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II. Kölcsönös és disiunctiv névmások

1.	Oly nagy okai vannak számomra a Q. Hippiusszal való barátságnak, hogy semmi nem lehet jobban összekapcsolva, mint mi egymással. 
2.	Ekkor a mieink, biztatván egymást, hogy ne engedjenek meg ekkora gyalázatot, mindannyian kiugrottak a hajóból. 
3.	A Cicero-fiúk szeretik egymást, tanulnak, gyakorolnak; de az egyik zablára szorul, a másik sarkantyúra. 
4.	Miután úgy esett, hogy váratlanul megláttuk egymást, azonnal felpattant. 
5.	Miután ezalatt viszály támadt Achillas és Arsinoé között, jóllehet mindkettő a másik vesztére tört, Arsinoé lépett hamarabb egy eunuch révén, és megölette Achillast. 
6.	Ugyanígy ítélek Aristotelésről és Isokratésről, akik közül mindkettő a maga tudományában gyönyörködve megvetette a másikat. 
7.	Ezután, amikor már egymás segítségére voltak (a katonák), és nem féltek, hogy az ellenség hátulról bekeríti őket, kezdtek merészebben ellenállni és bátrabban harcolni. 
8.	Nem habozom azt mondani, hogy minden bölcs mindig boldog, de mégis lehetséges, hogy egyik a másiknál boldogabb. 
9.	A két fél, miután jócskán meggyengítették egymást, fegyverszünet révén egyezményt kötött. 
10.	Ezután ez a két nép egymásban bizakodva a szomszédait fegyverrel vagy megfélemlítéssel a maga uralma alá hajtotta. 
11.	Először egyik (sereg) se látta a másikat. 
12.	A szerencse úgy forgatta meg mindkettőjüket a versengésben és küzdelemben, hogy egyik a másiknak ellensége létére segítségére és megmenekülésére volt, és nem lehetett eldönteni, melyik tűnik a másiknál előbbrevalónak vitézségben. 
13.	A mezei munkával foglalatoskodó L. Quinctiust a követek – miután kölcsönösen üdvözölték egymást – megkérték, hogy togában hallgassa meg a senatus üzenetét. 
14.	Ennek a gyökerei ugyanis egymásba fonódnak, és ha kitépik őket, újranőnek. 
15.	Az, hogy ócsárolták egymást, nem mint szónokoknak hibájuk, hanem mint embereknek.  
16.	Caesar, mihelyt látta, hogy a XII. legio sűrűn álló katonái egymást akadályozzák a harcban, előrement az első csatasorba. 
17.	Igyekeznek áttörni, és egymást buzdítják, hogy ezt a nagy szerencsét ne engedjék ki a kezükből. 
18.	Mindegyikük más-más okra hivatkozva kérte, hogy az ő jóváhagyásával távozhasson. 


III. Mutató névmások

1.	Volt egy nagy síkság, és azon egy elég nagy földhalom. 
2.	Archagathos talált pár olyan embert, akik hajlandók voltak (pénzt) elfogadni, azoknak adott. 
3.	A fent említett Pisót azonban a provinciájában hispán lovasok, akiket a hadseregben vezetett, útközben megölték. 
4.	A kést, amelyet a ruhája alatt tartott elrejtve, a szívébe döfi. 
5.	Numa az új várost, amelyet erővel és fegyverrel alapítottak, joggal, törvényekkel és erkölcsökkel készül újraalapítani. 
6.	Hogy Sextus Naevius népszerűsége kárára lesz P. Quinctiusnak, hát attól aztán eléggé kezdek félni. 
7.	De a városi csőcselék, az aztán számos okból hanyatt-homlok hajlott (a forradalomra). 
8.	Az aztán a nagy gyönyörűség, C. Sallustius, ha valaki a szavainak megfelelő és hozzájuk illő életet él. 
9.	Nemde Aristeidést abból az okból űzték el a hazájából, hogy “mértéken felül igazságos”? 
10.	A katonák olyan gyorsan és olyan lendülettel haladtak, jóllehet csak a fejük állt ki a vízből, hogy az ellenség nem tudta feltartóztatni a legiók és a lovasok rohamát. 
11.	Én ugyanis olyan vagyok, hogy soha semmit nem tettem inkább magamért, mint a polgártársaimért. 
12.	Mutatkozz annak, akinek zsenge korodtól kezdve megismertelek. 
13.	Ha van bárki olyan, aki a peres ügyekben világosan szokta látni, miről van szó, az biztosan te vagy. 
14.	Amit tehát fiatalok – ráadásul nemcsak tanulatlan, hanem egyenesen paraszt fiatalok – megvetnek, attól tanult öregek meg fognak ijedni? 
15.	Nagy vállalkozás hajóra szállni, főleg júliusban. 
16.	Caesar a Temze folyóhoz vezette a sereget; ezen a folyón mindössze egy helyen lehet gyalog átkelni, ott is nehezen. 
17.	Volt őbenne rengeteg műveltség, ráadásul nem hétköznapi, hanem valami bensőbb és rejtett. 
18.	Azt akarod, hogy igen tekintélyes férfiak is belekeveredjenek a te és Gabinius bűnébe, ráadásul nem is leplezed.
19.	L. Domitius mesterségbeli tudás nélkül szónokolt ugyan, de mégis latinosan és nagy szabadsággal. 
20.	Az a másik érvelés és beszéd azonban hasznosabb ugyan, de ritkán ér célt. 
21.	Játékkal és tréfával, azzal ugyan szabad élni, de akkor, amikor a súlyos és komoly dolgokkal már végeztünk. 
22.	A harcikocsikról folytatott harc jellege a következő. 
23.	Most már azt hagyjad, és erre felelj, amit kérdezek. 
24.	Ezek a te sebeid mentettek meg engem, az apádat? 
25.	Tudd meg, h. soha semmi nem volt annyira gyalázatos, annyira ocsmány, mint ez a helyzet, amely most van. 
26.	Ismert ugyanis Catónak ez a mondása: egyeseknek jobb szolgálatot tesznek ádáz ellenségeik, mint kedvesnek látszó barátaik; az előbbiek gyakran mondanak igazat, az utóbbiak soha. 
27.	De annyival jobb helyzetben van az öreg, mint a fiatal, hogy amit az remél, ez már elérte: az sokáig akar élni, ez sokáig élt. 
28.	Jobb és biztonságosabb a biztos béke, mint a remélt győzelem; emez a te, az az istenek kezében van. 
29.	De ezek régi dolgok; az viszont új, hogy Caesart az én tanácsomra ölték meg. 
30.	Ezek azonban jelentéktelenebb dolgok; azok viszont súlyosak és nagyok, hogy az én távozásomat mintegy megróni és már-már vádolni akartad. 
31.	Nosza hát, kedves apám, helyezkedj a nyakamba: magam veszlek a vállamra, és nem esik majd nehezemre ez a fáradság. 
32.	Hányszor csavarták már ki azt a sicát a kezedből! 
33.	De mégis, Tityrus, oszd meg velünk, kiféle az az isten. 
34.	Eljön még Turnusnak az idő, amikor meggyűlöli majd azt a zsákmányt, de még a napot is. 
35.	Ez meg, ez a megtestesült ostobaság, se lát, se hall. 
36.	Hogyha az a híres sidóni Antipatros ontani szokta magából a rögtönzött hexametereket, mennyivel könnyebben utol fogjuk ezt érni prózában! 
37.	Királyságából Mithridatés úgy menekült el, ahogy állítólag az a bizonyos Médeia menekült el, szintén Pontosból. 
38.	Hiszen aranyos volt, és úrnőjét úgy ismerte, mint leány az anyját. 
39.	Úgy illő azonban, hogy az ember először maga legyen derék férfi, aztán keressen másikat, magához hasonlót. 
40.	Nem azt kérdezte, hol élhetne ő maga biztonságban, hanem hogy honnan tudná megvédeni a polgártársait. 
41.	Így viszi a hajót röptében a puszta lendület. 
42.	Cato L. Marcius és M’. Manilius consulok alatt halt meg, pontosan 86 évvel az én consulságom előtt. 
43.	Négyszer állt meg pont a kapu küszöbén, és négyszer csörrentek meg a méhében a fegyverek. 
44.	Tudjátok meg ezt ezektől, akik a mészárlás kellős közepéből menekültek el. 
45.	Még maga Palinurus is azt mondja, hogy nem tudja az égen a nappalt és az éjszakát megkülönböztetni, és nem emlékszik az útra a habok közepén. 
46.	A gondok még a halálban sem hagyják el őket. 
47.	Sokan még magát az erényt is megvetik. 
48.	Éppen most nem tudok meglenni nélküled. 
49.	Termett már Latiumnak egy másik Achilleus, szintén egy istennő sarja. 
50.	Miután győzött, a volscusoktól az aequusok területére ment, akik szintén háborúra készültek. 
51.	Turnus fegyverbe szólítja a férfiakat, maga is fegyverbe öltözötten. 
52.	Akarsz-e tehát, Damoklés, ha már egyszer tetszik neked ez az életmód, magad is belekóstolni? 
53.	Mihelyt tehát elhatározta, hogy meghal, pontosan kiterveli magában az időpontot és a módszert. 
54.	Thébaiban Héraklés templomában a retesszel bezárt ajtók hirtelen maguktól kinyíltak. 
55.	Szemmel látható ugyanis, hogy semmiféle művészet nem marad meg önmagán belül, hanem más a művészet önmagában véve, más, ami a művészetnek célul van kitűzve. 
56.	Szükségszerű, hogy ha valaki saját magának ellensége, az rossznak gondolja, ami jó, és fordítva, jónak, ami rossz. 
57.	Pompeius egy katonája megölte a saját testvérét, majd megtudván, mit tett, saját magát. 
58.	Temiattad gyűlölnek Líbia népei, ugyancsak temiattad veszett oda a tisztességem és korábbi hírnevem. 
59.	Szerény volt ugyanis, okos, tekintélyes, egyszersmind mértéktartó, szelíd és csodálatosan türelmes. 
60.	Olyan eledellel szokott élni, ami nagyon finom is és egyszersmind nagyon könnyen emészthető. 
61.	Így hát Pharnabazosnál keresett menedéket, Iónia és Lydia satrapájánál és egy személyben a király vejénél és rokonánál. 
62.	A fiát, akit születésekor nem ismert el, a halálos ágyán a magáénak mondta. 
63.	Szorult helyzetben mutatkozz lelkesnek és bátornak, másfelől azonban bölcsen vond be a túl kedvező széltől dagadó vitorlákat. 



