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Aenigmata Latina maiores 

Fordítsd magyarra az alábbi szöveget! Minden segédeszköz használata megengedett: 

nyomtatott vagy online szótár, nyelvkönyv, nyelvtankönyv, kézikönyvek, internet. 

Historiarum scriptor Graecus sic explicat, unde ars scribendi orta sit1: „Phoenices, quos 

fama est cum Cadmo advenisse et hanc regionem2 incoluisse, cum3 alias multas doctrinas 
in Graeciam introduxerunt, tum vero litteras, quae apud Graecos, ut mihi videtur, antea 

non fuerant. Primum vero eas ipsas4 docuerunt, quibus5 omnes Phoenices utuntur. 

Progressu deinde temporis una cum sono6 mutatae sunt etiam formae litterarum. Iones, 

qui eo tempore eorum locorum7 accolae erant, litteras a Phoenicibus acceperant et illis 

paulum mutatis usi sunt. Ideo eas, cum8 a Phoenicibus illatae essent, iustum videbatur eis9 

litteras Phoenices appellari. Libros10 etiam dudum11 pelles vocant Iones, quia penuria12 

librorum pellibus caprinis ovilibusque utuntur. Adhuc quoque, ad meam usque 

memoriam13 multi barbarorum talibus in pellibus scribunt. Quin14 ipse vidi apud Thebas 

in Ismenii Apollinis templo litteras cadmeas15 tripodibus quibusdam incisas16, quorum 

unus habet hoc epigramma: ’Obtulit17 Amphitryo spoliis18 me Teleboorum.’ ” 

1 unde … orta sit ’honnan eredt’ (orior 4 ortus sum) 
2 hanc regionem ’ezt a területet’ (vagyis Hellászt) 
3 cum … tum ’amint…, úgy különösen… / ’nemcsak …., hanem főképp’ 
4 eas ipsas ’ponotosan ugyanazokat’ 
5 quibus ablativus (utor 3 usus sum vonzata)  
6 una cum sono ’a kiejtéssel együtt’ 
7 eorum locorum ’annak a környéknek’, ti. Föníciának 
8 cum ’mivel’ 
9 eis ’nekik’ (az iónoknak) 
10 libros liber, libri m. ’tekercs’, ’fakéreg’, ’papirusz’ 
11 dudum ’régóta’ 
12 penuria ablativus! 
13 ad meam usque memoriam ’az én időmig’ / ’a mi korunkban is’ / ’napjainkban is’ 
14 quin ’sőt’ / ’még … is’ 
15 cadmeas „kadmoszi” 
16 incisas → incīdo 3 incīdi incīsum ’bemetsz’ / ’belevés’, amibe: dativus 
17 obtulit (→ offero 3 obtuli oblatum) ’felajánlotta’ (Apollónnak ajándékul) 
18 spoliis Teleboorum ’a télebooszoktól szerzett zsákmányból’ (télebooszok: egy törzs neve) 

Feladatok 

1. Ki lehet a szöveg görög szerzője? 

………………………………………………………………………… 

2. A szövegben említett föníciai hős, Kadmosz másról is híres. Említs egy mondatban 

vagy címszerűen egy mitikus történetet vagy eseményt, amelyik a nevéhez fűződik! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

(lapozz!) 



3. A következő oldalon három felirat fényképét látod. Melyik felirat áll föníciai betűkből? 

Írd ide a betűjelét: ……………………….. 
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