
Latin szókincs

Oldal 1

1 2 3 jelentés
a, ab, ab

elmegy, elvonul, elmenekül
távol van, nincs jelen, hiányzik
és, pedig

3 odamegy, járul,közeledik
3 meggyújt, feltüzel, buzdít
3 kap, fogad, befogad, elfogad, megért
1 vádol, bepanaszol, panaszkodik

éles, kemény, ádáz
f

ad
odamegy, közeledik, kér, hozzáfog

m érkezés, jövetel, bekövetkezés
3 odafordít, irányít, magára von
f épület, templom

beteg, gyengélkedő, szomorú, fájdalmas
1 egyenlővé tesz, kiegyenlít, viszonoz

egyenlő, egyforma, sík, méltányos
n bronz
1 felbecsül, értékel, vél, gondol
f élet, kor, korosztály, korszak

örök, elmúlhatatlan
m szántóföld, föld
1 mozgat, hajt, mozgásba hoz, tárgyal

-i m bárány

3
m földművelő, szántóvető
hiányos ige igent mond, így szól, állít, azt mondja

idegen, másé, külföldi
valaki, valami
más, másik, egyik, másik
tápláló, éltető, jóságos, áldásos

3 táplál, nevel, éltet
egyik, másik, egyik... másik...
magas, mély

-i m barát
1 szeret, kedvel,kedvét leli
m szeretet, szerelem, kedv, vágy

vajon, talán, -e
n élőlény, állat

-i m lélek, jellem, szellemi képesség
m év, idő, hivatali év, évszak

régi, ősi
4 feltár, kinyit, felfed, előad
2 megjelenik

praep (+abl) -tól, től, által
abeo abire, abii, abitum
absum -esse, afui
ac
accedo accedere, -cessi, -cessum
accendo -ere, -cendi- censum
accipio accipere, accepi, acceptum
accuso -are, -avi, -atum
acer acris, acre
acies aciei hegye, éle vminek, csatasor, rend

praep +acc. -hoz, hez, höz, -nál, nél, közelében
adeo adire, adii, aditum
adsum -esse, -fui itt van,jelen van, megjelenik, +dat. Segít
adventus -us
adverto advertere, adverti, adversum
aedes aedis
aeger aegra, aegrum
aequo -are, -avi, -atum
aequus -a, -um
aes aeris
aestimo -are, -avi, -atum
aetas -atis
aeternus aeterna, aeternum
ager agri
agito -are, -avi, -atum
agnus

ago agere, egi, actum
hajt, űz, vezet, megindít, tesz, csinál, 
tárgyal

agricola -ae
aio, ait
alienus -a, -um
aliquis aliquid névm.decl.
alius alia, aliud névm.decl.
almus -a, -um
alo alere, alui, al(i)tum
alter altera, alterum névm.decl.
altus -a, -um
amicus
amo amere, amavi, amatum
amor amoris
an
animal animalis
animus
annus anni
ante praep +acc. előtt
antiquus -a, um
aperio -ire, aperui, apertum
appareo -ere, -ui, -itum
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1

3
apud

f víz, eső, tenger, folyó
ara f oltár

1 kikémlel, vél, gondol
f élő fa, hajó, árboc
2 távol tart, eltávolít, visszatart, megóv
2 ég, lángol
n fegyver, eszköz, felszerelés
1 fölszerel, fölfegyverez

ars f művészet, mesterség
f fellegvár, védőfal

sötét, fekete, gyászos, szomorú
f Athén

és, sőt
okozó, alkotó, szerző

f érvényesség, hitelesség, tekintély
merész, vakmerő, elbizakodott

2
4 hall, hallgat, megtud
2 gyarapít, növel, fokoz, megtermékenyít
m madárjós, jóspap, jövendőmondó

-i n jóslás, jósjel
f fül

vagy
-i n segítség, segítő csapatok, haderő

vágyakozó, mohó, fösvény
f madár, szárnyas, jósjel

barbár, külföldi, műveletlen
gazdag, vagyonos, boldog

belli n háború, hadjárat, csata
jóindulatú, bőkezű
kétszer, kétféleképpen

m, f szarvasmarha, tehén, ökör
rövid, kicsiny, csekély,tömör

3
vak, tompa, homályos, bizonytalan

-is f ölés, gyilkosság, vérontás
3 megöl, legyilkol, levág
n
m síkság, tér, mező

ragyogó, fehér, becsületes, őszinte
m,f kutya, szemtelen ember
3 énekel, megénekel, hangzik

appello -are, -avi, -atum megszólít, szól, megnevez, nevez vminek

appeto -ere, -ivi, -itum
megy vhová, törekszik valamire, 
megkíván, rátör

praep +acc. -nál, nél, közelében
aqua -ae

arae
arbitror arbitrari, arbitratus sum
arbor aboris
arceo arcere, arcui
ardeo -ere, arsi, arsurus
arma -orum
armo armare, -avi, -atum

artis
arx arcis
ater atra, atrum
Athenae -arum
atque
auctor auctoris m.f.
auctoritas auctoritatis
audax audacis

audeo audere, ausus sum
kedve van vmihez, rászánja magát,mer, 
merészel

audio audire, audivi, auditum
augeo -ere, auxi, auctum
augur auguris
augurium
auris auris
aut
auxilium
avidus -a, -um
avis avis
barbarus -a, -um
beatus -a, -um
bellum
benignus -a, -um
bis
bonus -a, -um jó, szép, derép, csinos, helyes
bos bovis
brevis breve

cado -ere, cecidi, casurus
leesik, lehull, meghal, kerül vhová, 
bekövetkezik

caecus -a, -um
caedes
caedo -ere, cecidi, caesum
caelum caeli égbolt, légkör, felvilág, égtáj
campus campi
candidus -a, -um
canis canis
cano canere, cecini, cantum
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3 fog, megfog, felfog, elfoglal
-i n

n fej, fő, ember, vezető, kezdet, fejezet
2
n ének, dal, jóslat
f hús
n tábor, táborozás, őrhely
f ok, alkalom, mentség, ürügy
2
3

népes, forgalmas, ünnepi, nagy hírű
gyors

2
száz

3 elválaszt, elkülönít, észrevesz, eldönt

a többi, a hátralevő, mások
-i m étel, élelem, táplálék

1
gyors, sebes, korai, idő előtti

-e polgári, közösségi,állami, udvarias
m, f polgár, alattvaló

f
1 kiabál, szólít, nevez, előhív
m hangos kiáltás, lárma, moraj

világos, fényes,híres, tiszta, kiváló
3 bezár, lezár,bevégez

kezdett, megkezdődött, kezd
1 gondolkozik, szándékozik,tervez

3 megismer, észrevesz, megért,felismer
3 összeterel, begyűjt, kényszerít

3
-is m domb

3
-i m bérlő, telepes, gyarmatos, lakos
-is m szín, arcszín, látszat, jelleg

m, f kísérő, résztvevő, nevelő

1
közös, általános, nyilvános, közönséges

2 megtölt, megrak, letölt, befejez

3
f egyetértés
3 összefut, összecsap, egybeesik

capio capere, cepi, captum
Capitolium Capitolium, Róma központja
caput capitis
careo -ere, -ui nélkülöz vmit, híján van vminek (+abl)
carmen carminis
caro carnis
castra castrorum
causa causae
caveo -ere, cavi, cautum óvakodik vkitől, vmitől (acc)
cedo -ere, cessi, cessum megy vhová, enged, hátrál
celeber celebris,celebre
celer celeris, celere

censeo -ere, censui, censum
számba vesz, felbecsül, gondol, 
indítványoz

centum
cerno -ere, crevi, cretum

certus -a, -um
eldöntött, biztos, megbízható, 
meghatározott

ceterus -a, -um
cibus
circum praep +acc. körül
circumdo -dare, -dedi, -datum körülvenni vmit (dat.) vmivel (acc.)
citus -a, -um
civilis
civis civis

civitas civitatis
polgárjog, polgárság, város, 
nép,állam,törzs

clamo -are, -avi, -atum
clamor clamoris
clarus -a, -um
claudo -ere, clausi, clausum
coepi coepisse, coeptum
cogito -are, -avi, -atum

cognosco cognoscere, cognovi, cognitum
cogo cogere, coegi, coactum

colligo -ere, legi, -lectum
összeszed, összegyűjt, következtet, 
végiggondol

collis
colo -ere, colui, cultum művel, tisztel, lakik, gondoskodik vmiről
colonus
color
comes comitis

communico -are, -avi, -atum
egyesít, közösség tesz, megoszt, 
megbeszél

communis commune
compleo -ere, complevi, completum

compono -ponere, -posui, -positum
összerak, egyesít, elrendez, létrehoz, 
alkot

concordia -ae
concurro -ere, concursi, concursum
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f feltétel, helyzet, körülmény, egyezség
3 alapít, ábrázol, elrejt, félretesz

1 megerősít, felbátorít, bizonyít
3 összeköt, -kapcsol, egymáshoz fűz
m, f házastárs, férj, feleség
f szövetkezés,összeesküvés

1

n

tanácskozást összehívni

1
m konzul  (legfőbb tisztviselő)

3

4 összejön, gyülekezik,egyetért
n lakoma, mulatság, vendégsereg
f bőség, vagyon, tömeg, mód, csapat
n szív, lélek, bátorság
n
f koszorú
n test, holttest, egyén, összesség

credo 3 hisz, rábíz, hitelez, gondol
1 alkot, teremt, csinál, nemz, szül
3 nő, terem, növekszik
n vád, bűn, vétek
f hiba, bűn

cum
cum mikor
cum

Egyrészt..., másrészt...
az összes, mindegyik

m vágy, szerelmi vágy

3 vágyódik, kíván,érlelődik
miért,amiért

f

1
3 fut, szalad
m szekér, kocsi, diadalszekér
f őrzés, őrizet, felügyelet, őrség, fogság
1 elítél, kárhoztat, rosszall

condicio -nis
condo -ere, condidi, conditum

confero -ferre, -tuli, collatum
összehord, egybevet, egyesít, 
megbeszél, összemér

confirmo -are, -avi, -atum
coniungo -ere, -iunxi, -iunctum
coniunx coniugis
coniuratio -nis

coniuro -are, -avi, -atum
együtt esküszik, felesküszik, 
összeesküszik

consilium consilii
tanácskozás, elhatározás, terv, 
tanácskozó testület

consilium 
conferre

consto -are, constiti, constaturus
áll vmiből, helytáll, megáll, ismeretes 
(+acc. c. inf.)

consul consulis

consulo -ere, consului, consultum
meggondol, tanácskozik, határoz, 
tanácsot kér (akitől acc.)

contra praeo
+acc. ellen, szemben, adv. szemközt, 
szemben

convenio -ire, -veni, -ventum
convivium convivii
copia -ae
cor cordis
cornu cornus Szarv , hegye vminek, szaru
corona -ae
corpus corporis

credere,credidi, creditum
creo craere, creavi, creatum
cresco -ere, crevi, cretum
crimen criminis
culpa -ae

amikor, miután, mivel,valahányszor, 
amennyiben

praep +abl. -val, -vel

Cum..., tum...
cunctus -a, -um
cupido -inis
cupidus -a, -um vágyódó (amire gen.) szerelmes, kapzsi
cupio cupere, cupivi, cupitum
cur
cura -ae gond, gondoskodás, foglalkozás vmivel

curo -are, -avi, -atum
törődik,gondoskodik,ápol igazgat, 
foglalkozik vmivel

curro -ere, cucurri, cursum
currus currus
custodia -ae
damno -are, -avi, -atum
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de
f istennő
2

tíz
2 illik (személytelen ige)
3 csökken,fogy,apad, gyengül
m dísz, ékesség,báj, szépség, hírnév
3 véd, óv, visszatart
1 gyönyörködtet, szórakoztat

denique végül is, végre

3
3 elhagy, otthagy
m isten, védőszellem

jobb(oldali), ügyes, jártas,kedvező
3 mond, beszél, előad, mutat,megszab

-is m diktátor (legfőbb rendkívüli tisztviselő)
m,f a nappal, nap,világosság, idő

-e nehéz, súlyos, fárasztó, mogorva
méltó, érdemes, megfelelő, alkalmas

diligo 3 kedvel, szeret, becsül
f fegyelem, tanulás, tudomány

-i m tanuló, tanítvány, növendék
3 tanul, megismer, megtud
f viszály, széthúzás,lázadás

-e különböző, eltérő
különböző, eltérő
gazdag, dús, becses, hasznos
isteni, ihletett, fenséges

1 ad, ajándékoz, adományoz, átenged
2 tanít, oktat, értesít, kifejt

iskolázott, tanult, művelt,jártas
2 fájlal, fáj, szenved, szomorkodik
m kín, szenvedés, bánat, harag

-i m úr, gazda, tulajdonos
f ház,lakás, haza

mialatt, miközben, amíg csak nem
1 ajándékoz, ad

-i n ajándék, adomány, áldozat
4 alszik, vesztegel, tétlenkedik
1 kételkedik

kétséges, kétes, bizonytalan
3

édes, kedves, szeretetre méltó

két, kettő
kemény, merev, érdes, darabos

m vezér, vezető, herceg
e, ex

praep +abl. -ről, -ról, -ból, -ből, -tól, -től
dea deae
debeo -ere,debui,debitum tartozik,kénytelen,kell, adós vmivel
decem
decet -ere, -uit
decresco -ere, -crevi, -cretum
decus decoris
defendo -ere, defendi, defensum
delecto -are, -avi, -atum

descendo -ere, descendi, descendum leszáll, lejön, folyamodik vmihez,lesüllyed
desero -ere, -ui, -tum
deus dei
dexter dextra, dextrum
dico -ere,dixi, dictum
dictator
dies diei
difficilis
dignus -a, -um

-ere, -lexi, -lectum
disciplina -ae
discipulus
disco -ere, didici
discordia -ae
dissimilis
diversus -a, -um
dives divitis
divinus -a, -um
do dare, dedi, datum
doceo -ere, docui, doctum
doctus -a, -um
doleo -ere, dolui, doliturus
dolor doloris
dominus
domus domus
donec
dono -are, -avi, -atum
donum
dormio -ire, dormivi, dormitum
dubito -are, -avi, -atum
dubius -a, -um
duco -ere, duxi, ductum húz, von, alakít, vonz, vezet, gondol vmit
dulcis dulce

dum
mialatt, miközben, csakhogy, amíg csak 
nem

duo duae, duo
durus -a, -um
dux ducis

praep +abl. -tól/től, -ból/ből
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3
3
2 szükséget szenved

én
3 kiszed, kiválaszt, válogat

ugyanis
-is m kard

megy, jár, indul, nekifog, elmúlik
oda

f levél, írásbeli közlemény
m lovas, lovag
m ló

ergo tehát
3 kiragad, elragad
1 bolyong, eltéved, hibáz

és
egyrészt, másrészt
is

4 kijön, megtörténik, sikerül
-i n példa, minta

2 gyakorol, edz
m hadsereg, csapat, gyakorlás
1 gondol, vél
n kijárat, szabadulás, romlás, pusztulás
4 elold, kiszabadít, lebonyolít, előteremt
3 elűz, kitaszít, számkivet
1 vár, várakozik, elvár, megvár

extra
legvégső, legutolsó, legnagyobb, szélső

fabula f
könnyű, élénk, könnyelmű

3 tesz, csinál, alkot, okoz
3 megtéveszt, megcsal, elbuktat

f
-is f éhség, éhínség, mohó vágy

f háznép, család, háztartás

n

n
szerencsés, sikeres, termékeny

f nő
hord, visel,hoz, elvisz, eltűr, hírül hoz
vad, féktelen, dacos, merész

-i n vas, vasszerszám, fegyver, kard
ünnepi, ünneplő, vidám

educo -ere, -duxi, -ductum kihúz, kivezet, fölnevel, csinál vmiből vmit
efficio -ere, -feci, -fectum létrehoz, alkot, tesz vmit vmivé, okoz
egeo -ere, -ui
ego
eligo -ere, -legi, -lectum
enim
ensis
eo ire,ivi, itum
eo
epistola -ae
eques equitis
equus equi

eripio -ere, -ripui, -reptum
erro -are, -avi, -atum
et
et... et...
etiam
evenio -ire, -veni, -ventum
exemplum
exerceo -ere, -ui, -itum
exercitus -us
existimo -are, -avi, -atum
exitium exitii
expedio -ire, -ivi, -itum
expello -ere, expuli, expulsum
exspecto -are, -avi, -atum

praep +acc. kívül
extremus -a, -um

-ae
költemény, mese, mendemonda, 
szóbeszéd, dráma

facilis facile
facio -ere, feci, factum
fallo -ere, fefelli, falsum

falsus -a, -um
téves, álnok, csalárd, hazug, 
megtévesztett

fama -ae
szóbeszéd, hír, közvélemény, hírnév, 
pletyka

fames
familia -ae

fas
isteni törvény, jog, szokás, sors, végzet, 
vallásilag nem tilos

fatum fati
isteni szándék, balsors, romlás, isteni 
szózat

felix felicis
femina -ae
fero ferre, tuli, latum
ferox ferocis
ferrum
festus -a, -um
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f
filia f valakinek a lánya

-i m valakinek a fia
4 határol, korlátoz, megszab, befejez

finis -is m vég, határ
3
f láng, tűz, hév
m virág, ifjúság
m hullámzás, áramlás, hullám
n folyó, folyam, ár
n szövetség, egyezmény, rendelkezés
f
1 mond, szól, beszél, megénekel

forma f alak, forma, szépség
forte véletlenül, történetesen

-e bátor, vitéz, erős
-i n

3 tör, eltör, megfékez, megrendít, megaláz
m

-tis gyakori, sűrűn látogatott
n hűvösség, fagy, hideg
f
m gyümölcs, termés, haszon

-i n gabona
f gyümölcs, termés, jóravalóság

fuga f futás, menekülés
3 elfut, elmenekül, megfutamodik, elsiet
3 önt, ont
m tombolás, düh, őrültség,rajongás

jövendő, leendő
2
m ikrek
f nemzetség, rokonság, nép, néptörzs

genus n
3 hord, visz, visel, mutat, végez
3 szül, nemz, létrehoz, teremt
f dicsőség, hírnév, becsvágy

gracilis -e
kedves, kellemes, kedvelt, hálás
súlyos,hatalmas, tekintélyes

m nyáj, csapat, csorda

2
1 lakik, tartózkodik, időzik
m béljós, áldozatmagyarázó

ez, jelenlevő, mostani, következő
itt, ezen a helyen, ekkor
innen, ekkortól

fides fidei
hit, bizalom, hitelesség, hűség, 
őszinteség, hihetőség

-ae
filius
finio -ire, -ivi, -itum

fio fieri, factus sum lesz, keletkezik, lesz vmivé
flamma -ae
flos floris
fluctus -us
flumen fluminis
foedus foederis
fons fontis forrás, kezdete vminek
for fari, fatus sum

-ae

fortis
forum piac, tér, vásártér, forum
frango -ere, fregi, fractum
frater -ris fivér, báty, öccs, vérrokon, unokaöccs
frequens
frigus frigoris
frons frontis homlok/zat/, arcvonal, csatasor
fructus -us
frumentum
frux frugis

-ae
fugio -ere, fugi, fugiturus
fundo -ere, fudi, fusum
furor furoris
futurus -a, -um
gaudeo -ere, gavisus sum örül (aminek: abl.), kedvel, szeret vmit
gemini -orum
gens gentis

generis
születés, származás, törzs, nemzetség, 
utód, fajta

gero -ere, gessi, gestum
gigno gignere, genui, genitum
gloria -ae

karcsú, nyúlánk, vékony, szűkös, 
dísztelen

gratus -a, -um
gravis grave
grex gregis

habeo -ere, habui, habitum
tart, birtokában van, visel, gondol (akit 
aminek kettős acc.)

habito -are, -avi, -atum
haruspex haruspicis
hic haec, hoc névm.decl.
hic
hinc
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f tudás, történet, történetírás
homo m ember

m tisztelet, tiszteletadás, tisztség, kitüntetés
2 elborzad, mered, megrémül

horribilis -e borzasztó, irtózatos, rendkívüli
1 bátorít, buzdít, indít
m vendég (barát), idegen, jövevény
m, f idegen, ellenség, ellenfél

ide

f

-e
2 fekszik, hever, elterül
1 dobál, szór, odavet, hajtogat, hány-vet

már
ott, akkor
ugyanaz, ugyanő
Tehát (2. helyen áll a mondatban)

-is m tűz, tűzvész, indulat, hév
1 nem tud, nem ismer

az, amaz, a másik
világos, ragyogó, híres, kiváló

1 utánoz, színlel, ábrázol, hasonlít
-e halhatatlan, örökkévaló, boldog

3
m hadvezér, főparancsnok, császár
n parancs, hatalom, uralom, birodalom
1 parancsol, követel, uralkodik

kegyetlen, gonosz, istentelen
3 bele-, oda-, rátesz, ráhelyez, létesít

3 hozzáfog, (meg)kezd
onnan, akkortól

-i n
hatalmas, rendkívüli, nagyszerű
ellenséges, barátságtalan
egyenlőtlen, méltánytalan

-i n bemenetel, kezdet
f jogtalanság, igazságtalanság, jogsértés

f szegénység, hiány, szükség
hiányos ige azt mondja, azt mondta
3 felállít, elrendel, bevezet

historia -ae
hominis

honor -oris
horreo horrere, horrui

hortor hortari, hortatus sum
hospes hospitis
hostis hostis
huc

humanitas -atis
emberi természet emberi érzés, 
műveltség

humanus -a, -um emberi(es), emberszerető, műveltség

humilis
alacsony, kicsi, mindennapi, 
alacsonyrendű

iaceo -ere, iacui
iacto -are, -avi, -atum
iam
ibi
idem eadem, idem névm.decl
igitur
ignis
ignoro -are, -avi, -atum
ille illa, illud névm.decl.
illustris illustre
imitor -ari, imitatus sum
immortalis

impello -ere, -puli, -pulsum
megüt, űz, mozgásba hoz,leterít, 
kényszerít vmire

imperator -oris
imperium imperii
impero -are, -avi, -atum
impius -a, -um
impono -ere, -posui, -positum
in praep +acc. -ba/be, -ra/re,-ig, iránt, ellen

in praep
+abl. -ban/ben, -on/en/ön, -nál/nél, 
között, alatt

incipio -ere, -cepi, -ceptum
inde

ingenium
tehetség, jellem, veleszületett 
tulajdonság

ingens ingentis
inimicus -a, -um
iniquus -a, -um
initium
iniuria -ae

innocens innocentis
ártatlan, ártalmatlan, becsületes, 
önzetlen

inopia -ae
inquit
instituo -ere, institui, institutum
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f sziget, bérház, háztömb
integer érintetlen, sértetlen, ép, teljes

3 észrevesz, megismer, felfog, gondol

3 meggyilkol, megöl, tönkretesz
1 kérdez, megkérdez, bevádol
1 belép, behatol, bemegy
4 rájön, rátalál, elnyer

2
f irigység

ipse ő maga, személyesen, önként
f harag, elkeseredés, düh

is ő, az, ugyanaz
az
így, úgy
tehát

n út, ösvény
2 megparancsol, felszólít, utasít, elrendel
m bíró
n ítélet, döntés, vélemény, vizsgálat
n jog(szabály), törvény, jogrend
m parancs

fiatal

labor m
labor 3 lecsúszik, siklik, lebeg, hull

1 dolgozik, fáradozik, töri magát, törekszik
f könny
m kő, határkő, mérföldkő, drágakő
2

széles, tágas, nagyképű, hosszadalmas
n oldal
1 dicsér, magasztal, gyászbeszédet mond

laus f dicséret, dicsőség
1 mos, locsol, megnedvesít
f küldöttség, követség

-i m követ, küldött
f
3 kiválaszt, összegyűjt, olvas

levis -e könnyű,gyenge, fürge, jelentéktelen
f törvény, rendeltetés, végzet, rend

szívesen
m könyv

szabad, független, akadálytalan
liberi m valakinek a gyermekei

1 megszabadít, felszabadít
f szabadság
2 szabad, lehet, nem tilos
n küszöb, ház, lakás, bejárat

insula -ae
integra, integrum

intellego -ere, -lexi, -lectum
inter praep +acc. között
interficio -ere, -feci, -fectum
interrogo -are, -avi, -atum
intro -are, -avi, -atum
invenio -ire, -veni, -ventum

invideo -ere, -vidi, -visum
irigyel, gyűlöl, sajnál, féltékeny, rossz 
szemmel néz

invidia -ae
ipsa, ipsum névm.decl

ira -ae
ea, id névm.decl

iste ista, istud névm.decl
ita
itaque
iter itineris
iubeo -ere, iussi, iussum
iudex -icis
iudicium iudicii
ius iuris
iussus -us
iuvenis iuvene

laboris
gyötrelem, erőfeszítés, munka, 
szenvedés

labi, lapsus sum

laboro -are, -avi, -atum
lacrima -ae
lapis lapidis
lateo -ere, latui rejzőik, bújik, lappang
latus -a, -um
latus lateris
laudo -are, -avi, -atum

laudis
lavo -are, -avi, -atum
legatio -onis
legatus
legio -onis legio, harci egység, hadtest
lego -ere, legi, lectum

lex legis
libenter
liber libri
liber libera, liberum

liberorum v. liberum
libero -are, -avi, -atum
libertas -atis
licet licere, licuit
limen liminis
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f nyelv, beszéd, földnyelv

f betű, írás,levél, irodalom, könyvek
n tengerpart, partvidék

-i m hely, tér, szállás
hosszú, hosszadalmas

3 beszél
-i m játék, iskola, tréfa

lumen n fény, ékesség, világosság, szem
f hold(világ)
m, f farkas, anyafarkas

lux f világ, napvilág, világosság, élet
f lant, líra, lírai vers

inkább, nagyobb mértékben
m tanító, vezető, vezér
m tisztség, hivatal, tisztségviselő

nagy, tágas, idős
m az idősebbek, az ősök, az öregek

inkább akar
-i n rossz dolog, hiba, gyarlóság, baj, kár

1 rábíz, átad, megbíz valakit

2
manus f kéz, csapat, családfői hatalom

maris n tenger, tengervíz
-i m férj, vőlegény

mater f anya, úrnő
középső, középen levő
emlékezik, észben tart

f ész, elme, lélek, lelkület
f asztal, étkezés, ebéd

-is m hónap
m kereskedő, felvásárló
3 fél, aggódik, tart valamitől

enyém, az én...
m katona, harcos, sereg, gyalogos

ezer
1

-i n csoda, csodás dolog
1 csodálkozik, megbámul
2 kever, vegyít, egyesít

nyomorult, szerencsétlen, gyötrő
3 küld, dob, vet, kiad, elenged

-i m mód, mérték, mennyiség
n városfal, védőbástya

-e lágy, szelíd
2 figyelmeztet

montis m hegy, hegység, szikla
1 mutat, megjelöl, felvilágosít, előír

monumentum -i n

lingua -ae

littera, litterae -ae, -arum
litus litoris
locus
longus -a,-um
loquor -i, locutus sum
loudus

luminis
luna -ae
lupus, lupa -i, -ae

lucis
lyra -ae
magis
magister magistri
magistratus -us
magnus -a, -um
maiores -um
malo malle, malui
malum
mando -are, -avi, -atum

maneo -ere, mansi, mansum
marad valahol, tartózkodik, megmarad, 
vár

-us
mare
maritus

matris
medius -a, -um
memini meminisse
mens mentis
mensa -ae
mensis
mercator mercatoris
metuo -ere, metui
meus mea, meum
miles militis
mille
ministro -are, -avi, -atum felhord, szolgál, nyújt, segít vmiben
miraculum
miror mirari, miratus sum
misceo miscere, miscui, mixtum
miser misera, miserum
mitto -ere, misi, missum
modus
moenia moenium
mollis
moneo -ere, -ui, -itum
mons
monstro -are, -ave, -atum

emlékmű, emlékeztető jel, írott emlék, 
okirat
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3 meghal
f halál

halandó, múló, emberi
halott

mos m szokás, akarat, szabály, törvény
2 mozgat, felkavar, indít, okoz
f asszony, nő
f sokaság, nagy szám, tömeg

sok, számos, jelentékeny
4 megerősít, megvéd, épít
n munka, kötelesség, ajándék

-i m fal, sánc, védelem

1
bizony, ugyanis, mert

1 elmesél, beszél, mond, előad, említ
3 születik, származik, ered
f születés, nemzet, nép, törzs, faj
f természet, születés, természeti törvény

-i m
m hajós
f hajó

ne ne, hogy ne, nehogy
-ne Vajon , -e

még... sem
sem

szükséges
vallásilag tilos, gazság, bűn

1

n tevékenység, munka, kereső foglalkozás
senki, egy sem
sem

4 nem tud, nem ismer
nihil semmi

nagyon, túlságosan
ha nem, hacsak nem

nobilis ismert, híres, nemes, előkelő
nem akar

n név, cím, elnevezés
1 nevez, elnevez, néven szólít

non nem

nemcsak....,hanem ...is
nos mi

3 megismer, tud, észrevesz, megszemlél
miénk, a mi...

1 fel-, megjegyez, jelöl, ír
kilenc

morior mori, mortuus sum
mors mortis
mortalis mortale
mortuus -a, -um

moris
moveo -ere, movi, motum
mulier mulieris
multitudo multitudinis
multus -a, -um
munio -ire, munivi(ii), munitum
munus -eris
murus

muto -are, -avi, -atum
vált, felvált, cserél, megváltoztat, 
elmozdít

nam
narro -are, -avi, -atum
nascor nasci, natus sum
natio nationis
natura -ae
natus fiú, fia vkinek
nauta -ae
navis navis

ne... quidem
nec

necesse
ragozhatatl
an

nefas

nego -are, -avi, -atum
nemet mond, azt mondja, hogy nem, 
tagad

negotium negotii
nemo neminis
neque
nescio -ire, nescivi(ii), nescitum

nimis
nisi

nobile
nolo nolle, nolui
nomen nominis
nomino -are, -avi, -atum

non solum..., 
sed etium

nosco -ere, novi, notum
noster nostra, nostrum
noto -are, -avi, -atum
novem
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új, friss, szokatlan, járatlan
f éj(szaka), homály, sötétség

vajon, -e

n
numero 1 számlál, olvas, kifizet, valahová sorol
numerus -i m számlál, olvas, kifizet, valahová sorol

most
m hírvivő, követ, küldött, üzenet, hír

homályos, sötét, érthetetlen
1

1
3 megöl, gyilkol, gyötör
3 leesik, lemegy, lenyugszik, elpusztul
1 elfoglal, bevesz, megtámad

nyolc
-i m szem

gyűlöl, utál, megvet
-i n gyűlölet

n
n jósjel, intő jel, előjel

minden, mindegyik, egész, teljes
n teher, súly

opera f munka, mű, tevékenység
f vélemény, nézet, hiedelem
2 kell, illik, célszerű

-i n város (Rómán kívül), megerősített hely
f
1 kíván, óhajt, kiszemel, kiválaszt

opus n mű, munka, fáradság, dolog
opus est

f part

f
-is m kör, kerekség, világ

m rend, sor, társadalmi réteg, csapat
f eredet, származás, kezdet, nemzetség
4 felkel, keletkezik, támad, származik

1
n száj, arc, torkolat, bejárat
n csont
3 mutat, elébe nyújt, kijelent

n

novus -a, -um
nox noctis
nudus -a, -um meztelen, vmitől megfosztott

nullus -a, -um névm.decl
egy sem, senki, semmilyen, semelyik, 
értéktelen

num

numen numinis
bólintás, parancs, akarat, isteni erős, 
istenség

-are, -avi, -atum

nunc
nuntius nuntii
ob praep. +acc. miatt
obscurus -a, -um
observo -are, -avi, -atum (meg)figyel, ügyel vmire, tekintetbe vesz

obsto -are, -obstiti, obstaturus
vki, vmi előtt áll, szembenáll, ellenáll, 
akadályoz

occido -ere, occidi, occisum
occido -ere, occidi, occasum
occupo -are, -avi,-atum
octo
oculus
odi odisse, osus sum
odium

officium officii
kötelesség, kötelezettség, szolgálat, 
hivatal

omen ominis
omnis omne
onus oneris

-ae
opinio opinionis
oportet oportere, oportuit
oppidum
ops opis segítség, plur: vagyon
opto -are, -avi, -atum

operis
szükség van (amire abl.)

ora -ae

oratio orationis
beszéd, nyilatkozat, szónoki beszéd, 
előadás

orbis
ordo ordinis
origo originis
orior oriri, ortus sum

oro orare, -avi, -atum
kér, könyörög, beszél, szónokol, 
imádkozik

os oris
os ossis
ostendo -ere, ostendi, ostentum

otium otii
nyugalom, szabad idő, dologtalanság, 
nem cselekvés
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paris egyenlő, egyforma

3
m,f szülő, apa, anya
2 engedelmeskedik, enged, megjelenik
1

partis f rész, darab
kis, kicsiny, csekély, jelentéktelen

3 legeltet, gyönyörködtet
m pásztor
2 nyitva áll, nyilvánvaló, kiderül, kiterjed
m atya, alapító, szerző, szenátor
3 elvisel, eltűr, elszenved, enged

szegény
patria f haza, szülőföld, szülőváros

kevés
pacis f béke, békekötés, nyugalom, kegyelem

n mell, mellkas, kebel, szív, lélek
f pénz, vagyon

per
3 tönkretesz, elpusztít, megront
4 elmúlik, elpusztul, elvész, tönkremegy

-i n veszély, próba
állandó, örökös

m láb, versláb

3

f
kegyes, jámbor, istenfélő, jóságos

2
f nép, köznép
m,/f költő

3 elhelyez, odatesz, alapít, felépít, áthelyez
m híd

-i m nép, lakosság, sokaság
porta f kapu

1 szállít, visz, hord

ezután, később

azután, hogy; miután
potens

f erő, hatalom, uralom, hivatal, képesség
2 odanyújt, ad, átad
f zsákmány, nyereség, haszon
1 kijelent, előír
3 előre megmond, jósol, említ

par

parco -ere, peperci, parsurus
megkímél (akit dat.), abbahagy, 
takarékoskodik

parens -ntis
pareo -ere, parui, pariturus
paro -are, -avi, -atum előkészít, felszerel, készülődik vmire
pars
parvus -a, -um
pasco -ere, -pavi, pastum
pastor pastoris
pateo -ere, patui
pater patris
patior pati, passus sum
pauper pauperis

-ae
paucus -a, -um
pax
pectus pectoris
pecunia -ae

praep +acc. át, keresztül, -szerte
perdo -ere, -didi, -ditum
pereo -ire, perii, periturus
periculum
perpetuus -a, -um
pes pedis

peto -ere, petivi(ii), petitum
megy (ahová acc.), törekszik vmire, kér, 
követel, rátör, siet

pietas pietatis
tisztelet, kegyelet, vallásilag helyes 
magatartás

pius -a, -um

placeo -ere, placui, placitum
tetszik, jónak lát, jónak tűnik, vél, 
elhatároz

plebs plebis
poeta -ae

pono -ere, posui, positum
pons pontis
populus

-ae
porto -are, -avi, -atum
possum posse, potui képes, tud, bír, -hat/het
post praep +acc. után
postea
postquam, 
posteaquam

potentis hatalmas, erős, képes vmire
potestas -atis
praebeo -ere, -ui, -itum
praeda -ae
praedico -are, -avi, -atum
praedico -ere, -dixi, -dictum
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m
n érték, ár, díj, jutalom

először
első, kezdő, legkiválóbb
első

m vezető, elnök, császár
n kezdet, eredet, alap, alapelem

előbb, korábban
mielőtt

pro
-i n csodajel, jósjel
-i n csata, harc

3 elutazik, elindul, tovább megy
saját, övé, az ő tulajdona

-i n közmondás
provincia f tartomány

f
állami, hivatalos, nyilvános, közös

f

m
f harc, csata, vita, csatasor
1 harcol, küzd

szép, gyönyörű, derék
1 üt, ütöget, penget, kopogtat
1 tisztít, takarít, menteget

tiszta, derült, feddhetetlen, egyszerű
1 gondol, hisz, becsül, rendez
3 keres, kér, kutat, kérdez

milyen, miféle, melyik, amilyen, amelyik
mennyire, amennyire, amint, mint

Minél..., annál...
mikor, amikor
mennyi, mekkora, amennyi, amekkora
miért, amiért
mintegy, mintha
négy
és, mégpedig

3 panaszkodik, sérelmez, veszekedik

aki, amely, ami, amelyik, melyik, milyen
mert

egy bizonyos

praesum -esse, -fui jelen van, élén áll (dat.)
praetor -oris praetor, igazságügyi tisztviselő
pretium pretii
primum
primus -a, -um
princeps principis
princeps principis
principium principii
prius
priusquam

privatus -a, -um
vmitől megfosztott, magán, magános, 
mindennapi

praep. +abl. -ért, helyett
prodigium
proelium
proficiscor proficisci, profectus sum
proprius -a, -um
proverbium

-ae

prudentia -ae
előrelátás, bölcsesség, ismeret, tudás, 
okosság

publicus -a, -um

puella -ae
leánygyermek, puella alicuius: szeretője 
vkinek

puer pueri fiúgyermek, puer alicuius: szolgája vkinek
pugna -ae
pugno -are, -avi, -atum
pulcher pulchra, pulchrum
pulso -are, -avi, -atum
purgo -are, -avi, -atum
purus -a, -um
puto -are, -avi, -atum
quaero -ere, quaesivi, quaesitum
qualis quale
quam
Quam + 
felsőfok a lehető leg...bb
Quam..., tam
quando
quantus -a, -um
quare
quasi
quattuor
-que
queror queri, questus sum

qui quae, quod névm. Decl.
quia

quidam quaedam, quoddam névm. Decl.
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hogy ne (következményes kötőszó)
öt

ki, mi

valaki, valami

aki csak, ami csak
quo hová, ahová

amennyiben, mivel, mert
hogyan, ahogyan
mert, mivel
is

-i m sugár, pálcika, vessző

3
ritka, gyér, laza, szétszórt

f ész, értelem, számítás
3 befogad, elfogad, elfoglal, felvesz, vállal

egyenes, helyes, becsületes
3 visszaad, -állít, felidéz, kiad

visszamegy, -tér, visszajön

regina f királynő, királyné, úrnő
f vidék ,táj
1 uralkodik, parancsol

-i n királyság, uralom, kormányzás, ország
3 irányít, igazgat, uralkodik, vezérel
f

3 hátrahagy, életben hagy, átenged, elhagy
többi, maradék, hátrahagyott

4 feltalál, megtalál, szerez, észrevesz
f ismétlés
3 megismétel, visszamegy, követel
f pihenés, nyugalom

3
rei f ügy, dolog, birtok, jószág, vagyon

f
2 felel, válaszol, viszonoz

3
m király, uralkodó, vezető
2 nevet, mosolyog
1 kérdez, kér, kíván

Roma f Róma
római

Romulus -i m Romulus, Róma alapítója

quin
quinque

quis quid névm. Decl.

quisquam quidquam v. quicquam névm. Decl.

quisquis quidquid névm. Decl.

quod
quomodo
quoniam
quoque
radius

rapio rapere, rapui, raptum
magához ragad, felkap, elragad, 
összeszed, elrabol

rarus -a, -um
ratio -onis
recipio -ere, -cepi, -ceptum
rectus -a, -um
reddo reddere, reddidi, redditum
redeo redire, redii, reditum

refero referre, rettuli, relatum
visszahoz, -idéz, -vezet, válaszol, előad, 
hírül hoz, beszámol

-ae
regio -onis
regno -are, -avi,-atum
regnum
rego -ere, rexi, rectum
religio -onis vallás(osság), szertartás, eskü

relingquo -ere, reliqui, relictum
reliquus -a, -um
reperio -ire, repperi, repertum
repetitio -onis
repeto -ere, repetivi(ii), repetitum
requies -etis

requiro -ere, requisivi, requisitum
keres, kutat, újra felkeres, kérdez, 
nyomoz

res

res publica rei publicae
közügy, köztársaság, állam, 
államhatalom, államvagyon

respondeo -ere, -spondi, -sponsum

restituo -ere, -restitui, restitum
visszahelyez, helyére állít, újra felépít, 
rendbe hoz

rex regis
rideo -ere, risi, risum
rogo -are, -avi, -atum

-ae
Romanus -a, -um
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3 siet, rohan, özönlik, ledől, összeomlik
n mező, falu, szántóföld

mezei, falusi, vidéki
áldozatot bemutatni
szent, szentelt hely, elátkozott

m, f pap, papnő
n áldozat, áldozati szertartás, ünnep

-i n emberöltő, kor, idő, század
gyakran, sokszor

4 ugrik, ugrál, dobog
f üdv, jólét
1 köszönt, üdvözöl, tiszteleg
m vér, vérontás

sapiens bölcs
f bölcsesség

-ere, sapii 3 ízlel, észlel, bölcs, eszes
elég, eléggé

n bűn, gaztett, gonoszság, álnokság
f ismeret, tudás, szakértelem, tudomány
4
3 ír, megír, előad, rajzol

se magát (visszaható névmás)
1 vág, levág
3 eltávozik, félreáll, visszavonul

de, hanem
2 ül, ülésezik, tartózkodik

-is f ülőhely, szék, lakás, színhely, székhely
mindig, állandóan

m

m
agg, öreg, vén

f mondat, nézet, vélemény, ítélet, gondolat
4 érez, észrevesz, észlel, vél, gondol

hét
3 követ, kísér, utánajár, üldöz
4 szolgál, kedvében jár, alkalmazkodik
1 megőriz, megment

-i m szolga, rabszolga

magát (visszaható névmás)
hat
ha

sic így
n csillag(kép), égtáj

-i n jel, jegy, szobor, csillagzat

ruo ruere, rui, rutum
rus ruris
rusticus -a, -um
sacra facere
sacer sacra, sacrum
sacerdos sacerdotis
sacrum sacri
saeculum
saepe
salio -ire, salui
salus salutis
saluto -are, -avi, -atum
sanguis sanguinis

-entis
sapientia -ae
sapio
satis
scelus sceleris
scientia -ae
scio -ire, scivi(ii), scitum tud, ismer, ért vmihez
scribo -ere, scripsi, scriptum

névm. Decl.
seco -are, -ui, sectum
secedo -ere, secessi, secessum

secundus -a, -um
következő, második, másodrendű, 
kedvező

sed
sedeo -ere, sedi, sessum
sedes
semper

senator -oris
szenátor, a szenátus tagja, szenátori 
rangú ember

senatus -us
szenátus, az állam legfőbb tanácsadó 
szerve

senex senis

sententia -ae
sentio -ire, sensi, sensum
septem
sequor sequi, secutus sum
servio servire, sevivi(ii), servitum
servo -are, -avi, -atum
servus

sese névm. Decl.
sex
si

sidus sideris
signum
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-i n csönd, hallgatás, nyugalom
f erdő, vadon, fa, park

hasonló, egyenlő, éppolyan

simul
-i n képmás, kép, szobor, holtak árnya

1 színlel, utánoz, tettet, hasonlóvá tesz

3 enged, hagy, eltűr
akár... akár...

-tis f
m társ, részes, szövetséges
m nap, napvilág

ünnepi, ünnepélyes, szokásos
csak
egyedüli, egyetlen, magányos

f nőtestvér, nővér, húg
sors sortis f sors, sorsvetés, végzet

-i n tér, terjedelem, távolság, köz
species f külalak, megjelenés, kép, látszat, fajta

-i n látványosság
1 néz, szemlél
3 elutasít, megvet
1 remél
f remény, várakozás
m levegő, lélegzet, élet, lélek
1 lélegzik, él, lehel, fúj
3 odaállít, alapít, elrendel
1 áll, vesztegel, szilárdan áll
2 fáradozik, igyekszik, törekszik, tanul

n
ostoba, oktalan, együgyű

2 álmélkodik, bámul, mozdulatlan
2 rábeszél, meggyőz

-e édes, kedves, kellemes

van, létezik, történik
legfelső, teljes

3

gőgös, büszke, kimagasló
1 fölülmúl, legyőz, kiemelkedik

fennmarad, hátra van, életben marad
felső, égi

-i n könyörgés, halálbüntetés
3 felkel, feltámad, fölemelkedik

silentium
silva -ae
similis simile

egyszerre, egyszersmind, ugyanakkor, 
mihelyt

simulacrum
simulo -are, -avi, -atum
sine praep. +abl. nélkül
sino -ere, sivi, situm
sive... sive...

societas
közösség, részesség, szövetség, 
társaság

socius socii
sol soli
solemnis sollemne
solum
solus -a, -um
soror sororis

spatium
speciei

spectaculum
specto -are,-avi, -atum
sperno -ere, sprevi, spretum
spero -are, -avi, -atum
spes spei
spiritus -us
spiro -are, -avi, -atum
statuo -ere,statui, statutum
sto stare, steti, staturis
studeo -ere, studui

studium studii
törekvés, igyekezet, érdeklődés, vmivel 
való foglalkozás

stultus -a, -um
stupeo -ere, stupui
suadeo -ere, suasi, suasum
suavis
sub praep. +acc. alá, vminek a közelébe
sub praep. +abl. alatt, -kor, folyamán
sum esse, fui
summus -a, -um

sumo -ere, sumpsi, sumptum
kézbe vesz, fog felvesz, vásárol, 
elfogyaszt, elpusztít

super praep. +acc. fölé
super praep. +abl. fölött
superbus -a, -um
supero -are, -avi, -atum
supersum -esse, -fui
superus -a, -um
supplicium
surgo -ere, surrexi, surrectum
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saját, övé, magáé
2

hallgatag, szótlan, csendes, titkos
-e ilyen, olyan

annyira

Annyira..., amennyire, úgy..., ahogy...
mégis

3 érint, elér, bánt, sért
tantus akkora, annyi

-i m bika
3 befed, takar, beborít, elrejt
f föld, talaj, vidék

-i n fegyver, dárda, nyíl, támadófegyver
-i n templom, szentély

n idő, időszak, időpont, kellő idő
3
2 tart, fog, irányít, birtokol, úgy vél

terminus -i m határ, vég, határkő
terra f föld, vidék, ország

2 megijeszt, megrémít
harmadik

-is m
2

3

annyi

egész, teljes, minden, összes
3 átad, rábíz, hátrahagy, hagyományoz
3 húz, vonszol, elhurcol, zilál

átmegy, -hatol, elmúlik, eltölt
3 reszket, remeg, fél

három

1
-i m diadalmenet

te
2

akkor
akkor

f tömeg

1
turpis csúnya, csúfos, rút

biztonságos, biztos
tied, a te …
hol, mikor, ahol, amikor

suus -a, -um
taceo -ere, tacui, tacitum hallgat, elhallgat vmit, csendben van
tacitus -a, -um
talis
tam
Tam..., 
quam...
tamen
tango -ere, tetigi, tactum

-a, -um
taurus
tego -ere, texi, tectum
tellus telluris
telum
templum
tempus temporis
tendo -ere, tetendi, tentum feszít, törekszik, tart vhová
teneo -ere, tenui, tentum

-ae
terreo -ere, -ui
tertius -a, -um
Tiberis Tiberis folyó
timeo -ere, -ui fél (akitől: acc.)

tollo -ere, sustuli, sublatum
felemel, magasba emel, kiemel, 
megsemmisít

tot
ragozhatatl
an n

totus -a, -um
névmási 
declinatio

trado -ere, tradidi, traditum
traho -ere, traxi, tractum
trans praep. +acc. át, keresztül
transeo -ire, transii, transitum
tremo -ere, tremui
tres tria
tristis triste szomorú, vészthozó, gyászos, ártalmas

triumpho -are, -avi, -atum
diadalmenetet tart, ujjong, 
diadalmaskodik

triumphus
tu
tueor tueri, tuitus sum néz, figyel vmire, megvéd
tum
tunc
turba -ae

turbo -are, -avi, -atum
zavart okoz, megzavar, háborgat, 
megriaszt

turpe
tutus -a, -um
tuus -a, -um
ubi
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ultra
f árnyék, homály, holtak árnyai
f hullám

honnan, miből, ahonnan

egyik, egyik
f város, főváros (Róma)

m alkalmazás, használat, gyakorlat, szokás

melyik a kettő közül

3
f szőlő, szőlőfürt
f feleség, hitves
1 kóborol, kószál, bolyong, elterjed
2 erős, egészséges, érvényben van

erős, érvényes
különböző, váltakozó, tarka, sokszínű

m., f. jövendőmondó, jós, próféta, költő

vehemens határozott, tüzes, heves, kemény, szigorú
3

vagy, akár
mint, mintegy

4 jön, megy, érkezik, közeleg
-i m szél, vihar

f
verbum -i n szó, kifejezés, mondás, ige

f valóság, igazság, őszinteség
m vers, vonal, sor
3 fordít, forgat

igaz, igazi, valódi
tiétek, a ti …

1 tilt, akadályoz, gátol
régi, öreg, tapasztalt, hajdani

f út, országút
szomszédos, közeli

m győztes, győző
f győzelem, siker
2 lát, észrevesz, belát, megért
f virrasztás, ébrenlét

3
-i n bor, borozgatás

m férfi, férj

ullus -a, -um névm. Decl. valaki, valami, egy valamely ..., bármelyik
praep. +acc. -on/en/ön, túl, felül

umbra -ae
unda -ae
unde

unus -a, -um névm. Decl.
urbs urbis

usus -us

ut, uti
hogy, ahogy, mennyire, mint, amint, 
úgyhogy

uter utra, utrum névm. Decl.
utilis utile használható, alkalmas vmire

utor uti, usus sum használ veszi vminek, használ, alkalmaz
uva -ae
uxor uxoris
vagor vagari, vagatus sum
valeo -ere, valui, valiturus
validus -a, -um
varius -a, -um
vates vatis

vehementis
veho -ere, vexi, vectum húz, visz, szállít, hord; pass.: utazik
vel
velut
venio -ire, veni, ventum
ventus
Venus -eris Venus, a szerelem istennője

veritas veritatis
versus -us
verto -ere, verti, versum
verus -a, -um
vester vestra, vestrum
veto -are, vetui, vetitum
vetus veteris
via -ae
vicinus -a, -um
victor victoris
victoria -ae
video -ere, vidi, visum
vigilia -ae

vinco -ere, vici, victum
győz, nyer legyőz, meggyőz, uralkodik 
vkin

vinum
vir viri
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zöld, zöldellő, viruló, friss erőben levő
f szűz, hajadon, lány, fiatal nő

virtus f
f erő, erőszak, támadás

vita f élet, életmód
vivo 3

alig
1 kiált, hív, szólít, nevez

akar, óhajt
1 repül, siet, rohan
f akarat
f gyönyörűség
3 görget, forgat, teker

ti
-i n fogadalom, kívánság, fogadalmi ajándék

f hangzás, hang
n tömeg, sokaság, köznép, csőcselék
1 megsebesít, megsért, bánt, bosszant
m arc, ábrázat, tekintet, kép, alak

virens virentis
virgo virginis

virtutis
férfiasság, erő, vitézség, erény, 
erkölcsösség

vis
-ae
-ere, vixi, victurus él, életben van, vmiből él

vix
voco -are, -avi, -atum
volo velle, volui
volo -are, -avi, -atum
voluntas -atis
voluptas -atis
volvo -ere, volvi, volutum
vos
votum
vox vocis
vulgus vulgi
vulnero -are, -avi, -atum
vultus -us
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