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Hic et nunc. Itt és most
Ecce homo! (Jn 19,5) Íme, az ember
Cogito,ergo sum Gondolkodom, tehát
vagyok
Dum spiro, spero. Amíg élek, remélek
Errare humanum est. Tévedni emberi
dolog.
Festina lente! Lassan siess!
Divide et impera. Oszd meg és uralkodj.
(Róma terjeszkedési taktikája)
Do ut des. Adok, hogy adj.
Carpe diem! Ragadd meg a napot!
Cave canem! Óvakodj a kutyától!
Ars longa, vita brevis. A m4vészet hosszú,
az élet rövid.
Hodie mihi, cras tibi. Ma nekem, holnap
neked.
Fama volat. A hír szárnyal
Vox populi, vox dei. A nép hangja, isten
hangja.
Historia est magistra vitae. A történelem
az élet tanítómestere
Non scholae, sed vitae discimus. Nem az
iskolának, hanem az életnek tanulunk.
Cum Deo pro patria et libertate. Istennel a
hazáért és a szabadságért! (jelmondat
Rákóczi zászlóján)
Sunt lacrimae rerum. A dogoknak (is)
vannak könnyei.
Aquila non captat muscas. A sas nem fog
legyeket.
Summa summarum Összegek összege
(Összegezve, mindent egybevetve)
Aurora Musis amica. A hajnal a Múzsák
barátja.
Gratiis. Köszönetért. (Ingyen)
Veritas vincit. Az igazság gy=z.
Lupus lupum cognoscit. Farkas a farkast
megismeri.
Agnus Dei Isten báránya.
Deo Optimo Maximo. A legjobb és
legnagyobb Istennek.
Habent sua fata libelli. A könyveknek is
megvan a maguk sorsa
Verba volant, scripta manent. A szavak
elszállnak, az írások (meg)maradnak.
Intra muros A falakon belül.
Iustitia est regnorum fundamentum. Az
igazság a birodalmak alapja.
Vae victis! Jajj a legy=zötteknek!
Ex libris… ….könyveib=l.
Fur furem cognoscit. Tolvaj a tolvajt
megismeri.
Homo homini lupus. Ember embernek
farkasa.
O tempora, o mores! Ó id=k, ó erkölcsök!
Septem artes liberales A hét szabad
m4vészet
Tu es Petrus… Te Péter vagy…
Omnia vincit amor et nos cedamus amori.
A szerelem mindent legy=z; engedjünk hát a
szerelemnek.
Rex vinorum, vinum regum A borok
királya, a királyok bora.
Gloria in excelsis Deo et in terra pax
hominibus bonae voluntatis Dics=ség a
magasságban Istennek és a földön békesség
a jóakaratú embereknek.
E pluribus unum. Több=l egy (Az USA
címerének felirata).
Veni, vidi, vici. Jöttem, láttam, gy=ztem.
Urbi et orbi. A városnak (=Rómának) és a
világnak
Sapere aude! Merj bölcs lenni!
Roma aeterna est. Róma örök
Nota bene! Jól jegyezd meg!
Nosce te ipsum. Ismerd meg önmagad!
Nomen est omen. A név el=jel.
Nihil nimis Semmit se túlságosan!
Mors certa, hora incerta. A halál biztos, az
órája bizonytalan.
Bis dat, qui cito dat. Kétszer ad, ki gyorsan
ad.

52. Alea iacta est! A kocka el van vetve.
53. Dies diem docet. kb. Egyik nap tanítja a
másikat. (id= kell a tapasztalatszerzéshez)
54. Fortes fortuna adiuvat. A bátrakat segíti a
szerencse.
55. Hannibal ante portas. Hannibal a kapuk
el=tt.
56. Liber librorum A könyvek könyve
(=Biblia)
57. Lupus in fabula. Farkas a mesében
58. Labor omnia vincit. A munka mindent
legy=z.
59. Manus manum lavat. Kéz kezet mos.
60. In hoc signo vinces. E jelben gy=zni fogsz.
61. In vino veritas. Borban az igazság.
62. Inter folia fructus. Levelek közt a
gyümölcs.
63. Ipsa scientia potestas est. A tudás maga
hatalom.
64. Omnia mecum porto. Mindent
magammal hordozok. (=A bels=
tulajdonságaim érnek a legtöbbet)
65. Pecunia non olet. A pénznek nincs szaga.
66. Post nubila Phoebus. Felh=k után Phoebus
(Phoebus isten jelképe a Nap)
67. Primus inter pares. Els= az egyenl=k közt.
68. Quo vadis, Domine? Hova mész, Uram?
69. Si vis amari, ama! Ha azt akarod, hogy
szeressenek, szeress!
70. Sine ira et studio. Harag és részrehajlás
nélkül. (Írói elv)
71. Sors bona, nihil aliud. Jó szerencsét,
semmi mást.
72. Sic transit gloria mundi. Így veszik el a
világ dics=sége
73. Quot homines, tot sententiae. Ahány
ember, annyi vélemény.
74. Qui tacet, consentit. Aki hallgat, egyetért.
75. Quidquid discis, tibi discis. Bármit tanulsz,
magadnak tanulod.
76. Repetitio est mater studiorum. Ismétlés a
tudás anyja.
77. Navigare necesse est. Hajózni szükséges.
78. Docendo discimus.Tanítva tanulunk.
79. Ad Kalendas Graecas. Soha napján. (A
görögök Kalendae-ján)
80. Bonis nocet, qui malis parcit. A jóknak árt
az, aki a gonoszoknak enged.
81. A capite foetet piscis. Fejét=l b4zlik a hal.
82. Ab ovo usque ad mala. A tojástól az
almáig (=az elejét=l a végéig)
83. Et tu, mi fili, Brute?! Te is, fiam, Brutus?!
84. Nemo est propheta in patria sua. Senki
sem próféta a saját hazájában.
85. Oculum pro oculo, dentem pro dente.
Szemet szemért, fogat fogért.
86. Quod dixi, dixi; quod scripsi, scripsi. (Jn
19.22) Amit mondtam, megmondtam; amit
írtam, megírtam (Pilátus szavai)
87. Quod licet Iovi, non licet bovi. Amit
szabad Iuppiternek, nem szabad az ökörnek.
88. Sero venientibus ossa. A kés=n jöv=knek
(csak) a csontok (maradnak.)
89. Verba movent, exempla trahunt. A szavak
megindítanak, a példák vonzanak.
90. Vox clamantis in deserto. A pusztában
kiáltó szava. (t.i. Keresztel= Szt. János)
91. Sursum corda. Fölfelé a szíveket
(=emeljük föl szívünket)
92. Sit tibi terra levis! Legyen neked könny4 a
föld! (sírfelirat)
93. Sic itur ad astra. Így jutunk el a
csillagokhoz.
94. Hoc est corpus meum. Ez az én testem. (az
átváltoztatás szavai a misében)
95. Ex fructu arbor cognoscitur.
Gyümölcsér=l ismerik meg a fát.
96. De mortuis nihil nisi bene. A holtakról jót
vagy semmit.
97. Audiatur et altera pars. Hallgattassék meg
a másik oldal is.
98. Bene qui latuit bene vixit. Aki jól
rejt=zködik, jól él.

99. Horas non numero nisi serenas. Csak a
der4 óráit számolom. (Napóra felirat)
100. Mens alitur artem discendo. A m4vészet
tanulása táplálja az elmét.
101. Mens sana in corpore sano. Ép testben ép
lélek.
102. Mea culpa, mea culpa, mea maxima
culpa. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy
vétkem.
103. Si tacuisses, philosophus mansisses. Ha
hallgattál volna, bölcs maradtál volna.
104. Si Deus pro nobis, quis contra nos? (Róm.
8,31) Ha Isten velünk, ki ellenünk?
105. De profundis clamavi ad te, Domine! A
mélységb=l kiáltottam, Uram, hozzád!
106. Dulce et decorum est pro patria mori.
Édes és dics= dolog a hazáért meghalni.
107. Exegi monumentum aere perennius.
Bevégeztem ércnél maradandóbb
munkámat.
108. Ibi semper est victoria, ubi concordia est.
Mindig ott a gy=zelem, ahol az egyetértés.
109. Idem est beate vivere et secundum
naturam. Ugyanaz boldogan élni és a
természet szerint (élni).
110. Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum A
názáreti Jézus, a zsidók királya (felirat a
keresztfán)
111. Tempora mutantur, nos et mutamur in
illis. Az id=k változnak és mi is változunk
bennük.
112. Qui non est contra nos, nobiscum est. Aki
nincs ellenünk, velünk van.
113. Sum ego, quod tu eris; quod tu es ante
fui. Az vagyok, ami te leszel; azel=tt az
voltam, ami te vagy. (sírfelirat)
114. Margaritas ante porcos iacere. (Mt. 7.6) A
gyöngyöket a disznók elé vetni.
115. Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe
cadendo. A vízcsepp kivájja a követ nem
er=vel, hanem azzal, hogy gyakran hull.
116. Dimidium facti qui coepit habet.
(Horatius) A tett felét birtokolja az, aki
nekikezd.
117. Ave Caesar, morituri te salutant.
Üdvözlégy Caesar, a halálba készül=k
köszöntenek téged!
118. Mors quid sit, rogitas; si scirem, mortuus
essem. Kérded, mi a halál; ha tudnám, már
halott lennék.
119. Quod sibi fieri non vis, alteri ne feceris.
Amit nem akarsz, hogy neked tegyenek, te
se tedd másnak.
120. Ne furtum facias. Ne lopj!
121. Periculum in mora. A késlekedésben
veszedelem lakozik.
122. Medicus curat, natura sanat. Az orvos
kezel, a természet gyógyít.
123. Ira furor brevis est. A harag rövid ideig
tartó =rület.
124. Inter arma silent Musae. Fegyverek közt
hallgatnak a Múzsák.
125. Fortuna caeca est A szerencse vak.
126. Ex oriente lux, ex occidente lex. Keletr=l a
fény, északról a törvény.
127. Fide, sed cui vide.- Bízz, de nézd meg,
hogy kiben.
128. Amicus verus est rara avis. Az igaz barát
ritka madár
129. Bona causa triumphat. A jó ügy
gy=zedelmeskedik.
130. Consuetudinis magna vis est. A szokásnak
nagy ereje van.
131. Usus est magister optimus. A gyakorlat a
legjobb tanító.
132. Natura non facit saltus A természet nem
csinál ugrásokat (lépésr=l lépésre fejl=dik)
133. per varios casus… változatos (bal)
eseteken keresztül
134. Rem acu tetigisti T4heggyel érintetted a
dolgot (Fején találtad a szöget)

135. Amicus certus in re incerta cernitur. A
biztos barátot a bizonytalan id=kben látjuk
meg.
136. res secundae - res adversae kedvez=
dolgok - kedvez=tlen dolgok (jó sors balsors)
137. Experientia est rerum magistra
Tapasztalat a dolgok mestere
138. Est modus in rebus Van mérték a
dolgokban
139. Ubi tu Gaius, ego Gaia Ahol te Gaius
vagy, ott én Gaia (a menyasszony esküv=i
formulája)
140. Memini tui, memento mei. Emlékezem
rád, emlékezz rám.
141. Medice, cura te ipsum! (Lk. 4.23) Orvos,
gyógyítsd meg magad!
142. De me, sine me Rólam, nélkülem
(döntenek)
143. Nec possum tecum vivere, nec sine te Nem
tudok veled élni, sem nélküled
144. Nemo nostrum senki közülünk
145. Non nobis nati sumus Nem magunknak
születtünk
146. Imperare sibi maximum imperium est.
Magunknak parancsolni a legnagyobb
hatalom.
147. Ora et labora! Imádkozzál és dolgozzál!
148. Hic Rhodus, hic salta! Itt van Rhodus, itt
ugorj!
149. Da pacem, Domine! Adj békét, Uram!
150. Aut disce, aut discede! Vagy tanulj, vagy
távozz!
151. Tolle, lege! Vedd és olvasd!
152. Venite, adoremus Dominum! Jöjjetek,
imádjuk az Urat!
153. Valete et plaudite! Ég veletek (és)
tapsoljatok!
154. Haec non reditura est dies. Ez a nap nem
fog visszatérni.
155. Hoc erat in votis. Ez volt a kívánságom
156. Plus habet hic vitae, plus habet ille viae.
Ennek az élete több, annak az útja több.
157. Tu reger(e) imperio populos, Romane,
memento, hae tib(i) erunt artes Te, római
emlékezz: ez lesz a te hivatásod: a népeket
hatalommal kormányozni!
158. Gaudeamus igitur, iuvenes, dum sumus!
Örvendezzünk tehát, ifjak, míg vagyunk!
159. Sit venia verbo! Legyen bocsánat a szóért!
160. Absit omen! Legyen távol a rossz el=jel!
161. Vivamus, mea Lesbia, atque amemus!
Éljünk, Lesbiám, és szeressünk!
162. Bella gerant alii, tu felix Austria, nube!
Mások viseljenek háborúkat, te, boldog
Ausztria, házasodjál!
163. Amarem arare, sex boves agere, si rosa
veniret aratrum tenere Szeretnék szántani,
hat ökröt hajtani, ha a rózsám jönne az ekét
tartani
164. Citius, altius, fortius! Gyorsabban,
magassabra, er=sebben! (Az olimpiai
játékok jelmondata)
165. Si rota defuerit, tu pede carpe iter. Ha
hiányzik a kereked, gyalog tedd az utat.
166. Qui quaerit, reperit. Aki keres, talál.
167. Speremus, quae volumus, sed quae
acciderint, feramus! Reméljük, amiket
akarunk, de amik megtörténtek, viseljük el!
168. Haec habeo, quae edi. Azokat bírom, amit
megettem. (Az az enyém, amit megettem)
169. Cuius regio, eius religio Akié a föld, azé a
vallás
170. Cui prodest? Kinek használ?
171. Qualis pater, talis filius. Amilyen az apa,
olyan a fia.
172. Eligas, quem diligas. Válaszd ki, akit
szeretsz! (Válaszd ki, kit szeress!)
173. Nescis, quid vesper serus vehat. Nem
tudod, mit hoz a kés= este.
174. Volens, nolens Akarva, nem akarva
(akarva-akaratlan)

175. Inter duos litigantes tertius gaudet. Két
veszeked= közt a harmadik nevet.
176. Volentem fata ducunt, nolentem trahunt.
"Az akarót a sors vezeti, a nem akarót
vonszolja" (Aki akarja, azt vezeti a sors, a
vonakodót vonszolja)
177. Nil agenti dies longus est. A
semmittev=nek hosszú a nap.
178. Nullus dies longus est agenti. Egy nap sem
hosszú a tevékeny embernek.
179. Bella matribus detestata az anyák által
elátkozott háborúk
180. Melior tutiorque est certa pax, quam
sperata victoria. Jobb és biztonságosabb a
biztos béke, mint a remélt gy=zelem.
181. Laudator temporis acti Az eltelt id=k
dicsér=je
182. Vox emissa volat, littera scripta manet. A
kiejtett szó elszáll, az írott bet4 megmarad.
183. Viribus unitis Egyesült er=vel
184. Hic porci cocti ambulant. Itt f=tt (sült)
malacok sétálnak. (b=ség van)
185. Epistula non erubescit. A levél nem pirul
el.
186. Faber est suae quisque fortunae. Ki-ki a
maga szerencséjének kovácsa.
187. Fas est et ab hoste doceri. Szabad az
ellenségt=l is tanulni.
188. Absque pugna non est victoria. Harc
nélkül nincs gy=zelem.
189. Inter arma silent leges. Fegyverek közt
hallgatnak a törvények.
190. Maiori cede, minori parce. A nagyobbnak
engedj, a kisebbnek kegyelmezz.
191. Male parta male dilabuntur. A rosszul
szerzett dolgok rosszul vesznek el.
192. In magnis et voluisse sat. Nagy dolgokban
az akarat is elég.
193. Ex ungue leonem. Körmér=l az oroszlánt.
194. De gustibus non est disputandum. Ízlésr=l
nem szabad vitatkozni.
195. Nihil sub sole novum. Nincs új a nap alatt.
196. Mendacem memorem esse oportet. Kell,
hogy a hazug embernek jó
emlékez=tehetsége legyen.
197. Non omne quod nitet aurum est. Nem
mind arany, ami fénylik.
198. Pleraque faciliora sunt dictu, quam
factu.- A legtöbb dolgot könnyebb
mondani, mint megtenni.
199. Panem et circenses! Kenyeret és cirkuszi
játékokat!
200. Tertium non datur. Harmadik (lehet=ség)
nem adatik.
201. De te fabula narratur. Rólad szól a mese
202. Tua res agitur. "A te ügyed tárgyaltatik."
(Rólad van szó)
203. nisi fallor hacsak nem csalódom
204. Amicus verus pecunia non parabitur.
Igaz barátot pénzzel nem lehet szerezni
("nem fog szereztetni")
205. Ut salutas, ita salutaberis. Amilyen az
adjonisten, olyan a fogadjisten.
206. Non solum bonus videaris, sed sis. Ne
csak küls=leg, hanem bels=leg is légy jó.
207. Omnes eodem cogimur. Mindannyian
ugyanoda kényszerülünk.
208. Poeta non fit, sed nascitur. Költ=vé nem
válik senki; annak születni kell.
209. Occasio aegre affertur, facile amittitur.Az alkalom nehezen kínálkozik, könnyen
elmúlik.
210. Mors omnibus morbis medetur. A halál
minden betegséget meggyógyít.
211. Mundus vult decipi, ergo decipiatur. A
világ azt akarja, hogy becsapják; csapjuk hát
be.
212. Nemo regere potest, nisi qui et regi. Senki
sem tud uralkodni, aki maga nem alattvaló.
213. Mel in ore, fel in corde. Méz a szájában,
epe (=harag) a szívében.
214. Parva domus, magna quies. Kicsi ház,
nagy nyugalom.

215. Perfer et obdura! Vidd véghez és tarts ki!
216. Vulnerant omnes,ultima necat. Mindegyik
megsebez, az utolsó megöl. (Napóra felirat)
217. Plenus venter non studet libenter. A teli
has nem szívesen tanul.
218. Otia dant vitia- A nyugalom b4nre vezet.
(=b4nöket ad)
219. Noli turbare circulos meos! Ne zavard
köreimet!
220. Necessitatis non habet legem. A
szükségnek nincs törvénye. (= Szükség
törvényt bont)
221. Naturam expellas furca, tamen usque
recurret. Vasvillával 4zöd a természetet,
mégis mindig visszatér.
222. Nemo sine vitio est. Senki sincs b4n nélkül.
223. Oderint, dum metuant. Gy4löljenek, amíg
félnek (t=lem).
224. Qui dedit beneficium: taceat; narret, qui
accepit. Aki jótettet hajtott végre,
hallgasson; beszéljen, akivel tették. (tk. aki
fogadta) Aki alszik, nem vétkezik.
225. Qui dormit, non peccat Aki alszik, nem
vétkezik.
226. Quidquid agis, prudenter agas et respice
finem. Bármit teszel, okosan tedd és vedd
figyelembe a végét.
227. Satis eloquentiae, sapientiae parum.
Elegend= ékesszólás, kevés bölcsesség.
228. Scio me nihil nescire. Azt tudom, hogy
semmit sem tudok. (Socrates alapelve)
229. Honor est praemium virtutis. A
megtiszteltetés az erény jutalma.
230. Qui habet tempus, habet vitam. Akinek
ideje van, élete van.
231. Adventus Domini Az Úr eljövetele
232. Annuntiatio Híradás
233. Ascensio Domini Az Úr mennybemenete
234. Assumptio Sz4z Mária mennybevétele
235. Nativitas Domini Az Úr születése
236. Epiphania Domini Az Úr megjelenése
237. Festum Ominium Sacrorum
Mindenszentek ünnepe
238. Commemoratio Omnium Fidelium
Defunctorum Megemlékezés minden hív=
megholtról
239. Festum Sanctissimae Trinitatis
Szentháromság vasárnapja
240. Patrona Hungariae Sz4z Mária
Magyarország f=patrónája
241. Pascha Dominica Resurrectionis Húsvét,
Krisztus feltámadásának az ünnepe
242. Pentecoste Pünkösd
243. Praesentatio Domini Az Úr bemutatása a
templomban
244. Quadragesima Negyven napos id=
(Nagyb=jt)
245. Dies cinerum Hamu napja
246. Dominica Palmarum Virágvasárnap
247. Memento homo, quia pulvis es, et in
pulverem reverteris! Emlékezz, ember,
hogy porból vagy és porrá leszel!
248. Sollemnitas sanctissimi Corporis et
Sanguinis Christi Krisztus szent Testének
és Vérének ünnepe
249. Transfiguratio Domini Az Úr
szineváltozása
250. Visitatio Sz4z Mária látogatása Erzsébetnél
251. Talis grex, qualis rex.- Olyan a tömeg,
amilyen a király
252. Una hora vestrum ultima mea est. Egyik
közületek az én utolsó órám. (napóra felirat)
253. Ut sementem feceris, ita metes. Amint
vetsz, úgy aratsz.
254. Maximum remedium irae mora est. A
harag legjobb orvossága az id=.

