . . . . . . . .
38. EÎjèwc paraqrĺma Ćpojnďskei ŕ A végzetes bájital . . . . . . . .
39. <RŤon toÌc ædìntac Ćrijmĺsai ŕ Több ujja van, mint foga . . . . .
40. Măte ĆpokteneØn Łkriton ŕ Az ártatlanság vélelme . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

8
11
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 438 — #439

i

438
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

i

Tartalomjegyzék
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EÊ êghmen Ćstăn – Ha polgárnőt vett volna el . . . . . . . . . . . .
EÊ nĺson ¿koun – Ha szigeten laknának . . . . . . . . . . . . . . .
ŞWsper tĂ prìbata êjnùskon – Hullottak, mint a legyek . . . . . .
TaÜta Łxion ĆkoÜsai – Ezt érdemes meghallgatni . . . . . . . . . .
<O ŮErwc ŕ A szerelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Az Ílias első éneke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Igeszótár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Nyelvtani összefoglaló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Írás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Hangtan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Félhangzó tövűek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.14. Az igeragozásról általában . . . . . . . . . . . . . . . .
Személyragok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ragozási típusok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az augmentum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Erős, kötőhangzó nélküli aoristos . . . . . . . .
Kappás aoristos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.18. A perfectum activi . . . . . . . . . . . . . . . .
A perfecta reduplicatio . . . . . . . . . . . . . .
3.19. Perfectum medio-passivi . . . . . . . . . . . . .
3.20. Aoristos passivi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.21. Futurum passivi . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.22. Az igeragozás összefoglaló táblázatai . . . . . . .
Mondattan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.
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15. A törekvés, gondoskodás, előkészítés (verba studii et curandi) igéi után
álló mellékmondatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. A félelem és aggódás igéi (verba timendi) után álló mellékmondatok .
17. Következményes mellékmondatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Vonatkozó mellékmondatok I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Vonatkozó mellékmondatok II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289
290
294
298
303
307
310
312
315
318
321
324
327
331
335
339
342
345
348
351

i

i
i

i

i

i

“gg” — 2017/9/19 — 10:20 — page 442 — #443

i

442
20.

i

Tartalomjegyzék
Függő beszéd (oratio obliqua) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
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