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PREFATIA.
Purcezând din acel punct de vedere, că între împrejurările
de faţă, necesitatea de a cunoaşee și vorbi limba magiară este
acum fa îndocală şi dacă nu toți Românii, dar apoi toți aceia
cară aspiră la o activitate publică în patrie, ori pre calea șcientifică sati culturală voese a-și înavuţi cunoșcinţele, ati neapărată
trebunţă de a cunoașce din fundament limba părţii predomnitoare a poporaţiunei țării și limba oficioasă & statului; car mai
vîrtos. văzend câtă lipsă do cârți ce due la acest scop simţin
noi Românii şi îndoita greotate ce întimpină învățătorii dela
institutele, unde se predă Tina magiară din cauza că mai nici
nu există, gramatică de felul acesta, mam apucat de lucrarea
ovamaticei de faţă cu scopul de a ușora studiul limbei magiare
atât acelora din Români, cară ari voe, sait sâmt necesituţi a o
învăța, cât și şcolarilor din institutele, în cari se predă. limba

magiară.

|

Limba magiară find cu totul deosebită - de cea română,
mici tractarea ei uu poate fi aceeaşi; prin urmare modul predării trebue să fie acomodat nature ei, în ceea ce ei am trebuit
să me abat cu totul dela modul după care limba magiară se
“află tractată în pramaticile de telul acesta, urmând nai mult
emamaticilor magiare, cu restricțiunele însă cari din natura
acestor doae limbi de sine urmează.
Ca deschilinirea limbei magiare de cea română îndată la
început să învedereze, le am tractat mai mult punându-le în

comparaţie una cu alta şi am pus mare grijă pre înveţătura su-

tipțiunei, carea este tunda mentul limbei magiare, "Tamurind
pre cât se poate în marginile unei gramatici de școlă, în ce stă
sufipțiunea şi de câte feluri e aceasta, desvoltând mai ales în* vățătura, despre verb ceva: mai pre lung de cât se face de co-.
mun. întrun manual «le gramatică,

VI,

Sciind

din esperință

învățarea - limbelor

cât de puţin progresează

din gramatică,

tinerii în

am aflat că această lipsă de

progres "provine din metodul cel nepotrivit, după care sânt luc-

rate

acele

gramatică,

în

cari mintea elevului încă nedesvoltat,

se încurcă prin aceea că i-se dă de învățat Varostul de odată

mai multe lucruri străine, grămădindu-se cu cuvinte şi forme
incă necunoscute şi fără nici o' legătură între sine, voind așa
să-l silească a vorbi o limbă străină încă «dela prima. lecțiune,
ceea, ce este nu munai cu neputinţă, ci și afară de fire; căci
elevul nu poate de cu odată să-și dea sană despre toate și până.
ce învață de arostul cu mare greotate adoaa lecțiune, au și

zeuitat cu totul pre cea Miutei, fiindcă între ele nu este nici o
legătură

logică.

„necunoscut,

ci

aşa elevul să
primească în
înţeles, ci să
în fine am
a tractarea

Am
să

stăruit deci ca ceea 'ce urmează

se

razeme

pre

cele dinnainte

să uu fie

cunoscute,

ca,

nu stea înnaintea unui material nepriceput și să
minte-i numai cuvinte şi ziceri secă, târă nici un
şeie a-și da samă despre toate câte-i vin în cale;
împreonat partea teoretică cu cea practică, pentru |
fiecăreia

separat,

am

ținul-v

de

uecarespunzilozure

studiării liunbei prin şcolari încă nedesvoltați,
Intru ajungerea acestui scop, nam folosit de gramaticile
magiare ale eminenţilor autori,
ca: Imre, Szvorâiyi, Riedel,
'Porkos, Bodnar, Jhâsz; apoi de cele magiare-nonţeșci a luă

Vowpler, Balagi ete.

|

|

Ce

priveșce deprimlerile «de traduceri și exerciţii,

în

punerea

acelora

concret,

um

stăruit a ajunge

mai

mult

ce este

com-

decât ce este abstract; ce este mai ușor, de cât ce e mai grei,
în ce mvaii ajutat foarte cartea de cetire a eminenţilor bărbaţi

de școală, Gâspăr

și Kovăes,

din care am ales unele ziceri

şi bucăți de cetire, prelucrându-le unde cerea scopul; dar și din

gramaticile

amintite

am

împrumutat exemple nuneroase

și îu-

sumi am făcut dela mine, unde am aflat că cere trebuința.

Deoarece cartea e compusă în prima linie pentru

cari nu

șclu nimic ungureșce și pentru școlarii încă nedesvoltaţi și fără
cunoșcințe gramaticali, de aceea am ţintit întru toate a deştepta
mai nainte simţul limbei și pre acestă a-l desvolta, întări și a-l
aduce în conșcință, ceea ce face ca să se ţină strict planul ce

este urmat în gramatică.

Cu toate acestea planul

arătat nu se

înțelege ca învăţătoriul să se țină morțiș de el și a aștepta
pănă ce se învaţă părțile de arendul, ci d. e.: cunoscând substantivul și sufiptele le declinative la unele vorbe, îndată poate,

VI.
ba, chiar e de lipsă a tracta despre natura adiectivului, despre
funcțiunea lui şi. astfel a forma zicerile; apoi a trece la
cunoașcerea, verbului şi a timpului de faţă în amendoaă formele
și după aceea la învățarea postpositivelor (preposiţiuni). etc,
Cât pentru cei mai înnaintaţă în cunoșcinţe şi pentru cei
„cară şei ungureșce, aceștia în că-și pot completa din gramatica,
de faţă cunoşcințele ce le mai lipsesc despre natura limbei
magiare și ei nu sânt siliți a se ținea de acest plan.
Convins fiind că gramatica aceasta corespunde tuturor
cerințelor ce se pnn unei cârţi didactice în măsura dezvoltării
metoadelor şeientifice și deschilinit stării de azi a limbei magiare,
carea n'a încetat încă a se desvolta, curăți, înavuţi și întruncseţa întrun mod propriu five ei, și crezând a împlini o lacună
simțită în ordul cărţilor şeolastice româneșei, dar totodată a fi
de folos și celor ce doresc a ennoasce mai deaproape firea și
spiritul limbei magiare, n'am pregetat a o da la lumină, cerând
indulgința cunoșeztorilor mai adenci ai limbei pentru greșelile
şi defectele ce se vor afla, cari negreşit că sati comis fără voe.
Ortografia cu care sa seris această. carte, este cea fonetică
pură, întrebnințată și de cătră alţi autori; numai însemnarea
grafică a diftongului din i și u este propria mea invențiune,
întru cât pre: iu. (ja) nu pun nică un semn; la diftongul din
i întreg și u de jumătate am pus semnul scurtării — pre u; ear
la diftongul, în care numai i cel de jumătate se aude și u-nică
de cum, am pus pre i semnul scurtării, d. e. aurarău, nu aurariii.
.

Caransebeş

în luna lui Julie anul 1879,

Autorul,
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Partea întâia.
Despre sunete, litere, scrierea şi înpărțirea lor.

ŞI
Litere.
Limba magiară are următoarele sunete și litere:

a, ă, b, cz (0), es, d, dz, e,6,î.9,v%y,nh,i,ij
KI,

mn,
-

ny, 0,5, pr, s,szt,ity,u,i,v,
Z, Zs, dzs (ds).

Literile se-înpart în vocale:

a, â,e,6,i,0,5,u,iil, şi în consoane: b, cz (c).

cs, d, dz, î, 0. 9%, hi, km,

RD

s, sz, t, îy,v, z, zs, dzs (ds).

pr,

]. Vocalile â, 6 stint totdeuna lungă; a, e totdeuna scurte.
Vocalilei, o, d, u, ii sunt acuși scurte, acuși lungi, întru

cât stăm mai mult cu tonul pre ele, când le respundem, însemnăndu-se atunci: i, 6, 6, 6, ii.
Vocalile sânt de toate 9; unii mai numeră și pre i, 6,i,
d, i lung deschilinit, cu cari ar fi de toate 14 vocale.

II.

Consoanele

se împart 42 simple, când sunetul se in-

sâmni numai cu un semn și: compuse, când sunetul se însamnă,
cu două semne simple. Consoane simple sunt: b, d, f, g,bh,j,
kl,mn,p,r,s,t,v,z; „compuse
cz. (c),' cs, dz, gy, y NY, .

sz, ty, zs, dzs (ds).
'Toate literile esprimă numai sunete simple; prin urmare,
atât literile simple, cât şi cele compuse înfățășază numai sunete .
simple.
Nota. Mulţi gramatică magiari, și după denşii cei străini, mai adaug cătră sunetele vocalice încă unul al zecelea, respective al 15-lea care, zic ei, este

un e inchis, soțul lui e deşchis,

.

Acest e inchis însă e numi un prosinialisnu şi o mai mare umbrire
alui e deşchis, de cari sunete se aflu mai multe în gura poporului, și noi
Nemoian
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“a

nu-l putem primi în gramatica de faţă cu atât mai virtos. caci e indiferent
“pentru învăţarea limbei și nu e de nică o însemnătate gramaticală; în urmă
nici cci mai noi și mai huni gramatică magiari de astizi, nu-l primesc în
gramatica elementară, —

2.

Semnele scurtărei:și lungirei sunetelor.
Semnul lungirei sunetelor e totdeuna accentul san virgula (); al scurtărei un punct (.) sau nică un semn.
|
La ă, 6 se pune accentul deasupra lor numai odată; ase-meneași la i, 0, u, cănd sânt lungi, aşa: i, 6, li; cănd însăo,u
e modificat, virgula se pune de două ori una lângă alta așa: 6, ii.
Punctul (), semnul scurtărei, se pune preste i numai odată,
când acela e scurt; preste o, u, când aceste sint modificate, dar
„scurte, se pune “ptnetul de două ori unul lângă altul aşa: 5, i;
preste

o, u, când

siint; scurte, nu se pune

nică un

semn.

„ Accentuarea, vocalelor decă se întâmplă astfel: cu o virgulă (”):
îi, 6, , €, i, cu două virgule: 6, ti; cu un punct numaii; cu
două puncte;

d, îi; cu nică un semn

a,e

și 0,u, când sânt scurte.

În poesie semnul lungirei este —; semnul
Sa

scurtărei —.

$. 3.

Rostirea sunetelor și a literilor.
Vocalile,
|
Vocala;a se respunde scurt; ca sunetul romănese ozn: moară,
moarte, coarne, d. e: alma, ama, adag. —
Vocala ă se respunde lung ca a românese în: apa, capra,
d. e: âlnok, âldis, âtok,

Vocalele i, o, u se respund ca i, 0, u românesc,

dar scurt;

eară i, 6, (i tot ca cele romăneșcă, dar mai lung stănd cu tonul
pre ele un pic mai mult decât la cele scurte ca în: viţă, iţe;
morile, zorile; seriptură, friptură, untură.
Vocala 6 se respunde ca e românesc în:' perii, merii, dar
totuși stând ceva mai mult cu tonul pre ele, ca bună oară 6 frances în: armee, bonte, sante, beaute așa: „n€p, &r, ber.

Vocala

e fără accent se respunde

ca, e românesc în: fer-

tură, pleviță și ca -e din silal primă în: verme, țermure; oră
ca €e în: cercel, purcel, anțerţ, . est, cresc, însă curat, fără a fi
afițiat de i, precum se aude în unele părți: fiert, pierdut; așa:

fergeteg, epe, eczet, feher, ver, fedez, eper, ferde, fekete. Samână
+) aeopacive

ca ah Sala

pene

(a)

? m

QQ-.-

— 3 i
mult cu: 'ă, & al nostau, nu e însă acelasi așadară nu: ăpă sari
pă; văr sau văr; fădăz sau fedăz, fârdă sau ferdă; e numai cam
„5, însă nu e deplin ă, ă al nostru.
“Wocalile ă, îi se respund scurt; 6, ii lung și au tocmai acel
_
sunet, ce-l au 5, ii nemţese sau eu, u în limba franzeză în:
Gatter, Friichte; feu, neuve, neveu; couru, voiture; așa: Okor,
|
drdsg, gorg, fii, mii scurt; găz, bii, tetii lung.
prin
noastră;
Aceste două sunete noi nu le avem în limba
urmare nici nu le putem înfățășa prin nică una din literile ce
le avem, ci trebue să ne luăm refugiul la alte limbi, unde acelea
se aflu în numer foarte mare. .
B.

Ş 4.
Rostirea consoanelor simple.
Consoanele simple:
ca cele româneșcă.

b, d, f, h,|,m,n,p,r,t,v,z

se respund

“Consoanele g şi k se respund ca g și c românesc înnaintea

a, 0,u.ă, â precum: kalap, kerek, gabona, gerenda, gebe.
Consoana s se pespunde ca $ românescîn șindilă, precum:
sereg, serelem.
„ Consoana Z ca Z român, rostit limpede ca în limba literature, şi nu ca cum ar fi înnaintea luă un d, cum e uzul la Bănăţeni a, se rosti, care se xespunde înțăpenind vârful limbei strîns
între dinţii d'innainte și ținând limba puţinel îndepărtată, dela,
“ dinţă, ca cum ar fi: dz.d. e dzeu == zeu; așa în limba magiară:
lui:

zerge, 62.
Consoana, | se respunde ca un i urmat de o vocală, pronunţiate amândouă într'una, ca în: iepure, iapă; aşa: Jăr, jeg,
jătek, jambor;

sau ca j nemsţese în: Jahr, jeder.

0.
Rostirea consoanelor compuse.
Compuse se numesc acele consoane, cari sânt însemnate
prin două semne sau litere simple; ele, deși sânt compuse, pentru
aceea, totuși numai un sunet simplu înfațășază și sânt următoarele: es, cz: (c) sz, zs, 9y, y, ny, ty, făra de cari mai sânt două

dzs sau ds şi dz; cea d'intei, recomândătă, de Academia magiiară
-de şcințe numai pentru îiînsemnarea, unor sunete din unele vorbe
IL

— d —
de origine străină; tot așa și dz numai în puţine cuvinte
, ca:
lândzsa, findzsa, bodza.
|
„_ “Oonsoana compusă cs aduce cu sunetul lui e al
nostru înnainte de e, i, ca în: cerc, cep, ceapă; dar nu e
același; căci
atunci Magiarul mar pronunţa pre ce românesc: ise;
așa el zice:

tse fatce, în loc de: ce face,

|

Deaceea nu este corect a zice numai decât, că es coresp
unde
lui Xal nostru înainte de e, i. — Observând bine
esprimarea,
sunetului. magiar cs,. deosebim chiar și bine un sunet
din t şi s
(Ș) amândouă rostite repede și dintr'odată, prin
ce i și s se tocesc, adecă-și perd câtva din asprimea lor. Deci pentru
a reda
sunetul lui es magiar în limba, noastră, noă-l însem
năm cu: iș

sau ic (în care

d. e:

compunere,

e se pronunție

esâszăr, citeșce: tșasar sau tciasar;

tcelekedet;

a

!

csep,

tot ca înnainte

de e. i)

ceseleledet,. tșelelredet,

tșep, tcep; csepeg, tșepeg,
Nota: î cu s și t cu j, fac în rostire cs,

tcepeg.

- Consoana cz este adecuata, lui ț al nostru în: ţapă,
ț&puș,
așa: eczet, czel, czukor.
|
Consoana sz e adecuata lui s al nostru, d.. e szep, szende,
szir, szokik.
|
Consoana Zs corespunde lui j românesc în: jude, coajă,
jor,
așa: zse, zsenge, rozs.
Sunetul lui gy ca și cs aduce cu sunetul românesc
înfățășat prin g înnainte de e, i=—ge, gi, ca: gene, ger,
ginere; nu
e insă cu el do tot egal; sunetul lui Jy magiar e ca dlui
g românesc înnainte de e, i cu maiwm i între ele, aşa: gie,
ca când
ar fi giene, gier, gienunche d. e: gyermek citeșce gierme
c.
Pentru ca dară să pronunțăm corect sunetul lui Y, trebuie
"să ne imaginăm un i înnaintea vocalelor a, â, €,6,0,u,5,ii
d.e:
gyakran — gioacroan
. gyâr — giăr

&yermelk — giermee

"&yors —

giorș

gyer — gier

oyujt

— giuit

eyozelem. — giăzelem
gyiill — giălăl.
La g înnaintea lui i ne imaginăm un d foarte lin ros:

tit=—dgi, ca cum ar fi; dginere întoemai ca z la Bănăţen
i: zamă =— dzamă; deci gy magiar înnaintea lui i, face atâta
cât dgi
românesc așa: gyi
— dgyie
k
gyillkos
==
dgyileoș; mai ușor decât
la începutul vorbelor, se pronunție gy la" mijlocul vorbelo
r:
vegyiles — vedgiteș.
vegyitek — vedgitek.

—5 —
Rostirea asta, cum s'a arătat pănă aci, o are gy numai la
începutul şi mijlocul cuvintelor; la capetul curintelor și când încheie silaba, se respunde ca: gi sau mai bine ca: dgi românesc €
âny — agă — adgi.
nagy — na gă —— nadeă.
vagy — vagi — vadgi.
Nota: d cu j face gy în rostire.

Consoana ly se rostesce la începutul și mijlocul vorbelor
ca li; la capetul cuventului şi a silabei ca = i, așa d. e: ilyes
= ilies (ie întruna și răpede); folyis == foliaş (i și a ca în cată),
kevely— cheveli. Aesastă rostire însă nu e pretotindenea primită
și e prea aspră. Sunetul adeverat al lui ly e un amestec din |

și j (nuj roihânesc, ci nemţese sau latinesc), în care amestecare
fiecare din ambele sunete saude, dar | mai puţin și j mai mult;
însă nică | singur, nici j, precum saude în gura poporului. Deci,
fiindcă această rostire e foarte grea, de-abea cel mai bun Magiar

o poate nimeri, eară cea dintâi e prea aspră şi nică adeverată,
noi nu putem primi nici una din ele. Mai moale şi mai plăcut,
auzului se respunde.y la Magiarii din părțile mai magiare, ca:
Dobriţin, Szaboles ete. unde. Iy se rostesce fară |, ca | nemţesc,
sau i lung românesc, urmat de o vocală la începulul șși. mijlocul
curintelor “d. e: - ilyen — iien
folyâs — foiaș
şi ca i românesc scurt la finea, vorbelor așa:
foly — foi
,
kevely — kevti
|
fogoly — fagoi
bagoly — bagi boagqoi

hely — hei
|
helyzet — heizet,
Această din urmă rostire au primit-o autorul grematicei de
față, pentru că e mai plăcută
„Consoana ny se rostesce,
cul și la, capetul vorbelor, ori
La începutul
și. mijlocul

şi mai bună.
după cum stă la începutul, mijloa silabelor în diferite moduri.
vorbelor se rosteșce ca cum ar fi

un i înnaintea vocalelor, cu cari se împreună și acel i se contopesce în rostire. cu acele vocale întrun sunet; deci spre a-l rosti
bine, ne imaginăm un i înnaintea vocalelor: a,â,0,w,e,5,iid.e:
nyăl — nial (ca ia în iapă)
nyâr — niar
nyolez — niolţ
nyul — niul
nyertes — nierteş
nyâg — nidg
- nyiig — niiig.
Asa sună ny și nainte dei; însâ, fiindcă i cui ajutorial
n'are putere de a produce adeveratul sunet al lui ny, nu-l putem

înfățășa prin

— 6 —
i pus

înnaintea lui i, cu care se-npreună,
ca cu

celelalte vocale, ci trebuie să ne-l
uăm ajutoriul la gn frănces și
italian, sau la
spaniol, căruia îi respunde în
deplin ny cel .
magiar, așa în nyirkos: respunde-l
ca pre gn frances saufi spaniol. — Observăm că n din NY,
cănd stă înnaintea lui i, înghite
oarecumva de jumătate pre i, ce
se respunde do odată cu sunetul lui n, și așa zic&nd, prins și
lipit de n. Când ny încheie silaba sau stă la capetul cuventului,
cu sau fără consoană, se re„Spunde ca ni sau n d. e:
i
ereny — ereni
kânyv — kăniv
keskeny — keșleni.
„Sunetul lui ty încă nu se poate
înfățășa perfect prin semnele scrierei noastre.
|
i
|
a) La începutul silabei iy e mai
uşor de respuns, căci, ca
și la celelalte consoane compuse
cu y, ne imaginăm un i: înnaintea vocalilor: a, â,
e,6,0,u, 6, i şi le respundem pre
toate
deodată. și răpede numai prin
o emitere de graiu, făcăndu-se
aceste vocale cu î și i între ele
tiă, tia, tie, tio, tiu, chiar cum
Saude sunetul în vorbele romăneșc
i: iară, ieri,io (eu) iute ete,
cari cu t înnainte-le vor fi tiară
, tieri, tio, tiu d. e:
atya. citeșce atia, (a=— oa)
atyăt — atiât
lkutyât — cutiât
carea însă e prea grea și nici că
o vor nimeri-o începătorii; ba,
chiar și la Magiari se aude un
sunet ca c al nostru înnainte de
e, i; de aceea sunetul lui iy se poat
e înfățășa mai aproape în limba
noastră și prin sunetul lui e înnainte
dee, i cu cari se împreună așa:
cio, cie, ciu; sau, în fine în forma, lui
te înnainte de e, i. așa: teia, tciu,
'teie, teio, d. e: kutyât - cutciat - cucia
t, atyut -ateiat- aciat. Rostirea, lui ty ca te cu e, i. are mare
asemenare, ba e chiar identică cu rostirea românească alui
t cu e, i în unele părți, precum
aceea se află în uz la Ardeleni,
Crișeni, Satmareni, ceea ce e *
nesuferibil; caci după aceea, se
rostesce: părintie laptie, teită,
„teeatără, teiar în loc de părinte,
lapte, peatră, chiar cum drept
trebuie să se pronunție; decă acee
a. pronunţiare e identică cu
cea magiară, dupăcare sar scriea:
parintye, laptye, tyită. — Ambe
sunetele, atât

cel magiar

cât şi cel românesc rosti

t în modul
celui magiar, samănă' cu sunetul lui
tie frances în vorbele: pitie,
metier, antier, care se pronunție:
pitcie, metcie; înnaintea lui
i se rostesce ij tot ca înnaintea celo
relalte „vocale; ci, pentru

însemnarea

lui grafică,. repetăm,

gina pre i ajutorial, caci,

cumcă

aci

precum am nai

nu ne

zis,

acei

putem

ima-

doi i mau

—Ț—

-putero de'a produce chiar sunetul lui ty înnainte de i; tocmai

pentru aceea, sântem nevoiţi a ne ajuta cu sunetul lui c afițiat
de i, pus după t aşa: tei..
b) ty la capetul cuvintelor sau ma Shine când încheie silabele, se respunde ca ci sau tei românesc din capetul silabelor,
o
adocă scurt d. e: pletyka - pletcăca.
"Din cele espuse aflăm deci pre scurt că sunetul lui ty e egal cu sunetul lui c afiţiat de i la începutul și de i. scurt la
„capetul silabelor așa: ci, ci; sau și mai bine e asemenea lui t împreunat cu ci, ci așa: tei și tei.
d. e Vecsey,
lung
i
lui
tenoarea
are
Sunetul lui y singur

|

Gencsy — Vecsei Gencsi. .

Mai observăm că t cu j înnaintea unei vocale, fac un sunet
care e asemenea, lui ty, d. e: lâtja se respunde în vorbire c.
lâtya sau lăttya, citeșee lătesa; românesc latia sau latcia. Acest
sunet de ty, eşit; din înpreonarea lui t cu alui j Saude numar
în vorbire, dar în seriere însemnarea fiecărei litere deosebit treDuo păstrată; deoarece acel sunet nu e primitiv, ci derivat din t și . Am însistat în adin$ mai mult'la consoanele compuse cu y; |
pentru că deosebirea, și rostirea dată de noi, pănă acuma nu
Sau făcut, pecăt șcim, în nici o gramatică de felul acesta, sau
foarte smintit; și mai ales, fiindcă nunumai încipienții, carii învaţă
la institutele publice, cuprind foarte greu, ci şi ceă depritişi
puţintel în scriere și cetire, poate și în vorbirea magiară, încă
nu șciu cum să rostască și nu pot rosti bine sunetul lui cs, gy,
lor la
Iy, ny, ty; nici șciu face deschilinirea între respunderea,
ele
gramatic
poartă
o
vină
care
silabelor,
capetul
și
începutul
bine
rosti
și
ceti
putea,
vor
puţin
mai
atât
Cu
necorespunrătoare:
ceice prin studiul privat doresc a-și însuși limba magiară, dacă:
nu vor avea a mână o gramatică, unde să afle, deși nu tot, dar
barem ce este mai trebuincios spre scopul acelei învățături. -

Ş. 6.
Uzul literilorîn scriere și rostirea lor în vorbire.
Lilerile. stătorite în alfabetul de mai sus ajung a înfățășa,
toate sunetele limbei magiare. Oră ce sunet dară, ce saude în

vro vorbă, trebuie bine distins prin grganul

auzului şi numai

după -aceea însemnat în scriere prin litera, care înfățășază acel |
sunet,
și în limba, magiară,
așa
limbele,
Dar fiindcă, precum în toate
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sunetele, prin întrebuiritarea de
toată ziua a vorbelor, au perdut
mai mult, sau mai puţin din
chiaritatea, și tăria, lor primitivă
și astfel un sunet sau despicat
în mai multe Părți cari de cari
mai aproape sau mai în depărtat
e de sunetul din care Sau făcut;
şi mai departe, fiindcă nu toat
e aceste părţi ale unt sunet sânt
cunoscute de tot poporul, ci, după
ţinuturi întrun f61 se rostesce
un sunet la o parte, și întralt
fel la altă parte a poporului; de
aceea este cu neputinţă a distinge
și a înfățășa, în scriere fiecare
sunet așa, cum acela suude rost
indu-se de popor în mai multe
chipuri. Deci, ca să scriem, sau
să însemnăm fiecare sunet corect,
sau stătorit prin consensul com
un a se scriea fiecare sunet astfe
l,
precum se află acela, înfățășat
prin litere în limba, literaturei,
sau limba cultă şi la; partea, cea
mai bună dintre scriitorii POpoTului magiar, cari încă nu Și-a
u stătorit modul lor de scriere
arbitrariu, ci după rostirea, Jude
cată, și recunoscută relativ de
cea mai bună, Fiecarele, dar
mai virtos cei 'strămni au prin
urmare a se folosi în scrierea
vorbelor de literile, cu cară se
află însemnate acelea, la scriitorii
cei mai renumiţi, sau cu alte
cuVinte: fiecare sunet trebuie rosti
t și însemnat în scriere în modul
primit și cu litera ce reprezintă
acel sunet,

p-

ST.

Firea sau însușirea sunetelor şi modul
de acum al scrierei cu litere.

Vorbele magiare de azi
|
Fiecare sunet îşi are litera, sa.
Sunekile însă sânt simple,
când întrun cuvent Saud numai
odată și duple, (compuse) când
Saud de douăori. Atât cele simp
le, cât Și cele duple (compuse)
pot fi earăși primitive, când din
fire se află întrun cuvent. fără
a fi produse din altele și derivate
, când sânt produse din cele
primitive prin compunere, sau altc
um prin sufipțiune, adecă, prin
adaugerea sufiptelor înpreonabile
la vorbă, sau compunerea âcesteia cu alta.

-

|

Literile, precum sau spus mai
sus, încă sânt simple Şi
compuse și ambe feluri de litere
înfațășază numai sunete simple.
Din aceste stătorim pentru însemnar
ea sunetelor cu litere,
după

uzul de acum al serierei,. următoarele
reguli:

sânt

Î. Sunetele simple primitive se
scriu cu acele litere, cară .
menite pentru înfățășarea lor, fie
ele simple, fie compuse

d. e: ember, esalâs.

2. Sunetele simple derivate însă
se scriu cu literile, din .
care sau produs. d. e; lâtja, nu lăcs
a; ronisa,
nu roncsa

— 9 —
3. Sunetele compuse, primitive și derivate, aibe ele pentru
înfățășarea lor litere simple, oră compuse, se însamnă prin scrierea,
- acelor litere de două-ori una după alta, cu -aceca deosebire, că
„ iterile compuse cs, cz, Sz, Zs, 9y, Îy ny, ty se scriu în două forme:
a) Când sunetul, ce saude rostindu-se de două ori, este
primitiv, literile so scriu în formă scurtată, așa că totdeuna pârtea adoua din litera compusă, d. e: z din sz, întâia dată nu se
scrie, ci numai adoua oară, cară, partea întâia, adecă cea MVinttă
literă, din litera compusă, se serie de doucori după olaltă și după
ea partea adoua d. e: litera s din sz se crie mai întâi de doueori:
_SS şi' după ss se însamnă z odată așa: ssz; așa se scriu și cele-

alte litere compuse:

ces, cez, ssz, zzs, Goy, Ily, nny, dy dintre

cari SSZ, 9gy, nny vine mai adeseoră înnainte.
b) Când însă sunetul compus e derivat, literile compuse se
scriu de două ori întregi una după alta așa: escs, czez, 9y9y,

Iyiy, nyny, tyty, szsz, zszs.

*

c) Literile compuse se mai scrin de donăori îîn forma
nescurtată

cea

chiar și dacă în vro vorbă acel sunet compus e primi-

tiv, cănd adecă despărţim în silăbe vorba, în carea se aude acel
sunet, așa voind a despărți în silabe cuvântul fargyu, vom seriea,
sunetul lui gy de doutoră și fiecare dată după forma nescurtată,
în modul următoriu: fagy-gyi, căci despărţind: fag-gyu mes-sze,
vis-sza, ves-sză, ăz-sze, în fie care din cele dintâi silabe sar auzi
numai sunetul simplu al consoanelor g, $, cari încă sânt simple
„şi nu compuse, ce toemar nu voim. să îndegetăm prin scrierea .
întreagă a sunetelor compuse, căcă altmintrelea de multe oră sar
nașce îndoială.
Scrierea duplă sau de două oră a literilor se numeșce dupli- .
căţiunea literilor.
4. La vorbele co se sfirșesc în două asemenea consoane,
litera de pre urmă nu se scrie și a treia oară, deşi ar trebui din
oare

careși

cauză

a se scriea

mai. odată

d.

e: „esepp- csepp&

nu

csepppă, tăbb-tâbb6 nu tâbbbs, care p și b proviine dinu așimilavea lui v din ve.:
5. Mai ales literile moi, cari după natura-le foarte, lesne pot
scăpa, din rostire precum: h, j, |, n, „t trebuie ssă se însemne d. e:
„

altal nu ătal
a
„Juhnyăj nu junyaj

inlet nu ilet
olvaszigat nu olvaszgat

„=

nellăl a mâkul
___ehseg nu esse

ciszala nu eszaka

„o
— 10 —
6. Fiindcă unele litere, pentru asemănarea ce esistă între

ele, se pot foarte ușor amesteca, și produce un sunet deschilinit;
acel sunet trebuie scris cu literile din cari s'au produs, și nu
cu
litera ce represintă acel sunet (veză 2). d.e: €rtse nu 6rtese
sau
Grese; tanitsa nu tanitesa sau tanicsa., precum s'aude rostindu-se,
Astfel de sunete amestecate prodne mai cu saină literile sibilante
S, Sz, Z, CS, CZ, Zs înpreonându-se
cu litere asemenea lor,
1. In rostire și mai ales în cea poporală, sunetele cam de
aceeași natură, cuprind locul unul altuia, ceea ce în scriere trebuie
evitat și susținută forma primitivă d. e:

__azt se respunde aszt

_szărazt — szăraszt

adta — atta
vedte — vette
“nehezs6g nu nehesseg.
8. Prin rostire nu numai” sunetele singuratice, ci și parţă
din vorbe stint supuse multor schimbări, încât se adauge, se
schimbă și se contopesc sunetele, cari toate trebuie evitate d. e:
azt mondja — aszongya hagyta — hatta, hodta
egyszer — ecezer |
lie — kije

sziiksâg — sziigstg.

i

Toate aceste se vor pricepe și învâța mai bine în decursul
gramaticei.
.

Ş. 8...
Modul scrierei cu semne

|

sau litere învechite a vorbelor magiare,

„mai ales a numelor proprii și de Familii.

|

Afară de literile, de cari se folosese Magiarii în scrierea, de
acum, sau mai conservat la. dânșii din trecut nișce semne, de

cari însă acum nu se mai folosesc decât numai peniru scrierea
numelor de familii de origine veche pentru cari tot sau mai

păstrat și în timpul de față forma scrierci lor de mai nainte.
Aceste litere sânt:
|
"aa pentru â d. e: Gaal=— Gal
ce pentru 6; Veer=— Ver
y — i Eszterhăzy.
00 — 6 Soos=— Sos
co, ed, ew=ă sau Dessewfty Georgeh, Eătvos, Fori
ch — cs Szechenyi
„th —- cs Dudith

gh — g Balogh.

Ă

$. 9.
Modul scrierei vorbelor straine.
Vorbele

straine le deschilinim.
în două feluri:
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a) sau stint ma iarite, adecă, fac parte din limba magiară,
sânt trecute în proprietatea

că, ca și cum

din început

ar fi fost

magiare. Toate de felul acestora, se scriu numai cu litere magiare,
d. e: Andrâs — Andreiu
Temesvâr — Timişoara
Duna — Dunarea
Akademia — Academie
Parizs — Paris
Mozes — Moise. -b) sau nu sânt trecute în limba magiară, adecă nu siint încetăţenite, ci numai suflerite, sau din lipsă întrebuințate și acestea, se scriu după forma ce o au în limba, din carea provin,
însemnând cumcă vorbele greceșcă se scriu nai bucuros cu literile,

cu cari se aflu însemnate ele în limba latină. Numai c latinesc
se înlocuieșce prin k magiar, care e același cu cel grecesc. d. e.
„Eneyklopedia, Gymnasium, phlegma, 'Theophil, Quintilian, Cicero,
Aerxes nu Kvintilian, Uziezero, Iszerlszesz.

Ş. 10.
|

Scrierea cu litere mari.

Literile dela începutul vorbelor se scriu mare:
1.. Când vorbele stau la mceputul vorbirei.
2. La începutul fiecarui vers. 3. După un punct; sau şi după . două .puncte, când. citim
„vro sentenţie însemnată.
4. Numele persoanelor, ţărilor, orașelor, satelor, cetăților,
riurilor, munților d. e:
|
Ârpăd, Z oltân, Geza, Magyarorszăg, Matra, Duna.
|
Mare. se mai scriu toate aceste și în composiţiune cu alte:
cuvinte:

|

-

Zrinyi-vers, Hunyady-esalăd,

„Când însă din nume

Szechenyi-emlek.

proprii se fac adiective, se scriu cu

litere mici: francziăs „magyaros,
dunai, romai, debreczeni, pesti bor.
Vorbele ce arată dignitate, oficiu, rang san altă titulă
de onoare și de politeţă în agrăire - precum: Tekintetes, Meltosăgos, Nmzeotes Ur; Grof Ur; az Ur;az Asszony; On; Regyed;
Tisztelt Polgiutârs; Polgărmester; . Dartărs. Mai pre larg la
locul seu,

Il.
Despărțirea vorbelor în silabe și firea silabelor.
,

Ceea ce putem respunde dintrun cuvent prin
gurei numai (odată, se numeșce silabă.

deșchiderea
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Fiecare vorbă stă din una sau mai multe silabe
și, după
cum vorba stă din una sau din mai multe silabe, zicem
că: vorba
e de o silabă, de două, trei și de mai multe silabe.
Silabele se formează din sunete sau litere. Dintre
litere.
însă numai vocalile formează de sine silabe, - Consoa
nele fără
ajutoriul vocalelor nu pot forma silabe. Pentru formar
ea silabelor
şi despărțirea vorbelor în. silabe, stătorim deci următoarel
e reguli,

după

cari avem

să urmăm:

]. Fiecare vocală formează câte o silabă; deci, câte vocale
,
atătea silabe; sau câte vocale se află într'o vorbă,
din atătea
silabe constă aceea d. e: Is-ten-scg din trei silabe,
căci sânt

trei vocale.

o

2. Consoana dintre două vocale, fie aceea, simplă, sau compusă, se numeră la, vocala din urmă d. e: e-re-det. ke-cses
,
3. Dintre mai multe consoane între două vocale, numai
cea
din urmă se numeră, la vocala urmatoare d. e: em-ber
: esz-tendă,.
4. Când întrun cuvânt urmează mai multe vocale una
după

alta, fiecare din ele formează pentru

sine

câte o silabă d. e:

fi-a-im; şi aceasta, din aceea, cauză, căci limba magia
ră n'are
sunete de diftong.
5. Vorbele compuse se despart așa, precum sau compu
s
d. e: eltelt compus din el și telt; va, fi deci: el-telt
:
iiter — iit-er
VizivO — viz-iâv6.

Ş. 12.
Lungimea, scurțimea și întonarea silabelor în limba magiară
.
Scurțimea și lungimea, silabelor în limba magiară atârnă
„dela vocale. Silabele cu vocale scurte sint scurte;
prin urmare
ele trebuie respunse scurt. Silabile cu vocale uhgi
se respund
trăgănându-le cu tonul mai odată așa de mult ca pre
cele scurte.
rai

d. e: halâl,
Lungă

——

€let.
sânt. mai departe

și acele silabe cu vocale scurte,

——
SS
-după cară stau două consoane una după alta: ember,
embertelen;
asemenea sint lungi și acele silabe, când dintre două consoane
o —
una stă la capetul și alta la începutul unui cuvânt: ember teszen
fogadâst.
|
ST

Ce s'atinge de întonarea, vorbelor, tonul, în limba magiară,

cade totdeuna pre silaba

dintâi:

— 18 —
em-ber nu em-ber .

|

fâ-gadalom nu fogada-l6ră.

Accentul depre em și, fog arată tonul
$. 13.

o

.

Imparțirea vocalilor după calitatea tonului.
Vocalile se împart în trei clase:
a) vocale de ton gros (afund): a, 4,0,6,u,d..
b) vocale de ton subtire (seu înnalt): e, d, i, îl, ii.
c) vocale de ton mediu (comun, ascuţit): 6, i, î.
Intrun cuvânt magiar nu poate sta o vocală groasă cu una
subţire, afară de e, care poate sta, uneori în unele vorbe cu .
vocalile groase a, o.
Vocalile medii sau comune 6, i, i însă pot sta în una și
aceeaşi vorbă cu toate vocalile, atât groase cât şi subţiri; deaceea,:
se și numesc comune.
După cum 0 vorbă are numai vocale groase, aceea, e de
ton gros d. e: atya, anya, uralom, baj. gond buta.
Dacă vorba are numai vocale subțiri, e de ton subţire d. e:
ember, rom, iirigy, seb, zseb; dacă constă numai din vocale
medii sau comune, aceea e de.ton mediu sau comun d. e: hir,
kis, kiesiny, tel, lines, în fine, dacă vorba are o vocală groasă
cu una, medie, sau una subţire cu una comună, aceea, e de ton
“mestecat; tot de ton mestecat e şi vorba, care constă din o vocală |
groasă cu vocala subțire e, d. e:
a) cu e: leâny, gerenda, gyertya.
b) cu una dintre cele medii: aczel, esillag, himlă, tiindâr, vezer.

Partea adoua. Părţile vorbirei.
-

a

S,S 14,

Sufipțiunea (flecţiunea) vorbelor.
Firea limbei magiare e cu totul deosebită de firea limbei
noastre. Cea magiară, se ține de aceea familie a limbilor,
cari
prin aglutinațiune arată, schimbările, ce le suferă vorba în
dife-. rifitele stări, prin cară trece, adecă: prin simpla, alăturare
sau
alipire de tot esterioară a unor vorbe mică, silabe sau litere
la
tulpina, trunchiul sau forma principală a. vorbei, ce totdeuna
remâne neschimbată și cu carea acelea cuvânțele mici se
unesc
așa de strins, încât nu se mai pot deslipi sau desprinde; fâră
de
care înpreonare ele de sine nici un înțeles mar avea; precând
cea, română se ţine de limbile, cară prin desvoltarea mai departe
a formei principali din lăuntru în afară și prin schimbarea
a
însuși elementelor, cari fac forma principală fară alt adaus esterior,
arată „stările prin cari poate să treacă cuvântul în vorbire.

Fiindcă, dar, în limba magiară ori ce schimbare, ce poate

suferi vorba, venind în legătură, cu alta, prin carea aceea-si
modifică oarecum înţelesul, se întâmplă nu ca în limba noastră
prin
flecțiune, ci aceea se însamnă, prin adaugerea a unor vorbe
la
capetul cuventuli și prin punerea lor nemijlocit după vorbă: toate
acele, litere, silabe și vorbe mici, cu cari sarată schimbarile
în
cuvânt, fără privire la, aceea, că ele Sadaug la capetul cuventului, sau că se pun nemijlocit după acela, se numesc sufipte
și
însuși alăturarea acestor.sufipte la capetul vorbei. se numeșce
sufipțiune.
|
|
Ă
Fundamentul sufipţiunei, adecă al alătură rei sufi ptelor
la vorbe, este împărţirea, vorbelor după însușirea vocalelor în vorbe
|
"de ton gros și în vorbe de ton subţire.

$. 15.
Imparțirea vorbelor şi a sufiptelor în groase și subțiri și
alaturarea suiiptelor.
.
Precum vorbele, după vocalile din cazi constau se'mpart în

—
groase, subţiră, medii

15 —-

și amestecate, așa şi sufptele

se tmnpart îîn

groase și subţiri.
„De oare ce însă, atăt vorbele medii, cât și cele mestecate cu

privire la alăturarea sufiptelor primesc sufipte acuși groase, acuşi
subțiri; deaceea;: toate vorbele magiare se împart în vorbe groase
(de ton gros) și în vorbe subţiri (de ton subţire). Tot așa se
împart și sufiptele numai în groase și subţiri.
Impărțirea asta, precuun s'au zis, este fundamentul flecţiunei; caci, după cum vorba e groasă sau subțire, așa primesce
aceea sufipt gros, sau sufipt subţire.
Ca să putem şci, care vorbe primese sufipte groase și cari
“subţiri, mai virtos ce priveşce vorbele de ton mediu sau comun,
vorbele compuse și cele străine, însemnam următoarele reguli,

după cari putem judeca, că oare cutare vorbă, primeşce ea sufipte
groase,

sau sufipte subțiri.

1. Vorbele groase primesc sufipte groase.
2. Vorbele subţiri primesc sufipte subţiri. .
|
3. Vorbele de ton mediu primesc Sufipte acuși groase și se
numesc vorbe medii-groase; acuși subțiri, când apoi se numesc
vorbe medii subțiri. E de lipsă a şci însă, când primeșe sufipte
groase și când sufipte subţiră. Spre acest scop împărțim vorbele
| medii în vorbe de o silabă şi de mai multe silabe şi a nume:
a) Vorbele de o silabă, cari au vocala 6.şi i scurt se ţin,
partea mai mare de vorbele subțiri și primesc sufipte subțiri;
eară acelea, cari au vocala i lung, se ţin, partea mai mare, de
vorbele groase cu sufipte groase. Deci bine să se observe, că nu
toate vorbele de o silabă cu €6 şi i scurt iau stfipte subțiri; nică
vorbele cu i lung nu primesc toate sufipte groase; ci atât între
cele cu € şi i scurt sunt "unele, cari primesc sufipte groase, cât și între cele cu i lung stint de acelea, cară primesc sufipte subţiri
în loc.de groase, ceea ce se învaţa mai bine din uz, care decide
oare cutare vorbă primesce sufipt gros, sau subţire.
b) Vorbele medii de mai multe silabe, dacă în toate sila„Dele au numai 6, ca ertes, sau 6 cu unul din amândoi î, se numera,
între vorbele subţiri și iau sufipte subțiri; iar dacă silabele au |
numai i scurt sau lung, primesc sufipte acuși groase, acuși Subțiri, după cani adecă e uzul.
*..

În genere e de însemnat, că vorbele,

cară în toate părțile

„lor au numai vocala i sau i, sânt parteă, mai
n mare de ton gros
și așa primesc sufipte groase. .

— 16 —
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4. Vorbele de ton mestecat (de ton mestecat
pot fi numai
de mai multe silabe și cele compuse) primese
sufipte sau .

groase, sau subțiri, după cum o vocală medie stă
cu una groasă,

„sau cu una subțire și anume: când vocala
medie stă cu una,
groasă, vorba aceea primeșce sufipte groase
şi se numeşce de.
ton gros-amestecat; eară când vocala medie
stă cu una subţire,
vorba aceea primeșce sufipte subţiri și se zice
că e de ton subțire-amestecat d. e. hagyatek, e de ton
gros amestecat;
vegyiilek de ton subțire amestecat,
Când în silaba finală a unei vorbe de mai
multe silabe se
află una din vocalile 6, i, i, atunci atare vorbă,
se îndreaptă întru
primirea, sufiptelor, după vocala, premergătoare
vocalei din: silaba ,
finală, așa că, dacă aceea vocală e groasă, cuvântul
primeșce sufipte groase, și dacă aceea e subțire, primeșce sufipte
subțiri; când
- şi aceasta e una dintre cele medii 6, i, i,
atuncă cea premergătorae acesteia, este după carea, se îndreaptă vorba
întru primirea,
sufiptelor groase, sau subțiri.
5. La vorbele de ton mestecat, în cari vocala
subţire e se„ împreună uneori cu una groasă, mai virtos
în vorbele compuse
“şi la cele străine, afigerea sufiptelor se întemplă
după vocala din
silaba finală, fără privire la vocalile din silabele
celelalte, când
adecă se pune sufiptul gros, dacă vocala din silaba
finală e groasă
și sufipt subțire, daca aceea, e subțire.

$. 16.
Felul sufiptelor din privința alaturărei lor și împartirea
sufipțiunei.
Intre sufipte sânt unele cari se atârmă la capetu
l vorbei,
cu care se împreună așa de strins, de fac numai
o vorbă şi fără
care împreonare nică au înţeles propriu; altele
ear nu se atărnă,
„sau nu se unesc cu vorba așa de strins, ci se
pun numai lăngă,
sau urmează nemjlocit după vorbă, Acelea, cari
se contopese
“într'una, dacă s'alătura la nume (substantive) se
numesc nomina18 și, dacă s'alătură la verbe, se numesc verbale;
eara acelea,
cari nu se lipesc, ci pot sta de sine singure și se
pun numai
lăngă substantiv, se numesc postpoiţiunisau nume
postpo-

sitive. Sufipţiunea vorbelor stă deci întru dreapta alăt
urare
a sufiptelor și se împarte în: sufiptiunea numelor
(de-

clinatie) şi în sufipţiunea

verbelor. (conjugaţie).

—
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Sectiunea
Sutipţiunea numelor (declinaţie).

s A
Sufiptele nominale și împărţirea lor.
Un substantiv în vorbire poate veni în felurite stări
relaţiuni, cară arată starea, și lucrarea lui față de alt nume
privință la numer, persoană, spaţ, timp şi mod; sai din altă
vinţă. Toate aceste stări şi schimbări ale numelui se arată

câte un sufipt deschilinit, de aceea sufiptele nominale

sati
din
priprin

se des-

chilinesc:
a) în sufipte de nume r, cari arată numerul finței și luorului, înfățăşat prin nume.
b) sufipte cari arată, a câta persoană
e fința și lucrul, și
cum se are catră altă Anţă saii lucru.
c) sufipte de relaţiune din privinţă la spaţ timp şi mod,
oii din privința trecerei lucrărei dela o ființă la alta.
O
Ca să nu ne depărtăm prea mult nică de spiritul limbeă
= noastre, nici să facem scădere celei magiare și tot odată să ne
acomodăm, precât se poate, modului cunoscut al învețamentului,
e
vom urma treptat, luând în rând toate sufiptele și arătând cari
cun respund româneșce, prin ce se va vedea mai bine tot odată
şi diferința dintre aceste donă limbi.

$. 18.
Sufiptele, cari corespund terminațiunelor din declinaţiunea noastră,
în cazurile singulariului şi ale pluralului, sau sufipte declinative.'
Sufiptele, ce corespund cazurilor din declinățiunea, noastră,
în numerul singular şi plural, sânt următoarele:
I. pentru
Nominativ |
Genetiv .
-nak sai -nek
-nak sai -nek
Dativ
Vocativ

.
-

a
LOTEEE
--t -at, -ot -et To
ca nominativiă

Nemoian Gramatica mag. rom.

Si

tin
X tetezpe
A" a RALĂ £ îi zES cura

ID

Acusativ

singular:

18
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II. pentru plutal:

Nominativ -k -ak -ok -ek -5k
Genetiv
-nak sati -nek

Dativ

-nak sasi -nek

după al nominativului plural.

“Acuzativ.
-at -et
“
Vocativ
ca nominativul,
Aceste -sufipte se alătură la forma principală
a părţilor de.
cuvent, cară stint tot acelea ca în limba
română; dar precum în
cea romănească nu se declină toate părţil
e vorbirei, ci numai
substantivul” și cele ce determină subst
antivul; așa în cea magiară
tot numai

aceste părți de cuvânt

„fipte declinative..

se pot uni cu aceste

su-.

Innainte de a arăta cum se alături s ufip
tele deelinative la vorbe, premitem cunoașcerea articl
ului magiar, care e:
az, a. Acest articlu însă nu arată, ca cel românesc,
genul care în limba
magiară nu există, ci hotăreșce numai mai
dleaproape ființa saă
lucrul, punându-se totdeuna înnaintea, vorbei,
anume az la, vorbele
începâtoare cu vocală și a la, vorbele ce se încep
cu consoană, așa:

atya — tată,
anya — mamă,

az atya — tata;
az anya — mama;

-.

testver — frate,
tanitd — învețătoriu,

|

-

a testver — fratele;
a tanito — învățătoriul.

$. 19.
Formarea cazurilor, sau alaturarea sufiptelor declinative
în genere.

Nu toate substantivele primese sufiptele în acelaș
i mod, ci
după terminaţiunea lor, unele întrun chip, altele
întraltul.
Terminăţiune se numesce litera sau sila
ba din capetul cuvintelor, în forma, lor principală.
Forma principală e.
totodată și
Nominativul în numerul sin gular, care
n'are alt
sufipt decât terminațiunea, carea arată substantiv
ul în nea ternare
dela altul și cumcă nu e vorbă decât numai despr
e un lucru. Când
e vorbă despre mai multe fiin țe sai lucru
ri, terminațiunea
"singură nu e în stare a arăta, aceasta, ci trebui
e să ia întru ajutoriu
un sufipt. Sufiptul acesta, e litera, k, care uneor
i salatură la terminațiune numai singură, eară alte ori se leagă
de terminaţiune prin

o vocală, pusă îunaintei.

După sufiptul, sai cazul Nominativului plural
se îndreaptă
şi sufiptul Acuzativului din numerul singul
ar, care e litera t.
.

1592
„Acest t salatură, la, forma principală sat numai singur, sai, că
sufiptul pluralului, cu vocală pusă înnaintea lui.
Vocalile, cară se pun înnaintea sufiptelor k și t sânt: a, „0.
e, i cari, fiindcă ajută pre k și ta se alătura la „Vorbe; se nu-

mese vocali ajutoriale.

Asta

e cauza, că, pluralul și acuzativul

singulariului ati câte cinci forme de sufipte:

-k, -ak, -ok, -ek, -ăk pentru - plural și -t, -at, ot, -et, -dt pentru
N

acuzativul sinprulariului.
„Toată greotatea, ce 0 întimpinăm, stă întru a șci care dintre
aceste. forme se alătură pentru. Wa forma pluralul și singularul;
ceea ce se delătură, dacă vom căuta ce fel de terminaţiune are
vorba. Terminațiunea nu poate fi, se-nţelege, decât sat o vocală,
sati o consoană. Dacă vorba are la capetul ei vocală, primesce
în plural numai pre k și pentru acuzativul singular numai pre
i, afara numai când k și t se leagă totuși cu vocală ajutorială;
“cară dacă vorba se finesce într'o consoană, alăturarea lui k și t.
se face cu ajutoriul vocalelor a, 9, e, 5; însemnând cumcă t şi

în acest caz se alătură uneori și fără vocală ajutorială, ce se va
arăta, la, locul seri mai de amenuntul.
Sciind terminațiunea, trebuie să vedem de ce ton e vorba; “
căcă, dacă-i de ton gros, primeșce sufipte groase; eară dacă-i de
ton subţire primeșce sufipte subțiri și atunci sufiptul -al, -ok şi
-at, -ot s'alătură la vorbe groase; cară -ek, -6k şi et, -ăt, ca , de ton
subțire, la vorbe subțiri.
Alăturarea sufiptelor subțiri -ek, -6k, -et; -0t e foarte uşoară;
dar cu atâta mai grea este alăturarea celor groase ak, -ok, -at, -ot la vorbele groase; căci nu toate primesc amestecat pre cal,
-ok în plural, aică pre -at, -oi în acuzativ singular; ci unele pri- mesc în pural pre -ak şi în singular pre -at; eară altele pre -ok
în plural şi pre -ot în singular.
Dreapta alăturare a acestor sufipte este greotatea cea mai
mare; căci regulele ce se dai în astă privinţă nu ajung pre deplin. Atâta însă e sigur că pluralul cu -ak respunde acuzativu- lui singular cu -at, şi pluralil cu -ok celui singular cu -ot, afară,
de cazul, „când t se alătură fără. vocală ajutorială.
?

In fine, ce atinge de alăturarea sufipte.or pentru Genetiv.
și Dativ, aceste cazuri, șciind formarea, p.uralului şi a singulariu-

lui, se pot forma foarte lesne,

ălăturând

suâptul

-nak la vor-

bele groase și -nek la cele subțiri, cari remân aceleași și pentru
genetivnl și dativul plural, alăturându-se ele dupa k al plurain.

_

-

9:

ti
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e

.

luă. Pentru acuzativul Vlralulai sânt numai sufiptele -at, -et și
nică odată -ot, -dt. Despre

toate aceste cu deamenuntul în urmă-

toarele.

Ş. 20.
Alăturarea sufiptelor declinative la vorbele ce se termină
într'o vocală.

Toate vocalile, afară de - â, pot sta ca terminațiune, fie:
vorba substantiv, adiectiv, sati ori ce altă vorbă sufigibilă.
Vorbele terminate în vocală primesc în plural numai k și

în acuzativ singular numai t. Vocalile scurte a, e, se prefac înnaintea, sufiptelor totdeuna în â, 6 lung.
Sufigerea

se! poate

face la vorbe

|
atât cu articlul,

cât

şi

fără articlul az, a. Si una și alta respunde declinațiunei noastre
articulate. Ca, model fie alma, pentru vorbele groase și kârte,
pentru cele subțiri:
|. Vorbe croase.

Nominativ alma

-

Singular fară artieclu.
— mărul
sai măr

Genetiv
almă-nak — mărul
Dativ
almă-nak — mărul
Acuzatiy - almât
—măul

„
„
,„

Vocativ

j

,

-

alma:

— mărmule
Plural

Nominativ ahnâ-k

Genetiv
Dativ
Acuzativ
Vocativ

—

almă-k-mak—
almă-k-nak —
almâ-k-at —
almâ-k
—

Nominativ
Genetiv .
Dativ
Acuzativ
"Vocativ

az alma,
az almâ-nak
"az almă-nal
az almâ-t
ana

articlu.

mertle “ saii meră

merălor
merălor
merăle
merălor
Cu

“Singularul:

fară

,

ji
„
,
„
„4

artielu.

Pluralnl:
az almă-k
az almă-k-nak
az almă-l-nal
"az almă-k-at
_ almâ-k,
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|

II.. Pentru vorbe subțiri.
Singular fară articlu.
para .saii pară,

Nominativ korte

Genetiv
Dativ

*

Acuzativ
Vocativ

kărte-nek perei

„

korte:nek peri

„

korte-t
lorte

para
pară

„
„

Plural

Nominativ kărte-k

3
fără

perele

articlu.

saă peră

_Geneiiv
Dativ

kârte-k-nek perelor
lkorte-k-nek perelor

„
„„

Acuzativ

kăârte-k-et

perele

„

korte-k

perelor

„+

Cu

articlu.

Vocativ

_

„.

Singular:

Plural

Nominativ
Genetiv
Dativ

a kârte
a lkorte-nek
a kărte-nek

Acuzativ

a korte-t

Vocativ

"a kortâ-k
a lkorte-lk-nek
a korte-k-nek

-

|

a lorte-l-et

. kărte

korte-k,

Exerţiţiu în declinare.
az apa

az

apa

o

„az epe —

| tata, părintele

az

Sp

ferea

ARE

az atya |

az idă —

az
a
az
a
a
a
az

a kocsi — cociea,
muland6 — trecătoriu
puha — moale
sârga — galben
felzete. — negru
Jo — bun.
3

anya — mama
bâtya — fratele mai bătrân
6ese —- fratele mai tiner
rola -- vulpea
szilva — pruna
medve — ursul
|
eke — plugul.

timpul.

SD,

|

Vorbe cu terminăţiune vocalică, cari primesc sufiptul pluralului |
și al acuzativului singular cu, sau fără vocală ajutorială.
1. Următoarele în 6, 6, 6, ii primesc pre k și t cu

a, e prin mijlocirea
capet,

carea la -unele

toare, sau numai

unui v. între vocala ajutorială
se schimbă

se scurtă.

cu totul

Aceste sânt:

în una

vocala

și cea din
corespunzâ-

— 99 —
Nominativ
le
—0
— s6
—Sz6
—t6
Jo
h6
16
„—b5
— 0s6

audausul
şi schim-

Sufiptul

“barea vocalei

Sing. Plur.
lev-et

lev
av.
sav

szav
tav

Jav
hav
lov
băv

lev-ek
-ak
-ak
-ak
-ak
-ak
-ak

-ak cal;

hev
kOv

k6
—t6

fii
hii
hi
mi
nyi
si

|

-ek iarg, abundanţă
-ek ţavă, ducă;

csov

h5 (hs)

zamă, suc;
vechiu;
sare, acid (săruri);
vorbă, cuvânt;
lac;
bun, bine (bunuri);
lună (din călindar) nea;
(în bin);

-ek căldură;
-

tov

-ek: peatră:
-ek trunchiu,

biv
fuv

-ek farmec, vrajă;
-ek iarbă;

hiiv și hi
hiv

iulpină;

-ei recoare;
-

miiv

-ek credincios;
-ek op, artificiu;

nyiiv

-ek -străpiță, verme;

-ek cumnat (șogor);
însă: 6, s6, sz6, î6, bă, csij, tă fac acuzativul și pluralul și fară
adausul: v-a, v-e, în care caz vocala lungă. remâne nescurtată
siiv

și neschimbată, așa:
to-t-l
s6-t-l,

cso-t-k

Următoarele:

nd —

muiere, femeie

16, (fe) — cap
Vv6 — ginere

” bird — jude, judecătoriu
sziil) —. părinte (născătorău) fac

Acuzativul:

n5-t'şi nejet

fot şi fejet
vO-t și vejet
bir6-t
șziil0-ţ

Pluralul:
NO-k

[f6-l — capii
|fej-ek — capite
VO-k și vej-ek
biră-k (dar și biro-k)
szilo-k și sziile-k,
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2. Următoarele vorbe terminate în (i, ii pot primi sufiptul
singulariului și al pluralului în două chipuri: cu vocala ajutozială a, 6, prefăcând vocala finală în v; sait numai t și k păstrând pre u final.
|

|

Precum:

Acuz. Plur.
darui

.-4

Acuz. . Plur.

-k

sai

darv.

-at

-ak

hamv

-at

-ak

falv

-at

-ak

sat

odv

-at

-ak

găvăună — vizuină

szarv .
fenyv
enyv
tetyi

-at
et
et
-et,

-alk
-ek
-ek
-elk

hamu

-t

-k

2

falu

-t

-k

„=

odu .

-t

-k

szaru.
fenyi
enyii
tetii O

.-t
+
-t
-t

„
-k
.-k
-k

„
„

mag (maga) face Acuz. mag-ot

și mag-vat

Plur. mag-ok

și mag-vak

gruie, cocor

cenușă
corn
brad
cleiu
păduche.

semânță.

3. Următoarele vorbe în i, sati ţin vocala finală și atunci
primesc pre k şi t fără. vocală ajutorială sai lăpedând pre ui cu
totul, acelea salătură cu vocala ajutorială a așa:

Acnz. Plur.
borji

-t

-k

fu

Acuz. Plur.
sati

hp

Dorj

-at

-ak

fi

-at

-ak

-at

-ak

ifju

ki

if

ferfiu

-t

fexfi.

_-at

-ak

fagoy

-at

-ak

=k

fagoyui

=:

ovapji

4

fat
"xarju
sarju

„

-k

vițel
fii, prunc, copil

june, fecior
Dărbat
săii

ke

fatty

at

-ak

copilandru, corcit

-k

gyapj

-at

-ak

lână

d
-k
j
var)
-at
-ak cioară
6
sar)
-at
-ak otavă.
4. Adiectivele terminate în d, îi, mai virtos

din substantive,

cele

formate

pot primi sufiptele t şi k cu, sait fără

vocală

„ajutorială a. e, scurtând în cazul dintâi pre d, ii, precum:

lasst
“hosszi

“Acuz. Plur.
"Acuz,
-4
-k sai lassu
. -at
-t
kk , hosszu
-at

szomji
dombori
szomori
nyomori

şt
-t
-t
-t

-k
-k
-k
-k

lkeserii

- . —R

„, szomju
„ domboru
„ szomoru
myomoru

,

keserii

-at
-at
-at,
-at

-eţ.

Plur,
-ak moale, încet
-ak lung
-ak
-ak
-ak
-ak

sătos
rotund, convex
trist
|
urgâsit, mișel, ticălos

-ek amar

— 24 —
Acnz.
+
<

kânnyă
szârnyii.

Plur.
-k »
-k n

|
Fânnyă
Szomyii

Acuz.
-et
-et

Plur;
-ek Ușor
-ek fioros, înfiorat

&roaznec.
Unele din ele pot şi perde pre i, ii, cu
totul, când k și t
“Salâtură numai

cu vocală ajutorială, ca:
hosszii— hossz -at -alk
szornyii — szârny -et -ehk
szomji — szomj -at -ak
kânnyii — kânny -et -el.
k.
Dacă însă înnaintea astor fel de
adiective mai siă un.
adiectiv, cari la olaltă fac o singură
noțiune, atunci la astfel de
adiective compuse numai sufiptul
pluralului k salătură cu a,e
ajutorial; ear al acuzativului fară voca
lă ajutorială; precum:
i
|
|
Acuz.
Plus,
nagylâbi din nagy și lâbi va £:
nagylăbu
-t însă -ax
mare în picior, cu piciorul mare
kistornyi din kis și tornyu va fi:
kistornyi
-t însă -ak
mis în turn, cu turnul mic;
hossziihaj
!

it din hosszi și haji va fi: hossziihaju
-t însă -al
:

kiskezii din kis şi kezii va fi:
„
joeszii din 6 și eszii va fi:

mare

în păr, cu părul mare;

.
kiskezii
mic în. mană, cu
Jeszii
bur. de minte, cu
szepszivii din szep și szivii va fi:
szepszivii

|

-t însă
mânele
-t însă
minte
-t însă

-ek
mică;
-ek
bună;
-ek

fromos, sa bun la inimă, cn inimă buriă,

Tot cu a, e ajutorial se mai pot adauge

la unele adiective terminate în d, 6,
ca:

aceste sufipte şi -

|
elegendă - -k sati elegendă -et -el destu
l
hajland -t -k sau hajlandd -at -alk aplec
at;
"dar totusi e mai bine fară vocala ajuto
rială.
|
5. Următoarele substantive în i face pluralul
cu a ajutorial, ear acuzativul singular cu, saii fară el și
sânt compuse cu fi,

„deci va fi:

!

Plur.
Uri“

ferfi
atyafi

tyulfi

baromfi

Acuzativul

urfi-al și arfi-t sait -at domnișor, copil de
domn (cocon)

— -ak și —-t sait -at bărbat:

|

— -ak și —-t saă -at consângean, neam,
unul din
neam, preten, cunoscut, amic
— -ak și —-t sati -at puiu de găină

— -ak şi —-t sai -at puiu de animal;

—
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fi face atâta cât fii, copil, puiu şi are phurelul fi-ak și acuzativul numai fi-at,
Numele de familii, compuse cu fi, precum şi cele cu y sai
i în capet, primesc pre k cu a ajutorial, dacă sânt groase şi cu
e, dacă sânt subțiri; ear acazativul &l fac numai cu t, așa:

„Acuz. Plur.
Palfi

-ak * -t Palfiii sai Palfilonii
|

cheamă

Hunyadi

-ak

Mocsoni

-ak

-t Mocioni Mocioneşcii

+ Seceni Seceneșcii.

-t

Pâterii

ek

. +

Zichy

cari-i

4 Huniadi, Huniazii

Szechenyi -el
- Petofi

(Palfileșcii) toţi,

Palfi

Petofi

.

-ek Pâterfi

-

-t

-ek Zichy (Zici).
Dintre vorbele terminate în i, numai substantivele primesc
pre k și t fără vocal ajutorială d. e.: koesi-t-l, cocie. Jani-k-t,
Niţă (Jon); adiectivele însă, primesc numai pre t fără vocală
ajutorială, dar k s'alătură cu una din vocalile a, €, după ttonul
vorbei, așa:
-

hori
videki”

-

-ak -t

din ţară, din patrie

-ek -t

dela ţară

hăzi

-ak-t

de casă, casnie

hăzbeli
mai
.aklkori

-ek -t
-ak -t
-ak -t

din casă, ce se ţine de casă
din ziua de ază, de acum
de atunci
-

tegnapi

.

-ak -t. de ieri

magyarhoni -ak -t

din ţară ungurească .

debreczeni
aradi

-ek -t din Dobriţin
-ak -t din sait de Arad

teli
regi

-ek -elk -t

tavaszi

.

nyări

-ak-t
-alk -t

Osszi

„ek

=t

de iarnă
|
de demult, vechiu

de primăvară
de vară, văratic

de toamnă, tomnatec.
Ş. 22.

Alăturarea sufiptelor k şi t la vorbele cu terminațiune consonală
prin mijlocirea vocalitor ajutoriale a, o, e, d, = at -ak,
ot- o-k, -et -ek, -6t -6k.
“In genere:

Prin

adaugerea

sufiptelor

k și t cu una din vocalile aju-

6

—:

- toriale (a, o, e, 5,) vorbele astfel adause, sufere nișceschimbări
de vocală în silaba finală, cari constati întru aceea,
că:.
„Î. Multe vorbe terminate întro consoană cu vocală
scurtă,
premergătoare, o perd aceea cu totul și
2 altele, terminate într'o consoană cu vocală lungă
pre-.
imergătoare, o scurtă aceea și pre cele lungi â, 6, le
schimbă în
cele scurte corespunzătoare, “pre ă în a și pre 6
în e. Numai
dupăce vorba au trecut mai nainte prin aceste schimb
ări, se
pot alătura, la ea sufiptele k și t cu una din vocalil
e ajutoriale,
X3. Sânt anumite consoane la capetul vorbelor, cu
cară sufiptul acuzativului t se poate respunde d'ntruna
foarte ușor și
vorbele, cară ai în capet una din acele consoane,
primesc pre
t fară vocală, ajutorială, Deci mai multe vorbe din
cele cari sutere schimbările de mai sus cu vocalile din silaba
finală; dacă,
ai în capet una din acele. consoane pot remânea
neschimbate,
adecă: nici nu-și perd vocala scurtă, nici cea lungă
nu se scurță și î'
salătură fără vocală ajutătoare; sati că trecând mai întâru
prin schimbările de mai sus, primesc. amândouă sufipte cu vocală
ajutorială.
4 Vorbele, cari nu sufere nici o schimbare în 'silaba
finală,
"întocmai ca acestea, primese pre. k şi t cu vocală
ajutorială.!

Trebuie însă deschilinit că din amândouă clase de vorbe,
o parte.

din cele groase primesc sufiptele cu a-at-ak; ceealal
tă parte cu
0-0t-ok; ear din cele subțiri partea mai mare primes
c cu e-et-ek
şi numai o parte mică ai în silaba finală un 5 sau
ii.
I

Alăturarea lui k şi t la vorbele, cari sufere chîmbări în silaba
finală.
|
Ş. 23.
1. Consoanele, cu cară t se poate respunde uşor și uni
fară
vocală. ajutorială sânt: j, |, ly, n, NY, T, $, sz, z, zs,

Vorbele

cari

ai

la capet 'una din aceste

consoane, fie

groase ori subțiri, 'primese la acuzativ singular numai pre
t fără
vocală ajutorială, pluralul însă partea mai mare £l fac
cu ok și

numai puţine cu ak;

cele subţiri fac pluralul partea mai mare

cu ek și mai puține cu 6k, ca:
|
.
ital
-t-ok beutură ,
|
vihar
-t-ok vifor, urăgan
aladăly -t -ok pedică, împedică- . kes _=t-ek cuțit
|

osztân
raj

ment

-t-0k. îndem,
-t -ok roău

vitez
pajzs

--t-ek viteaz, eroic
--t-ok scut,
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2, Vorbile,

din

cară -suită vocala, lungă

finală

silaba,

cu

prefacerea lui ă, 6 în a, e, inipre k şit ecua, € ajutorial, așa:
madâr — madar-at-ak pasere ut — ut -at-ak drom, cale
-et-ek acoperiș sziiz—sziiz-et-ek fecioară,
fedel — fedel
|
de cară se ţin următoarele:

bâl —

.

ogariu

agâr —

madâr

— spate ,.
derek-et-el voinic, „ţapen
— fir;
— oală „:
.
— gânsac,
— cotăriță, corfă ,
—

pasere

maţrintestine

der — brumă
nâgy — patru «
eg — ceriu> »
/ogâr — şoarece, îrte ,
egyăb — altul-alta „.
eleg — destul«+
&r —

,

vină

,

mozsâr — pivă, avan ,
|
,
ryar — vară

6sz — minte «
fedel — acoperiș. ,

pohâr — pocal păhar ,

fel — jumătate «

„sâr — imală, țină e
sudâr — vîrf „ozom

[
foveny — năsip, pesec «
gereb — pedecă, clenţaică + zar

-

gyoker — rădăcină ..
het — șapte, septemână
jeg — ghiaţă»

sugâr — rază ,
szamăr — asin, măgariu ,
kit — puț, fântână

Iad — gâscă „ha

lkerelk — roată,
„keves — puţin
ez — mână„.
otel — sfoară,

Thkăzep
level
nehez
nyel

|
|

-

vorbe subţiri
szel — margină, vent ,

szemet — gunoiu +
tehen — vacă +
tenyer — palmă, «
fiiz — salcă »
sziiz — fecioară . -.

€
,

kenyer — pâne, pită »

|

kanâl — lingură .
:j
nyil — iepure ,
N
râd — rudă pi AA,
.
,
domn
Ur —

ut — droin, cale«
egy — muscă .
mâsz — var »
nev — nume «

,

dE — ameaz

bogâr — goangă, gândac ,
derek
—derek
fonal
fazelk
gunir
Jossâr

subţiri

o

groase

=

—
—
—
—

mijlocul, de mijloc «
foie, funză, epistolă, »
grei ,
plăsele, manunchiu; dâr-

|

jală, codirişcă

. :

rez — aramă:
szeker —

rotund .
e»
mate
funie, streang ,

+

car »

„szen — cărbune » .
iai,
tel
vereb — vrabie, (bribete) .
sziilk — strimt, îngust .
tiiz — "foc, lumină, «

Ă

__ 9 __

Dintre aceste la, cele ce ati în capet o consoană,

cu carea

i se poate lesne respunde sălătură t fără vocală
ajutorială, în
care caz vocala lungă se păstrează și nică ă,
€ nu se preface

în a, e, așa:

madăr-t
kotel -t

.

- sugărt ...
„level-t ,

lkenyei t,

mozsâr-t '
tehen-t -

gyohker=t,

săr -t,
szelzer -t

Unele, de și ai vocală lungă și fără a o scurta, pot
primipre t cu și fără adaueul vocalic, ca:
|
vân — vân + și vân -et vân -ek bătrân
;
vitez — vitez + și vitez -0t vitez -elk viteaz;
mez —
mez
et
|
mere;
”
er0s — erds -t și erds -et
tare.
Despre cele medii de o silabă cu unul din i întralt
loc.
3. Vorbele,” din cari cade vocala scurtă din silaba
finală,
îucă primesc - sufiptul acuzativului singular și al
pluralului cu
„vocală ajutorială; însă dintre cele groase unele
se unesc cu a

-at -ak, altele prin o -ot -ok.

a) Cu adausul a primese vorbele de mai mult de
două si-:
labe cu -alom în capet. Aceste înnainte de î, se alătur
i la ele
t și k, perd pre o din alom și numai după aruncarea aceluia
Ș
, s'anină t și k cu a ajutorial, așa:
îi
hatalom
— hatalm at -ak putere
nyugalom — nyugalm -at -ak linișce
:
de cari se ţin și toate celelalte, precum:
birodalom, împerăție,e împeriu
răgalom, defaimare «
făjdalom, durere..
bântalom, nepăciuire, bănuială .
alalom, ocaziune, prilej ,
buzgalom, zel, însufleţire .
jutalom, premiu,mulțam, resplată,irgalom, îndurare |.
numai czimbalom, chimvală are cu 0: ezimbalm -ot, ezimbalm
-ok.
Tot cu adausul a mai fac şi următoarele cu “altă termina-

țiune decât alom; precum:
aja, _ ajk
-at-ak buză:

bător,

bâtr

-at-ak

pSător,
sătr
-at -ak'cort +
hărom, hârm' -at -ak trei
vâszon, văszn -at -ak pânză,
velony; velny -at -ak subțire.
pkazal,
kazi
-at -ak jireadă,
o
însă sător și lazal
pot 'avea, şi:
sător -t sâtor -ok
kazal -t lazal -ok.

„b. Vorbele groase, cari iai o ajutorial,

siint cele de două

=
„silabe terminate în om şi cele în: og, ok, ol, om, on, or, ocs, oly,

ony,

oz, în cari-silabe voocala o e scurtă

și prin urmare

cade

afară, ca:
o
jărom, jârm -ot -ok jug,
- dotog, dolg -ot ok ice;
âlom, âlm -ot -ok vis, somn
şi altele mai multe; cele mai întrebuințate sânt:

alol — cocină, poiată, staul „

haszon — folos

A

alom — vis, somn ,
" “ horog — cârlig, unghiţă
ârok — şanţ «
hurok — laţ
âtok — blăstăm, afarisenie ,
izom — muşchiu (cazne |
bagoly — buhă, cucuveică
jaszol — iesle
barom — vită —
lapoes — copcie, cătăramă
bokor — tufă |
Roboz — cobuz
esupor — bocală, olcuță *
korom — funîngină
fodor — cocori, creţ în păr — lator — fur, lotru, viclean
“eyilolk — pumnariu
„.
Iuesok — gunoiu
gyomor — stomac
„_.majom — meimucă
:
gyalkor — adese
malom — moară,
,
halom — movilă, dâlmen : .
marok — mană, palmă Cez
mocsok — nălăut, pată
„ nyirok — răveneală
orom — virf su Yan
Glom — plumb .
piszok — imală, tină
polkol — iad
-sarok — călcaniu
solyom — șoim
e
sulyolk — maiu (de bătut pânza) szitolk — sudalmă, mascăiră
szobor — statuă
szugroly — colț, unghiu
szurok — rășină
- “takony — muc
titok — secret, în ascuns:
" torol — gât
torony — turn
tulol — june
vaczok — zăcătoare.
Cele ce aii în capet una din consoanele, cu cară t se pro-

nunţie

uşor,

primese

pre t şi fară adausul vocalic,

fară a se

arunca, vocala scurtă, din silaba finală, ca:
E
|
takony-t szobor-t haszon-t esupor-t.
|
c) Cele subţiri de două și mai mult de. donă silabe, ter-:
în locul lui
minate în consoanele dela cele groase, dar cu e,
0, ca: elem, eg, 9; ek; el, îl; em, âm; er, âr; ez în capet,

încă lapedă pree, i făcând Acuzat.

sing. cu et-ât și pluralul

cu ek-5k, și fară acest adaus, dacăt se poate respunde ușor, ca:

gyâzelem, gyizelm-et -ek biruinţă, învingere;
mâreg,
-Gkor,

merg
: Ohr .

-et-ek venin, otravă;
-0t-0k boii;

o.
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cele maiX întrebuințiate sânt:
berek — dumbravă
cseber, csăbiăr — cinber
Gber — deștept
eper — fragă,
„6tek — mâncare
ezer — mie
„fâreg — verme, cară
feszek — cuib
— gădâr — groapă .
iker — gemeni
lkebel — pept
k6reg — scoarță, coajă

korăm

nyereg

—

șauă

dbăl — sin, cavitate
SOL — pumn
retel — rădișcă, rotche
selyem — mâtasă
szeder — mură
tegez — teacă
telek — sesion, sesiune de pa-

!

siszik —

unghie

mereg —. venin

ment

lkăbol — chiblă, (o mesuria)
i „KOlyGk — căţel, puiu
!

—

„lepel, vel — învelitoare
meder — albie, matca,

|

tiicsăk —— orel
tiilkâr — oglindă

tăciune

veder —

vadră

_xverem — groapă
vâtek — păcat
kerelem — rugare
fejedelem — domnitoriu
clelem — nutriment
engedelem — îngăduire.
Numai elem — element, are: elem -et -el.
Urmatoarele nu perd numai vocalile din silaba finală;
ci
strămută și consoanele din aceea silabă, mutându-le unele
în 1ocul altora: aceste sânt:

vehem — vemh -et -ek mânz

" kehely — kelyh -et -ek potir

pehely — pelyh -et -el flamă (pene fine, moi)
teher
-— terh -et -ek sarcină, povară, greotate;

ear vorba

I6lek — suflet — pre lângă că-și perde

vocala

silaba finală, mai preface pre 6 din silaba dintâi în e, așa:
lelel —

din

lelk -et -ek,

II,

Alăturarea lui k și t la vorbe, cari nu suferă nici 0 schimbare
în siiaba din urmă.
24.

Unele

din

vorbele groase, cari nu sufere

“schimbare în silaba din urmă, primese pre
a- -at -ak altele cu adausul 0-o -ot -ok.

nici

un

fel

de

k și t cu adausul

_ Bi —

|

1. Vorbele cu a- -at ak sânt:

multe vorbe de o silabă cu o consoană simplă sati coua)
pusă, oră duplă, ca ||, rr sait şi cu două deosebite, când li premerge mai virtos vocala ă, “fac pluralulși singularul cu a ajutorial, precum:
âg — âg -at — âg -ak

cele mai cunoscute sint:
âg — ramură, creang
„agy — crel
âgy — pat
al — falcă
agyar — colţ (la porci)
aly — partea de desupt, cea mai
de jos dela ceva, drojde se pna
âr — preţ
amy — umbră

nyăl

— schipiţii (bale) -

nyârs —

frigare, ţepuş

nyul — iepure
0 — cocină .
,„
oldal — lature.
gat — pedecă, stavilă qeme

gyâr — fabrică
had
haj
hal
haj

——
—
—
—

armată, bătaie
pă
peșce
untură

hârs — teiu
has — foale
szomj — sete
hold — lună
hod — castor (animal)
„talp — talpă
târgy — obiect, lucru

toll — pană
n; — drom
văd — învinovățăre, acuză
_Yaj — unt
var — cetate
,
văz — schiţă, schelet
zăr -— încunetoare, zar.

hossz — lungime
kâd — cadă
lâb — picior
lăz — frigură, ameţală
lyul — gaură.
mâj — ficat, maiu
nâd — trestie
nyâj — turmă
nyak — grumaz .

aur — sulă
fal — parete, zid

fark — coadă
“fog — dinte
Bally — creangă, lăstarin
sar — lăstarău

sark — călcâniu
szi) —
szăl —
szakăll
szir —

gură
fir, paiu
— barbă
fluer, (05)

szârny —- aripă
hât — spate, șele
hăz —
_taj —
tâl —
târ —
târs —

casă
regiune, ţinut .
blid
magazin
soț

îjj — deget
vad —

i

animal

vâgy — poftă
vâll — umere
vas — fer
vonal. — linie
3

-

_

.

selbatec

-

E
_

Adiective:

alacsony, jos
|
finom, fin
gonosz, reii, viclean
„ halvâny, galfet
hitvâny, mișel, ticălos, blăstemat igaz, adeverat
ligy, moale
.
Tosz, re
rut, urât, hîdos
sol, mult
|
silâny, slab, puţin
|
„*
sovâny, slab, mârșen
sziraz, uscat
szilârd, tare (virtos, țapen)
tâg, larg
Uj, nou
vad, selbatec.
b) toate adiectivele cu s în capet (as, âs, os, 6s, tis) și cele

cu 6kony, ca:

vilâgos -at -ak, chiar, vederos, olos, întelept, cuminte
ados, detoriu
tollas, înpenat, cu pene
gyanus, suspițios
" dlmos, somnoros
dolgos, lucrătoriu .
dus, avut, bogat
„bus, întristat, trist, superat
boszus, resbunătoriu
„ kăros, stricăcios
- borzas, sperlit, vâlvoiat
sârgâs, gălbănoniu
szorgalmatos, sirguitorău
tanulekony, docil, care înveța, mulekony, trecătorău
ușor
velony, subțire.

Toate
ajutorial.

aceste pot forma acuzativul -și fară adausul lui a

?
c) Toate numeralele se unesc cu a, precum:
nyolez-at opt, husz-at douăzeci, szăz-at suta; numai: hat șase
și milliom milion face cu o: hat-ot și milliom-ok şi 06 cinci,
care e de ton subțire face cu ă: dt-ot,
„IL. Cea mai mare parte din vorbele groase primesc pre
t și k cu adausul o -ot -k, ele ai cam umnătoarele terminaţiuni.
„a) Toate substantivele în s (as, âs, 05, 65, 1is) și adiectivele
cu aceeași terminaţiune, când sânt întrebuințate ca, substantive
Și mai virtos acele vorbe, cari se ternină într'o consoană, cu

cari t
„tudâs
hatâr
și așa

se poate rosti și fară adaus vocalic, fac pluralul cu ok, ca:
-ok -t, învăţat
orvos -ol -t, medie
-ok -t, hatar,
mai multe:

vadăsz, v&nătoriu
naptar, călindariu

forrăs, izvor

juhăsz, păcurariu, păstorău .
koldus, cerșitoriu

ados, detoraș, detoriu

33

allomăs, ştatie
kirâly, rege
csâszar, împerat

lâtas, vedere

villâmlăs, fulgerare
kirâlysâg, regat
csâszărsig împerăție
armâny, intrigă, vrajbă
asszony, femeie, doamnă
bor, vin
"baj, necaz
kalâsz, spic

viszăly,
S

parâzs, jeghiu, jar
tolvaj, fur, lotru
-bâj, farmec

bâl, bal
nap, ziuă, soare

halil, moarte

juh, oaie
kas, coșniţă

—

.

împarechiere

vagyon, avere
„kâr, daună, pagubă
dal, cântare
sors, soarte
Kar, braţ
raj, rolu
ital, beutură
bajusz, mustață,
faj, fel, soiu, speţie
gaz, goz, buruiană
hon, patrie, ţară
hus, carne
paizs,, scut
sas, vulture
zaj, larmă, sgomot
olaj oleii.

ce

tag, membru
viasz, ceară,
arany, a0r
însă aceste două din urmă pot primi pre t şi k și cu a ajutorial.
b) Cele în sâg, szâg, nok, 6k, ok, ag, at, vorbele: de două
silabe în âm, am din cară nu cade vocala; multe vorbe de una
sau mai multe silabe cu două consoane, ca:
orszăg, ţară
|
josig, bunătate
csăszărsâg, împerătiekirâlysăg, regat
arnyeklat, umbrire
poloârsâg, cetăţenime
vizsgâlat, cercetare, învestigare
utâlat, despreț, ură, scârbă
ajândel, dar, prezent, don
szândek, voie, întențiune .
gondolat,
gând
maradek, remășiță
illapot, stare
bânat, căință, durere
csillag, steauă,
imol, scriitoriu
folyam, fluviu, rii
hullâm, val, undă
hajlam, înclinare
ălam, stat
”
csillăm, licurire, lucire scăpărare vidâm, voios
lules, cheie
domb, dimpen, dimp
pont,
punct
gond, gând
ifjonez,
junelaș, voinic
rajz, desemn
suhancz;
flăcăă.
vadonez, năstașnic, strașnic *
IL. Ce s'atinge de vorbile subțiri, cară nu sufere schimbare
* de vocală în silaba finală, ele primesc pre t și k cu adausul e
Nemoian Gramatica mag. rom.
3
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“ȘI puţine, cazi au un 6 saiiîi în silaba din urmă, le primesc cu
d: et-el, 6t-5k; ele au tot aceeași terminaţiune ca și cele groase,
numai cât în loc de vocală groasă, ati înnainte-le vocală subţire,
precum:

esel, -celaină,
vicleşiug,> înșelă,
țiune

hegy, deal
jel, semn
kegy, graţie
mell, pept
hely, loc
'Erdem, merit;

meny,

noră

nedv, sue

menny, ceriu
nyelv, limbă

_remeny, speranță
tetem, moaşce, corpul fără

- szeg, cuniu
"ereny, virtute “
ertek, preţ
€j, sară
meh, albină
mez, anere
seb, rană,
penz, bani
terd, genunche
vendeg, oaspe
" kesz, gata,
szep, frumos
ven, bătrăn

flare
&v, an

lkep, icgană
,

emlek, suvenire
nep, popor
resz, parte
szel, margină
veg, capet
lkek, vînet, meriu
mely, afund
rovid, scurt
erdâs, cu codri, păduros
tiil, ureche

drăkos, în veci, pururea

făld, păment
kânyăk, cot

eb, câne
elv, principiu
jeoy, semn
lkecs, farmece
megey, vișena
fiirj, prepeliţă
kellem, plăcere

hâlgy, damă

|,

dlyv, oabeţ, uliu
kâny, lacrimă
67, căprioară

tâley, stejariu, gorun
tâgy, pulpa, uger
târzs, trunchiu
szorny, hală
”
văgy, meduă va AN
egesz, întreg, tot
lkover, gras
keskeny, îngust

/

Ve

9], stânjen
drom, bucurie
dv, bria
rog,
hușbruș
riiy, mugure, boboc
fi
SA
4 2,
riih, sâne q,0/
iioy, lucru, afacere, treabă
voley, vale
csekely, puţin
feher, alb mevesz, încdrezneț,
rest, puturos, negligent

|
su-
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sziils, strîmt .
- eh, foame
felenls, fricos

.

zăld, verde
elenk, vioniu
€p, întreg, sănetos,

,

1?

IV.- Vorbele

medii

e.

de una sait de mai

şi Î, capetă
e
toate sufipte subţiri.
cari primesc

.

sufipte groase,

multe

silabe

Cu toate acestea

precum

din 6

sfint puţine,

sânt:

hej -at-al, ghioace
>.
ezel-nak-t-ok, scop, țintă.
Următoarele vorbe cu i sânt parte groase, parte subțiri.
1. Vorbe medii groase de o silabă cu i, cară primesc sufiptele,
a) cu

hig
szil

â ajutorial:

-at-ak, fluid, subţire
-at -ax, ulm
|

lik _ -at-ak, gaură
dij -t-at -al, preţ, plată, simbrie

hid -at-ak, pod, punte :
hij -at-ak, lipă
in -at-ak, vână
N
szij

ij -at-ak, are
hi
-at-ak, lipsă
nyil -at -ak, săgeată

-at-ak, cura. CICA
b) cu

csik

-0t-o0k,

gyik

:

sik

. : -ot-ok,

-ot-ok,

—czikk
hit
kines
pint
szivt
csin
him

miv
iny

-

-ot-ok,
2. Vorbe
-et -ek,
-et-ek,
-et--el,
-et -el,
-et -ek,
-t -ek,
-et-ek,

o.ajutorial:

ţiparău

cesin

şopîrlă

kin

- 4:

eleganța

-t -ok, chin, durere, tor-

plan

sip
-ot-ok,
fluer
pir
4 -nak, roșață
til (tpuli)-ot -ok, găină.

sik

Sa

tură
-

sir
szir
ir

.

aorfals

. zsirt

"

ok, mormânt.
-t-ok, grumaz
-t -ol, unsoare

-t-ok, untură

medii subţiri de o silaba cu unul din i.
articul
frigy -et -ek, pace, legământ
credinţă
ing
-et -el, chimeşă
tezamu
liszt -et -ek, fănină
o mesură
sing -et -el, rif, cot
stâncă, stan
tiszt -et -ek, detorință, onoare
șozenie disz -+ -els, ornament, dică, fală
bărbătuş
dz
et ek, membru, încheie-

-et -el, operă, lucru
-et-ek, ceriul, gură -

hiv

-et -ek, credincios, fidel

szin
viz.

-t e, coloare
-et -ekk, apă.

|
:hir

tură,
|
-t -el, şcire, veste, faimă

sziv, -et -ek, inimă

sezint: et -ek, tatulă
i

V. Substantivele compuse primesc - sufiptele declinative du-

,

ga
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pă vocala din silaba din urmă, așa că numai. partea din urmă
se sufighiază, nu și cea, Minti, precum:
|
spate
cu
scamn
-et-ek,
karszek
szek,
şi
din kar
axszel:
terhkep'
din ter
şi kep, terkep
-et-ek, mapă
nyughely din nyug şi hely, nyughely -t -ek, loc de odihnă
diszruha din disz și ruha, diszruhă -t -k, haină de paradă
agyrem
din agy
și rom, agyrem
-et-ek, fantasmă
âvveres * din âr
și veres,ărveres
-t -ek, liţitaţie.
Numai huisvet se deelină mai mult cu sufipte groase, în
loe de subţiră, cum ar trebui după vacala 6 din partea adoua:
vet, așa:

Disvet -ot -ok -nak, dar și Tisvât et ek -nelk.
$. 25.

„Despre pluralul şi alăturarea celoralalte sufipte la numele
proprii; proprietatea limbei magiare întru întrebuințarea pluralului

și a singularului.
1. Numai acele nume proprii se pun în plural, pre cari le
poartă mai multe fiinţe saă lucruri, precum sânt: ntmele de bo- .
tez şi de. familie ale oamenilor; numele munţilor și a riurilor,
dacă au mai multe parți d.'e.: dacă voim să esprimăm pre mai
mulţi, sai pre toţi căţă poartă același nume de botez și de fas
lie, numele propriu se.pune în plural; așa:
Jonii
-ok,
Jânos
Janos, Joan

Pâl, Pavel

a

Pil

-ok, Pavelii

Jozsef . -ek, Josifii
Jozsef, Josif
Mocsoni -ak, Mocsoneșcii Hunyadi -ak, Huniazii
A
-ek, Negrii (mai mulţi cari poartă numele Negrea);
Feket
numele munţilor și a riurilor, precum:
ok, Alpii
îlp
ok, Capaţii
Kârpât
Kărâs -6k, Crișurile.
Pyreneus -ok, Pireneii
Când un nume propriu aii fost purtat de vro persoană binemeritată și renumită pentru oare care calitate inereață, pentru
rarele virtuţi și mară cunoșeinte, prin cară aii strălucit cândva,
și cu acela voim a numi pre toţi câţi aii, sai vor fi avut întocmai acele însușină; atunci. acel nume, ca partătoriul acelor
însușiri, măreţe, se pune în plural, când apoi nu se priveșce mai
mult ca nume propriu, ci ca comun. d. e. Demostenes-ek, Deadecă acei bărbaţi, cari ati fost
r6
-k, Ciceronii;
mostenii, Cice
întocmai ca Demostenes și ca Cicero, oratori străluciți.
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Leonidăs -ok, Leonizii -.

. “ Regulus -ok, Regulii

Ziinyi . -ek, Zrinii,
Ia
„cară ai fost eroi mari și saă jertfit pentru patrie.
II. Limba magiară sabate dela anoastră în privinţa întrebuinţărei singularului și a.pluralului, întrebuințind uneori singularul acolo, unde limba română foloseșce pluralul, ce se întem-:
plă mai virtos la. vorbele de înțeles colectiv şi. material, d. e.:
cseresnye, cireşe
alma, meră
szilva, prune
Mi
sz0l5, struguri
sok, mult
„sok alma, multe mere
d. e.: am cumperat, vettem almăt, cseresnyet, szilvât, szolăt;
libbal tapodni =— a călca cu picioarele;
szememmel lăttam == cu ochii mei am vezut; fă) a foga — 51 dor dinții;
_keztyiit vettem
==

am

cumperat

mănușă;

felkezzel esinăltam == în samnă cu o mână am făcut, nu cu jumătate de mână;
”
e
a buzâk szepe, de a rozsok silânyok == grânele sânt frumoase,
însă orzurile rele, adecă semenăturile de grâu, de 0ves, sau.
câmpiele semănate cu grâii, orz staii bine; altă dată se întrebuințază singularul, ca în vomâneşce d. €.:
halat ărulni === avinde peșce;
eluyirni a hajat == a tunde părul;
|
hajinăl fogta==Vaâ prins de păr.
=

Sufipte personali, sau posesive.
In vorbire se deosebesc trei persoane: 1-a persoană, carea;
„vorbeşce; 2-a, persoană, cătră carea se vorbeşce și 3-a persoană,
despre care se vorbeșce, atât în singular cât și în plural.
Fiinţa sasi lucrul, care stă în una din aceste trei persoane, poate avea sai ţinea ceva în puterea sa, adecă “ceva este sai
poate fi a cuiva. Finţa sati lucrul, care are ceva, saii a cul e ceva, se zice: posesor; ear ceea ce este a cuiva, se: numeşce: po-

sesiune.

Spre a 'areta cumcă cutare Incru -este al cuiva,
română

pronumele

posesiv:

meii,

teii, sei,

care

are limba

pronume arată

„ totodată a câta persoană e ființa, sait lucrul, care are ceva și în
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ce numer stă, 'în locul carui pronume se poate
cu substantivul în Genetiv, d. e.:
1. cânele mei -eii am câne
2. cânele teu-tu
3. cânele seii -el
stantivul, va, fi, d.
In exemplul,

pune „posesorul

ai câne
.
are câne, și punend în locul pronumelui sube.: cânele domnului.
dintâi pronumele posesiv: met arată cumcă

cânele e al meii, care vorbesc; sait că eii care vorbesc, am câne;
pronumele meii decă e pus în locul posesorului de întâia, persoană. . Tot așa arată tei, seii pre posesor ca adoua și a treia

persoană. -

a

“

* In locul pronumelor posesive româneşci: meii, teii, seii, etc.,
are, limba magiară nișce litere, silabe saii sufipte,, cari satârnă
totdeuna, la vorba ce înfățășază saii cuprinde lucrul ca posesiune,
cu care se-împreună așa de strins, că fără ele nici par putea
esprima posesiunea, adecă mar putea arăta, că lucrul, ce se cu-

prinde în aceea vorbă,

este al cuiva.

adause la vorbă, arată că lucrul,

siune este al cuiva,

Astfel de sufipte,

cari,

reprezentat prin ele, ca pose-

se numesc sufipte personale;

ear vorbele .

împreonate sai adause''cu sufiptele personale, se numesc nume .

posesive și sufiptele personali față de numele posesive se zic și
sufipte posesive.

Spe a ne apropia mai bine de spiritul limbei

noastre, sufiptele personali saii posesive se mai pot numi și pronume posesive împreonabile, spre deschilinire de cele
neînjeonabile sati de sine stătătoare, cari singure de sine
şi fără a fi alăturate la alte vorbe, arată că cutare ce lucru face
proprietatea, cuiva.
Precum. însă posesorul poate fi numai unul sai mai mulţi
_cu una sati mai multe posesiuni, așa şi sufiptele posesive sânt atâtea, câte posesiuni și posesori, și adecă sânt sufipte cari arată:

]. numai un posesor cu numai o posesiune...
2. numai un posesor cu mai. multe posesiuni.

„8. mai mulţi
posesori cu numai o posesiune.
4. mai

mulţi posesori

cu mai -multe posesiuni.

“Toate aceste sufipte se împart cu privire la alăturarea lor
după terminaţiunea, vorbelor în: sufipte, cară salătură la vorbe
cu terminaţiune vocalică și de acelea, cară salătură la vorbe cu
terminaţiune consonală, alăturându-se la cele dintâi fară vocală
ajutorială, eară la cele de adoua cu vocală ajutorială și, în fine,

după calitatea vocalelor, în sufipte de ton gros și de ton subțire.
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“ Oonspectul sufiptelor personali,

Sufipte
pentru votbe yroase:

“pentru vorbe subțiri:

după

după.

vocale,

vocale,

.consvane

1) de o posesiune
em

-M

-am

ad

=

-0d

teii

-a (a)

ja

cu un posesor:
l. -1n
2 „d
3
„=je

mei

-0m

sei

consoane

-am

-0M

meu

-cd

-0d

teu

-o

(je).

| [al lui
lal

că

2 „de
L. im
„id
i

mai multe

mei

-ai

sei

Gad

l. -im
2, -id
3. -i

tei

-ciin (jeim)

mei

-eid
-ei

tei
sei

(jeid)
(joi)

[ai luă

Jai lui

lai ei

laă ei

- 83) de o posesiune

cu mai

„-nk
2, -tok

-unk

|
-tok -otok-atok

nostru
vostru

3. -jok

-jok-ok

lor

-uk

bi lui
al ci

cu un posesor:

posesiuni

-aim (aim)
-aid (jaid)

seii
e

mulți

l. -uk

posesori:..
iu

nostru

9S. -tel, -tok -tek -tok
-etel -otolk - vostru
-jel, -6k, iik lor
„ =JOk

4) de mai multe posesiuni cu mai mulţi posesori:

de

il

-ail

(Jai)

noștri
voştri
lor

1. -inl |
92,
5

IL. -ink -aink (jainl:)
-itok -aitok (gJaitok)
DR
9

-itelz
„ik.

"-eink (jeink) noştri
-eitek (jeitek) voştri
„ceik
(jeik) . lor.

Ş. 97.
Alăturarea sufiptelor posesive.
Alaturarea

se faco la forma

principală

a vorbei

și sen-

templă, cu puţine escepţiuni întoema după regulele stătorite
pentru alăturarea sufiptelor declinative, a pluralului şi a acuzativului singular. Acele vorbe deci, la cară k și t sălătură, fără

vocală ajutorială, primesc și sufiptele personali tot fără adausul

vocalic și cară iaii pre t și k cu vocală ajutorială, acelea iaii su-

„ fiptele personală așisderea, cu vocală ajutorială corespunzătoare.
Toate acele schimbări de vocală. ce le sufere vorbele la
alăturarea, sufiptelor declinative în . silaba din urmă, precum: per-

derea, sai păstrarea,

scurtarea, sau lungirea, și prefaoerea voca-

lilor în cele corespunzătoare, întercalarea sai neintercalarea luă
v ajutătoriu, mutarea literiior și alte schimbari, aiă loc și la alăturarea sufiptelor personali cari, numai dacă vorba aii trecut
mai nainte prin acele schimbări, sadaug la tulpina aceleia.
Alăturarea sufiptelor personali premerge tuturor celor alalte
sufipte. Sufiptele de I-a şi 2-a personă pentru o posesiune cu

“un posesor şi cea de a 2-a persoană pentru o posesiune cu mai

- mulţi posesori, s'alătură la: vorbele groase cu una din vocalile.
groase a sai o; adecă partea, cari fac pluralul și acuzativul singular cu a, primesc și sufiptele personali tot cu a ajutorial, așa:
1)

-am

2) -ad
8) -atok

O

posesiune

cuun

posesor

o posesiune cu mai mulți posesori;

eară cele cari primesc pre t și k cu o, primesc şi suitele per-

sonali tot cu 0, așa:

- 1 -om
2) -od
2 -otok.
„
Vorbele

subțiri primesc sufiptele personali partea mai mare:

cu e; însa unele din cele cu î, îl în silaba, finală, le primesc cu i.
- Sufiptul de a 3-a persoană de o posesiune cu numai un
posesor: a, e, s'alătură la vorbele cu terminaţiune vocalică prin
mijlocirea

unui j aajutătoriu,

care | se ia întru ajutorău uneori (nu

însă, totdeuna) și la alăturarea, sufiptelor personali de mai multe
posesiuni cu unul sai mai mulţi posesori. La vorbile cu terminaţiune consonală în ambele cazuri, s'alătură mai mult fără, de-

cât cu acest j ajutorial.

i

Spre. deschilinirea sufiptelor de a 3-a persoană peniru mai

mulți posesori cu o posesiune ok, îk, de cele ale pluralului ok,
dk, e. de însemnat ca:
1. Vorbele, cară fac pluralul cu ak, primesc sufiptul de mai.
mulți posesori cu o posesiune de a 3-a persoană cu ok,
2. Vorbele cu ok în plural capetă în aceea persoană uk.

3. Vorbele cu ek în plural, iai în a 3-a persoană
„personal 6k și
|
-

sufiptul

|

—
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4. Celea, cari fac pluralul cu &k primesc îlk.
Acele vorbe, cari formează a 3-a persoană de o posesiune
“cu un posesor cu adâusul j, mai pot primi la sufiptele de mai
sus (jol, jOk, jiilk) şi pre acest j, care însa în timpul mai noii

se lasă, cam preste tot afară.
Model

de alăturare.
IL.

|

_a) Vorbe groase cu terminaţiune vocalică.
1) O posesiune

a

cu un posesor.

z>

pers. l-a

fă -m

lemnul mei

o.

pers. 2-a

fă -d

lemnul teii

pers. 3-a

fă -ja

lemnul sei, lui, ei.

&

E

—.

2) Mai

9

SL

- l pers. l-a
„pers. 2-a
pers. 3-a

SS

3

multe posesiuni cu un posesor.
fă -i -m lemmele mele
fă -i.-d lemnele tale
lemnele sale, lemnele 1, lemnele că.
fă „fi

3) O posesiune

cu mai

mulţi posesor i

pers. l-a
pers. da

fă -nk
fă -tok

lemnul nostru
lemnul vostru

pers. 3-a

tă -jok

lemnul lor.

Mai multe posesiuni
pers. l-a fă -i -nk

cu mai mulţi posesori.

lemnele noastre

„pers, 2-a fă, -i -tok lemnele voastre
pers. 3-a fă -i -k
lemnele lor.
b) Vorbe subțiri cu terminaţiune vocalică.

9

1. pers. l-a lefe -m
“pers. 2-a kefe -d
pers. 8-a kefe -je

pers. l-a lkefe -i -m
pers.- 2-a kefe -i -d
pers. 3-a .efe -i

3. pers. l-a lefe -nk
pers. 2-a kefe -tek
"pers, 3-a kefă -jâk

peria mea
peria ta,
peria sa, peria lui, peria ei.

periile mele
periile tale
|
periile sale, periile lui, periile ei,
peria. noastră
peria voastră
peria lor.
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„4. pers. l-a kefă -i -nk periile noastre
pers; 2-a, kefe -i -tek periile voastre
pers. 3-a kefe -i -k
periile lor,
II.

-

a) Vorbe groase cu terminaţiune consonală.
„Cu

adausul

o în persoanele

-om
-od
-a

paguba mea
„paguba ta
paguba sa, lui, ei.

|
1. kâr
2. lar
3. kăr

reșpective.

1.

9

Il. kâr
2. kâr
3. kâr

-ai
-ai
-ai

1. kâr
2. kâr
3. hâr

-unk
-o
-uk

-n
-d
:

pagubile mele
pagubile tale.
pagubile sale, lui, ei
3,

-tok

paguba noasiră
paguba voastră
paguba lor.

;

4.

1. kâr
2. kâr
d. kâr

ai
“-ai
-ai

-nk
-tok
-k.

Cu a ajutorial

pagubile noastre
pagubile vostre pagubile lor..
în persoanele
l,

|. hăz
2. hâz

-a
-a

3. hăz

-a

_-m
-d

casa mea
casa ta.

casa sa, lui, ei.
9

-ai
-ai

3. hâz

-ai

casele sale, lui, ei.

-unk
-a
-ok

casa noastră
casa voastră
casa lor,

=

„hăz
2. hâz

-m
-d

N

=

l. hăz
2. haz
„hâz

casele anele
casele tale:
3,

-tok

-

respective.
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4,

-ai

1. hâz
2 hâz

ai
"-ai

hăz

casele noastre.
casele voastre
casele lor,

-nk
-tok
-k

_b) Verbe subțiri cu terminaţiune consonală.
Cu

e ajutorial.
|.

PP

SZeIm
szem

.

-m.. ochiul meii
-d ochiul teii

ochiul sei, lui, că.

SZeN

ochii mei
ochii tei

. SZEN

-d

„ Szem

|

ochii seă, lui, că.

szem

3,
szem
szem
„ Szem

ochiul nostru
ochiul vostru
ochiul lor.

-iink -etek
-dk

,

4
szem

„ Szem
szeln

ochii noștri

-nk

-tek : ochii voştri
ochii lor.
-k
Cu

5 ajutorial.
A

l.
străbunul meii
străbunul tei

străbunul seii, lui, ei
2
6s

străbunii mei
străbunii tei

6s

străbunii sei, lui, ci.

05

Zi

3,

G:
7A

DD pi

92,

-tăk

.

străbunul

nostru

străbunul

vostru

străbunul lor

—

4 —
4.

-

1. 6s
2. 6s.
3. 05

-ei
-ei
ei

-nk
-tek
-k
E

străbunii noștri
străbunii voştri
stzăbunii lor.
$. 28.

i

Invățătură metodică întru deprinderea cu alăturarea sufiptelor
personali și deschilinirea între k și i.
Intre k și i este acea deschilinire, că k arată câte fiinţe
sati lucruri sânt, adecă numai numerul lucrurilor simplu;. precând sufiptuli arată că sint mai multe posesiuni, san numerul
plural al lucrurilor ca posesiuni.
Sufiptul i aternât la o vorbă, arată că lucrul înfățășat prin
aceea e posesiune în numerul plural și totodata că e numai posesor de a 3-a persoană. Celelalte sufipte atârnate la i arată că
mai multe posesiuni reprezentate
prin i sânt ale unui posesor
de I-a 2 și 3-a persoană, numerul singular sai plural. Pentru
aretarea

mai

multor

posesori cu mai

multe

posesiuni,

se

mai

| „adauge lă i un k, care este.sufiptul pluralului ik.
Numerul singular al posesiunei varată prin forma priucipală a vorbei și sufiptele ce sadaug la ca, arată numerul singular sai plural al posesorilor, d. e.: hăz însemuă casă; hăz e
torma principală şi arată lucrul în neaternare de alte lucruri
"în numerul singular și stă în Nominativ.
Vrend saret că casă,
e posesiunea, cuiva, adaug la forma ei principipala, aşa dară la
-hăz sufiptele, ce arată pre posesorii de 1., 2. și 3-a persoană în
singular, sai în plural, dupa cum posesorul e numai unul sai
mai mulți; așa dacă posesorul e: pers. | -m

pers. 2

-d

pers. 3

-a,

pers. 1
pers. 2

-nk
-tok, -tek

-e; și dacă posesorii sfint mai mulți:

_

„pers.-3 -k; deci hăz, casă, împreonat cu m va fi: hăz posesiune și m posesor de 1-a persoană; însă fiindcă hâz se ter-

mină în consoană, m trebue să se lege de-hăz prin mijlocirea
„mnei vocale, carea va fi a; pentru că hăz e de ton gros și face
pluralul :cu ak;
posesor

asemenea

de a 2-a persoană,

înpreonată cu d, arată
și d încă

trebuie

că

e a unui

să se lege prin

a;
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a 3-a.

în fine, împreonată cu a, arată că e a unui posesor de
persoană, care nu se leagă cu nică un adaus, așa va fi:
hăz -am

"

sai:

casă mea

casa

mea

sati: a mea

casă sati: casa-mi

hăz -ad.. casă ta.saii: casa ta sait: a ta casă sati: casa-ți
casă sa sai: casa sa, Iui, el sanii: a sa, a luă, a ei casă
hâz-a
sati: casa-i (casa-și)
asemenea kert, care se uneșce cu. e, fiindeă-i de ton subţire;
Ia
va fii.
kert -em grădină mea, sai: omădina mea, sali: a mea grădină,
|
sai: grădina-mi
la, sau: a ta grădină, sati: grăgrădina
sau:
ta,
grădină
kert-ed
|
dina-ţi
|
kert-e (je) grădină sa, sai: grădina sa, În, ei, sai: a sa, a lui,
a ei omădină, sai: grădina-i (grădina-și)
Voind a areta că casa ca posesiune este a mai multor posesoră, adaugem la hăz sufiptele pentru mai mulți posesori: de

1. 2. 3 persoană și anume: din hăz cu nk arată o posesiune cu
mai mulţi posesori de I-a, persoană; n din nk arată posesorul
din l-a persoană: 6n =
mai

mulţi

eit

—

eii și k numerul

noi, însă ca posesori,

plural dela 6n, adecă

ceea

ce

românesce

e:

nostru, noastră; dar nk se uneșce cu hăz prin u, fiindcă e de:
ton gros, va fi deci: hâz-unk casa noastră, casa-ne. Sufiptul
pentru mai mulţi posesori de a 2-a persoană e tok; din care t
arată la adouă persoană din singular te = tu; k e sufiptul pluvalului sau mai mulți tu, voi; însă aceștia ca posesori, "deci
tok == vostru, voastră; însă tok se leagă de hăz prin a ajută-.
|
|
torin, va fi decă: hâz-a-tok, casa voastră, casa-ve. .
Sufiptul de a 3-a persoană pentru mai mulţi posesori cu
numai o posesiune e ok (ul) o e sufiptul de a 3-a, persoană o
şi k numerul pluralui sai mai mulți posesori, însă de a 3-a

persoană =— lor, deci hăz cu ok face hâz -ok == casa lor, casa-le;
va, fi dară:
hâz -unk

hâz -a
“hâz -ok

kert -iink

E

casa noastră, sati: a noastră casă

-tok : casa voastră, sai: a voastră casă
casa, lor, saii:- a lor casa;

|

„grădina noastră, sai: a noastră grădină

-tek grădina, voastră, sait: a voastră grădină
kert-e
,
kert-6k (ciik) grădina lor, sai: a lor grădină.
i,
posesiun
multe
Yyend mai depânte saret că sânt. mai.
„

acestea saretă prin sufiptul i, adaus la forma principala,

carele
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cuprinde totodată și pre posesorul de a 3-a persoană şi se poate

uni cu substantivul cu, sau fără vocala ajutorială a, e; decă
adaugând la hâz pre i == hăz-i sat cu vocala a — hăz-ai, aceasta

arată, nai multe posesiuni cu un posesor de a 3-a-persoană = ca-

_sele sale, (luă, ci) şi voind a zice că: casele sânt ale posesorului
de l-a persoană mai adaugem la i pre m == hăz-a-im = casele
"mele și de a 2-a persoană pre d = hăz-a-id=— casele tale;

„deci va fi:

“hăz-a -im
hăz -a -id
hăz -ai
*
lert -e -im
kert-e id
kert -ei .

|

|

casele mele, sa ale mele case
casele tale, sau ale tale case
casele sale, lui, ei, sai ale sale, ale lui, ale ci case;
grădinele mele, sau ale mele grădini
grădinele tale, sai ale tale grădini?
grădinele sale, lui, ei, sau ale sale, ale lui, ale ei
|
grădini.

Vrând în fine, sa'ret că posesiunele sânt a mai multor po-

sesori adaugem

cătră i pre k, sufiptul pluralului, şi fac la olaltă, *

posesorii de a 3-a persoană, așa hâz-ai-k == însamnă: casele lor;

și voindX aretă, pre posesorii de 1-a persoană mai punem între

i și k pre 3, aşa: hăz-ai-nk = casele noastre; și pentru poseso-

„rii de a 2-a persoană între i și k
sele voastre; deci va, fi:
|
hăz -ai-nk casele noastre, sait ale
hâz -ai-tok casele voastre, saii ale
hăz -ai-k
casele lor, saii ale lor
lert -ei-nk
grădinele noastre, sait
kert -ei -tek grădinele voastre, sai
kert -ei -k
grădinele lor, sati ale

pre to, așa:

haăz-ai-tok == caĂ

noastre case
voastre case
case;
ale noastre grădină
ale voastre grădini
lor grădini.

Observare: Invăţătoriul are să urmeze şi cu alte vorbe
tot pre această cale; căci numai așa &și va putea însuși școla„lariul învățătura limbei în mod raţional și sigur, și va putea,
pătrunde în firea și spiritul ei. —
E

Să, se sufigă astfel:.
l. szâm, kâr,

Or, hivatal, cu o;

bor, virâg, sors, kules,

bâlvâny,

asztal, juh,

2. lib, âgy, nyul, haj, hăz, cu a;
„8. szek, kep, kincs, ing, nep, isten, festel, gyângy,
tomloez, kâd, +ăvzsăk, gyiimăles, cu e și 6.

or zs0 K

erkăles, .-

_

— 4 —

Ş. 29..:
Când se pune j ajutorial și când nu.
[. Litera ajutorială j se pune mai virtos înnaintea sufiptelor dea 3-a, persoană 9 posesiune cu unul sai mai mulţi posesoră şi stă anume:
1. Tia toate vorbele ce se termină înt”o vocală, afară de i,
la care j nu e de lipsă a se pune, observând că a, e se preface și
:
|
|
aici în &, 6.

_kapă
elme

-ja-jok poarta sa-lor
-je-jăk mintea sa-lor'

hază
-esesze

-ja-jok patria sa-lor
-je-jik scafă sa-lor

dejunul sei
patriotul sei . reggeli-e
fiul sei
-a
fi
încălțămintele
sale .
hi
-a
lipsa lui
b şi p, g și k,
în:
ales
2.. La, vorbele cele terminate, mai
d şi t; mai puține în Î, m, n, r, dar și din aceste mai mult nu|
mai cele groase ca:

-e (je)
foldi
lâbbeli -e

-ja-jok
tag
harag -ja -jok
rab - -ja-jok
<je-jâk
kiirt

gomb -ja -jok bumb
-ja-jok ziuă, soare
“map
patak -ja-jok rii
-je-jâk cleiu, cir
„pp

“ domb, arădicătură
_kalap, pălărie

_——alap, fundament, bază
galamb, golumb

„

„mag, semenţă
pad, scămnie

|

hang, sunet
gond, gând

'esalâd, familie .
pok, panjene salal, sgură, drojdle

vâd, învinovăţire
es6k, sărutare
a
“vâk, rac

-

sajăt, al seii propriu.
|

„bar, braț
pamut, pămneă

ZSÂT,

Ă

untură

hold, agru, juger, lanţ

pir, roșată, rușine

|

-

Mod

- nâd, trestie
esa cop
kard, spadă, -sabie
pap, popa, preot
-sip, flueră

sir, morment

bal, bal

Ir, untură

mod,

labăt, caput
hab, undă, spumă
|
-“zsâk, sac:
part, ţermure
„Sik, șes

rom, ruină

hid, punte
hur, coardă

Pi

ferm lac

„lap, foie, lature

membru
manie
sclav,
corn, trîmbiţă

czel, scop, ţintă

|

E

estf, mascără, scârnav

i

aa
lâng,: flacară, pară
ham, ham;

|

Si

lalat, locăt'

însă următoarele fără j:
had ablak
lăb.

-a oaste, bătaie
-a fereastră,
-a picior

nyak
csânal:
fog

-a Jecuinţă
-a luntre
-a dinte

talp

-a talpă

oszlop

-a stîlp

orszig
lak

-a ţară |
-a locuinţă

lyul
sark

-a gaură
-a călcâni

ajk

-a buză

hât.

âg

-a creang

hig

szag

-a miros

quonoz

-a dos, spate
-

„jo

-a sora mai tineră

-a drept

vastag

-a pros

folyam

-a fluviu, curgere

vâgyon

-a avere

oltalom

-a apărare

- fark
kânyăk
szep
szem
erdem
veg

coadă.
roham
-a repezirie, atac
cot
n&p
-e popor
frumos
sereg.
-e armată
ochiu
isten
-e Dumnezeu
merit
szeoyen -e ruşine
capet, sfirsit
drog
-e bătrân.
|
II. Fără adausul j. se unesc sufiptele personali cu. vor„ bele terminate în sunetele moi: 9y, |y, ny, ty;
„ay
-a crel
gay
-e lucru
âgy
-a pat;
„irigy
-e învidie

bârâny

-a
-e
-e
-e
-e
-e

-a mel

hely

-peldâny -a esemplu
__erely
„homily -a ceaţă, întunerec
edeny
hiâny
-a lipsa
sereny
târgy
-a obiect
iny
nagy + -a mare
veszely
ponty
-a șăran, (peșce)
feny
arâny
-a proporție, mesură
.târveny
2. Vorbele terminate în sibilantele:

-e loe
--e energie
-e oală
-e coamă
-e gingie
-e periclu, primejdie
-e strălucire
-e lege.
s, sz, z, zs; apoi în:

cs, j, cz şi cele în h și v:!
âcs
tanăcs

-a lemnariu
-a sfat

kules

-a cheie -

o
baj
faj

-a necaz
-a fel, soi

za)

-a larmă, sgomot

kalacs - -a colae

moraj .

-a' murmur

arcz

-a față, obraz :

bâj -

-a farmec

-a bătaie

vas

-a fer

va)

-a unt

" harez
"-ujjas

-a

duruţ

|

.

.
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juh *
lânez
lăz
berez
resz

-a
-a
a
-e
. -e

hitves

oaie
lanţ
friguri, ameţală
pisc
parte

--e mireasă

tânez

. dacz

-a Joe
-a cerbicie

TOZS

-a secară

ferj

-e bărbat .

|

kenses
ev -

-e untura
-e an.

3. Afară de cele arătate în punctul. |. 2. mai
în |, m,n,r:

dal

a. cântare

“hal

fal

-a peșce

hajlam
“hon

hullăm

-a aplecare
--a patrie, ţară

-a oficiu
-e betrăn
-e mâncare

următoarele -

-a părete

-a val

villim

-a fulger

tan .

-a învăţătură

vâsâr
. -a târg
rokon
tulajdon -a însușire, proprietate 'szâm

hivatal
ven eledel

“

„tetem
per
-ber

-a neam
-a numer

-e corp mort
-o piră, proces
-e simbrie,

4. Cele cs perd, sait i scurtă: vocala din silaba finală şi cele
în sâg, seg, szâg, ca:
fonâl
level

fonal
level

felelem

felelm

bileseseg

5.

-a,
-e

madâr
alkalom

-e

-a,
-a

- barătsăg
-a
gazdagsăg -a

-e

Cele terminate

madar
alkalm

3în:

szândek -a întențiune
_nemzet -e naţiune

at, ot, et, €k, ok,

ad,

od, ed, .ăd, ca:

kârnyek -e înprejurime
helyzet

allapot

-a stare

“magzat

had emlek

-a oaste
-e aducere aminte.

harmad

nezet

-e vedere, părere

igeret.

-e' stare
semență, frupt
-a atreia parte

-a

ârnyek " -a, umbră

-

-e făgăduință

itelet
-e judecată
kisded -e copilaș, prune
negyed -e a patra parte. .
III. Unele vorbe pot primi în două feluri, cu și: fără ;

Aceste siint mai virtos cele terminate în lag, lyag,

„Tâg, apoi cele formate cu at, et, ca:
-csillag - -a saii ja stea,
holyag

virăg.

-a saii ja floare

asztag
-a sati ja stog, plast
harag . -a saii ja mânie
ăllapot -a saii ja stare."
Nemoian Gramatica mag. rom.

anyag

log,

Tag ș

-a sai ja beşică

-a sai ja materie

madzag -a sait ja sfoară
magzat. -a saii je, semenţă,frupt
4

—
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La, unele j este neincunjurat
nașce îndoială în înţeles, precum:

de lipsă,

unda

căcă

altcum sar!

âr.

preţ

kar
nap

braţ
„face kar -ja
kar cor (chor) face kar -a
ziuă, soare face nap -ja
nap socru
face nap -a.
Cuventul szăj, gură primeșce în două moduri:

Sză

-m

sai szâj -am

sză

-d

sati szâj

faceâr

szăj -a

-a

-ad

âr

face âr

“sză

-nk

saă szâj -unk

sză

-tok

sau szâj

-atok

szăj -ok

Uneori în vorbire se face deosebire de înțeles,

vorba cu j alta decât fără j d. &.:
szem -e ochiu.
“szem

elet

însemnând

|

.

-je ceva m&nunt, sait găurițele mică,
„brînză, caș şi lapte,

ce se fac

-e viaţă

bucate.

.

elet

-je

-ja

prin pită,

$. 30.
Adaugerea sufiptelor personali la vorbele, cari sufere: schimbări
în silaba din urmă.
1. Vorbile, cari fac acuzativul și pluralul cu, sai fără adausul v, alătură și sufiptele personali cu, sai fâră v.
to, tav, tav -am -ad -a ete.
16, lov, lov -am -ad -a ete.
Sz6 -m -d -ja saă szav -am -ad -a,

mag face mag -om -od saii magv -am -ad -a.

2. Vorbile terminate în u, i, ii, cari formează acuzativul
și pluralul numai cu t și k păstrând vocala din urma, saii cu

at, ak înlocuindu-o cu v, încă pot primi

sufiptele personală .cu

sai fara v și adausul a.
-hamu -m -d -ja ete.
„. hamv -am -ad -a, ete,
3. Vorbile în u, cari, dacă păstrează pre u primese numai
t și k și dacă 5l perd, cu a, asemenea şi sufiptele personali tot

„așa

le alătură:

e

fiu -m -d sait fi -am -ad -a
&yapju -în -d sai gyapj -am -ad -a.
Vorbile următoare perd înnaintea, sufiptului de a 3-a persoană pentru o posesiune cu un posesor vocala din urmă, precum:
atya

aty

apa
ap
anya any

ja aty

jok tată

ja ap
-ja any

jok tată
jok mamă

|
Aa
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bâtya bâty

-ja baty

-jok fratele mai mare

dese

-e

-yk

nene
hug,
cu
cele
atyă

0cscs

descs

fratele mai

tiner şi sora mai tineră a

„unei surori
n6n
-je nen -jăk sora mai bâtrănă
sora mai tineră a fratelui nu se intrebuințază +decât numai
sufipte așa: hug -om -0d -a, hug -unk -otok -ok;
Y
lalte sufipte ssadaug raopulat: |
-im «id -i, atyă -uk -tok,. âtyă -ink -itok -ik,

Nota: âcse ar
scriii doi cs,

trebui să aibe des-je;

insă j se asimilă hu

cs; de

aceea se

4.V orbile, cari scurtă sait perd vocala din silaba din urmă, 0 fac aceasta și la primirea Sufiptelor personali și alatură
pre a, e fară. adausul Îj cele cari primese pre t fară scurtare de
vocală, o pot pastră și la sufiptele personali;
Sugăr sugar -am -ad -a, sati sugăr sugâr -om -od -a ete,

madâr

madar

-am

dolog

dolg.

-om -od .-a etc. ctek

Okor

Okr

-

-ad

-a ete. kez

-ăm-0d

kez

-em

-ed

-e etc.

âtk

__-em

-ed

-e ete.

-e ete.

-

-

5. Vorbile cari mută literile din un loc într” altul, le mută,
și la primirea sufiptelor personali:
|
vehem vemh '-em -ed -e ete.
teher terh. -em -ed -e ete,
pehely pelyh -em -ed -e etc.
lkehely kelyh -em -ed -e etc..

lelek

lelk - -em -ed -e ete.

*

6. Următoarele vorbe în 6 și ă pot păstra sati schimba pre
o în aşi pre 6 în e înnaintea sufiptelor de a 3-a persoană

„pentru 0 posesiune cu unul sati mai mulţi posesori;

înca și în-

naintea, celor de mai multe posesiuni.
|
Precum:
ajto, uşă
belss, cel din lăuntiu
ak6, vas, acoti
Ă
csip6, chiciu
apro, xnenunt
elă, partea, din nainte, virful,
bimb6, mugure - clicul -

csik6, mânz
hint, căruță
-hord6, vas
+:

“
.

ors6, furcă

tin, junincă

of,

zăszlo, steag

zsid6, jidov,
disznd, pore

els6, cel dintăi
erd6, pădure
ero putere

|

|

“

(fej) cap
id5, timp

.
.

esztendă, an

.

„-

kettă, doi
Ruls6, din afară

RE

4

mez6, câmp
o
sepră, mătură,
tetă, vârful, acoperiş
velă, măduă
v6, ginere

n6, femeie
„82646, struguri, vine
-Bid6, plumâni
vessză, nuia,
fiird6, scaldă.

Model:
ajt6
e
pers. 3-a ajto-j-a saiajta-j-a

ă
szălO-j-e

szâlO sau szâle-j-e

pers. 3-a ajto -j -ok sau ajta -j -ok szăl5-j-5k sai szăle -j -Gk,
Tot așa pot schimba sai păstra pre
. fipte personali, că:
bimbâ-im
sai bimba -im
erdO -im
bunbâ-id
sai bimba-id
erdă -id
-bimbâ-i
sai bimba-i
:
erdă-i
bimb6 -ink - saă bimba -ink
erdâ -ink

bimbo -itok sau bimba -itok

6, 5 cu

sait
sau
sai
sau

cele lalte su-

erde -im
erde-id
erde-i
erde -ink

erdo-itek'sau erde -itek

bimbo-ik
sai bimba -ik
erdă -ik
sau erde-ik
La, unele 6, 6 trebuie să se păstreze, ca să nu să nască în
doială îîn înţeleș, precum: la er5, putere spre deschilinire de &r,

venă când e vorba de mai multe posesiuni, așa: .

eră -im

-id-i

ete, puterile mele etc. .

er -eim -eid i ete, vânenele mele etc.
- asemenea, la mezd, câmp şi mez, haină, așa:
mezd -im -id-i ete.
mez '-eim id -eie etc. apoi la bors6, mazere și bors, piperiu
borso -im -id -i ete.
bors -aim -aid -ai etc.
Aceste

două

vă -m
sai
v6-d
p
vă -je
„
VO-mk : „
vă -tok
„
VO]
Ok
vă -im
sait

vă -id
vi
vo -ink
vă -itel
vo -ik

cuvinte:

ve -] -em
've-j-ed
ve-j-e
ve-j-iink
.ve-j-etek
ve-j-ok
ve -j -eim

„ :ve-j-eid
„ ve-j-ei |
„
„
„

Ve-j-eink
ve-j-eitel
ve-j-eik

n5,

muiere

și v6,

ginere

„ n6-m
„ saă
.
n6-ad :
“3
n5 -je
„
.
nd-nk
„
n6 -tok
„
nd-j
5:
n-im
'
sai

„n6 id
n -i
nâ-ink
nd -itek nd -ik

primesc

ne -j -em
ne-j-ed
ne-j-e
Necj-iink
ne-j-etek
ne-j-sk
ne-j-eim

„

ne-j-eid
nesj-ei

p
„
„

De-j-eink
ne-j-eitek
ne-j-eik

3

asa:

.

—
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_P6, când însamnă principal, superior, antistătatoria =— f-.
n5k (şef) sai cap, în plural capii (cel nai mare, conducâtoriu) .

face:

f6-m-d fâ -je

fo nk ok f6-j9k,

însă fej, cap, plural: capite

face: fej -em -ed -e

fej -iink -etek -dk

fej -eim -eid -ei fe) -eink -eitek -eik
bird, jude schimbă înnaintea sufiptelor pers. pre 6 în ă; va, f decă:
biră -m -d ja
biră -nk -tolk jok
biră -im -id -i
|
biră -ink -itol -ik,

31.
“Despre: scurtarea sufiptelor.
I. Sufiptele: atok,. otok, etek şi Otâk se pot alătura şi fără
vocală ajutorială, decâte oră bunăsonânța și rostirea ușoară nu
se vatămă; nai virtos la vorbile de mai multe silabe terminate
în es, cz, &, k,-l, ly, n, ny, Dr, 82, s, cară Sar prea lungă cu
vocala ajutorială. Aceste sufipte sadaug în formă scurtată astfel: tok la, cele groase, și tek, tăk la cele subțiri, ca:
tanăcs -tok în loc .de: tanâes' -otok, sfatul vostru .
„kirăly - -tok în loc de: kirâly -otok, regele vostru
csillag, -tok în loc de: csillag -otok, steaua voastră
ablak
-tok în loc de: ablak
-otok, fereastră voastră

aldăs

“-tok în loc de: âldâs

-otolk, binecuventarea voastră

szegyen -tek în- loc de: szegyen -etek, rușinea voastră,
vezer : -tek în loc de: vezer
-etek,.ducele vostru
erzes . -tek în loc de: erzes
-etek, simţirea voastră - veszely -tek în loc de: veszely -etek, periclul vostru
edâny
-tek în loc de: edeny
-etek, oala voastră.
II. Sufiptele de mai multe posesiuni cu unul saii mai mulţi
posesori: aim, eim; aid, eid; ai, ei; aink, eink; aitok, eitek; nu
însă și a, 8-a persoanăde mai multe posesiuni cu mai mulţi po- |
sesori; mai ales vorbele cari nu primesc pre j ajutorial, se pot
alătura în formă scurtată, fără vocală ajutorială, așa: îm, id, i;
ink, itolk; precum:
:
barât
-im «id -i -ink -itok însă barât
aik

gondolat

-im -id-i

-ink -itok însă gondolat -aik

tag
“joszăg

"-imo-id-i
- zim-id-i

-ink -itok însă tagj
-ink-itok însă joszăg

-aik:
-ailk

_nezet

— -im-id-i

-ink-itek însă nezet

-eik

— 4 =:
gyermek

-im «id -i

-ink -itek însă eyermelk -eilk

erzes

-im id -i -ink -itek însă €rzes
-eik
|
Nu se poate însă. alatura în forma scurtată:
1. la vorbele de o silabă;
„2. la vorbile ce-și perd vocala din silaba finală, decumva
„prin aceea ar veni numai de o silabă, sati altcum nu siină
bine, ca: dolog, dolgaim nu dolgim;
3. la vorbile se scurtă vocala lungă din silaba, din urmă d. e.:
madaraim nu madârim.
Această, formă scurtată se află mai mult la scriitorii vechi,
unde şi în locul sufiptului de persoana a 3-a e se pune i.

$. 32.
Alăturarea sufiptelor personali la unele vorbe compuse. .

Siint cateva vorbe compuse, cară se sufig întrun mod des-

chilinit, așa că ambele părți (vorbile din cari e compus)” primesc
“sufipte personali; însă adoua parte numai sufiptul de a 3-a, per.

Aceste sint mai cu samă:
atyafi, consăngean, neam (fiul tatalui).

hazafi, patriot, (ful patriei)
honfi, patriot, cetaţian, .(fiul ţărei)
honleiny, patriotă, cetaţiană (fica ţarei)

și anume la partea înteia, d. e.: la atya, sadaug sufiptele ce ara-

“ tă posesorul şi la partea adoma sufiptele posesiunei, așa:
atyăm fia
atyâmfiai

atyâd, fia

atyăd fia

atyja fia
atyânk fia

|

“atyja fiai
atyânk -fiai

atyătok 'fia

„

atyătok fiai

atyjok fia
hazăm fia
hazăd fia

“

atyjok fiai
hazâm fiai
hazăd fiai

hazăja fia

așa și: hon -om -od.-a leanya.
De aceaste se mai țin:
hajszal, per (fir de per)
nevnay, ziua numelui
eletut, calea vieții
?

.

.

hazâja fiai etc.

2

lăbuj, degetul. piciorului
sziileteshely, locul naşcerei
szojăras, umblarea vorbei (așa,
e vorba;)
-.

?

z
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Su

|
haj

,

.

" deci:

-am-ad-a szâla ete.

lâb

. -om-od-o ujja ete.

sziiletes-em-ed-e helye
-em -ed-e napja ete. —
-em -ed-e utja
-am-ad-a jărăsa.
szav
“La, următoarele se sufighiază sati numai partea adoua, sai
ca la cele de sus şi una şi alta așa:
6rakules, cheia orologiului:
|
|
va, fi:
ralkules -om -od -a;
sait
Gră -m -d -ja, kulesa

nev
let

:

așa și:

“oldalesont din oldal și esont
kocsikerek din locsi și kerek

lâbszâr din lâb şi szâr
puslacsd din puska, și cs

szekerrud din szekăr

hâztetă din hâz și tetâ
va fi
lâbszâr
oldalesont

puslacsâv

-om-od-a saă lâb
-om -od -ja sai oldal

-em -ed -e sai puskă -m

lkocsikerek -em -ed -e

hâztetă

o
-om-od-a
-om-od-a

-m -A

sai kocsi

-m

-je sai hăz

şi rud;

szăra,
esontja

-d -ja esve
-d -a

-am-ad-a

kerelke

teteje

szekerrid

-am -ad -a saii szeker -em -ed-e ruda.
'Vorbile, cari se compun cu asszony, doamnă 'se sufighiază

numai la partea, înteia şi asszony- remâne neschimbat, așa:
“
n
anyâm asszony, (Doamnă) mamă
nenem asszony (Doamnă) mătușă
“hugom asszony, (Doamnă) soră
komâm asszony, (Doamnă) fină; .

însă decă asszony se compune

cu un cuvent care 'remâne nes-

chimbat, atuncă asszony. se sufighiază, așa:
sogor asszonyom, (Doamnă) cumnată
gazd asszonyom (Doamnă) gazdă, găzdăriţă
szomsz6d asszonyom, (Doamnă) vecină.
Cele compuse cu ur, domn se sufighiază

în ambele

așa:
atyâm
bătyâm
desem
- komâm

uram, (Domnule) “Tată, Parinte
uram, (Domnule) Frate, sau uică, unchiule
uram. (Domnule) Frate (mai mic)
uram, (Domnule) Fine
însă:

sogor uram, (Domnule)

cumnate

părţi,

_
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bird uram, (Domnule) Jude
„ispân uram, (Domnule) pProvizor kasznâr uram, (Domnule) căsnariu
gazd uram, (Domnule) gazdă, gazdo;
se mai zice și: uram atyâm, și asszony anyăm.

$. 33.
Despre numele proprii de Botez, de Familie și despre numele
cari arată oficiu, dignitate, stat, onoare, titulă.
I. Numele

de Botez

în limba

magiară stati înnaintea

melui de Familie, d. e.:
Revay Miklos, Nicolae Revay
„ Kazinezy Perenez, Franţise. Kazinezy.
Prenimele, saă numele de predicat
durora

şi se forinează

dela locul de unde

stă înnaintea
se trage

nu-

amân-

cutarele d-e.:

.

Szentivânyi Torok Pl, Paul Torsk de Sentivani.
Numele cari arată oficiu, chemare, dignitate, ocupățiune
de regulă se pun după numele propriu, când cu articlu, când”

fără articlu; dar se pot pune și înnainte, d. e.:

Brutus consul, Consulul. Brutus sai Brutus consulul
Pâl apostol, Pavel apostolul sat apostolul Pavel
Ambrosius piispok, Episcopul Ambrosie .
Bela kirâly, Regele Bela
Mâtyâs kirăly, Regele Matia
A
Augustus esăszăr, Imperatul August
Hunyadi Jânos Jormânyză, guvernatorul Joan Hiuniadi

Melius superintendens, Superintendentul Melius;
însă şi:

„a

a hadvezăr Marius, Beliducele Marius
dictator Sulla, Dictatorul Sulla;

asemenea, și:
herczeg, duce principe
grof, conte
bird, baron
doctor, doctor;
se pun -mai bine năinte, decât în urmă, deși, firea limbei magiare ar cere ca să se pună în urma numelor proprii. d. e:
Herezeg Eszterhăzy, Principele Eszterhâzy
Grof Forgăch, Contele Forgach
Grof Teleki,

Contele

Teleki

Baâr6 Jozsila, Baronul Jozsika.

o

DT

“ Worbele de titulă şi agrăire:
Ur, Domn
Se
.
Asszony, Doamnă
Urfi, Domnişor
| Kisasszony, Domnișoară,
staii totdeuna în urma numelui persoanei agrăite, d.e.:
Kovâcs tu, Domnule Kovăcs,
Tovucs Asszony, Doamnă Kovăes
Kis Jânos ur, Domnul Joan Kis
Kis Jânos ezolgabiră ur, Domnul pretor (szolgabireii) J oan Kis
Gyorgy fi, Domnitorul Gheorghe
Ilona Kisaszzony, Domnișoara Elena.
2. A doua persoană de politeţa îîn agrăire, DTa al nostru,

se esprimă prin:
On saii Kegyed, DTa (Domnule, Doamnă)
Onsk, Kegyetek, DVoastre (Domnilor, Domnelor)

apoi cătră cei mai cunoscuţi se zice,
|
|
maga, Da:
. * * magok, Dvoastră.
In loc de On şi kegyed se mai zice:
az ur, DTa, Domnul
az asszony, DTa, Doamnă
az tuf, Domnișorul
a, kisasszony," Domnișoara ;
d. e.: DTa ai facut asta, și daca' persoana cătră care vorbesc e
domn, pot zice şi românesce în locul lui DTa: Domnul au
facut. asta ;
Ea
sau catră bărbaţi:
Urasăgod, Dumnea Ta
_ Urasăga, Dummnea sa
Uiasăgtol, Dumnea, Voastr&;
cătră femei:

Asszonysăgod, Dumnea' ta
Asszonystzz, Dunmea, ei
Asszonysâgtok, Dumnea Voastre;
câtră

cei de stare mai

mare:

Nagysiga,
o

Nag rsăgod, Măria Ta
Voustre.
A
Nagysigtok, Măriele

?

Măria Sa

Cătră femei se zice, fără, deschilinire că e: doamnă sari
domnişoară: :Napysâd, Nagysătok; apoi: cu . Tekintetes, specta- ă
bil, şi Nemzetes, înclit;
Tekintetes tr, spectabile Domnule — E
,
'Telintetes asszony, spectabilă Doamnă
cătră, cei” de stare mijlocie
Nemzetes

ur

se zice: ,
"

Nemszetes

asszony,
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Oamenii de rend se titulează unii pre alţii cu:

kend, DTa
Si
lkigyelmed, D'Ta,

”

+

" kentek, DVoastre
kigyelmetel, DVoastre.

-

$. 34.
„Alăturarea sufiptelor declinative la numele posesive.
Numele posesive se pot uni cu sufiptele declinative,
afară
de al plularului; cele declinative s'alătură *la cele
posesive și
acuzativul szingular &l fac- toate cu a, dacă sfint groase
şi cu
e, dacă sfint subțiri, luând. afară cazul când t salătu
ră fără,
vocală ajutatoare, precum:
|
a hăz
a
hâz-ak

a hâz-nak

.

-

a

a hăz -nak

"a hăz-at
hăz

hăz
hâz
hâz
hâz
hâz

-am -nak
-am -at
-ad
|
-ad -nak
-ad -at

hiz

-a

<a

-nak

hăz-ak

-nak

a hâz-ak

-am

hâz

hăz-ak

“a
hăz

|

i

hâz
hâz
„hăz
hâz
hâz
hâz

-<t,

-at

-aim -nak

aim
-unk
-unk
-aink
-ainl
-4

at
-nak
-at
-nalk
-at
mak

Despre sufiptul “genetivului .nak, nek la substantive în unire cu
sufiptul de a 3-a persoană, sau despre relaţiunea posesorului și
a posesiunei între sine.
“
„Spre

a arătă

aternarea

posesiuni

dela, posesor, în limba,

română vorba, care arată posesiunea, se pune în nominativ, car

vorba, caro: arată posesorul urmează după ceă dintei în genetiv
,
aşa d. e.
i
|
casa domnului saii a domnului casă

pălăria copilului sati a copilului pălărie .

fiul mamei saă al mamei fiu.
„In limba magiară însă e întors şi adecă genetivul, sau inaă
bine substantivul cu. sufiptul nak, nek nici odată nu se întrebuinigăză singur, ci totdeuna în legătură cu alt substantiv,
care
stă ca posesiune la cel Wîntei, ca posesorla al doilea și
stă de
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regulă înnaintea, posesiunei. cu articulul az,a. În exemplul românese de mai sus: casa domnului sat a domnului casă, dom-

nului e posesorul;

ungureșce va fi: az urnak;

posesiunea

însă:

sarată prin sufipte, alăturate la tulpina
sesiunea,

vorbei, care arată po|
”
Aceste sufipte simt: -a şi e saii ja și je pentru o singură
posesiune și ai, ei saii jai, jei pentru mai multe posesiuni.

„_: Vorba, ce reprezintă, posesiunea, în limba română e casa,
unguresce a hăz, la care adaugând sufiptul a, va fi: hăza sau
a hăza, casa sa, (lui) sai casă sa; a hăza vine asta în urma posesorului; deci casa domnului va fi: az trnak a hăza sati az urnak hăza; din cuvânt în cuvânt ar fi: a domnului casa sa sai:
a domnului casă, sa, sati: a domnului casă-i; grădina domnului
va fi: az urnak a kerte sau: az urnak kerte; din cuvânt în cuvânt: a domnului gradina sa, saii: a domnului grădină sa, a domnului grădina-ă; așa și celelalte

a gyermeknek kalapja
.
a gyermeknek kânyve
az; anyânak a gyermele.
Fiind mai multe posesiuni, alăturăm la vorba ce înfăţişază posesiunea lăngă a, € mai un i — ai, ei sau jai, jei, și vor
fi exemplele de mai sus:
az urnak (a) hăzai, .
casele domnului, ale domnului case sale,
ale domnului casele-i
az urnak a kertei,
grădinele domnului
|
a gyermelknek kalapjai, pălăriele copilului
a tanulonak a kânyvei, cărțile școlariului
az anyânak fiai,.
fiii mamei. -

"Tot: aşa dacă sânt mai multi posesori cu una sati mai multe
posesiuni, precum:
az traknak a hăza
az uraknak

a hâzai

a tanuloknal a kânyve
Precum

ă
|

az uraknak a kerte az uwralknak a kertei

a

|

tanuloknak a konyvei.

se vede din: aceste exemple, când sunt. nai „mulţi

posesori cu una sai mai multe posesiuni, sufiptul e a, e și ai,
ci, dar nu și k sufiptul pentru mai mulţi posesori cu una sati
mai multe posesiuni, din cauza că pluralul posesorilor este esprimat prin sufiptul pluralului, alăturat la vorba ce inchipueşce
pre posesor; de unde urmează. următoarea regulă: Fiind atât
posesorul cât și. posesiunea arătată prin câte o vorbă deosebită,
fie posesorul unul şau mai mulți,. posesiunea nu primeșee alt

—

60 —

E 99 0

sufipt decât a, e (ja, je) când e numai una și ai, ei (Jai,
jei),
când. sfint mai: multe posesiuni, precum:
Î. Az urnak a hăza,
az uraknak a hâza, nu a hăzok
az urnak a hăzai
„ az uraknak a hăzai, nu hăzaik ;
deci posesiunea nu se uneșce (concoardă) cu posesorul decât
în
persoană, (a 3. pers.). dar nu și în numer,
Di
In acest înțeles, posesorul cu posesiunea stai la olaltă
în
mod de atribut, sati relațiunea lor e atributivă.
|
IL. Sufiptul genetivului nak, nek poate și lipsi dela poseSr,

precum:

|

”

az urnak a hâza, sa: az tunak hăza, sati: az tr hăza,
az tnak a kerte, saă: az tunak kerte, sau: az tir kerte.
.
az embernek az €lete
az ember clete
.

az embernelk €lete
az eletnek az uta

"az 6letnek uta,
az Osoknek az erenye
az Osok erenye

az €let ta
az Osoknek erenye
az utodoknak a biine

az -ut lplinpl- bjine
is

u

az utodok

oKhna

biine.

ecă, când nak, nek dela posesor nu lipseşce, articlul d'in“naintea posesiunei poate sta, și poate și lipsi; ear când
lipseşce
nak, nek, atuncă și articlul încă trebuie nesmintit să lipsiasc
ă,
„care formă se numeșce forma scurtată a genetivului.
_— Câte.

odată însă posesiunea

premerge

posesorului; în acest caz nalk,

nel dela posesor nici întrun chip nu poate lipsi; dar
nici articlul: înnaintea, posesiunei nu se pune. d. e.:
|
„“teremtâje a vilâgnak,
creatoriul lumii, al lumii creatoriu
foglalatja a kânyvnek, cuprinsul cărții; al cărții cuprins
ertelme a târgynak,
. înţelesul lucrului, al lucrului înțeles.
Urmând două sai mai multe genetive, în acest câz un
posesor devine posesiune fața de cel (inter şi pentru mai
mare

lâmurire

na,

nek

se pune la cel din urmă;

dintre două la al

doilea; dintre mai multe la cel din urmă; altmintrelea. nak,
nek
„poate să lipsească .la toate şi iarăși câte odată nu poate
lipsi
nici macâr la un singur posesor. d. e.:
a tel-napjainak răvidsege,
scurțimea, zilelor de iarnă
a vâros lakosainak szâma,
- numerul locuitorilor oraşului
az ur sziiletese napja,
ziua naşcerei Domnului
az tr szine vâltozăsa,
schimbarea Domnului la faţă
-
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iidvezitânk feltâmodăsa napja,
Magyaroknak

elhunyt

kirâlya,

ziua învierii Mântuitoriului

dies6-

Repaosatul

_

rege glorios al Ma-.

giarilor.

IN. În limba magiară numele satelor, orașelor, riurilor,
lunelor și. a munţilor se leagă cu numele comun ca poseșorul
„cu posesiunea așa:
i
„a Duna folyama,- riul Dunăr ei, Dunărea, iul Dunarea
Pest varosa, orașul Pesta
: Buda vârosa, orașul Buda
Parizs vârosa, Parizul
|
Pecs vârosa, Viena
Junius hava, luna lui Junie
Julius hava, luna lui Julie
a Kârpât hegy ei, munţii Carpaţilor = Carpaţii.

ş. 3
sui
L.. Afară

de

posesiv 6.

sufiptele posesive mai

sus arătate, are limba

magiară încă un sufipt posesiv, cara este € și însamnă:
al lui, al ei, al sei, a sa.
Acest € ţine locul lucrului avut, saii al posesiunei în nu“merul singular, şi s'adauge la vorba ce înfătișază pre posesor,
care stă fără posesiune. Posesiunea, trebuie să fie mai din nainte cunoscută, ca să se poată arăta prin 6 adaus la posesor.
Posesorul unit cu sufiptul 6 esprimă dar într una și posesiunea,
"de mai nainte

cunoscută.

|

Spre a înțelege mai bine și a şei când ne folosim de sufiptul 6 pentru a esprima posesiunea, întrebăm totdeuna cu:
al cui sau a cui este ceva? respunzând cu al, a și genetivul
posesorului, în care caz şi în româneșce al, a ţine locul pose-.
siuneă d. e.: casa e a domnului, întrebăm a cui e casa? resp.
a domnului. Intrebarea se face ungureșce cu ki6 din ki=— cine
şi e—al, decă: ki€? a cui. Copula în limba magiara nu se
respunde, așadară: este remâne nearătat; tot vafi: kie a hâz?
a cui e casa, resp. casa e a domnului; însă aici casa e posesiu-

nea în nominativ, va fi: a hăz, copula:
“ domnului

simplu

e posesorul,

numai

care însă

e remâne neesprimată;

nu se arată prin

nak, nek, ci

prin: tr cu articlu az, așa: az tir; a dinnaintea

domnului ţine locul posesiunei,
sarată în limba magiara piin
az ur-€; va, fi deci a hâz az urs,
nului, va fi: az ură; — a hăz

adecă e pus în loc de casa și.
sufiptul 6 aninat la az ur aşa:
și dacă zicem numai a domaz ue din literă în literă in-

samnă: a casă (casa) a domnului a lui. Alt esemplu: cartea e a -

-
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școlariului — a kânyv a tanulo-e; grădma e a părintelui =a
kert az atyâ6; averea e a domnului — a vagyon az ure; florea,

e a grădinăriului =— a virâg a kertâsze;
“lui == az eke a făldmivelăt,

plugul

e a ţăranu-

Când: deci posesiunea nu se esprimă deosebit prin vorba,
în care se cuprinde, S'adauge sufiptul € la vorba, ce arată pre
posesor; însă pentru ca 6 să poată fi alăturat la aceea, posesiunea trebuie să fie totdeuna de.mâi nainte cunoscută, esprimată apriat sai cel. puţin să fie subințeleasă..
|
„Din ce se vede, că sufiptul € se refere la o posesiune de
mai nainte. In acest înţeles posesorul cu posesiunea stat la
-olaltă în mod predicativ, sai velaţiunea dintre posesor și pose-

siune e predicativă.

-

E

NE

Când înt” asemenea mod voim a esprima posesiunea în
plural, mai adaugem cătră 6 sufiptul de mai multe posesiuni i și așa amendouă le atârnăm la posesor d. e.;
i
a hâzak az ur6i, casele sânt ale domnului
a konyvek a tanitoei cărțile sânt ale învătătoriului
a kertek az asszonyi, grădinele sânt ale doamnei
a kalapok a gyermel6i, pălăriele sint-ale pruncului, dăci €i face:
|
ai, ale lui; ai, ale ci;
|
punând în locul lui: lui și ei substantivul ca posesor în genetiv,
cum se vede din esemple.
|
II. Sufiptul 6 poate lua la sine și sufiptul pluralului k
așa: 6k, cu care adaus la forma principală â unui nume propriu
sati comun, însamnă pre toţi cei ce se ţin de familia celui ce
poartă acel nume. În .această formă, adaus la nume proprii de
familii, acest 6k e egal cu fornativul nostru: eșcii, leşcii sau

onii dela, numele de familii, însemnând în genere pre toți ce se

ţin de o familie fără deschilinire de gen, și în specie numai pre

„cei de partea bărbatească; iar cu formativul: ese, lese sai oane
pre cei de partea femeiască, din aceeaşi familie; ceea ce în limba
magiară nu se poate deosebi, neavând ea gen.
Adaus la nume comune nu-l putem esprima decât numai

prin articlul impropriu: ai

(aia) ale (alea) urmat de genetivul

numelui comun în singular. Tot astfel se mai poate esprima în
romăneșce cei ce se ţin de familia ce poartă același nume, dacă,
- formativele de sus se lasă afară d. e.;
e

Murguleșcii == aia lui Murgu adecă: Murgu cu toţi familienii sei.
Miconii = aia lui Mic, adecă: Mic cu toţi familienii sei.

—
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Micoanele — aleă lui Mic, adecă: fomeia, și fetele. i Mie
Murgulesele= alea lui Murgu, adecă: femeia și fetele lui Murgu;
magiareșce va, fi:

Milkek, Miconii
Murgu6k, Murgu şi toţi cei de familiă lui
szabo€k, aia croitoriului, adecă, croitoriul cu familia, sa
pap6k, preotul cu toată familia, sa,
tanit66k, învătăţoriul cu toata familia sa.
Femeia sau soția cuiva se însamnă româneşce prin schimbarea terminăţiunei numelor. proprii și comune în cea cores-

punzătoare de genul feminin d. e.: femeia lui Mic — Micoane.
It, Itoane
„Marcu, „Mărcoane
]
Margu, Murguleasă.
In limba magiară, femeia, sasi soţia se însamnă prin cuven- tul: n, care Jadauge la numele de botez, de familie sau la
cel comun, care arată ocnpătiunea acui e femei. Aşa cele de
mai sus vor fi:
|
!
Mien6, Maârcun€
“murăriţă, molnârn€
bertășiţa, koresmărosnă
profesorița, tanârne
preoteasa, (popeasa se zice), papne înveţătoreășă, tanitone
a
Szabone, muierea, eroitoriului
Vargans, muierea,
i
lui Va "pra,
Feketene, alui Fekete (Negwroane).
Fiindcă forma numelor „proprii: Micoane, Mârcoane, Murguleasă esprimă uneori nu numai soția ci și fica cuiva şi pluralul
mai multe persoane de sexul femin; precum și unele comune
demulte oră pre toate de partea femeiască; deaceea mai bine se
zice: ai (aia) lui pentru a arâta membri familiei de partea băr-

băteaescă şi: ale (alea) lui pentru de'a arata membri de partea
femeiască,;
copii lui Marcu
„fetele lui Marcu
copii preotului,
fetele preotului,

== aia lui Marcu, Mărconii
= alea lui Marcu, Mărcoanele
preotesei —— aia preotului, preoteseă preotesei — alea preotului, preotesei.

Acest €k nu însamnă un numer anumit de membri din
aceași familie, ci sai pre toţi, sai numai o parte; aşadar numai pluralul membrilor din o familie, d.e:

.

”

1. biroek
— biroekhoz tartozok
— a bird es osalădja ==— judele și
familia sa, saii o parte din familia lui;
2. Pâterek
== Peter es esalădja — Petru și familia
parte din familiă lui Petru;

sa,

sati o

Ă
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deci: Virdel == familia judelui, Peterek — familia lui Petru,
molnârek, familia saii o parte din familia murariului
papek, familii sait o parte din familia, preotului.
Jânosek, familia sati o parte din familia lui Joan.
Sufiptul 6, 6i și 6k adaus la vorbe groase primeșce ln sine
sufipte groase și la cele subțiri, sufipte subţii

i
l

3%,

Despre natura sufiptului. 6.
Sufiptul posesiv 6 nu primeșce numai pre i și k, ci şi toate
celelalte sufipte declnative; apoi el nu salătură numai la forma.
principală, ci și după toate celelalte sufipte posesive; ba, încă
poate primi la sine și al doilea 6. Aceasta sa face învederat
din următoarele:
-

kie a kânyv? A cui e cartea
kiei a konyvek? ale cui sânt cărțile
a kânyv a gyermeke, cartea e a copilului
a konyv a gyermekeke, cartea e a, copiilor
a kânyvek a pyermekei, cărţile sfint ale copilului
a kânyvek a gyermekekei, cărtile sânt ale oopiilor
nem lăttam— n'am vezut
a konyvPetere, a Jânoset nem lâttam, Cartea e a lui Petru, pre

a lui Joan n'am vezut-o

ez

=

ez a =]

a ceasta

amaz

—

aceea

ez a hâz fiâme, amaz a szomszede6, această casă e a fiului mei,
aceea e a fiului vecinului,

Dintre doi 66, cel din urmă arată-la vorba cea dintâi cu
6; iara cel din naintea lui, arata la posesiunea arătată prin cel
Minte 6; așa: cel din urmă 6 în szomszede6 arată la fiam, pre
care-l înlocnieşce; celalalt € din szomszede€ arată la hăz arătat:
prin 6 atârnat la fiam; prin urmarea traducerea în adoua propozițiune pre rumeneșce se. face cu cel din urmă 6;
ember
a
emberel
embeart
_:.
-emberelk6
emberenek
i
emberekei
“emberât

embere€

“

emberelkâit

emberek66;

—
orvos6k

-
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Ma

orvos6knak
orvos6kat
orvos€k

bâtyâmă

batyâmei
batyămâit
batyâmânak

aa
|

orvostkei

-

orvos6keit; |

batyâmemat

„2

“On6,

az ur,

Onfi,
_Oneit,

az vreti,
az tirâit,

az asszonyăi
az asszony6it;

e

lkegyedei

adrm

ei na

batyămek
Datyâm6kă
batyămekat.
az asszonyă

lkegyed6

bat

|

n

3

-

Si

kegyedăit;
a hăz legyetele, Onsk€, az urak€..
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Despre adiectiv, ca atribut şi predicat.
“A, Adiectivul ca atribut (Jjelză, mell&klet)
Adiectivul axată, însușirea unei. fine saii lucru. Când lucrul se numeșce din preună cu însușirea lui, adiectivul se nu=.
"meșce atribut și respunde la îutrebarea care, ce, ce.fel
de lucru? d. e.: dacă voiesc a numi păretele cu însușirea ce o
are, zic: paretele alb cu articlu și părste alb, fară articlu; tot Atributul în limba romănească
așa: turnul nalt; casă naltă;

poate sta însă și naintea substantivulai, d. e.: |jmasă. neagră
sai neagră masă; casă fiumoasă sait frumoasă casă; în amen-

două cazuri atributul se uneșce cu substantivul seii în gen, nu-

mer și caz, d. e.: păretele alb; plural: păreţii albi sait albii
păreți; piserică mică; biserică mică sai mică biserică. In limba
magiară atributul de rând stă înaintea substantivului neschimbat, adeca ori ce sufipt să primească substantivul, el remâne
fără sufipt; dacă substantivul are la sine aztielu acesta se pune
înnaintea atributului, așa:

a feher fal —— albul saii al alb părete, saii pxetele alb
a feher fala, ai albi sau albii păreţi, păreţii albi “a fekete tabla, a neagră saii neaga tablă, tabla, neagră .
„a fekete tâblilz, ale negre sati negrelest able, tablele negre

a szep virăg, a fromoasă sai firuumoasa, floare, floarea frumoasă
a szep virăgok, ale frumoase sati frumoasele foră ă, florile frumoase;
Nemoianu Gramatica mag. rom.

|

|

-5

6
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a gyors 16, al iut sai iutele cal, calul int
a gyors loval, ai iuți sai iuţii cai, caii iuți

a
a
"a
a

|

magas torony, al înnalt sasi naltul turn, turnul înnalt
|
magas tornyok, “ale nalte sai naltele turnură, turnurile nalte
JO atyâm, al bun tata mei, tata meu al bun, bunul meii
tată;
szep kertem, a frumoasă. grădina mea,
a mea grădină frumoasă,

gradina mea frumoasă
a mea grădină frunoasă;
a szep kerteim, ale finoasa grădini mele
ale: mele grădini frumoase
fiimoasele mele griidină .
|
grădinele mele frumoase;
aj anyâm,
a bună mama mea

bună mama mea,
a mea mamă bună
|
.
„mama mea bună;
a 6 anyâlk,
cele bune mamâ
mamele cele bune

bunele mame
mâmile bune;

kis, însamnă mic și se-ntrebuințază numai ca, atribut;
a kis asztal,

a kis asztalok

|

„masa

Mică,

mesele mică;

„așa și celalalte sufipte declinative:
a hosszui kert
a feher falaimat,
a hosszui kertnek
a fekete tâblâm .
a Jo anyât
a felete tâblăimat

a feher falak,

a feher falakat

a JO atyâme
a

|

J0 atyâmet,

a feher falaim
i
.
" Câte odată atributul se desparte de substantiv şi se pune.

în urma. lui, ) în rii acest caz el se uneșce în numer și sufipt;
Di
) adecă
rimeșce. sufiptYul: substantivului seă: ca în limba noastră
:
;

- aştept; == vârom

următoarea, propozitiune :
aştept pre
vărom az
Lăttam- a
vezut

am văzut == lâttam;

mama mea cea dulce va, fi magiareşce întocmai așa:
anyâmat' a kedvest în loc de: vârom a kedves anyâmat.
magas tornyot sari: lâttam -a tornyot, a magast, am
înnaltul turn sati: am văzut turnul înnalt

—
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lăttam -szep lovat: sati lâttam lovat, szepet, erâst, nagyot, aiii
văzut fromos cal sai: am văzut cal frumos, tare, mare;
kaptam, am căpătat
„ kaptam sok, keves kenyeret sai: kaptam kenyeret, sokat, keveset,
am

căpătat multă, puţină pane sati:
s
am căpătat pâiie, multă,
puțină;

vannal, are

annal

szegeny

i

sziili

sati: vannak

de, însă;

sziiloi,

de szegenyek, are

seracă părinți saă: are părinți, însă seraci.

Când atributul stă în urma substantivului, acelă stă cu
articlu, dacă substantivule un nume propriu; sai nume comun
cu articlu şi sufighiat, d. e.:
* Matyâs, az igazsăgos, Matia cel drept
az elet, a hamar mul, viața cea iut trecătoare.

anyâm, a kedves, mama mea cea dragă;
deci româneșce atributul se leagă cu cel, cea.

B. Adiectivul ca predicat.
Predicatul este adoua parte a propozițiunei. Adiectivul stă

ca predicat,

când zicem cum este sati cum poate fi finţa-saui

lucrul ca subiect d. e:
masa e neagră, masa e subiect, e neagră predicat; plural: mesele
sânt negre... În limba, noastră predicatul poate sta și innaintea,
_
subiectului (în ordină întoarsă) așa:
neagră e masa, și: negre sânt mesele. In ambele cazuri adieetivul se uneșce cu subiectul în gen, numer și caz. Așa și în
limba magiară predicatul şe poate muta din un loc. într” altul ;
adecă, poate sta după substantiv și înnaintea, lui, dar în cest din
urmă caz articlul stă între adiectiv și totdeuna, înnaintea substantivului. E mai de însemnat că copula sati verbul ajutătoriu,
în singular este, și în plural sânt nu se esprimă în limba,
magiară, ci ca să se cunoască legătura dintre subiect și predicat,
acesta primeșce sufiptul subiectului. — In exemplul de mai sus:
Masa e. neagră. va fi: az aztal fekete și: neagră e masa, va fi

fekete az asztal; de unde se vede că fekete, întocmai ca: neagră
„din cea românească. 'are articlu ; plural; mesele sânt negre== az.
asztalok feketek; și: negre sânt mesele va fi:. feketek az asztalok, de unde se vede că feketek e în plural, findcă şi subiectul

stă în plural.
7

”

5

Singular.

Plural.

az elet. edes
«des az €let,
az ut rosz
rosz az ut
a 16 gyors
ayors a lo
a szoba viligos
viligos a -szoba

az utak roszak
roszak az utak
a lovak gyorsak
gyorsak a lovak
a szobâk viligosak
vilâgosal a szobik

a szenvedes keserii.

-a szenvedeselk

lkesenii a szenvedes

a lert szep
sz6p a kert
az oreg komoly
Fomoly az dreg
&yermek gondatlan
gondatlan a gyermek
"az ember haland6
- halando az ember
kiesi, kiesiny însamnă :

keseriil

keseriik a szenvedesel

a kertel szepek
szepek a lertek
az oregek lkomolyal
komolyak az dregek
a gyermekek gondatlanok

gondatlanok a gyermelkek
"az emberek

halandok -

halandok az emberelk;
nic și se întrebuințază numai ca predi-

cat, d. e.:

az asztal iesi, masa, e mică

az asztalok kicsinyek
sânt mică.

== mesele

Posesorul cu sufiptul € poate sta și el: ca, subiect, ca atribut și ca predicat; ca atribut stă în urma substantivului;
,
megvettem — am cumperat

ca atribut: megvettem

a szep

kertet, a Jânostt, am cumperat

grădina cea frumoasă a lui Joan, megvettem Jânos szep kertjet;
ca predicat: a konyv a tanulce, cartea e a înveţecelului; a

tanul6e este predicat;

:

a

a 'szomszed hăza ij, az atyâme ocska,
NE
casa vecinului e nouă, aia tatălui meri e veche.
Jânos hăza nagy, a Petere sztp,.
„casa luă Joan e mare, aia lui Petru e îiamoasă.
Aici az atyâme și Pâtere e subiect, ocska și nagy. predicat.
“Atribut şi predicat pot fi și alte părţi de cuvânt, anume
substantivul, care când stă ca atribut pentru lămnrirea unui alt
substantiv se zice: apoziție = ertelmeză. mellekeză, care mai
poate avea, și alte cuvinte lângă sine ca atributd. e.:
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Matyăs, a nagy kirâly, Matia, regele cel mare.
Apoziţia primeșce sufiptul substantivului sei întocmai ca,
atributul, când se desparte de substantiv d. e.:
Hunyadit, a nagy hâst, sokan megâneklek, |
|
Pre Huniadi, eroul cel mare, mulţi l-au cântat;
Szechenyit, a legnagyobb magyart, solk hălătlansăg erte,
Pre Szechenyi, cel mai mare Maigar, multă nemulţire lati «ajuns.

Despre relaţiunea dintre subiect și predicat, sau despre unirea

predicatului CU subiectul.

* Predicatul se uneşce cu subiectul în numer și persoană,
adecă ce sufipt are subiectul, același sufipt ave și predicatul,
Predicatul poate fi nu numai ui adiectiv, ci și un substantiv;
|
sat alta. vorbă decât acestea.
"1. Dacă subiectul e în singular, predicatul încă stă în siugular; precum: az anyaă jo; =— predicatul se pune în plural “
când şi subicetul e în plural: az anyăk JUk.
9. Dacă într” o propoziţiune se află mai multe subiecte fie
care în singular,

cari arată persoane

şi finţe sati luuruă personi-

ticate, predicatul, fie el adiectiv sati substantiv comun, se pune
iu plural d. e:
atyâm

€s any am

Hannibal

eplszstgesek,

sânt sănetoși;

tata şi mama

€s Scipio nagy vețerel, Hanibal

şi Scipio

sânt

mari -

căpitani; ;

Peter 6 Jânos testverek, Petru și Joan sânt fraţi;
a lelkesz es a tanito barătok, preotul şi învețătoriul sunt amici ;

lkebel, szem, arcz az erzes nyelvei

= peptul,

ochiul,

faţa sânt

!
limba, simnţirei;
oaea,
vaca,
calul,
illatok,
a lo, a tehen, a juh, a kutya hăzi
A
cânele stint animale de casă.
macăr că subiec-:
colectiv,
nume
un
e
Dacă însă predicatul

tul e în plural, acela, totusi numai în singular stă d. e.: a tran-

cziăk harezias nep, "Prancejii, sânt un popor resboinic. Stând
pre lângă astfel de predicat verbul ajutătoriu, acesta se pune în
plural d. e.: az arabok harezias nep valănal; dar se poate zice:
az arab harezias nâp vala.
Arătând subiectele Incruri abstrase, sai i concrete prodieatul |
sta, de rând, în singulir d. c:
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az ifjusâg €s szepstp “mulando,

tinereaţa

și frumseţa

e (sânt)

trecătoare ;
,
nagyravâgyăs €s fenyiizes nagy âtok, ambiția
și mărirea e mare
blăstem ;
o
”

nyilt szo €s egyenes I6lek ritka tulajdonsăg
: “

|

vorba, sinceră, și înima dreaptă e (stiut)
însușire rară ;
a bor, a săr 65 a viz egeszstges ;
a bor, a săr €s a viz hasznos ital, dar şi:
italok ;

Lugos es Karânsebes nem nagy virosok ;

asemenea și la, lucruri însueţite d. e.:
az Uz, a szarvas 6s a nyul hasznos ăllat
sati âllatol, N
Predicatul dacă e verb se concoardă cu subiectul
în persoană, și cea dintâi premerge celei de a
doua; a doua celei de

a treia precum:
n €s az atya
voltatok,

egeszstgesek
-

vagyuni;

te meg

a bâtyud

|

$. ss 40,

|

Conjugarea verbalui ajutătoriu lenni — a

e
a

|

A.

i

Modul

ott

fi,

îndicativ.

Prezintele.
Singular.

Plu ral.

Î. vagyok, sânt
-2. vagy, eşti
3. vagyon

saii van, €, este, îi, i

„1 vagyunk, suntem
2. vagytok, sânteți
3. vagynak sati vannak, sint, s, &s,

imperfect,
Singular.
1. valek, eram
2. valăl, erai.
5. vala, era.

Plural

.

1. valiuk, eram
2. valătok, erați
3. dalănk-erai,

valâna.kKJ
Perfectul.
Singular.

Plural.

I. voltam, am fost sau fui

2. Val. ai fost

sau fuși

„Volt, a, au fost sai fu.

l. voltunk, am fost
2. voltatok ați fost
3. voltak au tost
N

saii furăm

au furăți
sai fură,

.

—
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Maimult ca perfectul.
Singular.

Plural:
-

1. voltunk vala, fuserăm
3. voltatok vala, fuserăți
8, voltak ala, fuseră.

W

1. voltam vala, fusem
2. voltal vala. fuseșă
. voltvala,' fusă.

Futurul.

-

a) cel compus.
Singular.

|

1. fogok lenni, voiu fi. sai fl-voiu:
5. fogsz lenni, vei fi
sai fi-vei
3. fog lenni, va fi
„_saii fi-va.
Plural.

|

1. fogunk lenui, vom fi sati îi-vom

9, fopgtok lenni veţi fi sai fi-veţi
“3. fognak lenni, vor fi saii fi-vor,
b) cel simplu.

„.1Singular.

Forma,

.

|

Plural.

1. leszek, voiu fi
„1, lesziink, vom fi
„2. leszesz saii leszel, văi fi
2. lesztek, veţi fi
3. lezz, va fi. -

3. lesznek vor fi.

"UI. Forma.
Singular.
l. leendek, voiu fi
9. leendesz, vei fi
3. leend, va fi

iu
sai voiu fi fost
sait vei fi fost
sait va fi fost.

Plural.

e

l. lehndiiul, vom fi saii vom fi fost.
2. leendetek, veţi fi saii veți fi fost
3. leendenek, vorfi

sai vor:fi fost.

Această formă se întrebuinţază de multe ori ca futurul
trecut al nostru; de aceea am arătat că însamnă: voiu fi fost;
căcă acesta e futurul nostru trecut,

—
Modul

2 —

subjunctiv și imperativ.
Prezintele.

Singular.
1. legyek,
2. legy,
3. legyen

_

|

|

|

-să fii .
să fii sau fi -tu
să fie sau fie-el.

Plural.
1. legyiink, să fim
2. legyetel, să fiți sati fiți -voi
3, legyenel:, să fie sari fie -ei.

Perfectul.
Singular.
NO

. Yoltam legyen,
„ Voltăl legyen,
3. volt legyen,

Plural,
să fii fost
să fii fost
să fie fost.

1. voltunk legyen, să fim fost
2. voltatok legyen, să fiți fost
3. voltak legyen,
să fie fost.

N

Modul

.

optativ.

Prezintele.

Singular.

|

1. volnek, aşi fi

„o

Plural,

1. volnânk, am fi

2. volnăl, ai fi
3. volna, ar fi.

2. volnatok, aţi fi
3. volnânal, ar fi,

Perfectul,

|
Singular.

Plural,

1. voltam volna, ași fi fost
2. voltil volna, ai fi fost
3. volt volna, ar fi fost,

[. voltunk volna, am fi fost
2. voltatok volna. ați fi fost
3. voltal volna, ar fi fost.

Infinitivul.
a) nepersonal
lenni, a, fi sai kel lenni trebuie a fi, are a fi.
D) Personal.

| Singular.
a

=

. lennem kelj trebuie să fii, am să fii
„2. lenned kel] trebuie să fii, ai să fii
5. Jennie kelj trebuie

să fie, are să fie,

-

Plural.

1. lenniink kell, trebuie să fim, avem să fim
2. lennetek kell, trebuie să fiți, aveţi să fiți
3. lenneisk kell, trebuie să fie, asi să fie.
sau: kell hogy legyek, am să fiu
kell hogy legy trebuie să, fii
kell hogy legyeu are -să fie
lkell hogy legyiink ete.
kell hogy legyetek etc..
»-":
kell hogy legyenek etc.
Nota: Amendout infinitive
sub II. următoriu.

cu

se construă

”

Dativele pronumelor

personali de

Participiu.

Prezintele parlicipiului: valv, levo —

există ;

existent, unul carele este,

o

trecutul participiului, volt, fost;
”
fitoriul participiului, Jeendă,, fiitoriu, sati unul carele va fi.

Gerundiul.
leven sai leven, fiind;
geruidivul saii participiul
leve, fiind fost.

adver bial;

II.
Pentru verbul romnânese a avea are limba magiară formă
deosebită, ci ca să-l esprime întrebuiţază pre lenni= afi, în

unire cu dativul pronumelui
Dativul este:.
(en) nelem, mie, mi (eu)
(te) nelked, ţie, ţi (tu)
(6) nelki, lui, ei, îi (el, ea).

Unind

aceste

dative

personal, en, de, 6; ci, bu cl, ea;
(îi) nektink, noas, ne (noi)
(ti) ncktek, voaă, ve (voî)
(6k) nekik, lor, le (ei, ele).

cu persoana 5-a

singular

și plural;

timpurile și moilurile, căpetăm verbul nostru a avea.

din toate
Deci va fi:
nekink van, noi avem. .
nelkem van, ei am;
Catră aceasta irebuie să mai atlaugem lucrul ce-l avem,
adecă poseziunea cu sufiptul personal de persoana ce vom s'o
arătăm d. e.: hăzam, hăzad, hăza;' însă posesiunea, dacă e nu-

mai una, se arată prin singrularul verbului ajutătoriu,

în a 3-a.-

—

4 —

persoană și

dacă posesiunea, e în numerul plura
l, aceea, sarată.
prin pluralul verbului tot în a 3-a pers
oana d. e.:'

van hăzam, am casă,
vannak hăzaim, am case;
- la numerul posesorului nu se priv
esce; așadară 'va fi:
van hăzunk, avem casă,
însă: vannak hăzaink, avem case.
Congiugarea întreagă va fi:
" Indicatiy,

Prezintele.

LI. Singular saă

nuniat

op posesiune

nekem van hăzam, cui am casă
neked van hăzad, tu ai casă
neki van hăzaă, el are casă ;:
„ nekiink van hăzunk, noi avem
casă
„ nektel van hăzatok, voi aveţi
casă
,
n

_,

uekik van hăzok, ei, ele ati casă.
UI. Plural

sai mai multe

posesiuni.
„nekem vannak hăzaim, eii am case
(căși)
neked vannak hăzaid, tu ai case

neki vaunak hăzai, el are case;

. nekiinlk naumak hăzaink, noi avem
case
nelitek vannak hăzaitol, voi aveţi
case

nekik vannak -hăzail, ei ai case,

Futur,
IL. Singular.
l. nekem fog lenni hăzam, eri voiu
avea casă
ncked fog lenni hizad, tu vei avea
casă
neli fog lenni hăza,el va avea casă;
nekiink fog lenni hăzunl, noi vom
avea casă
9- nelktel
fog lenni hăztok, voi veţi aveu casă
D, nekik
fos lenni hăzol, ei vor avea casă,

=

9

II. Plural.
IE

ca

nekem fognak' lenni hăzain, eii voiu
avea case
neked fognak lenni hăzaid, tu vei avea,
case
3, neki fognak lenni hăzai, el va avea
case;

i

1. nekiink fognak lenni. hăzaink, voi vom avea, case
2. nektek fognak lenni hăzaitol, voi veţi avea case
3. nekik fognak lenni hăzaik, că vor avea case.
Tot așa; și-n celalalte timpari și moduri, afară de împerativ
și subjunctiv, care e::

legyen nekem hăzam, eă să am casă (fie-mi mie casă)
legyen neked hăzad, tu să ai casă, aibi tu casă
„legyen neki hăza,cl să aibe casă, aibă el casă ;
legyenek nekem hăzaim, să am “eii case
legyenek neked hăzaid, să aibi tu case, aibi lu case
“ lepyenek neki hăzai, să aibă el. casă, aibă el case.
legyen nekiink hăzunk, să avem noi casă
legyen neltek hăzatok, să aveţi voi casă, aveţi voi casă
legyen nekik hăzok, să aibă ei casă, aibe ci casă;
legyenelk nekiink hăzaink, să. av em n0Ă case
legyenek nelktek hăzaitol, s' aveţi voi case, vi eţi voi case
legyenek nekik hâzaik, * aibe ei case, aibe că case

“ Inticativ,
Imp.
Perf.
“Pp.
'Puto.

nekem vala hâzam eic., eii aveam casă ele.
nekem volt hizam ete. eii am avut casă etc.
nekem volt valu hram ete., eri am fost avul casă ete.
nekem lesz (lcend) hazam ete. ei voiu avea casă etc, sau .

eu voiu fi avut casă.

o
Subjunetiv.

Pert. hogy nekem volt legyen hizam,

să fii avut casă ete,

Optativ.
Prez.
“Perf.
Ger.
gerd.
prez.

nekem volna hăzam, eii ași avea casă ele.
nekem volt volna, iza, cui aşi fi avut casă etc,
nekem hăzam leven, aveul ci casă;
|
nekem hăzam leve, având ei casă, fost av end casă; .
part. a nelkem vald hăz, casa, carea e a inca, carea e pentru -mine, sati casă carea e a Ineu;

trec. part. a volt hăzam
avut-o

ete,

casa avută
.

eii etc.;:

*

sati casa, carea- am
”

san a nelkem volt hiz ete., casa, carea ati fost a mea, etc.;
fut, part. a leend5

hăzam ete,

casa,

cațea va fi a mea sat

carca 0 voiu avea, casa avendă,

pro:

Infinitiv,

nekem kell lenni hâzam, eii trebuie să am casă, .
neled kell lenni hăzad, tu trebuie să ai casă .
nehki hell lenni hăza etc., el trebuie să aibe casă;
“sai:

nekem hell hogy legyen hizam, eu (mie) trebuie să am casă
neked kell hogy legyen hăzad, tu (tie) trebuie să ai casă

neki kell hogy legyen hăza, el (lui) trebuie să, aibe casă ; -

nekem kell hogy legyenek hăzaim, (ei) trebuie să am case
neked kell hogy legyenel hăzaid, (tu) trebuie să ai case
ncki kell. hogy legyenek hăzai, (el) twebuie să aibe case.
|
Fără lenni sai hogy legyen, legyenek va fi: .
nekem kell hăzam sati hăz, mie-mi trebuie casă (mea)
neled kell hăzad sau haz, tie-ţi trebuie casă (ta)
neki kell hiza sat hiz, lui-ii trebuie casă (sa) ;
nekiink lell hazunk sau hăz, noaă-ne trebuie casă (noastră)
nektek kell hizatol sai hăz, voa&-ve trebuie casă (voastri)
nelil kell hăzok sai hăz, lov-le trebuie casă (lor).
nekiink kellenek hăzak (hazaink,) noa&-ne trebuiesc case (noastre
)
nelktek kellenek hazak (hăzaitok,) voaă-ve trebuiesc case (voastre)
nelik kellenelk hazalk (hăzaik,) lor-li trebuiesc case (lor);
-neltem lkellenek -hâzalk (hâzaimn,) mio-mi trebuiese căși (mele)
need kellenek hăzak (hazaid,) ție-ţi trebuiesc case (tale)
neki kellenek hizak (hăzai,) lui-îi trebuiesc case (sale),
IL
Forma

Persoana

a

negativă a lui lenni.

treia a prezintelui îndicativ, formă

negativă:

nu este: sati: uu-ă: face magiareșce: nincs saii ninesen d. e.: uu-i

pâne, nines kenyer și nici-nu-i face sin6s sau sincseM d. e: van
lkenyer? este pâne? niues kenyer, nu-i pâne. Van czukor? este
zahar? czukor sinesen, nici zahar nu este,
|
Pluralul dela nines e: ninesenek, nu sânt, și dela sines este

sincsenek, nici-nu sânt.

Construându-le” cu nekem ete. vom capăta pre a avea în
lorma negativă, însă uumai pentiu prezintele indicativului așa:

pt

—

nekem. nincs hăzam, ei wam casă, mie nu-mi este casa (mea)
neked

nines hâzad,

tu n'ai casă, tie nu-ţi este casă

(ta)

_meki nines hăza, el mare casă, li nu-i eşte casă (sa);
|
nekink nines hăzunk, noi “nasvem casă,
nektek nines hâzatok, voi maveţi casă
nekik nines hazok, ei nai casă.
nekem nincsenek hizaim ei nam case
neked nincsenek hâzaid, în w'ai case
neki ninesenek hâzai, el are case;
nekiink ninesenek hăzaink, noi n'avem case
nektek ninesenek hizaitok, voi maveţi case
nekil ninesenek hăzailk, ei n'aii case.
9

nelem sincs hâzam, nică ei nam casă
neked sines hâzad, nici tu n'ai casă
neki sincs hăâza, nici el nare casă;
nekiink sines hăzunk, nici noi avem casă
neltek sines hăzatok, nici voi n'aveţi casă.

nekik sins hazok, nică ei mai casă.
nekem YXinesenek hâzaim, nică eii n'am căși

x 5

neked sincsenek: hâzaid, nică tu nai căși
neki sincsenek hăzai, nici el n'are căși;
nekiink sincsenek hâzaink, nici noi n'avem că si»
neltek sinosenek. hăzaitok nică voi naveţi cășIAȘI
- nekik sinesenel hăzaik, nică ei nasi căși.
“In toate celelalte timpuri se esprimă verbul ajutorial, cun:
Sati arătat, sub II. înnaintea căruia se pune negătoarea: nem= nu

și sem =— nici un; încă nu; și — nu; şi — încă nu; așadară va fi:
indicativ.
ete., eii maveam casă
hâzam
Tnip. nekem nem vala

mekem sem vala
n "aveam casă, și
perf. nekem nem volt
nelem sem volt
încă mam avut
nem volt
nekem
ppert.
nekem 'sem volt
„

hăzam -ete., nici ei n 'aveam casă, eii încă
eii maveam casă, și eii încă n'aveam casă;
hizam ete., eii mam avut casă
hâzam etc., nici eii nam avut; casă, eii
casă, şi eti nain avut casă
vala hăzam ete. ei nam fost avut casă
vala hăzam ete., nici ei am fost avut,

casă, ei încă mam fost! avut casă, şi-e n'am fost avut casă,

—

8 —

-fnt. Î. nekem nem fog lenni hăza
m, eă nu von avea casă
n hekem sem

fog lenni hâzam, nici eu nu voiu
avea casă, și .

ei încă nu voin

avea

acasă,

şi eu nu

Yo

avea casă
fut. IL. nekem nem lesz (leend)
hăzam, ei nu voiu avea, casă
|
nekem sem lesz (leend) hâzam,
nici eă nu Veiu avea casă,

Optativ.
prez. nekem nem volna, hăzam,
eti w'ași avea casă
nelkem sem volna hâzam, nici
et ași avea casă, eii încă n'ași
- avea, cașă
a
”
!
perf. nekem nem volt. volna, hâza
m, ei n'ași fi avut. casă
nel:em sem volt volna. hizam,
nici eri n'ași fi avut casă, eti încă
nași fi avut casă,
In modul subjunetivului și al
împerativului negătoarele
„Sint: ne în'loc de nem — nu;
și se în loc de sem — nică nu;
încă nu; și nu.

Subjunctiv și împerativ.
prez. 1. ne legyen nekem hăzam
sau -

nekem ne legyen hăzam, să n'am
„nekem se legyen hăzam, nică
e să
2. ne legyen neked hâzad
neked ne legyen hâzad, tu să
n'aj
neled se legyen hâzad, nică tu
să
tu încă să ai casă, tu încă

3. ne 'legyen neki hiza sau

ei casă
n'am casă, eit încă să mam casă

casă, n'avea tu casă,
nai casă, nică tu mavea casă,
mavea, casă

neli ne legyen hăza, el să n'ai
bă casă, m'aiLă el casă
neki se legyen hăza, nică el
să aibă casă, el încă-să n'ai
be
casă, maibe el casă,
|
1. ne legyen nekiink hăzunk,.
să n'avem noi casă
nekiink se legyen hăzunk, nici
noi să n'avem casă
2. ne legyen nelktel hăzatok, să
n'aveţi voi casă, m'aveareţi voi casă
nektek se legyen hăzatok, nici
voi să n'aveţi casă, naveareți
nică voi casă
E
IN
3. ne legyen nekik hăzul, să
n'aibă ei casă, maibă ei casă
„“nekik se legyen hăzul. nici
ei să maibă casă, n'aibă nici ei
casă,
că încă să n'aiba casă
a
Pl. ne legyenel nelkem hăzaim
ete., să man ei case
nel:em se legyenel hâzaim
etc., nică eii să n'am case
ne legyenek nekiink hăzain
k ete, să n'avem. noi case
|
nekiink se legyenek hâzaink
ete, nici noi să navem căse
, noi.

încă să mavem case,

a

.

3
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infinitiv.

nekein nem
nekem sem
nekem nem
nelem sem:
Ger. neliem
_nelem sem

kell lenni hăzam, nu trebuie sam casă
kell lenni hizam, nică ea nu trebuie sam casă
kell hizam, nu-mi trebuie casă
kell hăzam, nici inie nu-mi trebuie casă
nem leven hizam, ei neavând casă
leven hăzam, nici ei neavând casă.
IV,

Când lenni însamnă o esistenţie ofre, o aflareîn ceva sati
stare, atuncă van se esprimă şi în a 3-a pers. d. "e.: az atyâm
itt van, tata mei e aici; însă negativ remâne și aici: nincs d. ee.
az atyâm

nincs itt. tata meu

nu

e aică.

Negativ se conjugă astfel:

-

LT

Indicativ.
prez. en nem vagyok, ei nu sânt
en sem vagyok, nici eu nu sânt, încă nu sânt
te nem vagy, tu nu esți
te sem. vagy

nici tu nu esţă -

mi nem .vagyunk, noi nu stintem
mi sem vagyunk, nici noi nu sântem
ti nem vagytok, voi.nu sânteți
ti sem vagytol, nici voi nu sânteţi
imp. en nem valek etc, eti nu eram .
en sem valk etc., nică ei nu eram
perî. en nem voltam etc. ei n'am fost, nu fu
en sem voltam ete,, nici ei n'am fost, nu fui
pp. en nem voltam vala, ei nam fost
en sem voltam vala, nici eii n'am fost fut. en nem fogok lenni, eii nu voiu fi
en sem fogok lenni, nică ei nu voiu fi
en nem. lesszek (leendek), ei nu voiu fi
-€n sem lesszek (leendek), nici eri nu voiu fi

Optativ.
prez. en
sn 'sem
peri. en
en 'sem

nem volnek ete. eu nași fi
»
volmek ete, eu încă mașă fi
nem voltam volna. etc., et ași fi fost
voltam volna, nică eă nași fi fost

x
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Subjunctiv și imperativ... .
prez. &n ne legyel, eii să nu fut
- en se legyek, nici ei să nu fii.
te ne l6gy, tu să nu fi, nu fi tu
te se legy, nică tu să nu fii, nu fi nică
tu
5 ne legyen, el să nu-fie, el nu fie
î se legyen, nici el să nu fie, nn fie nici
el
mi ne legyiink, noi să nu fim
mi se legyiink, <ă nu fim nică noi
ti ne, legyetel, voi să un fiţi, nu Areţi
voi
ti se legyetek, să nu fiţi nici voi, nu
fireţi nică voi
„Okne legyenek, ei să nu fie, nu fe
că
dl se legyenel, sâ nu fie nică ei, nu fie
nică că;

-perf. hogyen nem voltam legyen, că en să nă
fii fost.

„hogy €n se voltam: legyen, ca nică ei să
nu fii fost
ger. En nem l&ven, leve, ei nefiind
6n sem l&ven, leve, ei încă nefiind, nică
ei fiind;
inf. nem lenni, a nu fi
nem kell lenni, nu trebuie
să fie;
es,
az,
az
mi,
ott,

sai: nu trebue a fi.

s, și
acela, aceea
a, acel, acea,
ce
colo, acolo.

ez, acesta,

aceasta

ez a, acest, această
ki, cine
itt, aică, aci

Declinarea lui ez a, az a; ki și mi.
ez a, acest
ennek a, acestui
ennek a, acestui
ezt a, pre acest
eze, a acestui
” ezel:-a, acesti
ezelnek a, acestor
ezelmnek a, acestor
"ezelet a, pre acești
ezeke a, acestor
ki, cine?
|
kinek, a, cui? inel, cui?

kit, pre cine?
hi€, a cui?

az a, acel
annal a, acelui.
annak a, acelui
azt a, pracel
aze a, a acelui
„azok a; acei
azoknak a, acelor

-

azoknak a, acelor
.

azokat a, pr'aceă azoke a,-a acelor;
„ici, ai cui?
kik cine? (mai mulţi cine)
kiknek, a cărora ?
kilknek, carora?
kiket, -pre cine?
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like, acu?

mit, ce?

kilei, aă cui?

mik, ce?

mi, co?
|
mine, a cui a ce?
minek, cui, a ce?

milkmek, a, cui, căror, a ce?
“miknek, cui căror, a ce?
miket, ce?
|

,

Ş. 39: Hi,
Ordul părților propozițiunei.
Ordul, în care urmează părțile propoziţiunei una după. alta,
este: 1) subiectul, 2) predicatul şi apoi verbul lenni; cele lalte

părți secundare stai totdeuna lingă una din cele principale,
înnainte sai în urmă-le. Așezarea părţilor propoziţiunei astfel,
se numeşce ordine

dreaptă, sai firească şi are loc numai, când

propoziţiunea e afirmațiva; când însă, propoziţinnea, e negativă,
întrebătoare și esclamativă „părţile sașază într'alt chip, Observând,
că totdeuna vorba, pre care voim a o deschilini de celelalte, se
pune în capul propoziției și zicem că: părţile saii pus în ordine

nedreaptă sai înversă. Să se observeze și să se-ntipărească bine
rândul părților în următoarele:
a) propoziţiuni

afirmative

şi negative.

en erâs vagyol, eii sânt tare
en nem vagyok erâs, eii nu sint tare
a becstiletes ember gazdag, omul de omenie e avut
4 gyermelk nem nagy, copilul nu e mare

a kis fiam lereskedă lesz, fiul meii cel mic se va face negoţătoriu
Toldy Miklos erâs ember volt, Nicolae Toldy ati fost om tare
Mâtyas igazsâgos volt, Matia aii fost drept

“a hâz nem nagy, casa nu e mare
a kert sem nagy, nică grădina nu-i mare

en nem vagyok gazdag, ei nu sânt avut
te sem

vagy

gazdag,

nică tu nu

-b) propoziţiuni

eştă avut, tu încă, nu ești avut;

întrebătoare.

Totdeuna vorba,cu carea întrebăm, se pune în capul propoziţiunei și la ea sadauge un: e, ce se desparte prin —, care
poate și. lipsi; acest e însaamnă 0 al nostru întrebătoriu.

Nehez-e a munka? Grei e lucrul? e greulucrul? (o e grei lucrul)
Nem nehez-e a munka? Nu-e greu: lucrul? (o nu e greii Imerul)
Ggzdag vagy-e? Eşti tu avut? (0 tu eşti avut).
“
A

Nemoian

Gramatica mag. rom.

|

,

6
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„Nem vagy-e gazdag ? Nu ești tu avut?-(0
tu.nu ești avut).
Egeszsegesek-e sziilăid? Sint părinții tei săneto
și?
Gazdag volt-e az atyâd? Fost-ati tata, terti avut?
Nem beteg-e az ember? Nu e beteag omul?
Nekem volt kalapom, Eu am avut pălărie.

Volt-e neked kalapod? Avut-ai tu pălărie ?

Nem nagy-e a torony? nem, Nu-i tutnul înnalt
? nu e (innalv).
Nagy-e a hiz? Mare e casa? (o e mare casa).
_
A hâz nem nagy; de nem is kicsi. Casa nu
e mare dar nică
.
nu-e mică.
|
Nagy-e'a malom? az sem nagy. Mare e moară
? nici aceea nu

e mare.

ÎN

Nem voltal ott? nem. N'ai fost acolo? nu, (n'am
fost).
Itt van a fin? nincs itt. Aici e copilulu ?. nu-i
aică.
Hât a vadisz? az sincs itt. Dar vânătoriul?
nică acela nu-i aici.
Nem voltăl itt? nem. N'aă fost tu aici? nu,
Te sem voltăl itt? Nică tn miar fost aci?

„Van-e Onnek pânze? van, Ai DTa, bani? am.
Nincs-e ânnek pânze? ninos. Nu ai DTa bani? n'am.

Hol van az anyătol kertje? Unde-i grădina
mamei voastre?

$. 40 42.
Despre adiective.

Adiectivele cu privire la formarea lor sânt
primitive, cară
nu sânt formate din alte vorbe, și derivate,
cari se fac din alte
vorbe prin diferite sufipte, cari se numeșe
sufipte formative,
și compuse, sau formate din două vorbe,
Adiectiv derivate:

„1. Dintre toate adiectivele cele
copioase și de foarte multe înțelesuri,

formate

cu

i sânt

mai

a) Nrmele satelor, orașelor, ţerilor, munţilor
ete. formează
cu i adiective, cari arată de unde e cineva,
unde locuieșce sai
din ce face parte. Acestea se esprimă
româneșce cu prepoziția: de, din pusă, înnaintea, acestor nume
d. e.:
Magyarorszâg-i, de Ungaria — Ungurean.
Arad-i, din Arad, de Arad, Arădan. .
Becs-i, din Viena, Vienez,

83
b) Arată că e născut, sait locuieşce acolo: și respunde substantivelor româneșcă formate dela nume propriii prin: ian, ean,
an, înţ, ant.

Lugosi, Logojan.
Mehiâdiai, Meedinţ, din Meedia,
(nu Mehadia).
Teregovai, Teregovian, din 'Te-

regova.
Pesti, Pestan.
Szatmari, Satmărean.
Resiezai, Reșiţan.
Magyarorszăgi, Ungurean.
Bukovinai, Bucovinean.
„ Dunavideki, Dunărean, unul de
pre lângă dunăre.

c) Numele
și timpul.”

Rarinsebesi, Caransebeşan.
Almiăsi, din Almăj, Almăjan.
Aradi, Arădan.
V ăvadi, Orădan, Orăzan.
Oraviczai, Orăvițan.
Bâniâti, Bănăţan.
Erdelyi, Ardelean.
Belenyesi, Beiușan.
Bistrai, -Bistrian, de pre Bistra.
Rărosi, Crișan, de pre Criș,

comune cu i formează adiective cari arată locul

mezei; de câmp
tengeri, de mare
nyâri, de vară

erdei, de munte, de codru

tavaszi, de primăvară
&ji, de noapte

napi, de zi, zilnic;

d) dela, nume comune spre a arăta o însușire
emberi, omenesc
ăllati, animalie
falusi, sătenese dela, sati ca la vârosi, orășănesc,
sat, sătean

nemzeti, naţional |
isteni, dumnezeese
f6ldi, pământesc

syermeki, fiese
atyai, părintesc;

ca, la oraș, de

oraş
hăzi, casnic, de casă

cgi, ceresc
hazai, din patrie, din țară
fexfiui, bărbătese

e) cu beli spre a arăta, tot; aceea,
hăzbeli, de “casă, pentru casă, ce se ține de casă, un lucru în casă
iskolabeli, ceva pentru scoală, ce se ţine de școală

templombeli, ceva, de biserică, cee e în biserică
falubeli, din sat
|
menybeli, ceresc, din ceriu.

a

Intre adiectivele formete cu i şi beli, este aceea deschilinire,
că i are înţeles maă îndepărtat, mai abstras; pre când beli, are
înțeles mai de aproape, local.
6 .

2, cu s (as, es, os, ds;) cari arată mal cu samă, abundanță,
prisosinţă în ceva, deplin sati: cam, ceva cam așa:
haragos, manios,
gyermekes, copilăros,
„kâros, stricăcios.
„
Vereses, ceva cam roșu, ca al
zOldes, verdatec.
nostr: roșatee.
kekes, verdoniu, vânetoniu.
„feheres, albastru, cam alb.
sârgăs, 'pălbăneț, gălbănoniu.
3. Cu

talan,

telen,

atlan,

etlen;

ce respunde lui:

ne =— in sati: fără al nostru înnaintea adiectivului, sait adiec-

tivelor cu forma nouă bil la capet și ne = în la început.
embertelen, neomenos, ca neom. lehetetlen, cu neputinţă, imposibil
tiirhetlen, nesuferibil,
„tiirelmetlen, neîngădnitorău.wsa
atzi
istentelen, fără Dumnezeii.
szerencsetlen, nenorocos.
erătlen, fără putere.
bizonytalon, neșeiut, nesigur.
egeszsegtelen, nesănetos,
|
vigyăzatlan, nesocotit.
4. Cu ekony. arată înclinare uşoară spre ceva, respunde
adiectivelor cu forma bil..
gyulekony, aprinzibil, ce uşor erzekeny, simţibil..
:
se poate aprinde.
torgdcleny, frângibil, ce ușor se:
hajlekony, ) înduplec
poate frânge.
I abil.
5
3
.
.
SI
.
,
talaleko
ny, izaflător
iu, izgoditoriu.
5. Cu dad, ded, arată forma cum e făcut ceva saii.ce
„Însuşire are.
|
tojăsdad, ca oul, samănă, aduce kisded, micuţ, ca un băiat.
- cu oul.
edesded, cam dulce, dulcuţ.
hosszudad, ) lungureţ
.
lkerekded
, ) rotunzii, ) cam rotund.
o
În locul lui dad, ). ded se pune la substantive: forma — înformă ; are. formă ca.
- golyoforma, în forma unui glonț, glob; forma glonţului: ca glonţul.
teleforma, în formă de glob, înforma, globului; ca globul.

6.
adiectiv,
întruna,
tivul cu

Cu du, ii se formează adiective dela substantive cu un
ca atribut înnainte-le, spre a contopi donă idei diferite
așa că mai întâni se numeşece adiectivul, apoi substanprepoziţia: de, la, în, cu, înnaintea sa.

joszivii din j6 și sziv, bun la înimă.

erettiteletii din erett și itelet, coptla judecată.
hosszucletii din hosszii și €let, lung la, sai de viaţă.

vastaglăbi din vastag și lib,

gros în picior.

|
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vekonylăbii din: vekony si lâb, subțire în picior.
joeszii din Jo şi esz, bun la minte.
- kekszemii din kek şi szem, vânet la ochiii.
gyermekeszii din gy ermek şi esz, copilăros la minte, cu' minte
copilăroasă, ”

Ş. 7
QR

13
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Despre compunerea

vorbelor.

Substantivele, cari arată lucruri ce sânt rânduite, saii menite a se întrebuința spre ceva, despre cari zicem că siint bune!

de ceva, pentru ceva, spre ceva;
trebuinţă ; mai departe
titatea,

partea,

sint pentru careva folos sai

substantivele,

gveotatea

cari

arată,

măsura,

can-

unui lucru de care se ţin și substan-

tivele colective, când arată mai multe lucruri, luate, socotite ca
un întreg arătat prin oare care numeral: în limba noastră toate

acestea se numesc mai întâi;
ziţia: de

sai pentru

apoi după. ele urmează cu prepo-

substantivele, ce reprezintă lucrul, pentru

-

care sint rânduite cele d'intâi, sau din care sarată acâta parte,
ce cantitate şi în ce măsură să se ia. In asemenea și substantivele comune, cară arată starea, ocupăţiunea; precum şi numele
popoarelor, spre a arăta, ce fel de ocupăţiune are, de care popor

sai naţiune se ţine cineva, se pun cu: de sati pentru în urma
celui

alalt

substantiv,

care

din urmă.

se hotăresce

mai aproape prin cel.

|

|

In limba magiară ambe feluri de substantive, adecă atăt .
cele ce arată materia din care sai făcut și de ce fel sint; apoi
cele cari arată pentru ce, spre ce scop, de ce sânt bune sait de
ce folos şi trebuintă. sânt; cu' un cuvânt toate cari arată ce.
chemare sai menițiune ati; mai departe substantivele comune și
proprii,cari arată starea, ocupaţiunea, națiunea saii poporul din care
face parte, şi în fine, cele ce arată mâsură, cantitatea, greotatea,
partea şi cele colective, arătând lucrurile luate ca un întreg,

socotit și hotărit mai deaproape prin vrun nuineral, cât și substantivele, cară arată lucrul făcut din ceva, pentru care și spre
a cărui trebuință

sSau făcut sau este menit altul; apoi cele din

„cari arată că să se ia o" anumită „parte;
măsură. să

se

socotească

acela,

—

se pun

cum,

dece și în ce

una lângă alta, ca

cum ar fi numai un cuvânt.
mează

Vorbile ' compuse aii așa dară două părți; care vorbă forînsă întâia și care adoua parte, nu e totdeuna una și
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aceiași; căci pre când în româneşee vorba, care arată lucrul ce
se hotăreșce mai aproape, se numeșce mai întâi și care hotă-

reşce urmează după ea legându-se cu prepoziţiunea: de (sau alta);
în limba magiară unele substantive ce determină pre altele,
“formează totdeuna partea întâia, iar altele stati când ca, partea întâia,

când ca, partea adoua,; însă în ambele cazuri cu alt înţeles, după
cum determina pralta, sait se determină prin alta.
Ca, să putem înțelege uşor când formează o vorlă partea
întâia și când adoua parte din cuvântul compus; ce înţeleș ail
în ambele cazuri și cum trebuie să se traducă din ungureșce

pre rumâneşce și întors din românesce pre ungureşce, însemnăm
următoarele . reguli ;
1... Vorbele

formează

materiale,

totdeuna

cari

întâia parte

arată

din

şi aceea,

ce

este făcut ceva,

care arată lucrul ce

este făcut din cel Lintâi, adoua parte a cuvântului compus, cu
care se face începutul la întoarcerea pre româneşce:
„aranyora, orologiu de aor =— făcut; din aor.
eziistkanăl, lingură de argint — făcută din argint.
|
vasvilla, furcă de fer
iivegpohâr, pahar de oiagă

agyagpipa, pipă de lut

szahmakalap, pălarie de paie

bornadrăg, cioareci de pele
eserepedeny, vas de pămeut
marhahiis, carne de vită.
lohus, carne de cal
juhhus, carne de oaie
buzakenyer, pâne de grei.
Din româneșce pre ungarie se face începutul cu al doilea.
cuvânt, lăsând afară, prepoziția.
2, Vorbile comune, cari arată starea, ocupațiunea cuiva, și
numele proprii, cară arată de ce popor, de ce naţiune se ține

sait face parte cineva, fac partea întâia a cuvântului „compus Și
traducerea, se face dela adoua parte începend.
Magyarember, om de magiar, adecă om, care face parte, se ține
de poporul magiar; deci: magiar.
Magyarfiu, copil de magiar, copilul unui magiar.

Romiânleăny,. fată, de Român, Româna ; Romanca.
Magyarleâny, fată de Magiar, unguroane.

Nemetasszony, muiere (femeie) de NNeamţ, Nemţiaică.
Pasztorember, om, care e păstoriu — păstoriu.
Molnargyerek, copil de murariu, al unui murariu.
Papleâny, fată de popă, a unui popă.
3. Dacă însă substantivele. ce arală stare sari ocupaţiune
se determină prin substantive comune, ele forinează adoua, parte;
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tot așa, când ele de ele se determină pre sine mai aproape, așa
că cel speţial premeige celui general, care se determină prin
cel speţial, d. e.: leânytanită ; aicea tanito se determină priu
leâny,. care

arată. că tanito

e pus pentru

ca să înveţe " fetele și

nu alta, bunăoară pre pruncă; decă româneşce va fi învăţâtoriu

de fete; precând în: tanitoleany e tocmai
care se determină prin tanit6; deci după
fată de învăţătoriu; ăesmester, maiestru
lemne, care ciopleşce lemne, cioplitoriu sai

partea adoua leâny,
regula adoua va fi:
(poporul maistor) de
lemnariu, sai cum se

mai poate zice maiestru lemnarău ; szabd mester—— maistor care
croieşce =— eroitoriu; maistor ceroitoriu; kămives saă k&mives- .
mester == maistor de petre, care. maistorează sat lucră petrile,
cu petre, în petre = petrariu şi fiindcă zideșce cu petri
dariu, =— maiestru zidar. In aceste esemple maistor arată
în genere și se determină prin 'ce este speţial, prin: ăcs,
torău, szab6, croitoriu; komives, zidariu, cari toate arată
ocupaţiune

= zio stare
cioplio stare,

speţială.

După punctul 2 însă mester, ce arată stare, stă innaintea
om
altei vorbe, pre care el o determină precum: mesteremb=—er
de maistor, care e maistor; mesterfiu — copil de maistor, al
unui maistor; kereskedă inas = învățăcel de negoţătoriu, adecă
care învaţă de negoţătoriu, să fie neguţătoriu, adecă învaţă nnegoţătoria.
4. Substantive coinune încă senpreună întrun cuvânt, în
carele partea adoua, se determină prin cea întâia; prin urmare şi
la, cuvintele compuse din două: comune, începem a traduce dela

adoua parte. d. e.: hăzfedel; în care fedel— acoperiș se determină prin hăz; va fi: acoperiș de casă; hegyesties; estos= virf
se determină prin hegy, munte; va fi: vîrf de munte sati virvul
muntelui; hăztetă —— vîrv de casă — virvul casei. Tot așa,
dacă un substantiv material se determină prin un substantiv!
comun: ablakiveg; iiveg — oiagă (sticlă) se determină prin
ablal:, fereastră=— oiagă de fereastră, adecă oiagă ce se întrebuinţază spre'a, face ferestri ; caci: îivegablak e cu totul alta;
unde ablak. se determină prin iiveg, adecă fereastră de oiagă,
care e făcută din oiagă; €piiletfa — lemne de zidire (gradie),
„pentru zidire; căcă faepiilet însamnă: zidire, edificiu de lemn.
Aci e înţelesul din ce simt făcute; iar cele compuse ca cel dîn-

tei ai înţelesul: pentru ce, spre ce scop se întrebuinţază, ce le
este mcniţiunea, ssaii în ce raport stai unele cu altele, ca pose=
ser şi posesiune, spre a arăta că unul este al: altuia, se ţin |
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unele de altele, si cumeă unul se asamănă
nul altuia,
6letezel, scopul vieții.

cu altul,

este

samă

nepkegy, graţia poporului.
ndegylet, reuniunea de femei.
szellemvilag, lumea, spiritului, spirituală.
termeszetvilăg, lumea naturală, natura.

ruhaszekreny, orman pentru vestminte.

“ zsebkânyv, carte de pozonariu.
nyakkend6, cârpă de grumaz, pentru grumaz.
rOzsaarcz, faţă de roză, fată ca roza.
|
lângesz, însamnă din cuvânt în cuvânt: minte de pară,
foc — ca focul, adecă aperă — îngeniu, geniu.

de

koszivi, înimă de peatră, ca peatra. lâthatâr, cercul vederei, orizont.
Substantivele se mai pot determina prin un adiectiv pus
înnainte-le pentru a arăta de ce sânt bune, spre ce se pot folosi
" lucrurile înfăţişate prin ele. d. e.:
ivoviz,

apa: se determină

prin ivo, de băut —

apă de băut, care

se bea, este bună de băut şi se întrebuinţază spre a stinge
seţea, intors însă: vizivo, însamnă -bentoriude apă, unul
care bea apă.
ivopohăr, pocal din care, saii cu care se bea.
evokanil, lingură cu care se mânâncă.
mosdâviz, apă de spălat, care-i bună de a spăla ceva.
însă teherhordo, purtătoriu de greotate, care poartă greotate..

favăgd, tăietoriu de lemne.
n = însusi; propriu; de sine, saă: con.
Acest în încă se compune cu substantive așa:
_Sntudat,

conșcinţă,

Snhatalon, putere de sine == cu foarță.
ânkeny, voinţa proprie = arbitriu.
ontetszes, plăcere de sine — după placul sei.
Substantivele, ecaii arată măsură, greotate, cantitate și numerul, înpreonându-se cu altele întrun cuvânt, formează totdeuna
partea înteia din cuventul compus, -dar trebuie să fie premersă

totdeuna de un numeral.

Aceste

cousună pre

deplin cu cele

româneșci de felul lor; căci traducerea se face la, ele dela partea
întâia şi din româneşce se face traducerea, foarte ușor, lăsând -

puna prepoziţiunca dintre ambele afară. d, e,;

|

|
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ket' hordo bor == două vase de vin;
un font, de carne va fi ungureşce tocmai în ordinea, în care se:
„afiă în româneşce, numai de remâne afară: egy font hus, un
font de carne. cât liter tej, două litre de lapte. egy darab
kenyer, un dărab de pâne. 10051 fa, 10 stânjeni de lemne.
k&t meter vaszon,. doi metri de pânză. — In ket hordo bor,
hord6 se ia ca un vas, cu care se măsură ceva, nu ca vas ce e
făcut, ca să se ţină în el d. e.: apă sai vin, ci un vas plin de
vin, în carele se ţine și păstrează, apă; cacă atuncă e vizhordo,
vas în care se ţine apa.

5. Numele colective încă, formează partea primă și respund
întru

toate colectivelor noastre,

cari se pun

totdeuna,

mai

întâi,

apoi vorba hotăritoare procesă de prepoziţia de; dar numai
atuncă, când arată că vorba, ce se determină mai aproape se ia
ca un întreg, se socoteşce

de un tot, ca o mulţime

de aceleași

lucruri, ce sar ată prin vriin iumeral pus înnainte-ii d. e.

A. O turmă de oi, în care colectivul turmă, cu numeralul:

o arată că oile trebuie să se priviască de un întreg din mai
multe '0ă și nu

seperat

fiecare oaie zicând: una, două trei oi;

va fi deci ungureşce:
egy nyăjjuh,

egy
-egy
egy.
egy

o turmă

de oi.

nyajkecske, o turmă de capre.
csomb szena, un braţ, de ten.
falka diszno, o hiţă de porci.
sereg ember, o oaste de oameni, adecă mulţi oameni, o mulţime de oameni, plin de ei..
In acestă stare colectivele însamnă, o cantitate, o măsură.

B. Colectivele formează adoua parte a cuvântului compus,
dacă ele se determină mai aproape, arătând nu - câte, ci ce fel
de lucruri, sai cari lucruri formează mulţimea. In acest înţeles,
colectivele magiare se deschilinese de cele rumâneșci cu privire
la starea, ce o ocupă în cuvântul compus; căci cele rumâneşci :
și în acest înţeles Ei ţin locul -ce-l asi, când arată cantitate;
iară

cele

magiare

însamnă

una,

când

staii

ca partea întâia şi

alta, când stati ca partea adoua în.cuvântul compus. Dar și
cele rumâneșci” se deschilinese după. înţeles, deși, după formă,

nu este nică o deschilinire; căci, dacă colectivele magiare. staii
în adoua parte, cele româneșci aii tot acelaşi înţeles cu cele
magiare şi însamnă că mulțimea sait format odată din unele,
altă, dată din alte lucruri d, e, odată sânt oi, altă dată capre,
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cari formează

mulțimea,

adunătura

aceea de lucruri. * Deci să

se deschilinească bine următoarele: Turmă de oi însamnă jah
nyi), adecă oile (nu alta) formează turma; sait turma constă

din oi; însă

egy

uyăjjih însamnă că din turmele de oi acum

nu sânt mai multe decât una; că numai o turmă să se îa și nu.
două, trei saă zece tur: - Semnul depre care se cunoaşce înţelesul, poate fi dară
:meralul, caro se pune înnaintea colectivului, când arată cum să se privească lucrurile, într'una ca de
„un întreg, saii ba, și decâte ori să se ia acel întreg; sai mai
bine cât fac lucrurile, — și înnaintea numelui comun, când arată
ce tel de Iucruri formează, colectivul. . Din aceste culegem mai
pre

scurt

următoarele:

stă totdeunia vorba, al
și înnainte-i ca partea
celei alalte, când apoi
cu partea adoua, dacă

ca,

cărei
întâia
facem
putem

partea,

adoua

înțeles se
stă vorba,
traducerea
zice; din

a cuvântului

compus

deterinină mai aproape,
care determină înţelesul
pre româneşce începând
ce constă, din ce este

făcut, spre ce scop este făcut, în ce raport staii ele unele cu
altele, în raport de asemănare, sai în raport de posesor ca po-

„sesiune; iar ca înteia parte. stau vorbile, cari arată măsură, cantitate și colectivele de același înţeles; în care caz traducerea
„respunde rândului, în care urmează ' substantivul rumânese de
același înţeles, adecă, facem traducerea, începând cu partea întâia.

Adiective compuse.
Adiectivele se compun:
1. Un adiectiv

cu

un

substantiv

asamână înțelesul adiectivului d. e.:

|
înnaintea sa, cu care se

|

&jsotet, întunecat, negru ca noaptea.
koromfekete, negru ca funingina.
mezedes, dulce ca merea.
gel, vânet ca ceriul.
liliom feher, alb ca crinul.
„E mai bine, decă din adiectiv facem un substantiv cu formativul: săg, seg, la care apoi adaugem formativul adiectival:

d, îi d. e.: 6jsăttsegri,

2. Innaintea adiectivelor, ce ai înţelesul de plin, sati esprimă cantitate, calitate, se pun astfel de substantive, cari arată
lucrul despre acărui calitate, cantitate sati deplinitate tocmai se
vorbeșce

sati se întenţionează

teljes, plin
szegeny, serac
lkepes, capabil

a-i se arăta

accea

dus, avut
er6s, tare
hii, credincios

însușire,

i

ca:

—
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gondteljes, plin de gânduri.
eroteljes, plin de putere.
tiszteletteljes, cu toată onoarea, plin de sânţenie.
erenydus, plin de “virtute, cu virtute foarte. mare.
erdemdts, plin de merite, foarte meritat.

szodus, avut în vorbe, plin la vorbe.
vârszegeny, serac de sânge, lipsit de sânge. .
cleterăs, plin de viaţă, tare de viaţă.
6letlepes, capabil de a mai veţui.
elvhii, credincios principiilor.
szavazatkepes, cu vot, are facultatea de a vota,
a vota.

cu drept de

.

-alkatmanyhii, credincios principiilor de constituțiune.
:
al Rota. nu A

Ş. 49 4 HI.

Compararea, sau graduarea adiectivelor.
Ori ce fință saii lucru are o însușire, fără privire „la alte
|
|
_
fiinţe şi lucruri.
Tmsuşirea ce o are un lucru, o poate avea şi altul în ase_
“menea, sai întralt mod.
Dacă spunem însuşirea, “lucrului cum este ea, fară privire
la altă însușire, zicem că obiectul are aceea însușire în mod:
absolut şi în gradul pozitiv d. e.: mârul e bun, sai mărul bun.
Aici bun e însuşit mărului în mod absolut și în gradul .
pozitiv ; adecă, fără privire la, altele, căci faţă de altelea el poate .
fi vei, sat doară și mai bun. Când însă spunem cum este însuşirea lucrului față de altul, -atuncă asemănăm lucrurile între

sine cu privire la însușirea lor comună și zicem că “Tucrurile ai

aceeaşi însușire în mod relativ. Dacă la lucrurile asem&nate
aflam că ele ai toate aceeași însușire, zicem că ele sânt egale,
adecă spunem egalitatea lor cu privire la aceeași însușire, d. e.:

Mărul e bun ca para; măvul e așa de bun ca para; mărul
e tot așa de: bun ca para.
Aici lucrurile sâmt asemenate; prin “urmare aii însusirea
în.mod relativ, dar fiindcă ambele aie însușirea de bun în asemenea măsură, însuşirea stă în gradul pozitiv. Când însă luerurile asemănate între sine n'aii toate însuşirea în aceeași măsură,

ci unele în măsură mai mică, sait mai mare decât altele, atunci
spunem că lucrurile nu sânt egale, adecă arătăm diferința în-

suşirei cu privire la care le asemănăm.

Dintre “lucrurile

astfel
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comparate, unul poate avea acecași însușire în măsură mai mare
decât toate celelalte. așa d. e.:
A
1. Petru e mai mare decât Joan sai decât, cei alalți, și
2. Petru e cel mai mare într cei alalți sasi decât toţi cei alalți.
Aică însușirea, de mare o are Petru odată în o măsură mai
mare, altădată în cea mai mare măsură. Insuşirea în măsura
de întâiadată zicem că stă în al doilea grad, sat în gradul comparativ şi în cea de ado:a dată în al treilea grad, sati îni gradul
superlativ. Sânt prin
„nare trei graduri:
l. Gradul pozitiv, a! „fok; în care stă însușirea lucrului fără
privire la altul sati cu privire la, altele, cari însă, at aceeasi
însușire în tot aceeași măsură.

2. Gradul comparativ =— kozep fok; în care stă însușirea, când
un lucru o are într'o măsură mai mare, sau mai mică decât
altul, cu care se asamănă,
i
3. Gradul superlativ — felsd fok ; în care stă însușirea, când
„dintre toate lucrurile asemenate, "unul o are în a mai mare
saii în a mai mică măsură decât toate celelalte.
Fiecare adiectiv stă totodată și în gradul pozitiv, fără
CĂ
adaus d. e.: nagy, mare; fekete, negru.
Egalitatea lucrurilor asămănate între sine cu privire la
aceeași însușire, starată prin vorbe ca;
olyan, așa
|
mint ca
pen, tocmai, chiar
olyan, mint, așa de, ca.
Epen olyan, mint, tocmai așa de, ca.
az asztal olyan nagy mint az ajto, masa e așa de mare 'ca ușa.
a 16 olyan fatos mint a nyul, calul e așa de alergătoriu ca,

iepurile.

„a

fiu 6pen

olyan

j6 mint a leiny,

copilul e chiar aşa de bun

ca fata.
i
o
a juh olyan felenk mint a nyul, oaia e așa de ficoasă ca iepurile.

Şt,

15.

Formarea comparativului.
Comparativul şi superlativul se formează prin sufipte, alălurate la tulpina adiectivului, cară. se numesc sufipte comparative, de comparare sai de grad.
Sufiptul pentru comparativ e: bb sai bb cu una din voca"le ajutoriale: a, e = abh, ebb,-
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Sufiptul

comparativului

|

Salătură

numai

|
la adiectivele cu

terminaţiune vocalică, fară adausul vocalic, tot cu aceleași schimbăză, ca la alăturarea sufiptelor declinative şi posesive, fie acelea,
“schimbări de vocală în silaba finală, ori adaugerea lui v ajutorial între rădăcină și vocalele legătoare dinaintea sufiptului
bb precum.

a) a, e se preface în â, 6 în
drâga, dragibhb
„scump, mai scump.
gyânge, gyânge-bb
„slab, mai slab,
henye, henye-bb
|
leneş, mai lenes,
mostoha, mostohă-bb
„vitreg, mașter, mai vitreg;
szende, szende-bb
blând, mai blând.
laza, lază-bb
destrins, mai. destrins.
melt6, melte-bb
=
demn; mai demn.
kesă, les6-bb
tărzii, mai tărziu.
arest, karesu-bb
„ Subţirel, mai subțirel.
b) cele în i primesc, după calitatea tonului, a saii e ajutorial, însă și fără ele:
emberi -bb -ebb
mai de omenie.
uri
-bb -abb
mal domnesc,
ăllati
-bb -abb
mai animalic,

c) cele în 6. 6, i, ii încă primesc pre bb cu, sai fără vocala. Fonna

scurtată e mai bună, şi mai ifitată decât cea lungă. . -

“szomoru -bb -abb
leserii

-bb -ebb

moh6

-bb -abb

ehets:
âlland6
hihetă

mai trist,
_.

maă

amar,

mai lacom.

-bb-ebb
-bb -abb
-bb -ebb

|

mai de mâncat.
mai stătornie.
mai de crezut.

illă

-

-bb -ebb
mai cuvincios,
d) Adiectivele, cari fac pluralul cuv ajutorial, scurtând
vocala lungă din silaba finală, sufere aceste schimbări și înnain“tea, sufiptului: comparativ, cele întro consoană capetă, se înţelege,

abb, ebb; asemenea, și cele cari perd vocala scurtă,
b6, bâv-ebb
hii, hiv-ebb
gyalor, gyakr-abb
nehez, nehez-ebb
lkeves, keves-ebb
gyermeles-ebb

-

- maă
; maă
mai
mai
mai
mai

larg;
credincios.
adeseoră. »
greii.
puţin.
copilăros.

gyors-abb
sziik-ebb

gazdal-abb
gonosz-abb

mai iut,
mai strâmt.

mai avut,
„mal re.

ă

eros-ebb
..
ledves-ebb

mai tare,
mai plăcut, mai drag.

|

6) Unde ușorinţa, în rostire permite, mai virtos după s final
(3, sz, z, zs) sufiptul comparativului se scurtă cu tin b şi Sadauge
numai un-b, dar numai dacă adiectivul e de mai multe silabe.

okos

-b

vilăgos
igaz
meresz
lkeves
edes

-b
-b
-b
-b
-b

“mai cu minte, mai priceput.

_

mai
mai
„mai
mai
mai

|

crâs - -b
heves
magas

vederos, mai luminat,
adeverat, mai drept.
îndrăzneț,
puţin.
dulce.

mai tare.

-b
-b

în loc de okos-abb; heves-ebb,

mai vehement, împetuos.
mai nalt,

f) La următoarele ti se schimbă cu
bine acelea vocale se perd şi comparativul

după calitatea, tonului.
hosszu, hossz
-abb
konnyii, kânny

- szărnyii, szârny
szomji, szomj
itju, ifj
lassu, ass

mai lung.

-ebb

mai ușor.

-ebb
-abb
-abb
-abb

mai
mai
mai
mai

hosszu are şi hosszu -abb
lassu are și lasst
-bb

a, ii cu e, saii mai
sadauge cu vocală

.

înfricoșat,
sătos.
tiner,
mereti.

szomjii are și szomju -abb,
8) Următoarele formează neregulat,

J6, jo-bb
nagy, nagy-obb
licsiny, kis-ebb
szep, szebb — sok, tâbb

mai
mai
mai
mai
mai

bun.
mare,
mic,
finumos.
mult.

h) Sufiptele formative diminutive, acska, ecske încă se pot

alătura la sufiptul comparativului.

,
nagyobb- acska,
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mal mărișor.

szebb-ecske,
mai frumoșel
rosszabbb-acska, mai reuț.

i) Adiectivele
îndreaptă

întru

cu una

primirea

kisebb-ecske,

mai micuţ

jobb-acsla,

mai bunişor

din vocalile

sufiptutui

6, i (i) in capet, se-

comparativ.

după

sufiptele

declinative pentru plural și singular.
vig, vig :
-abb mai voios
derek, derek-abb mai voinic.
fris, fris „-ebb mai rece
szelid, srelid -ebb mai blând.
iriey, irigy -ebb mai invidios.
a
k) Adieetivele formate din substantive cu îi, ii nu sentrebuinţază singure, ci în compunere cu alt adiectiv; ele nici nu
primesc sufiptul comparativului, ci totdeuna adiectivele, cari se
determină prin ele mai aproape. d. e.:
|
nagytndomânyi, nagyobb tudo-

mânyi
Joszivii, jobbszivii
j6akaro, jobbakară

„mai cu scință..
mai bun la inimă.
mai bun voitoriu,

nagylăbu, nagyobblăbo
“mai
kiskezii, kisebbkezii mai
nagytehetsegii, nagyobbtehetsegti mai
nagyeszii, nagyobbeszii
mai
roszakar6, roszabhalarâ
“mai

ellel6, elâbbkels
„valoszină,

mare în picioare.
mic în mâni,
cu mare capacitate,
cu mare minte.
retivoitorău.

mai de frunte.

valbbbszinii

"= maă

abună

samă

și valoszinti-bb -ebb
„mai. verosimil.
Dacă însă substantivul și adiectivul din privința,

lui sati contopit

-

întruna;

încât ai numai

un înţeles,

înţelesu-

ca cum

ar fi numai o vorba, atuacă adicetivul format cu ui ii primeșce

sufiptul d. e.:

aa

nagylelti, nagylelkti -bb
”
kiskoru, kisloni
-bb abb.
konnyelmii, konnyelmii-bb ebh

maă marinimos.
maă minoren.
mai uşor de minte.

Aşa, și cele formate..cu szerii = conform, potrivit,
kisszenii, kisebbszerii
mnaă de puţină însemnătate.
nagyszerii,

nagyobbszerii

mai de*mare însemnătate,

szegenyszerii, szegenyebbszerii

mai serăcuţ, mai potrivit cu
sărăcia.

însă:

jogszerii -bb -ebb
korszeni --bb -ebb

.

mai conform dreptului.
„mă potrivit timpului, maă modern
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egyszeni -bb -ebb
maă
Gszszerii . -bb-ebb
.
mai
czelszerii -bb -ebb
mai
nepszerii -bb -ebb
mai
vârszerii
-bb -ebb
mai
tervszerii -bb -ebb
mai
“Totașa, cele compuse cu în —
dnfejii
-bb
mai

&nerză

-bb

simplu.
raţional.
ducătorău la scop.
poporal.
conform. cu o cetate,
după plan.
propriu.
|
încăpăținet, încăpăţinos.

mai simțitorău de sine.

Sat

A.

- Formarea superlativului
felsă fog.
I. Superlativul se formează dacă înnaintea
adaus cu sufiptul comparativului se pune prefiptul:

Dboldog, boldog-abb, leg-boldog-abb, cel mai fericit,
oles6, oles6bb, leg-oles6-bb,
„cel mai lesne.

adiectivului
leg d. e.:

apoi:

legsătetebb

cel mai întunecat,

. legsovânyabb .

legegyenesb
legtalkarelosabb

a

legbitrabb

i

leghamisabb

cel mai slab..

cel mai drept.
cel mai cruțătoriu.
„cel

„cel

legtarkâbb

.

maă viteaz,

mai viclean,

cel mai pistriţ,

Inţelesul superlativului se mai măreșce

prin

repeţirea

lui

leg, punându-se între cei doi leg, adausul es, așa: leg-es-leg
d. e.:

legeslegboldogabb, cel mai fericit, legeslegjobb, cel mai
de tot
bun; mai virtos la popor se întrebuințază acest superla
tiv potenţiat,
|
|
Spre a distinge și mai bine lucrul dintre acele cu care

Sai asămenat, se mai
ik — bbik d. e.:
roszabb
-ik
nehezebb . -ik
szebb
-ik
idâselb

„Tot
legroszabb
legidâsebb

-ik

adauge

la sufiptul

comparativului

„cel mai re dintre donă lucruri,
al mai grei dintre,
al mai frumoșel.
E

al

mai bătrân.

așa și în superlativ.
-ilk
-il

|

și

cel mai reii dintre toţi.
cel mai bătrân dintre toţi.

legmehezebb -ik
legszebb
-ik
legifjabb
-ik
leglkisebb
-ik
legjobb
-il

|

?
o

cel
cel
cel
cel
cel

mai
nai
mai
mai
mai

greii dintre toţi.
frumos dintre toţi.
tiner dintre toți.
mic dintre toţi.
bun dintre toți.

II. Pănă la gradul superlativului se înnalță adiectivul și
fără sufiptul -bb şi prefiptul -leg, dacă naintea adiectivului în”
gradul pozitiv se pun adverbele:
igen, foarte, tare,
|
nagyon, foarte.
felette, prea, preste fire.
szerfelett, prea preste fire, preste mod, preste samă,
rendiiviil preste măsură, fără, măsură de tot.
igenis, foarte.
_roppant, de tot.
moidlfelett, preste fire.
szornyii, de tot (grozav).
lkisse, egykisse
"
un pic, oțiră,
levesse, egy kevesse
un pic, ceva, cu câta, cu ceva,

prea.
d. e.: igen nagy, foarte mare; nagyon rosz, foarte reii.
felette sok, preste măsură mult; roppant sok, de tot mult.
rendliviil szep, de tot frumos.

egy kisse nagy, e cu.ceva prea mare, e un pic prea mare.
Acest

superlativ
se numeşce
.
.
bă

absolut.

III. Superlativul se mai esprimă prin menndl sati mentăl,
ce se pune înnaintea gradului comparativ și însamnă:
menntl, cât de, cu cât e mai, cât se poate de.
mentol, cât mai, cât se poate mai.
d. e.: mennel nagyobb, cu cât e-mai mare.
ment6l jobb, cu cât e mai bun.
mentăl erâsebb, cu cât e mai tare.
In

cele

mai. de

multe

ori urmează după acesta alt; com-

parativ cu annâl = cu atât.
mennel

—

annăl, cu cât —

cu atât; pre cât —

min6l ostobăbb, annăl lkevelyebb,

e mai îngâmfat.
minel szegenyebb, annâl beostiletesebb,
atâta

e mai

de omenie.

pre atât,

cu cât e „mai Prost, eu atâte
cu

cât e mai sărăc, cu
|

menndl tobb, annâl jobb, cu cât mai mult, cu atât mai bine.
Mai departe repeţirea, comparativului, alăturându-se -năl,
-n€l la cel dintâi, are puterea superlativului d. e.Nemoian

Gramatica mag. rom.

Ţ

Io

szebbnel szebb, jobbnâl jobb şi însamnă rumâneșee:: tot mai
bine,

din ce mai frumos,
din ce în ce mai frumos,

din ce tot mai Line,
foarte, târe frumos.

Numai simpla repeţire a adiectivului, fără sufiptul compa-

rativului, încă face superlativ ca în româneșşce d. e.:
văzul un
„om mare, mare = foarte mare; un copil frumos, frumos
— foarte
„frumos; egy szep, szep leâny = igen szep leâny.
Spre a mări comparativul cu ceva, se pune sufiptul
val

vel

] cu, sai szorta

|

szerte | de atâtea, ori,

|

la vorba, carea arată cn cât să se mărească compar
ativul însemnând aci despre val, vel, că v se preface după
o consoană în- aceea și numai după vocale remâne neschimbat,
vorbile
acelea, sânt;
joval,

3

cu mult

mai.

sokszorta, de mai multe ori.
valamivel, cu ceva mai.
JOval nagyobb *

joval kisebb

sokkal nagyobb .
lkevessel nagyobbsokszorta nagyobb
sokszorta kisebb
|
“valamivel nagyobb
valamivel kisebb
Dacă acel ceva,
cut, atunci se pune
sokkal, kevessel

„-

sokkal-cu
?7

mult

mai,

lkevessel, cu puţin mai.
d. e.:
cu mult maă mare.

cu mult mai mic.

cu mult mai
cu puţin mai
de multe ori
de multe ori
Cu ceva mai
|
cu ceva mai
cu cât e mai mult saă
acel cunoscut în locul
ete, d. e.: cu un metru

mare. i
mare.mai mare.
mai mic.
mare.
mic.
mai puţin, e cunoslui valamivel,
mai mare, mai mic,

egy meterrel nagyobb; egy mâteirel kisebb, în loc de valami
vel

nagyobb, kisebb.
_

:
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Despre substantivele comparate şi. despre omiterea sufiptu
lui
comparativ la unele vorbe.
„Limba magiară are însușirea, că substantivele, întocm
ai ca
adiectivele, pot primi sufiptul comparativului și
al superlati-

vului d. e.:

|

ember, .emberebb, legemberebb, om, mai om, cel mai
om.
gyermnek, gyermelebb, leggyermekebb, copil, mai copil,
cel mai

copil, (adecă copilăros.)

pa

.

h5s, hâsebb, leghâseLb, viteaz, mai viteaz
, cel mai viteaz,
szamâr, abb, legszamarabb, magariu, mai
măgariu (prost.)
îrdg, ebb, legărdăgebb, drac, mai drac
(blăstemat.)
Această formă de comparare respunde subst
antivelor noas- tre cu mai înnaintele d. e.: mai om decât
el; mai minune decât
asta; numai cât limba noastră e nerestrins
ă în întrebuinţarea,
substantivelor astfel comparate, pănă ce cea
magiară nu admite
decât la unele substantive d. e: nu se poate
compara,” boldogsig, fericire; româneșce însă se poate zice:
mai fericire din așa,
In româneșce se înţelege un adiectiv,
care lipreşce și care se
poate închipui. E adeverat că și limba
noastră e străină compărărei substantivelor abstrase d. e: cel
mai om decăt tâți, dar

e cam străin:

cea mai

fericire

decât toate,

ci în loc de așa

zicem mai bine și mai frumos: fericirea
fericirelor; bunătatea
bunătăților, punându-le în raport ca poses
or cu posesiune; ceea
ce și unguresce se zice: a boldogsâgok boldo
gsăga.. Cu : toate
acestea de multe ori e permis.a zice român
eșce: cea mai fericire dacât toate fericirele, când vorbim cu
afecție, cu, foc, aprinșă

și răpiți,

Mi

II.

Adiectivele și. adverbele, cari și alteum
arată de sine
destul de învederat locul şi rândul, forme
ază superlativul numai cu: leg.
legelsă,
cel mai dintii.
legutols6, cel mai de pre urmă.
“legals6,
cel mai de jos.
legfelsă,
cel mai de sus,
legtuls6, -cel mai de dincolo. legvegs6,
cel mai din capet.
„legszelsă, cel mai de margină, legbe)(s6,
cel mai din lăuntru. lăture.
a
legliilsă, cel mai din afară
legelăl, . cel mai dinnainte.
legut6l,
cel mai din napoi.
“legvegiil, cel mai din capet.
leghatul, cel mai din urmă.
leghătuls6, cel mai din urmă.
Sufiptul leg poate sta și lângă substantive,
cară arată mai
deaproape și. apriat începutul, mijlocul
și capetul unui lucru,
fără să fie lipsă, de sufiptul comparativului;
pre cum:
tetă, vîrv, legteteje, partea, cea mai deasupra.
|
veg, capet, legvege, cea mai din capet parte.
zug, unghiu, leozuga, cea mai din colţ parte.
de:

„a fa legteteje, vîrvul lemnului.

a- beszed legvege, capetul vorbirei,
|
a ruha legvege, margina =— poalele hainei.
a hăz legzuga, colțul casei.
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Sufiptul comparativului mai poate lipsi și dela adiective
în superlativ, unite cu sufipte posesive. de a 3B-pers. când se
iait ca substantive ce reprezintă o parte == resz, din un ce întregşi nu lucruri singuratice. Așa d. e. se poate zice.:.

A eyiimăles legszepe — legszebb resze.
Partea, cea mai frumoază din meră, fruntea merelor,
a bor legerâse, legerâsebb_resze, fruntea vinului.
a tanulok leggjava, legjobb resze, fruntea, învățăceilor.
“a fa legnagyja, legnagyobb resze, partea anai mare din. lemne.
căci cu comparativul ar fi:
a gyemmekek legjobbika, ce însamnă: este cel mai bun dintre
copii — adecă cel mai bun copil — a legjobb gyermel, ceea
ce e și mai bine decât a gyermekek legjobbika.

Adiectivele comparate primesc toate sufiptele de pănă acă d. e.:
nagyobb, nagyobbak, legnagyobb, legnagyobbat, legjobbjaink ete.
Dela toate vorbele comparate se formează pluralul cu ak,

ek şi acuzativul cu at, et.

3

49.

Aplicarea comparativului și a superlativului în propoziţie.
I. Lucrul, cu care sasamenă altul, se leagă de ăsta prin
particula, (conjumeţiunea) mint= de cât.
a mez edesebb mint a czulkor. a 16 futosabb mint a szamâr,.
az.ember okosabb mint az illat. a jih jobb mint a kecske; saii
că, lăsând afară pre mint în locul lui alăturăm sufiptul -nâl -nel
la acel lucru, care urmează după mint.
Exemplele de sus vor
fi deci așa:
a mez

edesebb

a czukornâl.

az ember okosabb az âllatnăl.
a viz egeszsegesebb a bornil.
a torony magasabb a hăznăl.

Făcănd

asemenare

numai

a 10 futosabb

a szamârnâl.

|

az arany drăgăbh az eziistnăl.
a ezukor feherebb a honâl. ?
!

între lucruri egale, mai punem

înnaintea lui mint cuvântul olyan așa: olyan mint şi spre
mai mare întărire: epen, chiar, epen olyan mint, chiar aşa
ca d. e.:
a czulor olyan cdes mint a ez.
a szamăr olyan futos minta. 19,
az eziist olyan drâga mint az arany.
a hăz epen olyan magas mint a torony.

.
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Când un lucru se compară nu cu alte
lucruri, ci cu privire
la însușirele lui, “atunci sufiptul comparativului
poate remâne
afară și în locul lui se pune dinnaintea adiectivului
inkâbb = maj
mult, mai bine de, mai ușor de, mai lesne
de, mai bun de, mai
bine, mai îndată; dar în acest caz mint
nu se poate înlocui cu
nâl, n6l. levesbe, mai puţin, mai gresi de, nai
anevoie, mai a şilă de.
a Duna szeleseb mint mely,
Dunărea e mai mult lată decât
a Duna inkăbb szeles mit mely,
afundă.
a viz melegebb mit hideg,
apa e mai mult caldă decât rece.
a viz inkâbb melleg mint hideg,
az ajto inkâbb hosszui mint
ușa e mai mult lungă decât
răvid,
:
„scurtă,
i
az asztal inkăbb fekete mint
masa e mai mult neagră decât
feher,
albă.
Tot așa și dacă lucrurile se asamănă între
sine. d. e.:.
Az oroszlân inkâbb szelidithelă' Leul e mai
uşor de înblânzit,
mint a tigris,
decât tigrul; se poate mai
|
uşor înblânzi decât tigrul.
A tigris kevesbe szelidithetă
Tigrul e mai cu grei de înblânmint az oroszlân,
zit. decât leul.
IL. Superlativul se formează dacă se pune
kozătt = în-.

tre sau koziil == dintre, după
asemănarea d. e.:.

A vas a leghasznosabb a femel
kozott.
A 19 a legszebb az ăllatok kăzt.
|
Jânos a legjobb a gyermekel.
kozt.
|
Jănos a legszorgalmatosabba
tanulolk kâzăl.

II. Daca pronumele
asemenarea, va fi aşa:
mint
„Mint
mint
mint
mint
mint

“

€n
te
6
imi
ti
Ok

sau
sai
sati
sai
sai
sati

substantivul

Ferul e cel mai trebuincios între
(dintre) toate metalele.
Calul e cel mai frumos între
animale.
bun
Joan e cel mai (Între copii Joan
e cel mai bun decât toți copii.
Joan e cel mai sirguitorău dintre .
toţi școlarii.

personal
.

cu care se face
|

-

”

li

nâlam — en nâlam sasi
nălad
te nălad
sai
nâla
5 nâla
sati
nâlunk
mi nălunk sai
nălatok ti nălatok sati
nâlok
O nălok . sau

d. e.:

e acela cu carele se face
|
*

.

nălamnăl, decât mine.
năladnăl, decât tine.
nălănăl, dacât el. . nălunknăl, decât noi.
nălatolnăl, decât voi.
năloknăl, decât ei,

|

—
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Te
Te
In
En

gazdagabb vagy mit en.
gazdagabb vagy nâlam sai en nâlam =—
= nălamnăl.
erâsebb vagyok mint te sai te nâlad.
gazdagabb vagyok mint 6 saii 5 nâla ete.
Dela egy e comparativul egyeb şi însamnă: mai
unul preste unul— alta, altă ceva, altă ce.
nincs egyeb, nu-i alta.
nincs itt egyeb

mint

kenyer,

unul,
|

aici nu-i alta decât pâne.

tobbe face atât cât: mai mult, kevessc, puţin, mai puțin.
tobbe levesse== mai mult oră mai puţin. di e.:
A, munka

t6bbe

kevesse

hiin y ros,

lucrul

e mai

mult

ori mai

puţin defectuos, (are fulincă.)

$, 477 9,
Despro pronume, în genere.

Pronumele în limba magiară ari acelaşi înţeles ca în cea
română; se. pun adecă în locul numelor. Ele se deschilinese în:
I. pronume personale.
"IV. pronume înterogative.
IL. pronume posesive,
„-Y, pronume relative.

-IIL. pronume demonstrative.

VI.

pronume

nedefinite

(neho-

tărite).
- Pronumele se întrebuințază când ca adiectivale, când ca
Substantivale. Ele pot fi mai departe simple, sati primitive, derivate. și compuse; ce se va arâta la fiecare, unde va fi vorbă |

despre ele.

„a

Po

$. 48. 50,
Pronume personali, (szemâlyes n&vmâsok).
Pronumele
şi sânt:

personali

Singular.
pers. Î. en,
pers, 2. te,
pers.3. 6,

er.
tu. el, că.

se «pun

îu locul

celor trei persoane

Plural.
„pers, ÎL. mi sat mink, noi.
pers. 2. ti sau til, voi.
pers. 3. 6, ci, ele.
:

Aceasta, li-e forma principală și stau ca nominative, la
cari adaug celelalte sufipte, însă cu totul deosebit de cun s'au
arătat pănă aci, așa că numai cele de a 3-a pers. primesc în
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acuzativ pre t regulat; car cele de l-a și
2-a, pers. mai primese
supfitele posesive corespunzătoare prin- mijloc
irea unui g aşa:
-

Singular.
Nominativ.

En
te
„d

-

Acuzativ.

engem sai engemet, pre mine, me.
teged |
tegedet, pre tine, te.
ot, pre el îl, &l; pre ea, o.

Plural.

mi
ti
Ol

minket, pre noi, ne, ni. -

titeket, pre voi, ve.
.
Get, pre ei ăi, îi; pre ele le.

Analiza

lor.

engem din en, g și em suf. pos,. de pers. I-a
sing. în loc de En-t.
teged din te, g și ed ,
n
n
m Ba.
înlocde test,
0
- din Oşit sufiptul acuzativului.
minket. din mi -nk suf, pos. de 1. pers. pl.
și -et suf. acuz,
titeket din ti
-tek , pos. de 2. pers. pl. şi -et suf. acuz.
det
dinâșik
, plur. și et suf. acuz,
|
Dativul pronumelor personale se formează
dela sufiptul
dativului nak,- nek prin alăturarea, sufiptelor
posesive de unul
şi:de mai mulți posesori, în următoriul chip:
“

Singular.
1. pers. nek-em
2,
3.

mie-mi, în loc de en-nek.:

nek-ed .
—
ţie-ţi, în loc de: te-nek.
nek-i nekie, lui îi, &i, ei. &, în loc de d-nek,

Plural.
|. nek-iink, noa ne, ni
2. nelk-tek, voaă ve, vi
3. nek-il,
lor le, li
La olaltă;:

-

în loc de mink-nek.
în lok de tik. -nek,
în loc del
-nek.

|

Singular.
Nom.
LI. €n
2. te
3.0

Dativ.
Acuzativ.
nekem, engem sati engemet.
neked, teged sai tdgedet.
neki
ot,

”

|

Sa
NE
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|

Plural

Îl. mi sai mink,

nekink, minket.

2. ti” sai tik,

nektek,

titeket,

BO

nekilk,

6ket.

.

ş. ase 57.
Pronume

posesive, (birtokofe n6vmâs.)

La $. 26 am vorbit despre sufipte posesive, cară se tinesc
strins cu substantivele. arătând, că substantivele înfățișază po-

„sesiunea

și posesorul

întruna

și numindu-le pentru

acea

îm-

- preonabile, spre
s
deschilinire de cele de sine stătătoare cari, fără

a se uni cu substantivele,

esprimă

de sine singure posesiunea,

și posesorul, care totdeuna trebuie să fie de mai nainte cunoscut,

întocmai ca la sufiptul €.

Pronumele posesive se nase din împreonarea pronumelor
personali cu sufiptele posesive și sânt următoarele.

I. De o posesiune

cu un posesor,

l. enyem sai enyim (din 6n-6-m), al mei, a mea.
149. ticd sai tied (din te-e-d), al teii, a ta.
3. Ove (din 0-v-6), al sei, al lui, al ci.
IL. De

o posesiune

cu mai

mulţi

posesori.

1. ani6nk sai mienk (din mi-6- -nk), al nostru, a noastră.
3 4 2. tictek sau tietek (din ti-6-tek), al vostru, a voastră.
3. ovek (din 0-v-6-k), al a lor.

III. De mai multe posesiuni cu un posesor,
| Î. enyeim (din €En-6-im), ai mai, ale mele.
2. tieid (din te-e-id), ai tei, ale tale.

3. Ovei (din 6-v-6-i), ai sei, ale sale, af lui, ale ei.

IV. De mai

multe

posesiuni

cu mai

mulțiposesori,

1. mieink (din mi-6-ink), ai noștri, ale noastre.
2. tieitek (din ti-6-i-tel), ai voştri, ale voastre.
3. Oveik (din G-v-6-i-k), aă lor, ale lor;
Nota. Iu loc de enyeim se zice ici colea în limba
enyemcim şi în loc de mienk se zice mienkek,

Dint aceste se vede că la pronumele

posesor

nu vine nainte

poporului

şi

enşemek

sau

de o posesiune cu un

nică sufiptul pluralului k, nici al maj

- multor posesiuni i; la cele de o posesiune cu mai mulţi posesoră
se află k; la cele de mai multe posesiuni cu un posesor i şi la

cele de mai multe posesiuni cu mai mulți posesori și i și k
“de odată. Pronumele posesive se întrebuințază spre a arăta,. cumcă
un lucru este.al uneia din cele trei persoane, în singular sai
plural și neatârmatde oare care substantiv, adecă fară substan„tiv, deschilinindu-se de, sufiptul 6 numai prin aceea, că acest
din urmă salătură la substantivul ce reprezintă, posesiunea,
“precând pronumele posesive, după firea lor, nu se pot uni cu
„substantive. Ele respund la, întrebarea:
ki, al cui? a cui?
-ici, ai cul? ale cui?
kie a kalap? a cui e pălăria? și voind a arăta că pălăria ca
uneia din cele trei persoane, zicem româneșce: a mea, ata, u
sa, ete. decă va fi ungureșce: enyem, ti6d, dve ete. pentru mai

„mare întărire mai putem pune și articlu înnainte-le așa:
az enyem, a tied, az Ov6; asemenea pălăria e amea etc, va îi:
a kalap az enyem
„pălăria e a mea.

“a kalap a ticd,

pălăria e a ta.

a kalap az 0ve,
a kalap a mienk,

a kalap a tietek,
“a kalap az Ovek,
a
a
a
a
a
a

pălăria e a sa.
pălăria e a noastră.

pălăria e a voastră.
pălăria e a lor.

|

ki€ a kert? a cui e grădina? respuns:
hert az enyem,
grădinae a mea.
kert a tied,
ovădina ea
ta.
kert az 5v6,
grădina e asa, (lui, ei.)
kert a mienk,
"grădina e a noastră.
lert a tietel,
__ovădina e a voastră,
lkert az Ovek,.
|
grădina c a: lor.

kici a hăzak? ale cui stmt casele?
a hăzak az enyeim,
- casele sânt ale mele.

a hăzak a ticid,
a
a
a
a

hăzalk az Ovei,
hăzak a mieini, .
hăzak a tieitel,
hazak az dveik,
Precum se vede
„nedreapta;

casele simt ale tale.
casele siint
casele sint
casele simt
_
casele simt
ele staţi ca predicat,
|

ale
ala
ale
ale

sale.
noastre.
voastre.
lor,
'Tot așa în ordină
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az enyem a hăz,

a mea e casa.

a mienk a hâz,
a noastră e casa..
az enyeim a hâzak,
„+
ale mele sânt casele.
a mieinl'a hâzak,
ale noastre sânt casele.
Se vede mai departe că ele nu pot sta nici
odată ca atribut înnaintea, substantivului; nu poate
fi dară, ca în româneses:
a mea, a ta,a sa casă; nu-poate-fi-dec
ă:
cp

hăz

| Î
ăz,
tietel hâz

În.

enyeim/ kerţelk J

tisă

(7

I 9 e Ahiz
0ovek Aa

|

»

dyei i rte]
tjeitek kestel

/.
„Hei kotte 7

mitinli k A
oi Igrtok.

a
|

Vrând a-le întrebuințaîn felul acesta,
adecă ca atribut la,
substantiv, d. e. ca: al meu tată: a mea
mamă; a lui grădină,
trebuie

să-le desface

mai

întei în părţile din cari sânt com- *
puse, adecă în pronumsle personal și
sufiptele posesive cores„ Punzătoare, alăturând sufiptele posesive
la capetul substantivelor,
ear pronumele personale înnaintea, acelu
i substantiv, deci în loc
de eny6m kert va fi așa, că descompunem
pre enyem în elementele sale în 6n şi em; pre em îl adăugem
la kert și va, fi: kertem == grădina mea; pre €n, pentru mai
mare întărire &l punem
innaintea, lui kertem și va. fi: 6n lertem
şi cu articlu: az en
kertem == a mea grădină sai gradi
na mea ; în loc de tied
kert, a ta grădină va fi descompunând
pre ţied în elementele
sale, în te și ed și pre ed alăturat la
kert, kerted şi pre te înnaintea lui: a te kerted, în fine cu artic
lu: a te kerted, grădina
ta; în loc de dv6 kert, grădina sa va
fi: &ve descompus în 5 și
e, e sufiptul de a 3. pers. alăturat la kert,
kerte și i înnaintea
lui: 6 “kerte cu articlu: az 6 kerte Şi
așa mai departe se pot
desfa
ce toate celelalte pronume posesive,
In următoarele pronumele posesive stati ca subiec
te. A ti hăzatok uj, az Ovek ocska. Casa voastră
e nouă, aia vo-:.

astră veche.
Kalapom nagy, a ticd kiesi. — Pălăria mea,
e mare, aia ta mică,
„ Iânyveim szepek, tieid is szepelk. Cărţile mele
sfint frumoase, ale
tale încă-s frumoase.

Pronumele posesive ca atribute pot sta în urma
“livelor. d. e.:
TN

substan-

„—
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azok a kertek, az Oveik igen nagyok, acele grădini ale lor siint
foarte mari; aici stă a kertek az Oveilk în loc de kerteil.
az a hăz, a tied, rosz, a ceea grădină a ta e rea, adecă: a te

hâzad.

|

|

a kânyvelk, a tieid, drăgăl, cărțile ale tale siint scumpe, adecă:

a te Jtănyveid.

|

-

Toate pronumele posesive pot primi la sine sufiptele declinative, afară de cel al pluralului, ba încă și pre 6, €i aşa:

az eny6m

.:

al mea, a mea.

“az enyemnek

„1.

az enyemet
az exheim az enyeimmnel
"az enyeimet
mienknelk . micininek

dul al meă,

al med, pre a
ai mei, ale mele.
alor ai mei, alor a
pre ai mei, pre ale
“lui al nostru, a ci
alor ai noștri, alor

Sa
E

enyeme

|

enyemei
tiede .
enyemet

a ei mele.

„pre

|

al

|

mea.
i
mele.
mele.
noastre."
a noastre.

lui al mei, a ei mele.

a lui al mei, ale a ci mele...
al-lui-al tes, a că tale.
“pu al lui al met, pr a că mele.

IE
Şi

|

d. e.:

a testvered fia nagy, az enyeme fiul fratelui teii e marej-al lui
kici,»
al meu mic.
a testvered leinyai iesi, az - tetele fratelui tei sint mică,, £ale
euyemei nagyak.
(fetele) lui al meu (fratelui
|
meu) mari.
Az urad huza, nagy az enyeme casa domnului tei e mare, a
iesi, .
(casa) lui al mei (domnului
-

a

meu)

mică.

o

az urad kertei szepek, az enyemti grădinele domnului teii sânt fr U-:
drâgak.
moase, ale (gradinele) lui al meu
|
(domnului mei) sânt scumpe.
a testvered fia kalapja tj, az pălăria copilului fratelui teu e.
enyemeă ocska.
„nouă; a (pălăria) lui a (copilului) lui. âl mei (fate) e veche.
Din acestese vede că o posesiune devine faţă de alta po-

sesor şi că traducerea se începe totdeuna cu cea mai din urmă
posesiune,

d.. e.:

în

enyeme€

din: exemplul din.urmă,

cel din

urmă 6 reprezintă pălăria; cel dinnaintea, lui reprezintă copilul
și -enyem reprezintă
telui met.

pre

fratele

mei == palaria

copilului fra-
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Traducerea în. limba, românescă, mai virto
s unde vine de
doaă ori numai cu pronume, e foarte grea
și ușor se poate nașce
îndoi

ală de înteles; de aceea e mai potri
vit, dacă din mai mulţi
„Posesori unul se pune apriat, în loc
de a-l în locui prin pronume;
uneor

i” firea, limbei noastre permite a pune poses
orul cu

prepoziția: de dela în loc de: genetiv, d. e.:
hăzad ablakai — ferestrele casei tale, însă și terestrile
dela casa, ta ; az urad hăza
ablakai kicsik va fi: ferestrile dela casa
domnului te sânt mici,

„în loc de: ferestrile

e asei domnului

ter sânt

mică.

Ş. 4%. 52,
Despre pronumele

reflexive, (visszateră szemâlyes n6vmâs.)
I. Pentru exprimarea, pronumelui refle
xiv me, te, se, sine,

sieşi și a pronumelui

personal

compus: înstuni, însuţi, însuș

i ete.
are limba magiară cuvântul mag,
care unindu-se cu sufiptele
posesive face pronumele magiar refle
xiv.
Acesta primeșce, afară de sufiptul plura
lului și al compa="
rativului toate celelalte în următoriul
chip:

Nominatiy.
(6n) magam
(le) magad
(0) maga,

(mi) magunk
(ti) magatolk
(Ok) maguk .

er însuniă, însami.
tu însuţi,

însați.

el însuși, ea, însași, însul și însa,
noi înșine, însene.
”
voi înșive, înseve.
|
înşii, că însâşi, însele, înseși.
Dativ.,

magamnal -

magadnak
magănalk
magunlnak
magaloknak
magukuak

mie însumi, însami, ămi.
(ie însuți, însaţi, &ţi,
lui însuși. că însași, ei, sieși.
noa& înșine, însene ne.
voa€ înșive, înseve ve-vi,
|
lor însiși, înseși, înșilor, inselor,
€și, loruși, sieși.
“
Acuzativ.

„ magamat

magarat
magăt

pre mine însumi, însami me,
pre tine însuţi, însaţi te.
pre sine însuși, însași se,
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magunkat .

|

magatokat

[O

Î
magulat

%/

pre noi înșine, însele ne.
- N

pre voi înșive, înseve. ve.
auiay
aaai
:
pre. ciŞ înînsuși,
ele] înînseși,
pre. sine
se. -

Naminatv

magame, al mei însumi. .
magade, al tei însuţi.
magâ€, al sei însuţi.
magunle, al nostru înșine. .
“magatoke, al vostru înşive.
magule, al lor însîși.

magamei,

ai mei însumi.

magadei,: aă tei însuţi.
magăei, ai sei însuși.
magunkei ai noștri înșine.
magatokei, ai moștri însive.
magulei ai lor însîși.

Dativ.
magamenak
magadenak
magăenul

magunkenal
magatolenal:
magulkenal.

Acuzativ.
magamet
magadet
magâet'
magunket
magatoket

magameit
magacleit
magăeit
magunkeit
magatokeit

“magulet.
II. Acest
însuși —
onmagam

magam

magulkeit,
se poate compune cu 6n, ce însanmă:

propriu saii singur, așa:
ci însumi

Da
sati eii singur,

onmagad
tu însuți sai tu singur,
ânmaga el însuși
saii el singur.
ânmagunk
noi înșine sati noi singuri.
ânmagatol:
“
voi înșive sait voi singuri.
onmagul
că însiși
sai ei sinomuă.
„_Punendu-se și pronumele cn, te, 5, mi, ti, Ok înmaintea lui
în, acesta se contopeșce cu ele în următoriul chip:
>.
Zen, 7 ennen magam,
2 ten, tennen magad.
>
3 Onnon Maga:
po
>
min, minnen magunk, .
2 tin, tinnen magatok.<——> 3 n, Gunân magulk,
Venind magam în unire cu wi substantiv, acesta ia, la,
sine sufiptul posesiv de a 3-a pers. a (ja) e (je) și ambele stati
în relațiune de posesor cu posesiune, fiint. magam posesorul, d, e.:
- a magam ismerete, însași șcința mea, scinţa mea proprie.
a magad ismerete, însași șcinţa ta, şcinţa ta proprie.
a maga ismerete, însași șcința sa, şcinţa sa proprie.

a
a magunk

[

ismerete,

—
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însași șeinţa, noastră, șcința noastră proprie.

a magatok ismerete, însașă șeința voastră,
șcința, voastră proprie.
“a maguk ismerete, însași șcința lor, șeința
lor proprie,
magam lova,
calul meă propriu.
magad lova
„calul tei propriu.

maga lova

“

- calul sei propriu.

magunk lova
calul nostru propriu.
„magatok lova
calul vostru propriu.
maguk lov .
calul lor propriu.
magam kânyvei
|
cărțile mele proprii.
-magad lânyvei
„cărţile tale proprii.
maga konyvei
cărțile sale proprii.
magunk konyvei
cărţile noastre proprii,
magatok konyvei
cărţile voastre proprii,
maguk kânyvei
cărțile lor proprii.
In locul lui magam kânyve se mai poate
zice și așa
că pre magam îl descompunem în elele
mtele sale, în mag și
am, ad,'a unk, atok şi uk, pre cară lo alătu
răm la substantiv
dinapoi, ear în locul lui mag punem pre
On şi-l adaugem înnaintea substantivului, aşa d. e.:
IE
|
magam ismerete va fi 5nismeretem.
" - magad ismereted va.f Onismereted.
magunk tapasztalăsa, ntapasztalăsunk, esper
ința noastră proprie.
-nagatok tăpasztalăsa, ontapasztalăstok, esper
ința voastră proprie.
maguk tapasztalăsa, ontapasztalăsuk, esperința
lor proprie.
magam „fia — Gnfiam = en fiam, Onnăn fiam.
magad
fia
ănfiad
ten, tennen, Snnân fiad.
maga
fa
nfa:
Onnân fia.
magunk fia
&nfiunh
min, mimen, ânnn fiunk.
magatok fia
ânfiatok - tin, tinnen, Snnon fiatok.

magulk

fia

nfiok

“Acest pronume

&nnon fiok.

mai înamnă

și:

eu

singur,

tu singur,

ete.

“Și pentru a-l. putea deschilini de: insumi,
propriu, ca să se încunjure ori ce îndoială în înţeles, se pune
înnainte-i adverbiile :
csak == numai. egyediil =— Singur, așa:
esal: magam,

numai

ei.

csak magad, numai tu.
csalk maga, numai el.
egyediil magam, eii singur.
egyediil magad tu singur,
egyediil maga, el singur. |

csak magunk,

numai

noi.

csak magatok, numai voi.
csak magi, numai ei.
|
egyediil magunk, noi singură.
egyediil magatok, voi singură.
egyediil maguk că singuri,

— Il —
“In. locul acuzativului:: magunkat, se
zice și benniinket şi
în loc de magatokat se mai zice: benneteket.
,
IN. Mai este un pronume reflexiv: egymâs,
carele se
deschilineșce de maga, arătând o relație
între mai mulţi. Acesta .
respunde luă: unul altul, al nostru și primeşce
sufiptele așa:
egymăs, unul altul, unii alții.
|
egymâsnal, unul altuia, unul_la altul,
unii altora, unii la alții.
egymâăst unul pvaltul, unii pralții,
egymăse, al unul altuia, ai unul altuia,

$. d
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Pronume demonstrative și hotăritoare (mutată
6s hatârozd n&vmâsok.)
Pronumele demonstrative arată Şi hotăr
ese Incrul mai deaproape, ) sati mai îndepărtat,
„Ele sânt de trei feluri, unele arată
persoane și lucruri;
altele o însusire Și earăși altele o canti
tate și din acestea, unele
la un lucru, însușire și cantitate
mai aproape; și altele la un
lucru, însușire și cantitate mai îndepartat
ă. |
Il. Cari arată

persoane

a) mai aproape.
AI
ez
“ez (e) ez a, ez az |
A
„ezen
)
-eme (ime)
emez (imez) -

„b)
|

acest, acesta,
_

această, aceasta,

“
n

şi lucruri.
mai

az
Za,
azon

az az

ama
ama

.

az

departate...

“acel, acela,
:

-

acea,

acee.a

.
-

ă

ugyanez (a) acestași, totacesta; ugyanaz
(a) |

ugyanezen acestași, tot acesta; ugyanazo
n

2. Cari arată
ily
așa ca acesta
ilyen
așa ca, aceasta
emilyen
astfel ca acesta
„ilyes (ilyesmi)) -unul ca acesta
ilyeten
așa fel
eftele
„acest fel,

N

același, aceeași,

l -totacela, chiar acela

la 0 însuşire.
oly.
.
aşa ca acela,
olyan
aşa. ca aceea
amolyan
] “astfel ca acela
olyas (olyasmi) unul ca, acela
olyaten
acel fel
afiele
așa fel.

—
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3. Cari arată la o cantitate
enni

emennyi

-

:

(măsură).

anny 1.

L atât, atâta ca aci amannyi

atâta ca acolo,

ugyanennyi,
tot atât, tot atâta, ca aci.

ugyanannyi, totatâta, ca, acolo,
eklkora, atâta de mare ca, acesta.
aklora, atâta de mare ca acela.

Declinarea

,

lui ez az se face

|

cn. prefacerea, luă z în n în

genetiv și dativ, însoţit de articlu a, az, când
adiectival..

se

intrebuintăză

.

ez a, acest,

ennel: a, acestui.
ennel a, acestui.

ezt a, pr acest,
eze a, al acestui.

ezti a, ai acestui,
ezek a, acestia,
ezeknek a, acestora.
ezelnelk a, acestora.
ezelet a, pr acestia.
ezeke, al acestor,
ezelei, ai acestor.

ezekeit, pr” ai acestor.
d. e.: ez az ember
ennek az embermek
ennek az embernek
ezt az embert
eze az embore
ezet az emberât .
ezelk az emberelk

“az az ember,
annak az embernek.
anna: az embernek.
azt az embert.
ază az embere.
azet az emberet.
azok az emberek.

ezelnek, az embereknelk
ezelet az embereket
ezelke az embereke

In loc de ez a
întrebuințază azon.
asemenea în loc. de
loc de ugyanaz a

azoknak az embereknek.
azolat az amberelet.
azoke

az embereke.

se întrebuințază ezen și. în loc de az a se
Atât ezen cât și azon remân neschimbate;
ngyanez a se zice, ugyanezen și în
se zice ugyanazon, deci:

ez a e egal lui ezen, emez eme;

.ugyanez a lui ugyanezen.
cari toate remân

az a, acel.
annak a acelui. .
annak a, acelui,
azt a, p” acela.
aze a, al aceluia.
azei a, ei aceluia.
azol a, acei.
azolknak a, acelor.
azoknal: a, acelor.
azokat a, pr acei.
azoke, al- acelor.
azolei, aă acelor.
azokeit, pr ai acelor.

az a e egal lui azon,

amaz,

„ugyanaz a lui ugyanazon,

neschimbate înnaintea

substantivului.

ama,
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olyas,
aftele,
mare
szint,

Neschimbate mai remân și celelalte “precum: 0ly, olyan,
amolyan, olyaten; ily, ilyen, ilyetân, ilyes, emilyen; annyi,
etc. ennyi, effle etc.; akkora, elkkora, cari -pentru mai.
întărire mai pot lua și adverbele următoare:
.
szinte, încă, întocmai.
&p, &pen, chiar, tocmai, tot d. e.:

szint annyi penz, tot atâţa bani,

&pen aklora fa, un lemn chiar atâta, de mare.

Exe

m pl.e.

Ez nem eziist dra,
az az ora nem eziist,
az a ruha nem tj.

ezen virăgok igen j6 illatuak.
ez itt rozsa; amaz ibolya, (vioară.
ezen embernek becsiletesstge.
ennek az embernek a,. beestiletesstge.
azon văros nagysâga.
annak a vărosnak nagysâga. |
ennek a, viznek igen melyneKlkell lenni.

-

anna igaznak kell lenni.

az ilyen konyv nem is kell. *
nekem szint annyi jăvedelmem van, mint neki.
Amaz

e

mai

tare decât

az,

precum

şi emez

decât

ez;

deaceea nu se pot întrebuința, -unele pentru altele. Noi încă,
avem astă deschilinire, deși nu se prea observează.:
ez == &sta mase. astă fem. (aproape).
emez = asta, mase, și fem. (aproape, mai hotărit).
az == la m. &ea fem. (departe).
:
amaz == ala, m. aea f. (departe, însă d. e.: prăla să ţi-l dau? prala; vezi omul de colo? pr'ăla.? pr'ala ; ăsta,
copil te-aii bătut? asta.
Az Peter hăza, amaz Jânos-6, dea, e casa, lui Petru, aea a, lui Joan.
Ez a kânyv kell? nem, emez, astă carte trebuie? ba, asta.
*

.
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Pronume înterogative. (kârdă n6vmâsok.)
Pronume înterogative sânt acelea,
fiinţe și lucruri.
Nemoian

Gramatica mag,

rom.

cu cari întrebăm după
AR
,

8

a
1. Cu cari într ebăm

după

fiinte,

|

li ? iosoda? ? cine?
mely ? melyik? care?
2. După

lucruri.

mi? micsoda ? ce? care? ce fel?
mely ? „elyik ? care? -ce? :
3. Dupăi însușire.

milyen ? cum e? ce fel? de care?
„mif6lo ? minemii ? ce fel? ce fel de?
mind? ce? ce fel?

mniesodâs? cum e? (în privinţa din: afară.
mekkora?

cât e de mare?

4, După

o cantitate.

hâny? câţi, câte? (după un numer singuratic, adecă câţi de
mulți ? câţi fac socotindu-se unul câte unul.)
mennyi ? cât e? cât de mult? (după un întreg adecă acel întreg,
aceea sumă socotiţă, ca un întreg).

- hânyfile?

de câte feluri? câte feluri? ce feluri?

(ca la hâny).

mennyitele ? de câte feluri? câte feluri. (câte felurimi).
hânyadik? al câtălea? a câta?

hânyan (pluralul dela hâny)? căţi? Numai ki, kicsoda, se întrebuinţază substantival ; toate celelalte substântival și adiectival; mi însă se întrebuințază foarte
rar lângă un substantiv și mai mult la substantive abstracte,
decât concrete d. e.::nu se zice mi ember? mi &yimoles? mi

p6nz? înșă mi ereny, ce virtute! mi szsp!
ce cauză? așa:
Mi

az? ce-i aia?

Ă

mi van itt? ce-i aci?

micsoda

az?

ce frumos!

mi ok?

ce-i aceea?

ki van itt? cinee aci?

Melyik, care, primeșce sufite ca un substantiv, când se
întrebuințază substantival, precum se va arăta.

Declinare.
ki?

cine ?

kinek?

a cui?

kinek?
kit?

cui?
pre cine?

mi?

.

o

minek?

|
ce?

a cui?

minek? cui?
mit?
ce?

.

ii
kie?
ki6i?

al cui?
“ax cui?

kiet?

pre al cui?

kieit?

Y pre ai cui?. ,

lik?
kiknek?

2
Mi6?
mik

a cui? a ce?
-

“ miknek
,
miknek
“ milet

cine?
cărora ?

ca? foarte rar,

kiknek?

a cărora?

kiket?

pre cine?

Exemple.
„kinek a, kertje ez?
| az atyâm kertje..ki kertje ez
lki€ eza kert? .
az atyame,
"kici ezek a lovak?
az Ure.
|
kike ez a hiz?
a szomszedoke.
kikei ezek a jâszâgok?
az urakei.
mely hăz ez?
care casă este asta?
mely szep! mely: nagy!
ce frumos! cât e de “mare!
milyen az az ember?
cum e omul acela?
milyen az aratăs?
-cum e secerișul?

mifele penz ez?

ce fel de bani îs știa ?.

hâny 6ra?
„hâny ember?- mennyi az Osszeg?

„câte oare?
câți oameni?

mennyi koltseg kell?

hânyan voltak?
hânyan vagyunk?

|

melyik kalap a tied?

cât e de mare suma?
câte sânt cheltuielile
? :

- câţi au fost?
" câţi sântem?

care pălărie e a ta?

melyik fia ez?
melyik az urak kâzil 'a leg

care copil (al set) e ăsta ?
care-i dintre D Voastre mai avut?

melkora lesz a hâz?

care-i mai serac?
cât de mare va fi casa ?

gazdagabb ?
„melyik a legszegânyebb?

"se
ki

Multe din ele primesc sufipte personali, însă
nu toate „aşa E
zice:
van

kid van

..-

pre cine am eu?
pre cine ai tu?
pre cine are el?
ce am eu?

.

kie (je) van
mim
mid

mie (Je)

|
van

- ce aă tu?

ce Su
are el?

.

g
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min

"-

ce avem noi!

„. mitek
van
»
mik (j6k).
i
milyenem van? de care am ei?
milyene van? de care are el?
e mai

ce aveţi voi?
ce aă ei?
milyened van? de care ai tu?

bine însă a zice:

milyen van nelem

milyen van neked

milyen van neki ete.

|

|

mel:korânk van?
Cât de nare (un lucru) avem noi?
mennyitek van:
„cât de mult aveţi voi?
hânyfeleje van
de câte feluri are el?
Mel gi șşi h inyadik încă primese sufipte personal,

însă însamnă: care, carii: din noi, voi, ei.
melyike .

„care din ei? (adecă care din aă sei)

mely iktink

3

-melyikânl
AA
melyikok
aia

Ţ.

care din noi ? melyiletel
melyikătâk
.
- carele din ei?

melyikojăk
hânyadila,

hânyadiunk
hanyadikânl:

carele din
09:
voi? .

melyiktek
E

n
o
|
|
al câtălea din că (dinaă sei).
al câtălea dintre noi?..

Exemple.
a gyermelkeknek melyike ez?

„a

i

melyik a gyermekek kăziil ez? | carele dintre copii e ăsta?
melyike volt himlâs a, gyerme- carele dintre "copii ati” fost
keknek
„„
vârsat (bube) sai: carele

cu
ai

bubat, (din cuvânt în cuvânt
este: carele al copiilor au fost
hânyadilkunk j35. &s hânyadilunk
ecsiiletes?
A

cu vârsat?)
.
al câtălea din noi e bun și al
câtălea e de omenie sau: câţi
"din noi sâiit buni și câţi din
noi sint de omenie?

Pronume relative. (visszamutată n&vmăsok.)
Pronumele

relative

arată

înderăt

despre care sai vorbit mai nainte,

la 'o fință

sai

lucru,

— IT —
„.

-

”

:

>

Sânt următoarele:
ki, a ki; mely, a mely; melyik, cel ce, ceea ce, care,
cine, "cari
a melyik
”
arată, înapoi la persoane,
mi, a mi; mely, a mely .
ce, ceea ce, care; acestea, arată,
înnapoi la lucruri.
milyen, a milyen; mină, a min6; cum, precum, dece
fel; arată la
micodăs, a miesodăs,
a mineinii . o Însușire,
E

mennyi,
a mennyi; hâny, a hâny. cât, câți; cât de mară; arată

melkora, a mekkora,
un numer, o cantitate; o, mărime.
ki, aki; mi, ami se întrebuințază numai substantival;
celelalte
'se întrebuințază, de rând ca adiectivale, dar și
ca, substantivale;
mely însă se întrebuinşăză astfel numai la lucruri,
nu și la,

persoane.

o

.

Intre a meiy și a mi este aceea, deosebire, că a mely
arată
înderăt numai la un substantiv, adecă, la lucrul, la,
care se refere
și care este apriat numit; precând mi se refere la ceea
ce nu

este apriat' numit; deaceea mi se poate referi și la o zicere
. în=

treagă, nu ca mely numai la un lucru, asemenea,
și articlul a
dinnaintea acestor relative priveșce la, întreaga zicere.
relativă. .
Ele staă așa unele cu altele: -:
olyan — a minemi, amilyen
aşa — precum.
Ă
aminemii — olyan
precum — aşa,
- amilyen — olyan
cum ——. așa.

annyi — amennyi
ahâny — annyi

atâta — cât,
Câţi — atâţi..

-

SE
i

a hânnyan — anyian
câți — atâţa.
oly — min aşa — cum,
|
akkora — amekkora
atâta (de mare) — cât (de mare).
Sufiptele s'alătură în modul arătat.

Exemple

.

e i

a mely emberbecsiiletes, az j5, care om e de omenie,
acelae bun;
nagy ereny a tiires, melynel răbdarea e mare
virtute, care
> (nu: minek) pedig ninesen însă ware mărire.
pi
dicsâsege
A
aa
„az a hăz, amely (nu ami) ocska aceea, casă, care
e veche. ,..:a hâny hăz, annyi szokăs
câto case, atâtea datini, Ia
milyen a mosd6, olyan a 'tăriil- cum e spălatul, așu-i
şi frecatul '
lkeză
" (proverb):
pi

a hâny 5, annyi velekedes

Câte capete, atâtea păreri.

ua
a milşen a kerdes, otyen
felelet

a

hânyan ti vagytok,
-mi îs vagyunk

a

—

precum e întrebarea,
- respunsul.

annyian, câți siinteți
și noi.
Ş.. 56.

voi,

atâţa

așa-l

și

sântem

.

ăi Pronume nedefinite (nehotărite) (hatârozatlan n&vmăsok.)
Pronume ' nedefinite sânt acelea, cari înlocuieșe lucrurile,
făr a le arâta câtuși de puţin maă aproape, ci ne putem imagina, .

oră și care, oră şi ce, ori și cât și oră și cum.

Mii,
valaki

Partea, mai mare din ele se formează dela, numerale și sânt:

*
egyvalaki

fiecine, tot natul, fiecare.
cineva, oarecine, oarecineva, neșcine, -

akârki

akarki
bârki

akarkicsoda
mindenli,
senki,
akărmi,
alkărmaiesoda,

bârmi,
valami,
semrni,
valamely,
akârmely,

bârmely,
alarmily
akarmilyen
bârmily
bârmilyen

semmilyen,
valamilyen,

valamilyes,

valamelyes,

ori cine, veri cine, fiecine, macăroine, macărcare, veri care,
fiecine, tot natul.
nime. nimene.
oră ce,. fiece,
ori și ce, fie orice.
verăce, fie ori și ce, macărce.

ceva, oare ceva.
nimic, nimica.
nescareva, oarecare, oarece.
oricare,

orice, macărce,

vericare, verice, baterce.
| ori ce fel, oră de ce fel, oră de care, ori cum
să, fie.
|
l macăr cum, macăr de- cari, vericare, de -veri|
„care, ori de ce fel,
nică cum.
|
oarecuin ceva, ceva oarecum.
așa fel ceva, aşa oare cevaşi.
aşa oare cumvași.

akârmină
bârmină
semmin6,

de nică cum.

semminemii,

de nici un fel.

ori cum, ori de ce fel, ori și ce fel.
|

-

,
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valamelyik,
akârmelyik,
bârmelyik,
mindegyik,
mindenil,
mind, minden,
mindnyâj,
valamennyi,
akârmennyi,
bărmennyi,

semmennyi,
hâny,
valahâny,
ahărhâny,
nehâny,

Demi .
neminemii,
nemely,
-nemelyik,

egynemely

cineva, careva, cutare, oare careva, oâreși carela
.
ori şi carele.
veri și carele,
fieşcecarele,
|
-

ambii, amendoi, fiecarele.,

tot, toţi, fiecare.
toţă la, alaltă.
toţi câţi (sânt).
oră câţi de mulţi.
Oră și câță.
|
nici câţă, nică câte.
câţi. -

toți câţă.
oră câţi.

câțiva, vr unii (ur odoi).
ă

ceva,

nişce.

,

i

unii, unul, vr'unul. cul me
unii, eatare,

NE

aa
Sa

a:

unii” oareși cari, cutare. egynemelyil
egyik — mâsik, unul — altul, unii — alţii.

eeyik,

mâsilk
ki — ki,
kiki,
_egyet

4

mast,

mâs,
egymăs,

unul.
altul.
unul — altul.
fiecare, tot natul.
una alta.
alt d. e.: mâs 3 ember,
una alta.

alt om.

Nehotăritele senki și “semmi. a totdeuna lânga
nem, ne = nu, și pre sem, se == nici, așa:

senki nem, nime nu.
senki ne, nime-să nu,
semmi sem (nem), nimic nu.
deci: semmi sem (nem) nu
nici nimie nu; semmi se (ne)
Să

nu,

sati : nici

nimic

să

sine pre

senki- sem, nime nu.
senki se, nime să nu.
semmi se (ne), nimic să nu.
însamnă: "nimic nici nu, sai
încă

nu

însamnă

:

nimi

ec nici

nu.

egysem însamnă: nică- unul și egysinec
s: nică unul nu-i.
Substantivul se pune între egy şi sem d.
e.: egy ember sem:
nici un om ; egy
ember sines: nici un om nu- YI; asemenea
-.

egy se = nici unulsă
s nu; egy ember se; nică un om
să nu,
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„Imi loc de valami se zice, mai ales în ziceză cu:
ha, dacă.
ne, să nu. :
nehogy, nu cumva, scurtat: mi, când apoi. și în loc de valaki .
se intrebuințază: ki, aki așa: ki, mi= cine, ce; asemenea, se
zice în locul luă senki sem == kisem și în locul lui semmi
sem se zice: misem; însă nu tot cu același înțeles, câcă senki

şi semmi

însamnă desevârșit:

nime, nimic, adecă nu e nime,

nu -e nimic (de fel) sai nici decum nu e nimic, nime; dar
kisem însamnă: aligvalaki= abia, cineva şi misem= alig
valami= abia ceva; senki, semmi neagă de tot; kisem,
_misem „neagă în parte,
'Toate pronumele

Imcrurile unele

cu

ik,

care face a se deosebi

mai mult

din altele, pob primi sufipte personali, însă nu-

maă următoarele:
pers. 3 sing, a, e.
1. pl, unk, ink,

.
|

2. pl., tok, tel, tyk.

3. pl, ok, 6k: însă atunci însamnă:
-kiink =

|

unul din,

d. e.: egyi-

unul din noi, astfel sânt:

egyike,
egyikini,
:
egyiktek,
egyikok,
-.
mindegyikiink
mindenilkiink

unul
unul
unul
unul

mindegyiktek
mindegyitel,

sati fiecarele din voi =— toţi vol.
|

mindegyik6k
mindegyikâjok,
- mindegyike,

mindenike

din
din
de
din

ci (anul din ai sei).
noi.
voi.
ei.

fiecarele din noi =

șit

|
-

toţi noi.

fiiecarele din că == toţi ei.
fiecarele din ei (din aă.sei.)

mindenikiink
mindeniktek și |

|

„ nemelyike, unii din ei.

|

-

nemelyikkiink, unii din noi.
nemelyiktek (etek), unii din voi.

mindenitek * f tot aceiași. nemelyikok
a
mindenikăk și | nemelyikăjă. fn din
mindenikăjăk
|.
Nedefinitul kiki == fiecare, alătură sufiptele așa:
kinek kinek,
Rit6l: kităl etc.

e

e.

Rit

Afară de cele de mai sus se mai pot împreona cu sufipte

—
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personali și altele, numai cele cumpuse cu mely
fel nu se întrebuințază cu sufipte personali. d. e.:
nines semmim

—

nam

nimic.

a ket gyermelknek egyike
- beteg,' mâsika, egeszseges,
Fgyikiink sem volt ott.

van

valamim

== am

şi mily

de

ceva,

din cei. doi copii unul e beteag.
cel al alt sănătos.
Nică unul (din noi) n'am fost
acolo.

$. 57.
Deosebirea între mind, minden

„înţelesul lor.
Mind,

minden

şi mindnyâjan,

şi mindnyăjan

și

sânt mai mult nu-

merale nehotărite, cu cari arătăm ceva întreg, nu părță.
1. Mind și minden însamnă un tot, un întreg, un ce
deplin; dintre cari mind stă totdeuna desine neschimbat, arătând
- înnapoi la un substantiv, apriat sai subînțeles care, dacă, e apriat,
are lângă sine articlul, în singular și plural, după care se
în„dreaptă și numerul verbului. Mind adeseori se uneșce cu pronumele az, ez, care &i poate și premerge și urma, și fiindcă
nu
se schimbă (nu primeșce sufipte) se poate lega cu orice persoan
ă
în ori ce numer.
Az mind nem igaz.
aceea tot nu e adeverat, - .
mind az nem igaz.
tot aceea nu e adeverat,
a tanuld mind itt van.
şcolarii sint toţi aicea.
mind a tanul itt van.
toţi școlarii sint aicea.
mind itt vagytok.
Toţi sânteţi aici.
mind a vilâg,.
toată lumea.
a vilag mind.
“lumea, toată.
az mind hazugsăg.
aceca-i tot minciună,

2. Minden

tiv. d. e.:

ă

minden ăllat, minden ăllatok,

stă de rând
|

lângă un

substantiv ca adiec|

tot animalul — fiecare animal.
„toate animalele.

Dar se întrebuințază și de sine în locul unui substa
ntiv
subinţeles (ember, dolog) d. c.: tot (omul, lucrul). Minden
pri-

meşce sufiptele posesive așa: mindeneni,
mindened,

i

e

tot ce e al meri; al mei tot,
tot ce e al tei, al teii tot.
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mindene,

|

mindeniink,

-

tot ce e al sei, al seu tot.

.

mindenetel,
Mindensk,

tot ce e al nostru, al nostru tot.

-

tot ce e al vostru, al vostru tot.
tot ce e al lor, al lor lor.:
toţă, toţi la o laltă, toţi dinpreună. Se'

3. Mindnyăjan,

întrebuințază mai ales despre persoane și numai de sine,
“ substantival.

adecă

In această formă e plural, deci şi substantivul, -care
„în legătură cu el, vine a se pune în plural.
-

vine
|

az emberek
landok,

mindnyăjan ha- o omenii toţă -sânt muritori.

a.

mindnyâjan

Katonăk

tezek voltak,

vi- ostașii

.

mindnyăjan voltunk,
mindnyâjan

toţă

(laolalta)

viteji.
fost.

voi toți sai
aţi fost,

:

mindnyăjan voltak,
Mindnyăjan
nașce lipsind pre

fost

noi toți sati toţi noi la olaltă am

voltatok,
DN

„ei

-

ai

|

-

”

ă
toți

voi

la olaltă,
Me

toţi sai toţi ei la olaltă ai
fost.

mai are o altă formă, care e variabilă şi se
an din capet, remânând numai min dnyâj

(toată turma), la, cari sadaog sufiptele, pre cari le primesc toate

cele cu ik. așa:
mindnyâja,

|
|

fiecare din ei (sei) dampreună,
(ca cum arfi; fiecarele din noi, '
sait ca cum am fi toți numai
unul.)
fiecarele cu noi toți d'ampreu-

mindnyăjunk,

„.

mindnyâjatok,
a
„mindnyâjok,

„vol

nă == toți 'Vampreună.
'

toți dVampreună, fiecarele din
voi Vampreună cu noi.
eă cu. toții dampreună, fiecarele
din ei cu.-toţi dampreună.

In această formă, verbul stă în singular.
| mindnyâja, “eicu toţii Vampreună aii fost acolo
mindnyâjunk
noi cu toţii am fost acolo...
Pui,
ott volt.
i
mindnyâjatok
voi cu toțiiaați fostpu acolo.
mindnyâjok
ei cu toţii au fost acolo.
Celelalte

cazuri:
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mindnyâjânak, lor toți
mindnyâjât, pre ei toți
mindnyâjunknak, noaă tuturora
mindnyijatoknak, voaă tuturora,
mindnyâjoknal, lor tuturora
mindnyâjunkat, pre noi toță
mindnyâjatokat, pre voi toţi

Vampreuna,

- mindnyăjokat, pre ei toți,
„$.

58.

“Numerale, (szâmnevek).
Numeralele arată numerul finţelor și al lucrurilor și se
împart în hotărite și nehotârite. Cele hotărite arată anumit
lucrurile ; cele nehotărite. neanumit.
|
i

Cele hotărite se'mpart în trei clase mari în:

>

VR

IL. cardinale, tă sati sarkszâmnevek.
II. Ordinale, rendszămok, rendelă saii sorszâmok. .
IIL. In multiplicative și distributive (partitive), SZOIzO €s
oszto szâmnevek.
.
9. -

Numerale “cardinale.

I. Numeralile cardinali
şi se numesc astfel:

l. egy.
2. kettă, ke.
|

„18, tizennyoles.
19. tizenkilenez.
|
20. husz,

ă

9. kilencz.
=

17.: tizenhet.

|
i

7. het.
- 8. nyolez

O. tiz..

1].
12.
13.
14,

se află finţele

„15, tizenăt,
16. tizenhat. -

3. hâărom.

4. negy.
5. dt.
6. hat.

arată în ce numer,

tizenegy.
tizenketto, ket.
tizenhârom.
tizennegy. . _

.

.
|

21. huszonegy.
22. huszonkettă.
23. huszonhârom,

24. huszonnegy.
„90.
„96,
21.
"98,

huszonăt,
huszonhat,
huszonhet.
huszonnyolez,

-

_
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29. huszonkilenez.

101. (egy) szizegy. -

30. harminez.
31. harminczegy.

.

40. negyven..
42. negyvenkettă,

400. negyszăz.
500. otszăz.

50. Stven. -

„600. hatszaz,

53. Otvenhărom.

|

100. hetszăz.

60. hatvan.

64. hatvannegy.
70. hetven.
„TB. hetvenăt

800, nyolezszăz.

|
|

900, kilenczszăz.
„1000. ezer.
.
1001. ezeregy.

80. nyolezvan.

86.
90.
97.
100.

nyolezvanhat.
kilenczven.
kilenczvenhet.
szăz;

200. ketszăz,
300. hâromszăz.

2000. ketezer.

|

10.000.
10.001.
100.000.
„100.001.
1.000.000.

'tizezer.
tizezeregy.
szâzezer.
szazezeregy.
egy milliom
ey egymillio.
|
Doi, înnaintea unui substantiv sai altui numeral se zice:
ket; ear de sine singur: kettă, care primeşce și sufipte, d. e.:
hâny ember volt ott? kettă. hâny lânod van? kettă-m.
|
Când adaugem „un numer la altul, numeralele se leagă între
sine prin: meg ce face atâta cât: și al nostru, aşa:
egy meg (6s) eoy kettă, „unul și unul doi =— face doi
|
|
(sânt doi).
kettă meg kettă ngy,
doi și cu doi fac patru.
Numerarea, se face începând dela cel mai mare numer,
trecând treptat pănă la cel mai mic, în ce samănă cu cea românească, afară dela 11—20, căcă dela 11 pănă la 20 se face româneșce întors, dela cel mai mic la cel mai mare. Dar limba magiară face la zece şi douăzeci o abatere, aşa că adaugerea la
tiz dela 1—9 se face prin mijlocirea lui: en și prin: on la
husz așa: tiz-en-egy ete. husz-on-egy etc. 1878 va fi așa: ezer
nyolezszăz hetvennyolez;. 1818 ezer nyolczszăz negyvennyolcz.
Amândoi (ambi) însamnă: mindkettă saă mind a. kettă
(toţi doi), când stă de sine și mindket, mind a ket, când stă cu
un substantiv

d. e. mind

ket asztal.

|

-

-

egyetlenegy însamnă: nwnai unul = unicul, unica și egy etlenegy sem, nici macăr unul.
egyetlenegyet, numai unul în caz. acuz.
egyetlemegyem numai unul al meri, unicul mei.

—

merul
mind
mind
mind
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Toţi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ete. se compune din mind

cu nu-

ce-l vatama „cu, saii fără articlu. așa:
a hărom.mind a negy.
az &t.
mind hat fiu.
5t leâny.

Toate

cardinalele

pot primii sufiptelo de pănă aci si e de

însemnat, că acuz. sing. se face la toate cu at, et, numai hat
face hat-ot şi milliom, milliomot ; asemenea, și pluralul îl fac cu
a, e ajutorial. Altcum, dacă staii lânga un substantiv, remân neschimbate ca, și adiectivele.
IL. Firea limbei magiare cere după numerale singularul și
nu pluralul, ca, limba noastră, deci:
killenez ember, nu emberek.
szâz juh, nu juhok.
tiz forint, nu forintok.
nyolezvan krajezâr, nu krajezârok.

„urmează

însă un

pronume

relativ după

ele, acela se pune în

“plural.
tiz gyermek, kik koziil negy beteg.
husz forint, melyet (melyeket), căci sânt lucruri, |
Numeralele nu primesc sufiptele pluralului, fiindcă ele de :
sine arată mulțimea, lucrurilor; nică compara nu se pot, findcă
aratând

o cantitate

hotărită,

nu se poate imagina una, mai

mare

sai mai mică de cum e aceea; totuși se pun cu pluralul acelea,

cară arată o cantitate mai mare ca: szăzak,

ezerel:, milliomol,

așa însă se iati ca colective; deci zăzal, ezerek, milliomok însamnă mai mulţi numeri de o sută, de o mie, de un milion, din

care fiecare cuprinde câte o sută, mie, un milion.

Toate cardinalele în forma lor asta, respund la întrebarea:

hâny? câţi, câte? mennyi cât?

hâny ember? tiz.
- câţi oameni; zece,
mennyi van itt?
cât
e aici?
III. Numerale derivate din cardinale.

Din cardinale sederivă prin alăturarea, sufiptului :
a)

an,

en

arătăm pluralul
”ketten, doi.
negy-en, patru.
“ hat-an, șase,
nyolez-an, opt.
tizen, zece.
ezer-en, o mie,

numerale

adverbiale,

(igehatârozoial:)

cu cari

persoanelor, la, întrebarea. hany-an? mennyien?
hărm-an, trei.
dt-en, cincă.
het-en, şapte.
kilenez-en, noaă.
|
szăz-an,.o sută, cu sutele.
cu miile;

—
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egy primeșce pre -en numai în unire cu alt numeral, d.e.:

tizenegy-en

a

|

huszonegy-en

ă

-

voltuni.

harminezegy-en

|

egy face mai departe pluralul egyek, când însamnă atât cât = una,

sâintem, adecă avem un' gând, un cuget, siintem înteleşi despre
un lucru, d. e.: 6n €s bâtyâm egyek vagyunk, et și fratele meii

una sintem; singur se zice egyedil d. e.: egyediil magam voltam (vezi $. 52.) singur eu unul am fost,
a
hânyan vagytok? negyen.
hânyan voltak ott? nyolezan. :
hâny. Katona volt itt? szăzan mi hârman voltunk, €s 6k hatan.
voltak.
o
|
|
,
Tot așa și numeralele nedefinite: sol, tăbb, lkeves, nehâny,
egynehâny etc.

sokan voltak itt.kevesen voltak.

hânyan voltak? egynehânyan

.

esak,

|

Sa

elegen voltak.
„ui
+5bben vannak, .
b) Diminutivele formate cu sufiptul formativ -cska.
kettâcske,

”

hârmacskân,
ca când

-hărmacska.

ar fi: trei mică, patru

negyecsken ;
mică,

-

Si cu adausul

-n,

|

saă cum sar zice:

doi,

” doișor, treișor, patrişor. etc.
E
0) Numerale de înţeles substantival şi adiectival cu sufiptele: as, os, es, '0s, arătând un numer întreg, care se cu-

prinde din

aţată numeri

singuratici,

adausul acelor sufipte.

cați arață numerul fără

egyes, unul de odată (unul se ia d'odată.)
ketts, un numer de doi (în care se cuprinde doi).
hărmas, unul de trei (în care se cuprihde trei.)

negyes, unul de patru.
„hatos, unul de șase. .

tâs, unul de cinci.
„ hetes, unul de șapte.

-

nyolezas, unul de opt.
tizes, unul 'de -zece.

-ezres, unul de o mie.

N

kilenczes, unul de noaz.
szăzas, unul de o sută. +

|

|

adausul dela cari arată, că în acel întreg sânt cuprinși numerii
singuratici: 1, 2, 3, 4,
5,6,7,8,9, 10, 100, 1000; sai că d.e.

„“în întregul de cinci, se află unul de cinciori,ca cum ar fi:
un unas, |
un doaș,

„un trieş,
:
un cinceș (cinceriu), zeceriu,
adecă un ban de cinci, de zece bani saii cum se mai zice d. e.

—

7

în cărţi la cartea cu trei ochi — treiță, cu cinei ochi
= cinciță;
șăsiță
= cu șase ochi; septiță (șeptiță) — cu șapte ochi, zeciţă
— cu
zece ochi, sai la bani de artie: o bancă de cinci
== cinciţă,
una, de zece — zeciţă, una, de o sută — (sutișoară)
sutiţă, una,
de o mie = o miliţă (miişoară.)

Toate stai la întrebarea hânyas?
se cuprinde întregul?

de cât e? sai din câţi

"Tot cu acele sufipte se formează numerale, ca adiect
ive de
același înțeles
cu substantivele numeralide mai sus.
egyes, de unul, din una simplu, de o viţă.
i
kettâs, de doi, în doi, pre doi, duplu, de doaă viţe,
îndoit,
hârmas, de trei, în trei, pre trei, triplu, întreit,
n&gyes, de, în, pre patru, de patru viţe, înpătrat.
dtâs, de, în, pre cinci, încincit, de cincă viţe, de
cincă pături.

hatos, de șase, înșăsît,

hetes, de șapte, în șăptit.
nyolezas, de opt, în optit,
kilenczes, de noaă, înnoit.
„tizes, de zece, înzecit, - .
szăzas, de o sută, însutit,

“

E

_ezeres, de o mie, înmiit,

:

”

d. e.:

egy negyvenes ember, un om de patruzeci de
ani;

„la cară adaogându-se încă -sufiptul: -a n, -en, se derivă
adverbiă
de felul acesta, cară arată modul
se cuprind numeralele, ca:

cum şi în ce chip se ia sati
:
A
egyesen, de odată, în una, singurâtie.
|
kettâsen, de doaă ori, (dăţi), în doi, pre dot,

hărmas-an, de trei oră,în trei, pre trei.

negyesen, de patru oră, în patru, pre patru.
dtos-en, în cincă, pre cinci,

hatos-an, în șase, de șase.
hetes-en, pre șapte, de șapte.

nyolesas-an, în opt, de opt.
kilenczes-en, în noaă, de noaă,
tizes-en, în, de, pre zece.

_

|

toate, stai la, întrebarea hinyas-an? în câţi, câte? (părți)
d) prin sufiptul -f6le şi “fogta:, se fac numerale de mod,
cari arată modul, și felulu la întrebarea hânyfe6le?
de câte
feluri.
..E
fo
.
ȚgT
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egytâle, egyfajta, de un fel,
ketfele, lketfajta, de doaă felusă,
hâromfele, hăromfajta, de trei feluri,

din cari prin alăturarea lui sp sati -k6pen, se formează,
adverbii de același fel la, întrebarea: hânyf clekepen? în

câte feluri, în câte chipui? în câte moduri?
“egyfelekepen, întrun chip. . ketfelekepen, în. doaă chipuri.
haromfelel&pen, în trei chipuri. sokfelekepen, în multe chipuri.

saii și fără fele numai cu kpen:

lketkepen,
: negykepen,
6) cu

Szer,

hâromkepen,
etc.
retii (din

materie)

ret,

pătură,

spre a arăta cum

viţă,

foaie)

și szerri (din

este compus, din câte foi, din

"câte feţe sait viţe se compune lucrul, la întrebarea hănyretii?
de câte foi? așa:
|

egyretii, de o viță, de o foae, de o pătură.
egyszerii, de o foae, simplu.
ketszerii
,
hâromszerii
| din trei feţe.
ketretii
de doaă viţe.
hăromretii
asemenea cu ăgu (din âg, creangă, corn, parte, capet crac)
spre a arăta, câte pături, capete, părți are lucrul, întrebând.
hăâny ăgu, cu căte capete?

egyăgu, numai cu un capet, cu un corn.
ketâgu, cu doaă capete, din doaă ramuri,
|

£) cu sufiptul formativ -nyi = de, se formează dela numerale adiective, cari arată cât de mare, cât e de mult în lucrul

pre care-l determină mai aproape;
de un numer mai mare, ca:
ezernyi, de mii de mii,
millionyi, de milioane,
mennyi? d.e.

însă numai

dela, numerale

tizezernyi, de zece mii,
întrebând cu mekkora?
.

și

mellkora hadsereg ? cât de mare e oastea?
tizezernyi hadsereg, o oaste mare, de zece mii,

melkkora ăsszeg ? Câtă suma?
millionyi sszeg, o sumă de milioane.
„Când pre lângă numerale mai este esprimat și substantivul,
„care arată măsura, lungimea, nălțimea, greotatea, sufiptul -nyi
„nu se prinde la numeral,ci la acel substantiv, care prin numeral
se determină mai aproape. Astfel de substantive sânt:

—
5, stânjen.
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l4b, urmă, picior,
-fok, grad.
răf, rif, cot.
font, font.
liter, litră,
forint, florint.

Uj, policariu, deget.
arasz, palmă.

mertf6ld, milă.
meter, metru.
nap ziuă.

precum:
10 5lnyi,
5 libnyi,
30 foknyi,
2 arasznyi,

"de 10 stânjeni de,
cînci urme de,
30 graduri de, .

de doa8 palme de,

3 răfnyi,

trei coţi de,
de o milă,
12 metri de,

egy. merfâld sai merfăldnyi ?
12 -msternyi,
3 forintnyi,
3 florinţi,
4 fontnyi,
de 4 fonţi,
30 -napnyi,
- de 80 zile;
după ele s'adaug apoi i adieativele, cară arată: „nălțime,

afunzime

etc. ca:

hosszu sai hosszusâgt,
magas sai magassâgi,

lung, în lung.
nalt, în nalt,
departe:

tâvol 'sau tăvolsăgu,

vastag sai vastagsâgu,
nehez sai nehezsegi,
Cătră, ni se mai
a

"gros, în gros,
grei.

poate adauge un

alt smâipi:

ra, re şi

zice:

tiz SIlnyire
|
st lâbnyira
30 foknyira sai:
" magas ket 6lnyire,
nalt de doi stângeni,
hosszu egy merfăldnyire,
lung de o milă;
In fine se pot lăsa, amendoaă sufiptele afară şi a zice:
"egy 6l magas,
- de 1 stânjen înnalt, lket lâb vastag,
de doa& urme gros.
hârom merfold hosszi,
“de trei mile lung.
tiz mertfăld tâval,
de trei mile departe.

(messze, messzesâgi)

- așadară

se poate

a

zice în trei chipuri:

ket lib magas, magassâgit

magas ket lâbnyira
"câte,

Când respundem
cât e departe?
"Nemoian

cu

Gramatica mag. rom.

ket lăbnyi magas
" magas ket dlnyire,
nyira, întrebăm cu- menn y ire-

9

—
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mennyire van -ide Mehadia?. cât e.do ici pănă la Meedia? sai |

cât e de departe daci pănă la Meedia- cât de mult e daci
pănă la Meedia? cât e departe Meedia de ici?
Uneori nyi mai primeșce sufiptul acuzativului întru deosebire
|
de ra, re. d.e.:
a viz kât lâbnyira apadt (scăzut) — apa au scăzut pănă la doaă
urme, nu e mai afundă decât doa5 urme == apa e de doas urme
„de afundă; însa: a -viz k& lâbnyit apadt însamnă: apa au
scăzut doaă urme, adecă cu doaă urme sau făcut mai mică, nu
cu mai multe; dar poate ca să mai scadă cu câteva urme;
asemenea: ez a virăg csak k&t arasznyira nd (creșce) însamnă ;
„că floarea asta creșce numai doaă palme, sai că floarea 'nu
creșce mai mare decât pănă la doae palme, adecă atâta e de
„mare, că preste doa5 palme nu mai poate creșce; precând kât
arasznyit nâtt (ati crescut) însamnă: că asi crescut pănă acum

eu doaă palme

și mai

„cu mai multe palme.

are să crească poate cu una, doaă sau
$. 60.

Numerale ordinali, (sor sau rendszâmok.)

|

I. Ordinalele arată șirul și r&ndul, sait ordul în care se.
află lucrurile. Ele se derivă; din cele cardinali prin alăturarea,
sufiptului: -dik cu una din vocalile ajutoriali, a, 0, e, 6 așa:
EI
a -adik, o -odik, e -edik, ă -âdik.
”
els6, întâilea.
tizenhetedilk,al 17 lea.
mâăsodik, al 2 lea.
tizennyolezadilk, al 18 lea.
harmadik, al 3 lea,
tizenkilenozedik al 19 lea.
negyedik, al 4 lea.
„huszodik, al 20 lea.
otâdik, al 5 lea.
huszonegyedil, al 21 lea.
hatodik, al 6 lea.
huszonkettedik, al 22 lea.
hetedik, al 7 lea.
harminczadik, al 30 lea.
_nyolezadik, al 8 lea,
harminezegyedik, al 31 lea.
.. kilenezedik, al 9 lea.
negyvenedig, al 40 lea.
tizedik, al 10 lea.
6tvenedik, al 50 lea.
tizenegyedik, al 11 lea.
hatvanadik, al 60 lea.
tizenkettedil:, al 12 lea.
hetvenedik, al 70 lea.
tizenharmadik, al 13 lea. „nyolezvanadik, al 80 lea.
„tizennegyedil, al 14 lea.
kilenezvenedik, al 90 lea.
tizenătodik, al 15 lea.
szăzadilk, al 100 lea.
tizenhatodik, al 16 lea.
szâzegyedik, al 101 lea. |
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“ szăzkettedik, al' 102 lea.

milliomodil, al milionălea. -

ezredil,al 1000 lea. ezeregyedik, al. 1001 lea.

ezerletszăz tizenegyedil, 1211 lea.
ezernyolezszăz hetvennyolezadik

i

1878 lea.

Din aceste se vede că sufiptul formativ, odik, adik,
edilk 6dik se prinde totdeuna la cel mai din urmă și mai
mic numer și respund la întrebarea hânyadik- al câtelea. .
In loc de egyedik şe zice: elsă şi în loc de tettedik se
zice: mâsodik, cari stau de sine singure, ear egyedilk şi kettetik
se întrebuințază numai în compunere “cu alte. numerale, precum
sau arătat mai sus.
Ele primesc și sufipte personali, ca:
elseje, elsânk, elsâtolk! elsejok, harmadik -a, -unk, -tok, 8j6k.
II. Innaintea unor substantive ca:

6, jumătate.
rend, rend
„ev, an.
kez, mână.

|
|

|

h6, lună.

resz, parte.
nap, ziuă.
het septemână.
iz, încheietură

|

(r&nd.)

fii, an (iarbă).

magam, eă singur.
sufiptul ik din adik, odik, edik, âdik, poate lipsi întrebându-se:
hânyad- d. €.: hânyad nap- a câta zi, hânyad €v-al câtălea
an, astfel va, fi:
|
mâăsod resz, adoaa părte.
-- harmad nap, a treia zi.
»

“tized €v, al zecelea an.

negyed resze; a patra parte.

măsodrendii, de adoaa clasă.
măsod kez, de a doaa mâna.
negyed iz, a patra spită, (rând). harmadsvi, de trei ani, de

„o
măâsod fii, de al doilea an.

.
al

„treilea an.
:
hatod fă, de al săselea an.

|

Din ordinalele fără ik se derivă substantive, ce însamnă,
o parte din același numer, la care se întrabă cu hânyadr6sza câta, parte.

4, măsodresz
— egyfel — felertsze, o jumătate.
1
1,
1,
1

egyharmadresz sati egyharmad, atreia, parte, o treime.
|
negyedresz saii egynegyed, a patră parte, pătrarău, o pătrime.
egyătidresz sau egyâtâd, a cincea, parte, o cincime.
egyhatodresz sati egyhatod, a șasa parte, o șăsime.

'/, egyhetedresz sai egyheted, a șaptea parte, o septime.
1, egynyolezadresz sai egynyolezad, a opta parte, o opţime. .
1 egykilenczedresz sai egykilenezed, a noaa

parte,

o

noaime.
g*

—
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fo egytizedresz sati egytized, a zecea parte, o zecime
.
i. egytizenegyedresz sai egylizenegyed, a
unsprezecea parte,”
"a egytizenlkettedrâsz, sa egytizenketted,
a doaăsprezecea parte.
Jo egyszăzadresz, egyszizad, a suta parte, o sutime
,
„mu egyszâztizenegyedresz, -o sutime şi a unsprezecea
parte.
„hooa egyezredresz, a, mia, parte, sait o miinie,
"hoooo egytizezredrâsz, a zecemia parte.
|
Deacia apoi nișce substantive colective, ca
- însam
rină o
mulţime, precum :
|
|
tized == tiz, un întreg de 10 ; care cuprinde
10 îndivizi sau
lucruri.
|
tized == deceniu.
.
szăzad — companie, centurie, oaste mică de
100 feciori; secul
(suteniu.)
szizados == căpitan (sutaș).
|
ezred == ezer ember = regiment (oaste de 1000
feciori), mieniu,
(mileniu) :== 1000 ani.
i
- ezredes, cel mai mare preste regiment == colonel,
1 măsfel (măsodfel) =— egy &s fel, unu și jumăta
te,
2 harmadfel== kettă€s fel, doi și jumătate.
3/4 negyedfel ==: hărom €s fel; trei şi jumătate.
4 dtodfel — negy es f6l, patru Și Jumătate,
5 hatodfel — ot es fel, cinei Şi jumătate.

6'4 hetedfăl ==: hat €s fEl, șase și jumătate.
Th nyolezadfel =— het &s fel, șapte și jumătate.

S'/, kilenczedfel =: nyolez 6s fel, opt și jumătate.

9

tizedfel == kilenez es f&l, noaă și jumătate.

10'/ tizenegyediel == tiz 6s fel, zece și jumătate

1/4 tizenkettedfel =— tizenegy €s fel, 'unsprece și jumăta
te.
deci însamnă

merul.

totdeuna

.

Se

cu jumătate

mai puțin de ce arată nu-

felora, —— jumătate de oară.
“măsfâlăra (nu felketora), o oară și jumătate,

străineşce zis).

(jumătate la doi e

harmadfelsra (nu felhâvomora), doaă oare și jumăta
te.
negyedfeldra (nu felnegyedora), trei oare și jumăta
te.
tizenkettedfeldra (nu feltizenkâtâra) 11 oare
și jumătate.

|

Când

voim

S'arâtăm

timpul

cu oarele şi spunem

la care

oară, la acâta oară, sat la acâta parte de oară
este, sai are să
fie ceva, d. e;:la V, 7, % de oară, sufiptul de
timp nu se pune
“la oara din carea anumim partea, ci la partea
acâta se ia din

D032

si

aceea, și la -oara, din care se ia partea, se pune sufiptul, care
arată că din aceea se ia partea,
Sufiptul timpului e — kor, == la, pre, care salătură la |
toate vorbele fară privire -la ton A ra, re = pre, la, supfitul
„celalalt, care se pune la oară d. e.:
e
doaă oare şi un pătrariu sat un egy negyed hiromra.
pătrariu pre ua,

la doaă și un pătrariu sau la egy negyedker hăromra,-nu-eg
un pâtrariu pre trei,
- negyed-hăromkor, -caey-deşi-se-picae-fals
la doa& și trei pătrare saă la trei hăromnegyedkor
hâromra nu:
_pătrare pre trei,
-haromnegyed-hiromkor=
doaă şi trei pătrare sai trei hirom negyed hăromra,-nu--hă--pătrare
la (pre) trei,
„ramuegyet-harom-f(6rajy.
la doaă și jumătate sari la ju- harmadfel Grakor nur felkor-hâ-——
mătate pre trei,
-romra sati fel-hârom”
6rakor

sau felhăromkor.
doi

și jumătate sau jumătate E Rlhâron sat se poate zice
pre tre,
+ și: felhâromra, însă-nu-felhăroms—
pre (a) un pătrariu Iela (pr e) trei, zi negyedre hâromra nu egynegyed hăromra; căcă aceasta
,

e un, pătrariii pre

pre (la) trei pătrare la (pre) trei, hăromnegy edre
|
|
hărom negyed
ca însamnă:
|

pre jumătate
“la

.

-

trei

trei.

nu:
ceea

pătrare

pre

.

trei sati pre harmadfâlâra

doaă și jumătate,

trei.

hâromra,
hâromra,

nu:

:

f6l hâromra,

ceea ce face atâta cât: jumătate pre

trecă.

"VII. Să-se îusemne:
harmad magă-val; -(val = cu; v din val după o consoană se
preface în aceea) cesa ce însamnă: trei înși cu sine, ardecă mai
doi cătră sine, sati doi şi cu șine unul, fac trei 2 XX 1— 3 == hârman: vagyuul== trei siintem;
|
negyed magammal== trei și cu mine. unul sânt patra înși,
3X 1 = 4 =— negyen vagyunk.
i
dtd magaddal, patru şi cu tine unul sânt cinci înşi 4X1=5
— ăten vagyunk. Aică e aşa dară totdenna-cu unul mai mult
„de ce arată numeralul.

Așa se: zice despre un lucru întreg că se face sati se lucră
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în parte, d. e.: în doaă (părţi, în jumătate, pre jumătate, pre
a doaa parte) sati în trei, în patru (parți), ce va se zică:
că
unul pune lucrul și capetă din întreg venitul una, doaă trei etc.
părţi, şi se esprimă în limba magiară prin numeralele fară
ik,
ear prepoziţiile româneșci se esprimă:
în, prin -ban, -ben, sai -n, pre, pentru prin -6rt alăturat
e la
numeralele ordinale fără adausul ik și unite cu a, e, suf.
dea
"3-a pers,cu cară se lungesc așa: -âban, -ân, -â€rt sau

E

|

|

-&ben, -En, -e6rt;

d. e.: gabonâmat feleben,. harmadân, negyeden avatjâl (seceră),
îmi seceră grâul în doaă, în trei, în patru (părţi);
tengerimet feleben, harmadâban, (6rt) kapâljăk (sapă), cucuruzul se sapă în doaă, în trei (părţi); deunde apoi substantivele
ce arată pre cei ce lucră în parte ca:

feles = unul ce lucră pre jumătate.
harmados == cel ce lucră pre atreia, parte.

|

negyedes == cel ce lucră pre a patra parte.
tizedes == cel ce lucră pre a zecea parte.
Prin adaugerea sufiptului — szor, — szer, — szâr la, fomra
scurtata a ordinalelor, se nasc adverbele numerale Ja întrebarea
hânyadszor — a câta oară, dată? arătând în ce rând
să
urmeze lucrurile așa:
|
A
”
elăszăr, întâia sai întâia oară sai dată.
mâsodszor, adoaa saii adoaa oară sai dată,
„ harmadszor, atreia sau. atreia oară saă dată.
negyedszer, apatra oară sai dată.
dtodszer, acincea oară sai. dată,
hatodszor, a șasă oară sati dată.
hetedszer, a șaptea oară saii dată.
tizedszer, a zecea oară sai dată, .
m
tizenkettedszer, a doaasprezecea oară sati dată.
Din aceste cu -- i se nasc adiectivele.
eloszări, de întâia dată saă oară.
mâăsodszori, dle adoaa dată sati oară sati de a doaăoarelea.
harmadszori,

de atreia

dată

sau oară sati de

a treiaoarelea.

tizedszeri, de azecea dată sau oară, de a zeceoarelea.

şi stati la întrebarea: hanyadszori?

de acâta oară.

Mai de parte se zice tot astfel la întrebarea, hânyadizben — în al câtălea rând =— hanyadikszor
= de câte ori:
"așa: elsăizben sau elsâben, în întreia, oară, în 1-lea rând,

— 135 —
mâsodizben saii 'mâsodiliszor, în al 2-lea rând.
harmadizban sai harmadilszor, în al 3-lea rând.
negyedizben sati negyedikszer, în-al 4-lea rând.

$. Gl.
Numerale multiplicative, (szorză szâmok.)

.

-i

Numeralile multiplicative arată cu de câte ori se măreşce
sati creșce numerul și ge formează din cele cardinali cu formativnl a) szor, szer, care la numerii compuşi se pune totdeuna
la cel mai din urmă şi mai mic, la întrebarea: hânyszor, mennjiszer, decâte ori, precum:
|
egyszer, odată,
tizszer, de zece ori.
"k&tszer, de doaă ori,
szâzszor, de o sută de oră.
hăromszor, de trei ori.
ezerszer, de o mie de ori.
negyszer, de patru ori.
szâzegyszer, de o suta nna ori.
hatszor, de șase ori.
ezertizenketszer, de o mie doa&sprece

ori.

Tot aşa la cele nehotărite:
|
_sokszor, de multe oră.
|
nehânyszor, de vro câteva ori.
tâbbszâr, de mai multe ori.
b) Cătră, szor, szer se mai poate adauge — ta, te spre mai
mare întărire, mai ales când se face comparaţie, pentru a arăta
cu de câte ori e ceva mai mare sai mai mic, întrebând cu
hânyszorta cu de câte ori mai? precum:
i
ketszerte, de doa& ori mai.
nyolezszorta, de opt ori mai.
hâromszorta, de trei oră mai.
tizszerte, de zece ori mai. .
szăzszorta, de osută de ori mai.
“negyszerte, de patru ori mai.
hatszorta, de șase ori mai.
: czerszerte, de o mie de ori mai.
ketszer annyi = cu de donă oră atâta.
“hăromszor annyi, cu de trei oră atâta.
sau şi fară szor, szer:

ket annyi, de donă oriatâta.;
negyannyi,

de patru

hăromannji, de trei ori atâta.

ori atâta.

exemple:

ketszerte gazdagabb mint &n, tizszerte jobb a bor a sernel.
Magyarorszăg negyszerte nagyobb Erdelynel.
az az udvar hetszerte tsresebb (mai ling) emennel..
c) Cătră szor, szer se mai poate“ aifauge -ra -re — de, din,
la întrebarea hânyszorra — din câte dăţi, din a câta oară?

—
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egyszerre, dintr'odată, din odată.
k&tszerre, din doas dăţi, din două ori,
în doaă dăți.
hăromszorra, din trei dăţi, din trei ori.
a
d. e. să se ducă grămada asta din doaă
ori din, trei 'dăţă.
d) szor, szer cu i formează și adiective,
la întrebarea;
"hânyszori de a câta oară?
egyszeri, de înteia dată, de înteia oară,
de odată.
ketszeri, de adoua dată, de adoaa oară,
de doaă dați = adă”
oarelea,
|
|
|
hăromszori, de atreia dată, de atreia, oară,
(atrioara).
negyszeri de a cincea oară, de acincea
dată.
eTaa
»
apaTaa,
e) cu os, es, âs se formează
la întrebarea hânyszoros?
decâte ori luat, adiective, precum:
|
egyszeres, de odată luat, simplu.

ketszeres, de doaă oră luat, duplu, îndoit.
hăromszoros, de trei ori luat, triplu — întrei
t.

tizszeres, de zece oră luat, înzecit.
szăzszoros, de o sută oră luat, însutit,
" ezerszeres de o mie de oră luat, înmii
t,
din aceste se nasc adverbii cu -—- an,
en la întrebarea hânyszor
osan

-- de câte

ori să se ia.

egyszeresen, de odată luat.
k6tszeresen, îndoit luat.
hâromszorosan, întreit luat;

|

|

tizszeresen, înzecit luat,
szăzszeresen, însutit luat,
ezerszeresen, înmiit luat,

$.'63.
Numerale distributive, (împărţitoare). (osztă szâmnevek.)
a) Prin repeţirea aceluiași numeral cardi
nal se nasc numeralele distributive, ce arată parțil
e egali, în care se-mparte
întregul și modul cum sânt înpărţite
lucrurile, la întrebarea:

hâny hâny? cătă cât?

hânyan ? câţi, cătă câți?

hânyâval?.cu câţi?
așa:
egy egy, unul cătă unul, cătă unul.
let ket, doi căte doi, cătă doi.
hârom hârom, trei câte trei, cătă trei,
negy. negy, patru călă patru, cătă patru
,
dt ot, cinci cătă cinci, cătă cinci,

ket kt fiu, câte doi copii.

tiz tiz alma, căte zece merg.

-

hat hat ember, câte Şase oameni.

—
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sau ca de sine stătătoare:

ketten letten, câte. doi.
„
nâgyen, negyen, câte patru.

“hârman hârman, căte trei.
Gten'ăten, căte cincă.

tizen tizen, căte zece.

|

b) mai .adăogând la -an, -en, sufiptul -kent se face :ankânt,
-enk6nt, din care compunere se nasc adverbii, cari arată modul:
împărțirei Incrurilor la întrebarea hânyankent? = cum,
cătă căţi?.
|
: egyenkent, cătă. unul. _ kettânkent, câte doi.
hârmankent, câte trei.
negyenkânt,
câte patru.
Ă
tizenkent, câte zece.
szăzankent câte o sută.

ezrenlânt, câte o mie.
|
c) cu — fel6 (parte) se formează ntumerale tot
4 de felul
acesta, la întrebarea: hânyfelă? în câte părţi?
„egyfele, într'o parte.
ketfele, în doa& părţi.
- hăromfele, în trei părți.
ătfele, în cincă părţi tizfele, în zece părţi.
Pronume

nehotârite

sok, mult.
legtăbb, cel mai mult.
eleg, destul. „tâmentelen, de tot mult.
„csekely, puţin.

nbgyfele, în. patru părţi.
hatfele, în şase părţi.
sânt:

tâbb, mai mult,
keves, puţin.
- tâmerdek, foarte mult.
parânyi, micuţi.

:

Aceste pot. primi și sufipte personali.
_hânyam, câţi arm eii.
hânya, câţi are el, . -

-

o

|

solkam, multul mei.

hânyad,: câţi ai tu.
kevesem, puţin am
meă.)

ei

oaţiu

*

sokunl, multul nostru,

legtâbbink, al nostru cel mai mult.

$. 63.
Prepoziile
Sufipte,

cari

respund

unor

.

prepoziţii româneșci, sau postpozitive

împreonabile.
Vorbile, cari în limba, noastră le numim. prepoziţiuni, în
cea magiară sarată tot prin sufipte; însă dintre ele nurmai unele
Salătură și se unesc cu numelo în modul arătat în cele de până,
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aci, ear altele nici de cum nu se unesc. Pre cele cari se unesc
cu substantivele le vom numi postpozitive (sufipte) impreonabile,
spre deschilinire de cele cari nu se pot prinde la substantive.
Aceste

sânt următoarele:

Inţelesul.
gros. subtire.

a ce fel de prepoziţiune
românească respunde.
-nak, -nek;
arată direcțiunea, sai pornirea, în- spre, la, pre
(tulajdonito) cătrova, spre ceva; a ţinea pre - deîntracolo,
irânyzo
cineva, de ceva; a afla ceva de opt;
nacolo.
a fi aleș ţinut de ceva; a se numi
ceva; se pregăteşce spre ceva; o
direcţiune,.
“
_„ ba, -be;
întrarea, străbaterea în ceva, în la, în; delasi (behai6)
lăuntul lui; mișcare dela ceva în
la,
ceva, la, ceva, dela un loc la altul;
o directiune.
|
o -ban, -ben;
a fi în ceva, în lăuntrul lui; aflare
în, întrun
(maraszto)
întrun loc; apoi mișcare în acest loc; printr'un
loc,. remânere în ceva; imanenţie.
loc.
-b6l, -băl;
eşire din ceva, din lăuntrul lui în din, dintre.
(kihatâ)
afară.
„

-tol, -t5l;
(tâvolite)

îndepărtare, mişcare dela ceva; eșire,
venire, proveuire, dela, ceva, tragere, |
adecă.atârnare

dela

ceva,

o n, (on, en, 6n) stare, ședere, aflare pre (în) ceva
(allopit6)
din afară, pre partea din afară, pre
suprăfaţă, pre preţul în cât se ţine
ceva.

a

_

a fi, a sta lânga ceva, alăturea cu
ceva, a se afla la ceva din afară.

-ra, -1e;

mișcare spre ceva în sus.

(felhat6)

(kăzelită)

pre, deasupra.

“

-năl, nâl;
(veszteg15)

-r6l, -r6l;
(lehat6)
-hoz, -hez,
(hăz)

de, dela. *

la, lângă.
spre, pre, în

sus spre ceva,
mișcare depre ceva în jos.

depre, despre,
de sus în jos,
apropiere de ceva, spre ceva; a la, cătră, de;
veni, a merge la cineva, la un loc. dela — cătră.

—
sai pune

-ig, (iglan
iglen)
(hatărvet6)

arată

„val -vel
(segit6)

arată însoţirea

7

Ul, ul
(mutate)

-vă, =ve (fordt6, văltoztato)
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ce au ajuns

la capet,
sfirşitul ei.

pănă, pănă la.

mișcărei,

margina

la ţintă, la
cu,

cu cineva, ajutorare

cu ceva, facere, lucrare cu saă prin
ceva, mijlocire cu ceva, amenânţare
și detorire cu ceva.
arată că lucrul stă ca ceva, se priveșce de, ca ceva; serveșce de ceva,
se folosesce ca ceva; ţine locul, sati
stă în locul altuia, suplineşce ceva;
arată ce este cineva, şi scopul pen-

prin.

ca, de (sau
fără prepozi-

ție, d. e.: lati

ales deputat)
în, întru, d.e.:
întru ajutoriu.
"tru care se face ceva.
arată prefacerea, schimbarea, stră în cevad.e.;
sai făcut ;
formarea, trecerea în ceva.
pulbere.

-ert (okad6)

arată cauza, motivul pentru care
se face ceva și preţul «cu cât se
vinde ceva.

-kep, -kepen
keânt
(hasonlit6)

arată modul, cum samănă, ce asămănare are cineva; deci asămănare

-ankânt:
-enkent

arată modul împărţirei: lucrurilor,
d. e.: hăzankent, de casă; dela,

ca,

|.

cu ceva,

casă la casă.

(oszt6) :

pentru, de.

a=a

domn, ca
domn.!
de, pre, la.

|

fejenkent, de cap, de suflet.
naponkent, pre zi.
&vnegyedenkent, câte la un pătrariu
de an saii negyedevenkânt.
la olaltă,
-astuil, -estiil arată modul împreonărei lucrurilor
-ostul, -Sstiil. şi a înpreunărei lor între “sine, la cu, dinpreună, :
cu tot cu.
=— val egyiitt olalta, cu toate părțile lor d. e.:
esalădostul, cu tot cu familie; egal
" (tâmegesit6)
cu csalâddal egyiitt.
testestiil lellestiil, cu trup cu suflet.
„-kor (idârag)
-tăjban
(parte, regiune)

la; cătră,
spre,
pre la;
moartea sa; cayora tâjbau, cătră
o oară, pre la o oară, în timp spre în timp spre.
o oară.

arată

timpul

câud?

halâlakor,

la

|
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-t -tt (att, ott, |arată locul unde ne aflăm, mai virtos
"în,
-ett ott)
[la numele satelor și orașelor, d.e.:
vârott, în cetate, helyett,în loc.
Dintre cari: t, tt; ba, be; ban, ben; ra, re; on, en; ig; vă,
v6; ul, il; tel, tă; bel, bel; r6l, râl; nak, nek; nâl, nel; lent;
sfint simple; astul, estiil; ankent, enkânt; sânt compuse; ear
kep, kepen, lor derivate din nume.

Cam de același înţeles sfint;
-bol, -ba, -ban,
-r6l, -ra, -nâl,

|

.

„tel,

-nak, zatt,
-vă, -ul.

$. 64...

- Modul alăturărei acestor sufipte la nume.

IL. Afară de cele zise la alăturarea 'sufiptelor deelinative,
posesive și comparative, mai amintim următoarele cu privire la
“schimbările ce provin din alăturarea lor, în sunetele finali dela
" substantivele la, cari se adaug.
|

a) Vocala scurtă dinnaiutea lor se lungeşce; numai înnain-

tea lui: kent kep, kâpen și kor nu se lungeșce,.
almâval, cu merg.
d
halâlakor, la moartea lui. *
atyalkent, ca părinte.
EI
|
"> b) Vocalile scurte înaintea sufiptelor începătoare cu vocale ca: crt, ig, ul, til se pot și lungi și scurta.
vegeig, vegtig, pănă la fine.
peldăul, peldaul, de exemplu.
barâtsâgăert, pentru amiceața, iidvâssegecrt, pentru fericirea sa.

luă.

|

„Vocala a, e dela ankent, enkent se contrage cu vocala
finală în ă, €:
.
orânkent, tot la câte o oară,
estânl:ânt, în câte o sară; (sera)
c) v din vă, ve; val, vel se preface în consoana cu care
se fineșce vorba, la care s'alătură, d. e.:
porră din por și vă, sati făcut pulbere.

“foldde din f6ld și vă, sati făcut pământ,
- vizze, din viz şi v6, sau făcut apă. |
akarattal din akarat și val, cu voie..

l6ssel din kesși vel cu cuţit. |

sereggel din sereg şi vel cu oaste.
lkendoscsel din lenes şi vel cu unsoare.

—

ll

—

“Numai înnaintea vocalilor și h acela se păstrează:

juhval, cu oaie.

i

dihvel, cu mânie.

atyâval, cu tată,
Dacă, vorba. se termină în doa& consoane și prin sufipțiune cu val, vă, ar mai căpeta una, aceasta, făcută din v, remâne
afară: |
|

"tettel nu tetuvel sai tetttel.

așa și: tâbbe nu tâbbbe.

d) Alăturându-se postpozitivele împreonabile la pronumele .
Z în capet, acest z se perde în litera, cu care se'ncepe su-

cu

fiptul, rostindu-se și scriindu-se duplu; numai înnaintea lui ig
se preface z în d, care încă se scrie dupln așa: dd; ear unindu-se acele pronume cu vul, vel, vă, ve, sai se păstrează z, și
v se perde prefâcându-se în z, sai se perde z prefăcându-se în
v aşa: azzal din az și val sai avval.
.
-:
Postpozitivele, aceste s'alătură la az, ez așa:
az a, ez a,
|
aceluia, acestuia.
| annak a, ennek a,
:
în acela,
în aceesta.

abba a, ebbe a,

„în

_abban a, ebben a,
abbel a, ebbăl a,

|

attâl, a, ottâl| a,

azon a, ezen a,
ara a, ? ere a Li
arr6l a, errâl a,

avval a,
"Vi

-]

acela, în acesta.

"din acela, din acesta.

acela, eledela aces sta.a
dela;la; acela,
:
|

7

| evvel a,
E

la acela, la acesta.
a

|

se preface

|

addig a, eddig a,

akkepen.a, ekhkepen

”

cu acela, cu acesta.

_azzal a,
„ezzel a,
ahhoz a, ehhez a,
| ezzea,
£azză a,
„o?
„)
avvă a,
eva

annâl a, ennel a,
akkent a, eklenta,
aklkep a, ekkep, a,
Po
Po în

pre acela (sus), pre acesta (sus).
re” acela, (sus), ) pre acesta. (sus).
despre acela, despre acesta.

în acela,

a

în

.

|

acesta,

pănă acolo la acela, până aci la
„la

a,.

akkor a, eklkor a,
azert a, ezert a,
E
aşa şi: amaz, emez, :

acesta.
(lânga) acela, acesta.
așa. ca acela, așa ca acesta,
astfel ca acela, ca acesta.
atunci la acela,.la, acesta.
pentru acela, pentru aceasta.
ugyanaz, ugyanez.

d: e.:
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amaddig, pănă eaca colo.
emeddig, pănă eaca ci,
ugyanadâig, tot păn acolo.
ugyaneddig, tot păn aci.
II. Nu toate postpozitivele
împreonabile se pot alătura la
uuul și același cuvânt, fiind că nu toate lucrurile pot veni în
toate stările,

ce sarată

prin

ele, așa:

hăz-nak, spre casă, de casă.
kert-nek, spre grădină, de gradină,
hăz-ba, în casă (în cătro).
(am cumperat locul de grăhâz-ban, în casă (pre loc în casă).
dină).
hâz-bs!, din casă. .
kert-be, în grădină (în câtro.)
hâz-ra, spre casă.
kert- ben, în grădină (pre loc în
hăz-on, (stă) pre casă.
kert-băl, din grădină.
hâz-r6l, despre casă.
fedel-re, spre acoperiș.
hâz-hoz, la, de, cătră casă - . fedel-en, (stă) pre acoperiş.
(apropiere).
tetâ-râl, depre acoperiș.
hâz-nâl, la, lângă casă.
kert- hez, la, de, -cătră gradină.
var-att, în cetate.
kert-nel, la, lângă grădină.
hăz-t6l, dela casă.
hely-ett, în loc.
hâz-ig, pănă la, casă.
kert-tâ], dela grădină.
hăz-ert, (pre) pentru casă.
kert-ig, pănă la grădină.
hăz-za], cu casă.
kert-ert, pentru, pre grădină.
hâz-ză, (sai prefăcut) în casă. kert-tel, cu grădină.
hăz-ul, (serveșce) de, ca casă,
lert-te în grădină (prefăcut).
în loc de casă.
.
kert-iil, de grădină (serveşce).
hăz-astul, cu tot cu casă,
eszkăz-til, de mijloc.
ur-kent, ca domn, a domn (se kertes-til, cu tot cu grădină.
ţine, se poartă ca un domn). gyermek-kânt, ca, de: copil (pri“hăz-ankent, de casă, dela casă
vesc).
la, casă. (de numer).
kert-enkent, de grădină, dela
tavaszkor,,
pimăvara, la, cu
grădină la grădină, după grătavaszszal,
decuprimăvară.
dină.
viradtkor, în zori, la revărsatul kikelet-kor, primăvara.
zilei. _.
sziiretkor, la cules de vin.
nyâr-on
ejfeltijban
.
Yar-on,
| vara,
dan
la mezul nopții.
nyâr-ban, |
ejfelkor,

ebedkor,
7 paz
AI
del tăjkor, ? la prânz.

tel-en,
,
tel-ben,

.
iarna,

del tajban, | .

6sz-szel,
Osz- lor,

toamna.

.

Afară de: ankent, enkent; astul, estiil, kor, toate celelalte
„se pot alătura și la sufiptul pluralului, apoi la sufiptele
nali, după cari kor se „poate alătura uneori; așa:

perso-

—
hâzaknak

N
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.

„ hăzakban

hâzakig

-

lovakul

7

hâzakert

i

lovammă

lovaml:ep

urăul

uramhoz
lovatokkă.

|

-

uraimmal.
sziiletesemlor.

$.
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|

Impreonarea' sufiptelor postpozitive cu sufiptele personali (posesive.)
„Dintre

postpozitivele

și cu sufiptele posesive.

de

Aceste

păn

acă, unele se> pot

1) nak, nek, așa:
„Sing.
LL nek-em, rimie-mi, 2. nelked, tie--ți,
în oc

de

în fa

38. neki, lui, eă îi,

de

în loe

”

(En-nek).
.
(te-nek). :
Plural, 1. nekink, noaă ne, 2. nektek, voaă ve, 3.
în loc de
în Ioc de
(mink-nek).
—
(tik-nek)..
2) ba, ba— bele = lăuntrul; in locul lui
bele sufiptele așa:
Sing.
1. bel&-m, în mine,
9. belâ-d, în

în loc de (6n-be).
Plural.

în

„

n

ben.

raeee a re

rata

tine,

loe de (te-be).

anal

Sing.- 1.
1. bennem, îxîn .mine,
3,
benne, în
LL
1. benniină, în noi,
”
3, benngk, în
4)_bâl, bl= „bell— din
| primeșce beldl sufiptele.
PE

2. benned,în tine,
el, în ea.
2. bennetek, în voi,
€i, în ele.
lăuntrul. în locul lui bol, băl

Sing.

1. beldl-em, din mine,

Para

'87 belăle, din el, din ea.
1. belăltin din noi,
2, belletek, din voi,

U

————,
5) ra, re.
în

de.

(Onek).
nekik, lor le,
în Ioc de
(6k-nek).
ba, be primeșce

3. bele-je vele, în el, ea,
“ în loe de (6-be.)
1. bele-nk, în noi,
2. be
bels-tel, în voi,
3. bele-jek, ei;ele.
în

3) ban,

f

împreuna

siint.

ae

etenă

-

2, bei ed, din voi,

belălăk, din că, din ele.
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Sing.

L.râm,

râd,

;

pre mine,

reâm,
-8. ră, reă,
râja, reăja,

|

a

,

pre tine,

read,

.

pre el, pre ea.

|

în asupra mea, ta, sa.
Plural.

1. rânk,

:

reânk,
3. rajok,
reâjok

“în

asupra

"2. râtok,
reâtok,

pre noi,

noastră,

|

voastră,

_
pre vol,

pre ei, pre ele.

lor.

- 6). (n) _on,.en, dai în, locul acestui sufipt primeșce ra cu
N
tt. așa:
Sing. : 1. rajtam, pre mine,
2. rajtad, pre tine,
3. vajta, pre el, pre ea.
Plural. 1. rajtunk, pre noi,
2. rajtatok, pre voi,
3. rajtok, pre ei, ele.

7) +6, rol.
răl.
019,

- Sing.
1. rolam, depre mine,
2. râlad, depre tine,
Sa
3. rola, depre el, ea.
Plural. 1. r6lunk, depre noi,
2. r6latok, depre voi.
3. rolok, depre ei, ele. 8) hoz, hez.
”

Sing.,

e

Et ra

la tine,

1 hozzăm,:
|| |de ine:
9. pozzăd,
|
mine,
,

|

3. hozză,
Plural.

l. hozzânk,

la noi,
de noi,

3, azi
9) nal, nel.
Siug.
Plural.

|

la el, ea.

ae el, ea.
2. hozzatok,

|
la vo,
* de voi,

E
nâladla tine,
la ea,
nălatok, la voi,
la ele.

nâlânăl, nălunknâl, nălatoknăl, năloknăl.

10)_t61, tăl.
Sing.

tine,

de ei, ele.

|

năladnăl,

-

la e, ele.

1. nălam la mine,
2.
3. 'năla, la el,
1. nâlunk, la noi,
„2.
3. nâlok, la, ei,

sai nâlamnăl,

| : de

1. tâlem, dela mine,

2. tâled, dela tine,

„8, tâle, dela el, dela ea.
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Plural.

i tălănk, dela noi,

—
9. toletel, dela voi,

3. t6lok, dela ei, dela ele.
Sing.”

1. velem, cu mine,

.

2. veled, cu tine,

3, vele, cu el, ea.

Plural.

.

|

1. veliink cu noi,
2. veletek, cu voi,
3. vel6k, cu ei, ele.
12) ert.

a

-

.

,

Sing:

1. ertem, pentru mine,
£
2. €rted (de) pentru tine,
3. erte (de) pentru el, ea.
Plural. 1. ertiink, pentru noi,. . 2. &rtetel (de) pentru voi,
3. ertâk (de) pentru ei, ele.
Sufiptul posesiv. 6 nu se alăturăla acestea, că în locul lui
se întrebuințază pronumele posesive (vezi $ 51) așa:
eny im, în loc de en-e. *
tied, în loc de te-€..
&vs, în loc de 6-€. ete.
d
„Alte. sufipte nu se.mai pot alătura, afară de benntink etc.
care mai primeşce și sufiptul et, așa:
.
beuniinket = minket, pre noi. benneteket =— titeket, pre voi;
"și hozzâmn mai primeșce în limba poporului pre i is: hozzâna-ig,
hozzărd-ig, hozză-ig. etc.

Cară nică decum nu primese sufipte sânt : lor, Sp, kepen,
kent, ankent, stul, stil; ul, sil; ig, tt, vă, ve.
$. 06.

Despre dreapta întrebuințare a sufiptelor tt; ban, ben; 'n, Con, en,
în), ba, be; ra re; băi, bit; r6l, răi, la numele satelor şi oraselor.
Numele locurilor, ale satelor, oraşelor ete. se construă la
întrebarea hol= unde (sîntem) în ce loc (ne aflăm). cu doaă
feluri de sufipte, cu ban, ben, sati n (on, en, 6n); asemenea la
întrebarea hovă, încătro (unde mergi) cu ba, be, saii ra, re; tot
aşa la întrebarea honnan = de unde, dincotro (vini) cu bol,
bl, sai rol; r6l; în urmă cateva se pun cu tt (ott, ett, ătt) în

loc de ban, ben.
1. La
am

Si

întrebarea

hol,

aflat cu .ban, ben=—

în;

Si

unde. (locul unde ne aflăm,
la întrebarea

hovă

sati ne

== încotro

cu

ba, be— la, în; și la întrebarea honnan = de-unde, dincotro
cu bol, bâl = din, dela, se construă: numele “părţilor de lume
Nemoian

Gramatica

mag. rom.

10
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(Azia, Europa); numele țărilor, insulelor, irapărăţiilor, ţinuturilor, comitatelor, riurilor, pădurilor ete.; apoi numele satelor și
a locurilor străine și cele magiare cari se ter mină în: n mn, ny,
precum.
|
Europâbanu, în Europa...
Angliiban, în Anglia.
Româba,
în, (la) Roma.
Părizsbol, din Pariz.
-* Berlinbe, la_ Berlin.
"
Drezdăba, la Drezda, .

Erdelyben,îi Ardeal.
Tokaj .
-ban.-ba -bol, în, la, din Tocai.
Komârom -ban -ba, -b6l, în, la, din Comarom.
Sopron + -ban -ba -bol, în, la, din Sopron.

:
|

|

Afară de cele magiare, compuse cu halom, cară se construă

_

cu: n, ra, T6l ca:.
o
KShalom, K5halm-on, K6halomra, K6halomrsl.
Szeghalom, Szeghalm-on, Szeghalomra-rol.
Precum se vede înnaintea lui ra, 76), vocala din silaba
finală nu se perde.
|
2. La întrebarea hol cu n; hovă cu ra, re, și honnan cu
-x6l, r6l se construă numele locurilor, ce se sfirșesc într'o vocală,
sau întraltele decât consoanele ], m, n, ny.
- Buda, Budâ-n
-ra rol, în, la, din Buda.
Mehadia, Mehâdiă-n -ra râl, în, la, dela Meedia.
Oravicza, Oravieză-n -ra -r9, în, la, din Oraviţa.:
Mohics, Mohâcs-on -ra -r6l, în, la, din Mohâcs.
Pest, Pest-en
- -re -r6l, în, la, din Pesta."
Afară de unele cari iaă: ban, ben, ba, be; bol, bâl, precum:
Fger-ben *
-be -bâl, în, la, din Tger (Agrin).
Belgrid-ban
-ba -b6l, în, la, din Belgrad.
Zăgrâb-ban -ba -b6l, în, la, din Zagrabia. .

Szolnok-ban

-ba -bol, în, la, din Solnoc.

și cele compuse cu Szombat, precum: .
Nagy-Szombat-ban -ba '-b6l, în, la, din Sâmbăta mare.
3. Nuinele locurilor în îi, ly și r se construă, când! cu ban,
ba, b6l, când cu n, ra, rel, când cu ambele d'odată.
Apăti-ban.

-ba

bol.

_

| Keszthely-en -re răl.

n
-ra -rol.
Ujhely-en
-re -r6l.
Bihar-on
-vra -r6l.
”
4. Unele dintre cele cu 1y și r - la întrebarea, hol, primesc
iti în loc de n (on, en, &n); mai vîrtos cele compuse cu hely =— loc
şi vâr =— cetate,

așa:

i

0
Temesvâr-ott sat
Gyâr-âtt -. sau
A uneori se
Pesten, în orașul

on, -ra -r6l. Văsârhely-ett saii en,.-re -răl.
en, -re -râl. Vacz-ott
sati on, -ra -r6l.
face deosebire în înţeles.
5
Sa
Peșta.
. - Pestben, în ţinutul Peștei.
67.

Postpoziţiuni (n&vutok) sau postpozitive de sine stătătoare, neinpreonabile, cari respund unor prepoziții de ale noastre. .
Intre sufiptele, cară respund prepozițiilor noastre, mai sânt, .
afară de cele împreonabile, și de acelea, cară nu se.împreună cu vorba, acareia relaţiune se arată; adecă ele nu sânt
sufipte adeverate; pentruce nică nu.-se prind la capetul vorbei,
ca cele arătate, ci stai de sine singure ca orice altă vorbă, însă
" în urma vorbei, la care se. raportă ; dar ele se ţin tot așa, strins
de vorbă, pre cât de strins sânt unite sufiptele împreonabile.
Ele se numese postpoziţiuni (n&vutol:), fiindcă, se pun în
urma vorbelor, precum ale noastre se numesc > prepoziţiuni,
> fiindcă se.pun înnaintea vorbelor..
Toate postpozitivele- arată timpul, locul și modul, ori altă
"relaţiune a, lucrurilor şi sânt simple, sai neutârnate şi compuse, sati atârnătoare, după cum vorba, acărei relațiune
Sarată, remâne înnaintea lor neschimbată, orică mai primesc. și
alte - sufipte împreonabile, după cară urmează postpozițiunea

7)

neatâr nată.

68.

Postpoziţiuni simple, (neatârnate), formele, punerea lor în urma
cuvintelor și unirea lor cu sufiptele personali (posesive), spre a

arăta relatiunea între ele și cele trei persoane.
I. Postpozitivele simple (neaternate) arată locul şi timpul
la cele trei întrebări de căpetenie, ce le- putem pune cu privire la deosebirea timpului: în de faţă, fiitoriuși trecut și
a locului, unde ne aflăn acum, unde ne vom afla în venitoriu și unde ne am aflat în trecut; unde sântem, de unde
venim: și unde “ne ducem. Unele dintre postpoziţiunele simple
aii pentru fiecare “întrebare câte o formă; deaceea; precum aii
ele toate formele, sai nu le ai, se împart în depline și

nedepline.

|
10%

— 48 —
-

|

4

Depline

sai

1. La întrebarea,

unde

alatt, supt.

2, La întrebarea

în prezent.

lângă.

megett

|

- deasupra încolo.

hegy6&;. preste-(încolo).

spate.

-mOg6tt

lkâzâtt, între, la mijloc.
kărâtt, în jur, naocol de.

după, dinapoi.

melle, lângă.

kOre, în jur.
de nnde,

f5l5!, din partea de d'asupra
de preste.
hegyăl, de preste,
elsl, dinnainte.
mell6!, de lângă.

duce

potmege
lăze
kozibe

al6l, de desupt. -

ne vom

mege
mâge

ele, îunainte,
3. La întrebarea

.

După, dinapoi la

în cătros unde
(în fiitoriu)

ală, subt. în jos.

4

stam

mellet,

foste, (felul), cd'așupra
„Sail felett, pre, preste, despre.
“ hegyett, preste.
elâtt, înnaintea.

_p fl6
Sa falibe

de trei forme.

din 'cotro

(în trecut).

medi
| de din deret, de”
megiil
- dinapoi.
hâtmegdl, dela. spate.
"kăzăl (lâzil), dintre.
kărăl (korăl), din. prejur.

B IL. Nedepline.

a) cu
*

doaă forme.
de

încătro.

fele, înspre, spre, spre partea

unde

(lătnrea) de cătră.
b) de o forma.

de timp:

cotro.-

"felăl, dinspre, despre, din partea

(lăturea), cătră.

de cauză:

din

âltal, prin, cu.
miatt, pentru,
vegett, pentru,
mulva, după.
Gta (olta), de,
utân, în urma,
l&zben, între,

de.
din cauza.
dela.
după.
în.

|
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de mod:
Si

de loc
:

-..
"

|
(direcţiune:)

helyett, în loe de, ca, de.
gyanânt, ca, de, drept (dovadă)...
nelkul, fără, fara de.
szerint, “după (dupre) de

după

(dela)

form, potrivit, cu.
ellen, contra, încontra,
protiva).

spre,
|

asupra,
|

irânt,

despre,

pentru,

con(îu

întru, după, în pri-

vinţa, spre, în cauza..
TI. Aducerea

acestor

postpozitive

în legătură cu substan-

„hol, unde (stă); az asztal alatt (stă) subt masă. .
„hovă, unde (puni); az asztal ală (pun) subt masă..
honnan, de unde (scoţi); az asztal al6l (scot) de sub masă.
„az asztal fălâti, d'asupra de masă, pre masă,
„az âsztal:făle, preste masă, (trece).
„ az usztal dl6I, de preste masă (vine).
haz ned; ui d asupra de casă.
e

. "hăză it

Vasupra

casei (sboară).

e

haz cit |, din asupra casei (vine).
a hăz elătt înnaintea casei (stă).

o

po

wm

5

SD

DD

—

tivele.

hăz

el€, înnainteă

cusei (puni).

“a hăz el6l, dinnaintea casei (iai).

=

2

[m

>

2

hăz mell€, lângă casă (pune).
a hâz mellăl de lângă casă (iai). :
hegy megett, după deal (stă).
hegy megă, după deal (duci).
a hegy megâl, de pupă deal (vine).
hâta megett, după spatele lui (stă).
hâta meg€, după spatele lui (s'au ascuns).

NO

pr

a hâz mellett, lângă casă (stă).

. bâta meg6l, de după spatele Ini (ese).
a fâk kăzâtt, între lemne

(stă).:

fak kâză, între lemne (pune).
N
2

fâk kăziil, dintre lemne (scoate).
La hâz kărătt, pre după casă, sau în jurul casei (stă).
9. a hăz kâr6, pre după casă, în jurul casei (pună), amendoaă
siint puţin întrebuințate, în locul lor se zice
3. a hâz kăriil, în jurul casei, din, prejurul casei, depre după casă.
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2. az 'erdă

.

fele,

)

merge

.

câtră,

?

înspre

pădure.

?

în

partea: de cătră

pădure. .
o
Ia
"8. az erdă fel6l, de cătră, dinspre pădure, din partea despr
e
pădure, (vine.) |
Da
munka âltal prin lucru,
betegseg miatt, pentru morb. din cauza; morbului, (cauza).
telszabadităsa vegett, pentru liberarea lui (scop).
_egy. Ev mulva, după un an. |
tiz 6v 6ta, de zece ani încoaci.
beszede lăzben, vorbind el, subt vorbirea lui. |
testvârem helyett, în locul fratelui meii.
arany gyanânt, de, ca aor (se priveșce).
asztal gyanânt, de, ca masă (se priveșce).

pânz n€lkiil, fără bani
anya nelkiil, fără mamă.

târveny szerint, după lege (se judecă) = conform cu legea.
Jog szerint, dupdrept
ă
(se judecă), = potrivit cu dreptul.
az ellenseg ellen, contra inimicului.
az orszâg ellen, contra. ţării.
a.-fal elle, asupra zidului (eatră, spre zid),
|
a templom irânt, catră, spre biserică, îudreptul bisericei.
ezen dolog irânţ, după acest lucru (te rog).
|
Deşi, precum se -vede, numele îmiaintea acestor postpozițiuni, stau fără alte sufipte, totuși, spre a arâta mai strins
legătura dintre postpoziţiune şi substantiv, acesta mai
poate
“primi încă și sufiptul nak, nek, în care caz și postpozitivul
primeșce sufiptul de a 3-a pers. ja, je. Astfel stan ele în formă
de genetiv, precum.
hegy alatt sari hegynek alatta.
hăz megett sau hiznak megette.
idă elâtt san

idânek

elătte.

|

fegyver €s Ehsâg miatt, sai fegyvernek €s 6hsegnek
mindenek clâtt, sai mindeneknek elătte.
așa

mai

cu samă

la lozepett

precum ;

a t6 kozepette
în mijlocul lacului.
a tânak kozepette
insegnek kâzepette, în mijlocul -mizeriei.
viznek kâzepete, în mijlocul apei.

_aşa e mai bine decât:
t6 kozepett.

'

„

îmsegkăzepett, etc.

miatta.

—

5

—.

Din id6 = timp, sai format: idâtt în loc de idâben. d. e.:
Augustinus idett= idejeben, pre timpul lui Angustin, așa Şi:
idăttem 2 idâmben, pre timpul imeă.

"idetted =— il6dben,
idettte

—

pre timpul tea.

idejăben, pre timpul luă.

III. Când înnaintea numelor sufipţionate cu postpozitive
stă pronumele demonstativ az, ez, dacă şi acesta primeşce sufiptul substantivului, se nașce o asprime (disonanță) d. e.:
azt.a hirt hallottam (am auzit). axr6l a dologrol beszelel: (vorbesc)
errol az esetrâl. *
e szerint a nyilatkozat szerint.
-azoknal: az ifjaknak.
a ezerint a târvenyszerint,
a mellett a dolog mellett,
- Aceasta, se _încunjură:
|
|
a) în locul luă az a; ez e întrebuințăm azon, ezen, dar nu
" totdeuna, căci altădată, mai vortos în limba poporală îusamnă:
ugyanaz, ugyonez = acelaşi acestași.
. b) întrebuințăm az, ez singur fără a-l sofipţiona :
ez esetrol,
nem

e nezetszerint.

ismerem

(cunosc)

IV. Unirea
Afară de
împreună şi cu
sonală între ele

ez embert.

postpozitivelor neatârnate cu sufiptele personali:
ta (olta),: mulva, gyanânt, toate cele lalte se
sufiptele personali, spre a arăta relațiunea perşi cele trei persoane, în următoriul chip:

SRR

a

|

1) allatam, subt mine;
allat-uni, subt noi:
ală-m, subt, mine;

]

|
mea ;

|
noastră ;

mea ;

înnaintea

înnaintea

de subt mine;
de.subt noi;
înnâintea meă, ;
înnaintea noastră ;

ală-nk, subt noi; |

al6l-am,
alol-unk,
2) elâtt-em,
el6tt-ink,
el6m

sai elâm-be
sait ele-bem
ele-nk
elnkve
elibiink

el6l-em, dinnaintea

!

Wasupra

Ă

mea,

mine;

allatta-d,
subt
tine;

alatt-atol, subt voi;
ală-d, subt tine;
ală-tok, subit; voi;
alol-ad, de subţ; tine;
'al6l-atok, de subt voi;
elâtt-ed, înnaintea ta:
elătt-etek, înnaintea voastră ;
elc-d
elâd-be
» înnaintea ta;
ele-bed
ele-tek
elâtăkbe
înnaintea voastră;
elibetel
elSl-ed, dinnaintea ta;
elSl-etel, dinnaintea voustră ;
fălăt
t-ed
)
folătt-etel
| dasupra ta,

|

alatt-a, subt el, ea.
alatt-ok, subt, ei, ele.
ală sau ali-ja, subt el, -ea.
ală-jok, subt ei, ele.
al6l-a, de subt el, ea.
al6l-ok, de subt ei, ele.
eldtt-e, înnaintea lui, ei (sa)
elâtt-ăk, înnaintea lor.
ele sani el€-je |

elcibo

1

înaintea, lui, ei (sa).

el ) ea.

preste ei, ele.

J »oreste

asupra lui,
d'asupra lor,

elebe
|
3
ele-jok
|
clejăkbe
înnaintea lor.
elebăl
|
elăl-e dinnaintea lui, ei.
eldl-ăk, dinnaintea lor.

fălâtt-e

fGlOtt-0 -(iilk)

fole sau făleje
fălibe
folejol,

felettil

( d'asupra voastră ; felette
j
|

_

tine;

f

preste

fălibed

| preste voi;

făletel

fălibetel

telettetek
făled -

Wasnpra noastră ; : feletted
preste

_

f Preste noi;

|

j

ell-iink, dinnaintea noastră;

3) folâtt-em
"făl&tt-iink

felettem
felettiinl
f5lem

folbem

folenlk

fălibink

re

—
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kozăliiuk,

dintre

'noi;
5
kozăletek, dintre voi:
mellettem, lângă mine;
melletted, lângă tine;
melletink;, | âmgă noi;
mellettetel;, lângă voi;
mellem, lângă mine;
melled, lângă tine;
melleul, lângă noi;
mellâtel, lângă voi.
mellălen, de lângă mine;
„_mellSled, de lângă tine;
rellălănl, de lângă noi; .
-. mell6letel, de lânpă voi;
7) mOgOttem, înnapoia mea;
'mâgătted, înnapoia ta;
mogottănl, înapoia noastră ;
mogăttetek înnapoia voastră
inăgern, înnapoia mea;
măâged, înnapoia ta;
mâgenl, înnapoia noastră;
măgătel: învapoia voastră ;
|
8) măgdlem
megâ
led
|
,
„
măgiilem
/ de dinnapoia mea; i megiiled
[ de dinnapoia ta;
megoliink
| de dinnapoia
„meg
âlet
elk
|
de
dinnapoia:
megtiliin k
/
noastră ;
megiiletel .
|
voastră;
9) hegyettem, din sus de mine ;
hegyetted, din sus de tine ;
hegyettiink, din sus de noi;
hegyettetel; din sus de voi ;.
hegyem, din sus de mine ;
_hegy6d, din sus de tina;
hegyânl, din sus de noi;
| „hegyetek, din sus de voi;
hegy5l se întrebuinţară,
foart
e
ra
T.
10) altalam, prin. mine;
altal
ad, prin tine;
altalunk prin noi;
âltalatol, prin voi;
11)
„ellened, în contra ta;
ellenetel, în contra, voastră ;

ellenem, în contra mea;
ellenin, în contra noastră ;

LOzOl6k,

dintre

mogăttiink,

ei, ele.

înnapoia

lor.

mellette lângă el, ea.
_mellettok, lângă ci, ele.
"mell6 sau melleje, lângă el, ea.
mellejăk, lângă ei, ele.
mellsle, de lângă el, ea.
mellălăk, de lângă ei, ele.
mogătte, înnapoia lui, ei.

.

din

|

sus

Ţ

de

el, ea.

de dinnapoia lor.

mâge sau mâgeje, înnapoia lui, ei.
mOgejăk, înnapoia lor,
megdle
| de ai
lu
_
megiile
f
de dinnapoia lui, ei.

megâlăk

megiilolk

hegyette,

begyettăk, din sus de ei, ele:
„hegy€ sai hegyâje, din sus de el, ea.
hegyâjăk, din sus de ci, ele.

altala, prin el, ea.
:
altalol, prin ei ele.
elleue, în contra, lui, ei.
ellen5k, în contra lor.
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In locul lui n€lkiil cu sufipte personali, se rnai poate
zice:
“nâlam nelkil, fără mine.
nâlad nelkil, fără tine,
„năla nelkul, fără el, ea.
„nălunk, nelkăl, fără noi.
nălatok nelkul, fără voi.
nălok nelkil, fără ei, ele.
La toate postpozitivele astfel sufipționate, pentru mai mare
“întărire se pot pune înnaintea lor și pronumele persona
li, așa:
En mellettem.
te melleted.
5 mellette,
ti mellettetek.

Precum

|

mi mellettink.
d mellettok.

se vede'a 3-a pers. dela cele cu 6 mai poate fi şi -

cu ja, je, care

se întrebuințază,

dacă

substantivul

are apriat

sufiptul uak, nek, oră că acela se pricepe de sine; ear
când nak
„mek__nu e'pus apriat, nică nu se înțelege, ja, je nu
se poate
întrebuința d. e.:
i
Jesus ele,
| înnaintea lui Isus (a venit); szemeink elg,

Jesusnak elâje (

îunaintea ochilor nostri: |

L caele în 6 deaceea se pune ba, be, fiindcă 6 e prea
slab
pentru.de a arăta relaţiunea personală.
|
.
Spre completarea astora mai observâm, că alăturarea
sufiptelor la postpozitive, nu se face totdeuna ca la substan
tive,
d. e.: kert-ein-be nai întâi sufiptul personal, apoi sufiptul
impreonabil be; elâmbe şi elebem; în elebem întei postpozitivul,
apoi -

sufiptul personal.

|

|

-

|

$. 09.
_
Postpoziţiuni compuse sau atârnătoare. Postpoziţinnă compuse sai atârnătoare sânt acelea,
cari se
compun din doaă simple, dintre cari cea dintei
e totdeuua

împreonabilă.
Aceste

sânt.

|

|

-kozel,

)

aproape

de

.

-nezve

—_— —

-alul, subt, jos.
-felil, preste, d'asupra, sus.
-altal
,
-keresztiil, prin (mijloc).
-at
prin, preste.
-beliil, înluntru, între:
-kivil, din afară, afară de.
-innen, din coaci.
-tul, din colo,
„.cegyiitt, la olaltă, cu tot cn,
-kepest, conform, potrivit, după -fogva
aceea, în proporție amăsurat. -fogvâst
de aceea.
cu

]

privire

la,

?
-tăvol
„ “NEzv6at
tiv, față de.
-messze
departe de,
-folytân, în urmarea, după.
Dintre aceste se compun cu:

relu-
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al6l, alul, din jos de.
feliil, fălul, din sus de.
âltal, (âlal), ât, prin, preste..

]

keresztiil, -prin.

N

-n (on, en, 6n)

belit, belă], înluntrul, din luntru' de.
kivăl, afară de.
_îmuen, din coacă de.
| tul, din colo ele.
-t ât, pre, întru, în decurs de.
“
== esztendât ât, în decursul unui an; preste an.
kepest, față de, conform, amăsurat.

-hoz, hez, hoz
hozzăm
hozzâd
hozză

|

) băzel, aproape de.
lkepest, faţă cu mine, tine, el.
kozel, aproape de mine, de tine, ete.

fogva, fe aceea, pentru aceea, pre baza,
pre temeiul.
fogvâst, după, drept, ce.
erejenel fogva, în' putereasa.
fogva, de atunci, de aceea.
„td 15]
tâvol, departe de.
messze, departe de.
tâlem
,
toled
|
tâval
departe de mine, de tine, de el.
_tăle
messze
|
|

“o

„=nâl -n€l

a

„ra,

nezve,
nezvest,

-re

a
CU Privire la, faţă, de.

râm, rad, ră nezve, cu privire la mine, etc.
„val -vel egyiitt, cu, la olaltă, cu tot cu.
velem

:

veled
vele

|

|

cu mine

egyiitt.

cu tine
_enel

Improprii

)

-nak -nel daczâra —
sau fără sufipt.

sânt:

|

|

la olaltă.

|

nem: tekintve -t sau -ra -re, deşi, în
ciuda, în disprețul, butul, ne luând

- în samnă, în socotință; abstragând dela.
-nalk
-nak
-nak
-nal

-nek
-nek
-nek
-nek

folytân, în urmarea, conform, după.
.:
kedveert, pentru aceea (pentru placul aceva).
tekintetebăl, din privinţa aceleia.
kovetkezteben, în urmarea. -

—

158

—

-szâmra, cu (d. e.: fantul).
i „-tâjba, cătră tinopa)
-modra, ca, în forma (globului). |. -hosszant:

-hoszanta . dealungul.

„)

. -

-modon, în chibul.

-nak -nek szâmăra, pentru, pre sama:
-nak -nek irânyâban, în: dreptul lui, drept cu ceva.
-val -vel atellenben
-âltal ellen
:
faţă cu, în fața, înță de.
-val -vel szemben
LU în faţă cu.
|

-nalk -nek. irânyâban|:

a

-val -vel szemkâzt,
. în ochicu, fățiș.
-nak -nek ătellenăben, față cu, preste drum
-nak nek okăert, din cauză, pentru aceea.
Din toate

aceste

numai

kiviil

se

- personali așa:
kivilem,

afară de

mine.

-

kivălânk,

kiviiled, afară de tine. .
însă

în

cele mai

poate uni cu snfipte
afară de noi.

liviiletel," afară de voi.

_“kivile, afară de el, ea.
care

de; vizavi. -

„. .

kiviile, afară de ei, ele.

de multe

ori se circumscrie

cu rajtam ușa:
alul, pre din jos de mine.
belil, prin luntrul mei, prin mine ete.
feliil, pre din sus de mine ete. :
Jeresztiil, prin mine etc.

raitam.
rajtad
rajta
rajtunlk

rajtatok
rajtok

ca celelalte

ât, preste

|

mine

ete.

.

|

kiviil, afară de mine ete.
innen, dincoaci de mine ete.
tul, dincolo

de mine

etc..

Exemple:.
a hegyen all, din jos de munte.
|
a Jegen feliil, din sus de ghiată; preste ghiaţă sus.

ezerforinton feliil, preste o mie de florinţi. - |

az erdân jeresztiil prin pădure (străbat cu greatate prin mijlocul
pădurei.
a hegyen keresztiil, prin munte (străbat cu greotate prin mijlocul
muntelui).
a hidon ât, preste punte (trec preste punte fară jgreotate— din-

colo de punte).

a văros kâfalain

beliil,în lăuntrul cetăţii = în mijlocul

az, orszâgon hiviil, în afară de ţară.
az ajton kiviil, pre ușă afară;

a

etății, |

E

E
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e de însemnat că kiviil se poate compune șși fără sufiptul, n așa:
hâz. kivil— hăâzon kivil.

k&usâghkiviil— ketwegei kiviil, fără îndoeală.
rend kivăl— renden kiviil, afară de rând, preste fire.
|
încă și kiviil a hâzon, afară din casă.
împreconform
după înprejurără;
a koriilmenyelhez epest
jurărilor.
hozzâdkepest koldus vagyok, faţă cu tine siint cerșitoriu.
a vâros lapujâhoz kâzel van, e. aproape de poarta cetăţii.
barâtomtâl tâval vagyol, sânt departe de amicul mei.
hivatalomnâl fogva, în puterea oficiului mei.
a târvenynel fogva, în puterea legii.
'annâl fogva, de aceea.
hajâuâl fogva, de păr (Lai prins de păr).
|
|
lkezenel fogva, de mână (Pai luat de mână)
tegnaptol, fogva, de ieri.
5
elejetăl fogva, dela început.
tetâtiil fogva tulpig, din creştet păn în talpe.
a I6lekre nszve, cu privire la suflet.
arra nezve, cu privire la aceea.

gyermelkeivel egyitt, cu copiii la olaltă.
csalâdjăval egyiitt, cu familia la olaltă.
fontszâmra, cu fontul.
o
“vârmodra, în formă de cetate.
vărmodon, ca o cetate.
deltâjban cătră ameazi.
a vârnak

szâmâăra,

pentru

cetate, pre sama

cetaţii.

„a vârnak irânyâban, în dreptul sati drept cu cetatea,
a vărral ătellenben
în fața, cetăţii.
a vârnalk atelleneben
peldânalk okăert, de exemplu:
barătsâgokăert, din cauza amiciţii, pentru amiceaţă.
baritsâgkedveert, pentrn amiceață, din amniciţie.
kiviil, înnen şi tul, se pot pune și naintea substantivului. d. e.:
Dunnân innen saii innen a Dunnân, Dunnân til saă tul
a Dunnân; câte odată aceste sânt cu totul adverbe și atunci
nu se contruâ de fel cu sufipte împreonabile. d. e.: tul van,
e dincolo.
innen van e dincoacă.
eliil szokâs jârni (a umbla), nem tutol, nainte e datina a umbla,
nu napoi (iaderei).
-
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Postpoziţiunele: alil, elil, fâlil; innen,
tul, kivăl și olta se
pot înpreona și cn alte postpozitive împre
onabile așa:
elilrâl, depre dinainte.
„ alulrâl, depre din Jos.
felilrăl, depre din sus.
- innentăl, depre din coacă.
kivilrăl, depre din afară.
tulrel, depre: dincolo.
az oltâtol fogva, deatunci.
innentăl fogva, dinpartea d'acă.
tilon tul, dincolo departe.
tilfelol, din partea de dincolo.
Aceste

sânt

mai

mult

adverbii.

Secţiunea

II-a.

Sufipțiunea verbului.

"$. 70.
Verbulu

în genere.

După cum verbul arată. lucrare, suferire sau stare,
deschilinim trei genuri saii felură de verbe:
a
“I. Verbe active transitive, arată o lucrare, ce
trece dela o
ființă sau lucru (subiect) la altă ființă sai lucru
(obiect.)

II. Verbe pasive,
sai din lăuntru.
III. Verbe

nentre

cari arată
a
(medii,

suferire

cauzată

intransative)

din

cari arată o

afară,
stare

între lucrare și suferire.
|
!
Verbele arată mai departe persoana, carea lucră
sai sufere;
apoi câte persoane lucră, una sati mai multe,
adecă numerul
lor; după aceea arată când se întemplă lucrar
ea, şi când se
petrece suferirea, adecă timpul de acu m, de
mai nainte, și

„de

apoi;

și

în urmă

arată

cum

se întâmplă,

sai se

petrece,

ori cum are să fie lucrarea și suferirea, adecă
modul.
Toate aceste felurite lucrări, suteriri, stări
și relaţiuni sea
însamnă la verb, ca și la nume, prin sufipte
, acăror alăturare

la verbe

se numeșce:

sufipțiunea

verbelor

(ige ragozăs conju-

gație); sufiptele însuși se: numese sufipte verbali
, cari se împart
în sufipte,
i
|
e
1. de persoană și numer, arătând persona,
care lucră, și
numerul ei,
!
2. de mod, arătând nodul lucrărei,
3. de timp, cari arată timpul lucrărei.
.

|

—
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STI.
Sufipţiunea în genere.
Fundamentul sufipţiunei este împărțirea vorbelor în groase
şi subțiri, după carea vorbele groase primesc suflpte groase,
cele subţiri, sufipte subțiri.
Toate cele zica în Ş. 15 despre substantive, au valoareși pentru

verbe.

:

Sufipţiunea, cu privire la sufiptele personali, cari aicea
sânt de doaă feluri, încă are doa& forme.
Supfitele verbali personali -siint de doa& feluri, după cum
Imerarea priveşce sai atinge un lucru hotărit, mai deaproape
cunoscut, şciuţ, apriat, anumit, arătat și deschilinit în
adins: sai un lucru neanumit și necunoscut mai aproape,
d. e.: văd om, sai un om. Acest om poate fi oră-și care din
locul, unde sânt saii din altul, fără să-l cunosc mai aproape;
şi: văd omul ăla, carele e sai cunoscut de mai nainte și carele
nu poate fi altul de cât cel şcint, sai nu-mă-e ini aproape
cunoscut, ci din oure careva cauză voiesc a-l deschilini, arătându-l și anumindu-l apriat, făr a mai lăsa îndoială că pre el și
un pre altul'am de gând să-l arăt. Sufipţinnea deci cu privire
la aceste doaă feluri de sufipte personali, prin cară sarată un
Incrn (obiect) anumit sai neanuinit, încă are doaă forme, și

adecă:
1. Forma anumită (hotărită).
2. Forma neanumită (nehotărită).
I. Sufiptele personali pentru forma neanumită
nea verbelor active sânt.
Singular.

.

3. pers. forma principală (tul-

3. -nak -nek,

IO

1. -nk.
2. -tok -tek.
-

sufipţiu-

Plural.

1. pers. -k.
. pers. -sz sai -l.
'pina) și la unele -n.

la

-

pentru forma anumită:
Singular.

|

Nemoian

Gramatica

mag.

D=

1. a) -m, b) -lak -lek.
2. d.
3. «ja -i (je).
rom.

Plural.

-uk -iik, -6k -0k.

-(â) -tok, -(6) -tek.
“AK «jâk, -6k -j6k -ik,
“11

—
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o

Din aceste se vede că:

a) pers. l-a, în forma neanumită are
sufiptul k, în cea
anumită m, şi lak, lek, când pers, 2-a e
obiectul,
b) persoana 2-a în forma neanumită are
sz și |; în forma
anumită
d.
c) sufiptul

tulpina

verbului,

persoanei

care

a 3-a

în

,
forma

neanumită

e însuși

se află, dacă lipsim verbul de toate su-

fiptele ce s'au alăturat şi ce remâne,
aceea e tulpina, carea numai în unele verbe'e un -n ce se schi
mbă, sau pere.
Forma anumită are pentru persoana
3-a ja la cele groase ;
la cele. subțiri ar fi să fie je, samă
nul lui ja; însă acesta sai
prefăcut acum în i şi namai în modul
subjunetivului aă remas je.
Acest ja, je (i) înfățişază obiectul anum
it.
d) Sufiptul pentrn persoana 1-a
din plural, forma neanu“mită e

-nk (mink);

din

care -n arătă pers. I-a și k e sufiptul

pluralului. In forma anumită persoana

și în unele moduri şi timpuri -6k -6k.

l-a are sufiptul

-uk, -iik

e) Sufiptul pentru persoana 2-a din
plural în forma neanumită e: tok, tek, tăk (til), arătând
pers, 2-a (te) și k pluralul ei. In forma anumită li se nai
prepune sufiptul obiectului
ja, je

sati i, cară 'se Innpegce în jă, je.

„_£) Sufptul de a 3-a pers. în plural,
pentru forma neanumită e: nak, nek, din cari: n însamuă
pers. B-a,. din singular
și k

sufiptul pluralului, ca Și în l-a și 2-a,
In timpul trecut n:
se perde din nak, nek și remâne acum
numai ak, ek. Pentru
forma anumită

sufiptul e dk, 6k, cara aorea stă cu
j, altă
fără el; pentru verbele subțiri mai este
și -ik,
Vără

Prin alăturarea sufiptelor se nasc la tulpi
nă multe

de

sunete,

(se contrag),

dată,

schim-

cară sati se prefac întraltele, sai se
contopese

ori că, în fine, se perd

ci și silabe și în cele mai

cu totul

nu' numai

sunete,

de multe ori sufiptele se unesc cu

verbul prin mijlocirea a uneia din
vocalile ajutoriali: a, o, e, 5
(vocale saii litere unitoare, legătoare,
înpreonătoare sari mijlocitoare), saii altă literă.
IL. Sufiptele verbali cele de băn aci
salătură îusă numai
la verbele, acăror tulpină în a B-a
pers. forma neanumită e
fără ik, care sufipt face o diferință la
sufipţiunea verbelor,
In limba magiară adecă, nu atât
după înțeles, cât după
forma esternă, se îndreaptă “verbele întru
snfipținnea lor; deaceea

—
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ele se și împart, după forma diu afară în doaă clase-mari: în
verbe fără -ik (ncikali) și în verbe cu ik (ikali).
Sufipţiunea verbelor ikali este următoarea :
"pers. B-a e totdeuua -ik
da

e

-l.

l-a e
-m, ca
la forma anumită la verbele fâră îk. Sufiptele pluralului stint
pentru toate trele persoane cele din forma neanuimită la verbele
fără ik.
După această formă se snfig toate verbele pasive și cele
neutre de înţeles pasiv şi de iuţeles întrausitiv reflexiv;
ear după cea diutei formă se sufig toate verbele active și
cele neutre de înţeles activ întrausitiv cu ovareşi care
care cuprins, ce arată un lucru sati însușire siimţibilă.
“Este îusă cu anevoie a cuprinde chiar şi lămurit toate
verbele subt o înpărţire exactă; căci ele sint foarte varie după
înţeles și după modul de formare; de unde apoi stint şi abateri
şi unele, dacă arată obiect anumit, se sufig după forma anumită
a verbelor fără ik; ear, dacă nu, dupa forma celor. cn îk, așudar
înt”'o formă duplă, când „cu it, âud fără ik; altele varăşi se
pot sufige. și într un, chip și întaltul. Iu fine mai Sânt şi de
alea, cari, deşi sânt ikali, nn se sufig după forma celor cu îk,
ci în unele. forme primesc snfipte ca cele fără ik; şi întors stiut
altele neikali, cari totuşi în unele tormne primesc sufipte ikali,
mai ales în 2-a „persoană, acomodându-se uzului şi bunci sonanț,
pentru

evitarea

asprimnci,

ce

altmintrelea

lesne. sar

putea

naşure,

III. Sâut unele verbe, cari, ca și în. limba română, nu se
întrebuinţază vorbind despre persoane: sati lucrută insufletite, « i
despre Incruri neînsufleţite şi nu se unesc decât în a B-a per" soană;

de

aceca

se şi nmnesc

împerson ale;

1 şi 2 pers. nu se zice.
IV. Când lucrarea verbelor active
și se mărgineşee lu persoană adoaa ca
persoana l-a din singular și plural, în
lek, carele prin urmare cuprinde în sine
uua ca lucrătoare sau subiect, alta
lucrarea ca obiect.
|
a

fiindcă

se reduce, adecă trece
obiect, sufiptul pentru
forma anumită, e: lak,.
și: arată doaă persoane,
ca la ceea ce trece

$. 72.
Timpurile, (az ige idâi).
Fiecare

lucrare,

suferire

5
|

și stare se petrece intrun
,

|

«expre

,

timp 11%

=
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anumit. 'Timpul acesta &l împarțim în
trei părţi, momente sat
puncte principali.
“
_L. Momentul de faţă, cari arată că. lucrarea
se întemplă acum în față noastră. Acesta se numeşce timpul
de față d. e.: fac.
2. Momentul trecut, care. arată că lucrarea
sati petrecut de mult înnainte de acum, și se numeșce
timpul trecut. d. e.:
făcui — am făcut,
o
3. Momentul fiitoriu, caro arată că lucrarea
nu se petrece
nică acum, nici nu sat petrecut mai nainte,
ci aceea se va petrece mai incolo, mai apoi și mai târziă.
Acesta se numeşce
timpul fiitoriu. Deci A.) Timpul de faţă
sau prezintele arată
o lucrare, ce acum se începe și tot încă
mai ţine, adecă nuncă
Sau sfârșit. A.) Timpul trecut arată cumcă
lucrarea sai împlinit,

adecă

sau

şi-ai ajuns capetul,

genuri,

e gata şi aro mai multe forme

auume.

|

|

a) O lucrare sau petrecut în trecut.
deodată cu altă lucrare
și ambele sânt trecute sat împlinite față
de acum, de prezent.
Acesta se numeșce prezent trecut
(mult jelen) sau trecut:
durativ, continuativ, căci Incrarea,
deși împlinatăîn trecut, față de altă lucrare tot atunci împli
nită, tot încă mai ţine
și se “formează din prezintela verbului
cu vala al verbului ajutătoriu, care remâne neschimbat în toate
personale.
„b) O lucrare poate să se fie înplinit
sau petrecut acum
nu de mult, dar neaternat de altă lucra
re. Acesta, e timpul tre"nt, care, fiindcă se întrebuințază la
enararea faptelor şi a,
evenemen
telor

petrecute

se. numeșce

timpul

trecut

istoric

(târtâneti mult) și fiindcă abia au trecut:
imperfect, trecut nedeplinit, abia trecut (alig mult.) Acest împerfect
se întrebuinţază
acum în locul prezentului trecut și
sufiptul lui e: a, e, care
sufer

e

tracta

nișce

schimbări

despre

imperfect,

ce se vor arăta la locul sau; unda vom
|

i

e) Dacă lucrare e în adever trecută și
voim să o arâtăm
fără privire la timpul în care sat petrecut
altă Incrare și oarecum ca neatârnătoare de altă lucrare și
de timpul aceluia, întrebuințăm timpul trecut definit sau absol
ut (fiiggetlenmult,) al
cărui sufipt e, î. Acest timp e cel mai
îutrebuințat; cele doaă
arara
ori.

|

d) Lucrarea sto petrecut
altei lucrări, întrun timp foarte
mai de curuud trecut, Timpul,
meșce timpul de mult drecut,

și îuplinit cu mult innaintea
îudepărtat faţă de cel de acum
cu care arătăm aceasta, se nu(maimult ca pertect) (rcgmult).

,

—
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EI se formează din trecutul absolut cu vala sau volt, care remâne
nestrămutat în toate persoanele și amendoi numeri. Acest trecut se mai poate esprima și cu imperfectul compus cu vala sai
volt, spre a arăta petrecerea uncă lucrări mai îndepărtate înnaintea altei lucrări mai deaproape, adecă: petrecerea aceleia
întrun timp foarte depărtat faţă de cel mai deaproape trecut şi se uumeșce: maimultea, pertectul istoric sai timpul cel
dintăi de mult trecut (tărteneti regmult; elsd regmult). EL se
întrebuințăză foarte rar, în literatură mai ales în locul trecutului
|
din optativ.

e) Fiitoriul arată că lucrarea se va petrece mai apoi, mai
incolo sai mai târziu şi nn acum deloc, îndată. EL se formează.
din înfinitinul verbului principal cu verbul ajutătoriu fogok etc.
“și se numeşce futur compus (osszetett jâv6).
a. Mai

este

și futurul simplu (egyszerii jâv6), care

se es-

primă prin timpulde faţă, dacă din înțelesul vorbirei se - poate

pricepe că lucrarea are să se petreacă nu acum deloc, ci mai
încolo- întrun târziu, ca și româneșce d. e.: fă-mi, (ceva); si
fac (aceea 'ce am zis), adecă: nu acum minton, ci mâne, o mai
incolo, altă dată; dacă mai traiesc, vei vedea ce fac; serie și
tu părinţilor carte; scriu mâne, să scii; dă-mi detoria; ti-o dai

o

mâne.

b. Când e vorba despre doa& lucrări, cari amendoaă se
vor întâmpla în venitoriu, una din ele. trebme să se petreacă
mai nainte de a se petrece cea alaltă. Timpul cu care arătăm
petrecerea celei dintâi înaintea celei de adoaa se numeşce fiitoriu trecut (inult jăv6),d. e.: după ce soarele va fi vesărit, voiu
pleca. Aici și una și alta lucrare, adecă atât resârirea soarelui,
cât şi plecarea se vor îutemypla

în viitoriu; însă mai

nainte

tre-

bnie saştept pănă ce soarele va resări, apui me voiu apuca de
plecat. Se formează din infinitivul verbului principal cu fogtam.
"ete. (după unii gramatică) şi se numeşee fiitoriu trecut comptis,

intru

deschilinire

de cel simplu,

tulpina verbului sadauge

carele se formează

sufiptul -and -end cu

personali. Acesta e fiitoriul trecut simplu

sufiptele

dacă

la

perso- :

(după alţi gramatică)

. fiindcă în cele” mai de.
sau mai biue fiitoriul subjunctivului,
o condiţiune, dubiearăta
a
multe ori se întrebuințază pentru
ă
tate ete. In timpul mai nou, unii gramatic iutrebuinţază pentru
mai adăogeud cătră
acest timp.'o formă cu totul deschiliuită,:
-and -end sufiptele pertectului absolut despre co mui la vale.

Despre moduri, și sufiptele lor.
I. Modul

arată cum

se întemplă lucrarea. Aceștia sânt:
îndicativ, cure arată că Incrarea se întemplă

1.. Modul
a bună samă.
2. Modul subjunctivulu 1, care arată că lucrare
a e
numai posibilă, numai voită şi îndoielnică.
3. Modul împarativului, arată că lucrarea trebuie
să se
“întemple. și nu:e lăsată în voia noastră, ci aternă,
așa zicând
dela voinţa altuia, 'carea nesmintit trebuie să
se înplinească.
3. Modul optativului, "care. arată lucrârea
numai ca
dorită, san ca supusă nescari conditinvi dela cari
atârnă înplinirea ei; deaceea lucrărea nică nu se poate întâmp
lă. Acest
mod se întrebuiujară și pantru exprimarea unei porunc
i în formă
mai moale.
|
IL. Ce primeşce sufiptul îndicativului, acela nare
sufipt
deschilinit, ci Sarată prin al timpurilor şi persoan
elor.
Sufiptul subjunctivului e |, prin acarui alăturare se
nase
la verb mai multe modificări în tulpină și are uumai
prezintele
şi trecutul, ce se formează - din trecutul absolut în
înpreonare
cu legyen. Subjunetivul mai uro o formă care stă din
înfivitâvul
verbului predicativ şi diu subjunctivul verbului
ajutatoriu fogjak,
d. e.: lâtni fogjuk = să văd, ca să văl, voiu să văd,
exprimând mai mult futurul lucrărei.
o
Sufiptul imperativului încă e j şi are numai a 2 şi
B-a
persoană, singular și plural:
Modul optativului are sufiptul na, ne, ce sadauge la
tulpina verbului, după ca- re
urmează sufiptele personăli, așa că
vocalele amândurora se contopese, prin care contop
ire se nasc
nișce modificațiuni de vocale. EI are doaă timpui, prezint
ele. şi
pertectul format din trecutul absolnt al îndicativului cu
adausul
volna,: care nu se schimbă în nică o persoană. Amândoaă
timpuri ale optativului se mai pot esprima, însă numai
cam îudeparte, pri verbul ajutătoriu și adecă prezintele cu fognâk
și în-

„fnitivul, prefectul cu

fogtam volna și îufinitivul verbului predi-

cativ, d. e.: lâtni foguek = aşi vedea și lâtni fogtam
volna,
aşi fi văzut, cari forme sânt; rar întrebuințate și arată
mai mult
fiitoriul Iucrărei.
-
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III. Verbul mai are și în limba magiară nnele forme de
„moduri aşa:
'2) Infinitivul, care arată lucrarea, suferirea şi starea în
mod general, Fără privire la, timp şi persoâne, al carnă sufipt
este ni, care: uneori se lipeşce la tulpina verbului prin vocală
ajutorială (a-e) așa: ani, eni. E de: însemnat că înfinitivul poate
primi sufipte personali.
b) Participiul, care arată lucrarea ca însușire în formă de
adiectiv, şi are de sufipt 6, 6, t şi va, ve.
c) Gerundiul, arată lucrarea în formă de adverb, avend
de sufipt pre: vân, ven.

Conjucarea

verbelor

active

şi neutro-active

sai

verbelor fără ik (neikali).

Ş. 74.
Modul

indicativ.

|. Prezintele.

Sufiptele prezintelui indicativ

sfint pentru:

- Verbe
groase.

Singular.
Forma

neanumită.
-ok,

pers.
pers.
- pers.

|
anumită,

a) -om, b) -lak, alak,

-sz Sail asz,

„ -tulpina,

N

Plural.
pers,
pers.
pers,

„-unk,
„-tok -otok,
-nak -anak,

-juk,
-jatok,
-jăle.
subţiri.
Singular.

=

pers.
pers.
pers.

„ek,

NOD

neanumită.
-ăk,

„ -Ssz sai

-tulpina

anumită,

a) -em -0m, b) -lek -elek.
esz,

-

"ed
-i,

-6d.

a
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Plural.

pers. 1, <iink,

Ma

-jik,

pers. 2. -tek -etek,
pers. 8. -nek -enek,

-itek,
-ik,

”

Model de alăturarea sufiptelor fie, pentru verbele
vâr = = așteaptă și pentru cele subţiri ver— bate.!

groase:

Forma

Singular.
neanumită.
Ira

7

"pers. 1. vâr -ok (valamijit) aştept (eava).
pers. 2. vâr -sz,
aşteptă,
pers. 3. văr,
”
așteaptă.

>

pers. Î. vâr -unk, așteptăm.

î
i
;

Plural.

|

pers. 2. vâr -tok,

i

pers. 3, vâr -nak, așteaptă.

așteptați.

|

Singular.

N

||

anumită.

-

,

,

PPP

Aeroterme

“a) vâr -lak (teged sai titeket -benneteket),

14

tine, eu vă aştept pre voi.

(vb) vâr -om

2.
3.

(4), &l aştept pre el.

vâr -od, &l aștepti pre el.
vâr -ja, &l așteaptă.
Plural.

!

pers,'L. vâr -juk, &l așteptăm.

| pers. 2. văr -jâtok, &l așteptați.
L pers. 3.: vâr -jâk, 8 așteaptă (ei). .
Singular
neanumită.
pers.

]. ver -ek

Tanara:

(valamint),

bat (ceva).

pers. 2. ver -sz, baţi.
pers. 3. ver, bate.
,

pars. 1. ver -iink, batem.
pers. 2.'ver -tek, bateţi.
pers. 3. ver -nek, bat.

Plural.

|
_

ei te aştept pre

.

|

|
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Singular.
anumită.

_

[a) ver -lek (teged -titeket), te bat pre tine, ve but pre vol.
L) ver -em (4), &l bat pre e:
:
pers. 2.
ver-ed, &l baţi.
TI
i
pers.

pers..3.

-ver-i, &l bate.
|

Se

au

„Plural.

peţs. Î. ver -jâk, 3l batem...

pers. 2. ver -itek, &l bateţi.
pers. 3. ver -ik, &l bate.

|

Aa

..

ai

Ce. priveșce verbele ri
neutro- active >, 6le arată sat o
stare,- sah o lucvare fără obiect, adecâ nu trece dela un lucru
“la altul; deaceea nu primesc alte „sufipte decât cele din forma
neanumită

la verbele

1. âllok, staii.. .
2. allsz, stai.
-.

— 3. âll, stă.

:,.

l. âllunk, stăm.

active,

stati.

.

. fordulok, mă intorc:
. fordulsz, te întorci.

y

ilel:,-şed.”
tlez, șeză.

— fordul, se. întoarce.

Ea

—iil, șede.

. forduluni, ne întoarcem.

2. alltok, staţi. - :
3, Anak,

d. e.

iiliin, ședem.

fordultok, ve întoarceti.. ! îiltek, sedeți.
| fordulnak; se întore

- iilnek, 'şed. :

IL. Invăţătură formală despre prezent.
1. Persoana l-a din singular are trei feluri de sufipte:. an
sufipt pentru forma neanumită și doaă pentru cea anumită;
dintre cari -m e când lucrarea trec6 la un obiect de a 3-a

persoană

și -lak

-lek, când

acela

pre. tine, titeket sai benneteket

pre

e de a 2-a persoană: “tăged
voi,

care decă

reprezintă în

sine o persoană lucrătoare. și altă, la care trece lucrarea.
2. Toate sufiptele alătură la forma principală sati talpina
verbului, care se află dacă desfacem tot.ce sau aduus şi ceea
„ce remâne. nestrămutat, este tulpina şi tot odată persoana 3-a

din forma neanumită,
celor alalte țersoane.

care

este fundamentul pentru formarea
|
o
”

3, Sufiptul de a 2-a persoană în singular din

forma

nea-

numită e -sz, care, dacă verbul se terinină în s, sz și z, pentru
înlesnirea, rostirei mai bune și mai frumoase primeşce înnainte-i
o vocală ajutorială corespunzătoare (a, e), priu a cărei mijlocire
se uneşce cu forma principală a verbului așa: âll-asz, is -asz;
altmintrelea “numai atunci primeşee aceea vocală, dacă, are la
capet doaă consoane sati: it, dt, d.e.

—
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ert-esz, pricepi.
.
„kăld-esz, trămiţi.
sz&pit-esz, înfrumseţezi.
“ront-asz, strici.
hiit-esz, receșci.
a
Așisderea snfiptul de a 2-a și 3-a pers. în plural -tok -tek,

„-nak

-nek,

se leagă de tulpină

terminăţiunea
nek

de

cu a, e, prin

mai sus
urmare

cu

vocală,

legătoare

și udecă: -tok -tek
cu o vocală:
de

dacă at

cu 0, e și nal;,

care se află în sufipt,

așa : ront-otok, stricaţ.
-vont-anak, strică,
szepit-etek, înfrumseţaţi.
szepit-enek, înfrumsețază.
Unels verbe teiminate în s, sz, z, iau pentru încunjurarea:
rostirei prea aspre în a 2 pers. -0l -el în locul luă -asz -esz d. e.::
olvas-ol, citașci — olvas-asz.
nez-el, cauţi -=— nez-esz.
|

hoz-ol, aduci

”

hoz-asz.

lesz-el, vei fi'

lesz-esz.

4. E de însemnat că | din forma anumită se preface la verbele ce: se termină în sz, s, z în una din aceste litere, precum din:
RE
„. âs-ja, se face,
âs-sa, o sapă (gradina):
ăs-juk, se face,
„-ăs-snk, o săpăm.
as-jatok, se face,
âs-sâtok, o săpaţi.

âs-jăk, se face.
âs-sâk, o sapă.
„keres-jiik, se. face,
_ keres-siik, 5l căutăm.
„ nez-jiik, se. face,
nez-ziil,.$ privim. “5. Varbelecu
saă il în silaba finală fac persoanale cu 5
în loc de e, d.e.
Fu
gr
ă

Îl.
2,
8.
l.
2.
3.

tăr-6k, frâng.
tor-sz, frângi.
tor, frânge.
tor-iink, frângem,
târ-tăk; frângeți.
tăr-nel, frâng.

|

târ-âm, frâng (bâtul).
tăr-6d, frângi.
tor-i, frânge.
târ-jik, frângem.
tăr-itel, frângeți.
tări, frâng.

_

$. 75.
"A. Imperfectul (aligmult, vegzetlen mult sau târtâneti mult,
Sufiptele sânt urinătoarele: pentru verbe
groase.
„subtiri,
Forma
nenumită;
anumită.
nenumită.
anumită,
_
|
Singular.
|
ă pers. 1. -6k. „a) -ăm b) âlak.
pers. 1. -6k. a) -em b) -elel.
pers, 2. -âl.
-ad.
pers. 2. -€l,
-ed

„pers.3. -a.

-ă,

pers. 3. -e.

-€.

—
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Plural.
-0k.

-6nk.
-6tel.

„pers. 2. -âtok. -ătol.
- pers. 8. -ănak,

dk,

-Ok.
-6tek.

"-enek,
Model

de alăturare.

Forina

Singular.

-ek.
PE

"pers, 1. -ânk.

neanuimnită.

|

Plural.

1. văr-€k (valamit), aşteptam

văr-ânk, aşteptam

(noi).

(ceva).

2. văr-âl, așteptaui.
„8.

vâr-âtok, așteptată, (voi). <văr-ânak, „aşteptai, (ei).

Văr-a, aştepta.

a.

_Forma
—

ST

anumită,
arma

ae

i

Singular.

Plural.

a) |văr-âlak, te-ve așteptam.
- b)) vâr-âm

n

a me

e

ae

Forma

vâr-âtok, 51 așteptati. +
vâr-âk, &l așteptat.

aa

neanumită.

——

văr-6k, 5l aşteptam.

(6t), &l aşteptam.

2. văr-âd, &l aşteptai.
3. vâr-ă, €l aștepta.
-.:

Forma

e Sarea
ere ara

anumită.

e

Singular.,:

1. ver-6k (valamit), băteam,
(ceva.)
„N
2. ver-6l, băteai.
|
3. ver-e, bătea.
A
ă

ja) ver-6lek, te-ve băteam.
3 b) ver-Em (6t), &l băteam.
2. ver-6d,&l băteai,
3. ver-6, &l bătea. "

A

Plural.
1. ver-6nk, băteam.
2. ver-6tek, băteaţi. a
3. ver-6nek,

băteati.

| Plural.

5

„1. ver-ik, El băteam.
| 2. ver-6tek, 51 băteaţi.
3. ver-6k,

8

băteani.

Acest imperfect se mai numeşce_istorie, fiindcă : se întrebuinţază la istorisirea taptelor din trecut. fară privire la altă
Incrare,

i

be

emma e mi pe arme m

. Singular.

|
i

i

B. Imperiectul continuativ (durativ) sau compus (tartâs mult,
folyamatos mult sau mult jelen.)
„ Acest imperfect se compune din prezinte cu vala, așa:

i

e

Forma

neanumită,

„Forma

anumită.

văr,
Singular.
l. vărok

„9, vărsa
8.

vinu
1. b) vârom .
5. vârod
3. vârja »

vala.

vâr..

vala.

Plural.
1. vârunl
2. vârtok
3. vârnak

vârjulk
|

vărjătok

vala.

vârjăk

|

vala.

|

vala.!

ver.
"“[verlelk

1 . verek
2.
3.
1.
2.
3.

versz
ver,
veriink
vertek
vernek

|verem
vered
veri

valaă,

„Yerjiilk
veritelk
veri

]

Amendoaă aceste imperfecte se pot traduce pre româneșce
cu: imperfectul, perfectul simplu și compus, deci:
aşteptam.

in

așteptai.

“am

aşteptat.

-Cel din urmă se întrebuinţază aztăză foarte” rar și numai
literatură veche, . dar mai virtos în S. Scriptura. Poporul

nu-l are.

Inveţătură despre împerfect,
Sufiptul_ imperfectului este a, e, care alătură înnainte de
toate la tulpina verbului
urmează sufiptele personale. ? din
, , ) apoi
acăror alăturare se nasc, precum se vede, mai multe schimbă
ri
de sunete prin asimilarea sai contragerea sufiptului de tim »
cu
vocalele din sufiptele personali.
>

Modelde conjugare

|

1. târ-ekt
2; târ-el..
3. tor-e,

a unui verbcuă-tăr.

N

târ-elek.
'tăr-em.
“târ-6d.:
târ-e,

Lă
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1. tăr-enk, Ra
tor. d.
9. tor-etek. Sortat
"3. tăr-enek,
|
> tor-ek,
*.
|
16.
Perfectul, (mult idă, rasete

I. Sufiptele sânt

pentru

verbe
Forma

mult sau văgzeti jelen).

grouase.

neau umită.

NE Forma

anumită.

Singular.
E
Î. -t sati ott-am.

pers,

a

-

|
|

-t sai ott-am.
= -ott alak

pers. 2. -t sat ott-ăl,

=t sâii ott-ad.

pers. 3. -t sai ott,

-t saii ott-a.
verbe subţiri.

pers.

I. -t sau

ett sau

|

Ott-erm.

-t sait ett saii 6tt-em.

-t sau ett sai dtt-elel.
-t sati ett saii ott-ed.

„pers. 2. -t -ett -ătt-el,
pers, 3. -t sau ett -0tt.

-t sau ett -ătt-o.

verbe

groase.

Plura l.
1. -t sau ott-unk.:
2. <t sai ott-atok...
3. 6 sai ott-al,

ot

verbe
-t sati ett sati Ott-iink.
„-t sau

.

ett sau tt-etek.

-t sau ett sau Ott-ek.

-

sau ott-uk,
-L sati ott-âtol,
-t sau ott-âk.

subţiri.
“-t sat ett-âtteiigil.
-t sat'ett sat Gtt-etek. |

-t sau ett sati Gtt-el.
Model.
vâr.

Forma
aid

neanumită.
ia

|
Forma
ui

anumită. _

Singular.
1. vâr-t-am (valamit) am așteptaţ . | vâr-talak, te-ve am așteptat.
ceva. E
, vâr-tam (bt), Pam așteptat,
e o

cm
2. vâr-t-âl,aă așteptat.
3. vâr-t, au așteptat,

- 2 văr-tad, Vai așteptat.
3. vâr-ta, Pau așteptat,

Plural.
L. văr-tunk, (noi) am așteptat
. văr-tuk, lam. așteptat.
2. văr-tatok, aţi aşteptat,
vâr-tâtok, laţă așteptat,
3. vâr-tak, (ei) ati așteptat.
văr-tâk, Pau așteptat,

e

=

”

. Ver-tem

re

men a Tor,

pe

Bmw
PRR

i

| ver-telek,

(valamihit) am bătut.

„Ver-tel,ai bătut.
„ Ver-i, au bătut,
ver-tiink, am bătut.
- Ver-tetek, aţă bătut,
„ Ver-tek, ai bătut,.

tortem,

_

| ver-tem

|.
|

aaa

te-vă-am

(5t) Pam

_târted-

|

am

bătut,

bătut,

-

ver-ted, Pai bătut,
„_Ver-te Vaii bătut,“
ver-tiik, Pam bătut.
ver-tetek, Paţi bătut.
ver-tek,
Pau bătut.

aa

| | târtem.

tărtel.

tărtiinl,
tortetek,
tortek.

ee

“| târtele.

î5

tărt,

Te

torte, -

i
|

|

tărtiik.
-târtâtek.
tortek,

IL. Invăţătură despre
perfect.
Sufiptul- perfectului e t,_ care
s'alătură la tulpina verbului
formând aşă a
" formează

3-a pers”

toate

celelalte

din foriia neanumită,

persoane.

dela care 36

Alăturarea lui se faca fără
,
saii cu vocală legătoare, care
a, pentru cele groase e: o
și,
pentru cele subtiri este e sai
d, în care caz t se duplică
aşa: ott,
-ett, -ătt,

|

a

Iv privinţa alăturărei sufi
ptulu perfectului în una
sat
altă formă, însemnâm urm
ătoarele: sint nnele verb
e
'cari
în
toate personale și amânrdoaă
formele primesc numai t; sânt
apoi
altele, cari numai în a 3
pers. forma neanumită prim
esc pre
“+ cu vocală ajutorială,; și în
fine sânt de acelea, cară făcând
a
„treia persoană cu -ott, -ett,
-ătt, ţin sufiptul în această
formă
și în toate celelalte

persoane,

Acestea sânt pre rend:
1. Verbele, cari au la capet
una din consoanele
se poate rosti. ușor, cass)
|,
Iy, n, ny, f 4/2

|

cu cari ţ

primesc numai

1

=

t, afară de cele terminate în. s, sz, 2,
cară fac a 3-a pers. en vocală așă?-ott
"emel-t, aii rădicat,
lkever-t,
pihen-t au odinit.
dicser-t,
foly-t, au curs.
hâny-t,
sziir-t, ai străcurat.

b, d,f,

J, 7

“ef 26tl.

gzk,

ă

mp:

aii mestecat.
au lăudat.
ati aruncat,

"Aceste toate fac și celelalte persoane numai
cu î; următoarele însă. fac a 3-a pers. cu : ott, ett, 6tt
și celelalte numai .
t precum:

a

croit,

lop-ott, . ai
- — Feres-ett, at
ai
ad-ott,
ai
dob-ott,
at
dof-ătt,
fogy-ott, au
lok-âtt,
aă

furat.
căutat.
dat:
aruncat,
împuns.
scăzut,
trântit.

nyom-ott,

ai apăsat.

tom-âtt,

aă îndesat.

ai
ves-ett,
mâsz-ott, sai
hoz-ott, . ai
nez-ett, . ai
au
- szed-ett,
2.

însă szab-tam.
âs-tam,

ai săpat.

"âs-ott,

lop-tunk.
keres-tel.
adtam.
dobtăl.
dofitink.

fogytam.
l6ktiik.

nyomtuk.

scobit,
tîrăit.
adus.
catitat.
cules,

„au
2
E
oa
5
niz
m
ED Să ge 05

un

4

cu

szab-ott,

tâmted,
vestetel.
mâsztâl. +
hoztâtok.
neztel,
szedtel.

.

Verbele

de uiuna și1.de
de mai
„etbele de
termin
ate |
mal multe silabeE,bermi
nate,
în î, la- cană deschilinirea lui t ca mu
sufipt de timp al trecutului sar perde, prin ce foarte ușor sar nașce îndoia
lă, despre

timpul trecut; precum

și cele terminate în mai multe consoane,

alătură în toate persşi în al
axiende
oae formele -oti -eii ăi;
afară de cele în any, eng, on
ong, &ng, și lât, vede,
»

cară nuniai a”

Sa pers. 0 fas Ga z0tt -ett 2ott.
fut-ott-am
vet-eti-em

- kât-&tt-em
jut-ott-uuk
segit-ett-em,
tanit-ott-am

etc.
ete.

etc.
ete,
etc.
etc.

merit-ett-em etc.
bocesât-ott-ad etc.

am fugit, am curs.
am

aruncat

am legat,
am ajuns.
am ajutat,

am învăţat.
am scos,
ai lăsat.

semănat.
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ârt-ott-am. etc.
olt-ott-am etc.

am
am

stricat.
stîns.
lovit
copt.

nyit-ott-am etc.
hajt-ott-am ete.

am

deșchis.

am

mânat.

făraszt-ott-am etc.

Pam ustenit,.

iit-Ott-em
suit-Ott-em

am
* a

etc,
ete.

liild-âtt-em etc.

an trâmis.

'mond-ott-am etc.
hall-ott-am etc.
vall-ott-am ete.

am

zis.

am

auzit.

“am

mărturisit.

lappang-ott, au fost, ascuns, însă lappangtam.
busong-ott, sau întristat, însă
lat-ott au văzut însă lăttaim

3. Unele

terminate în:

busongtam.

||, ri,

99,

nl și nyl pot

primi în

ambele chipuri, afară de a 3 pers. care la unele
se -fâce numai
cu vocală ajutorială..

all-t şi all-ott,

aii stat.

varr-t și varr-ott,

ai

remenyltem și vemețiyletten,

am

forrt.și forrott,
hallt și hullott,

cosut,

sperat, -

au fert.
„ai cazut (derimat)..

figgătt,

au

atârnat.

4.-Despre verbele cele ce ai în capet un d nai este de
însemnat, că cele de mai multe silabe, dacă lui d îi premerge
o vocală, pot face a treia pers. sai numai cu t saii și cu -ott

-ett d. e.:
fârad-tși fărad-ott, au ustenit,
marad-t și marad-ott, aii remas.
i

î

”mered-t și mered-ett, aii înţepenit.
Ear cele de o silaba, cari at înnaintea lui d altă consoană

sai o vocală, fac a treia pers. numai cu -ott -ett -6tt; celelalte
însă în amândoaă
numai
numai
numai
numai

mond-ott
hord-ott
kezd-ett
kiăizd-âtt
iild-âtt
ved-ett

formele precum.
însă mond-otit-am și mondtam, am zis.
însă hord-ott-am
și hordtam, am dus.
lezd-ett-em şi kezdtem, am început.
kăzd-ott-em și kiizdtem, am luptat.
însă kăld-âtt-em și kildtem, am trămis.
însă ved-ett-em și vedtem, am apărat..

-

=
5. „hal,
-resare,

moare

se nașce

are

are:

—

perfectul : „halt

și holt ; kel, se scoală

kelt şi kolt.

Nota: “Frecutul magiar se poate traduce pre româneşcee şi cu per fectul simplu,
d. €.: vârtam =— cil așteptai;
vârtâl = tn aşteptai cte,

Plus cuampeifectul (de mult trecutul, mai muli ca trecutul.)
Regmiiltidă.

"1. Mal mult ca perfectul se formează din perfect
.. cu
vala saii volt, care remâne neschimbat în toate personale, așa: .
neanumit.

Singular.
1. vârtam volt sati vala (valamit), 1. așteptasem

(ceva), .

am fost așteptat ceva.
2. vartăl volt sai vala,

|

-

.

|

2. așteptase,

"ai fost așteptat.

3. vârt volt sati vala,

3. așsteptase,

ai fost așteptat.
Plural.
1. vârtunk volt sai vala,
E
|
|
9. vârtatok volt sati vala,
|
3. vârtak volt sau vala,

1. așteptasem
am fost
2, așteptaseţi,
aţi fost
"3. așteptaseră
aii fost

2

(noi),
așteptat, .
așteptat.
(ei),
așteptat,

Singular.
.

1. vertem volt saii vala (valamit), bătusem, am fost bătut: ceva,
2. vertel volt saii vala,
„ bătuseși, ai fost bătut.

-3. vert volt sai vala,

-

bătuse, ati fost bătut.
Plural.

|

„1. vertiink volt sai vala (noi) bătusem, am fost bătut.
2. vertetek volt saii vala
- Dătuserăți, aţi fost bătut.
"8, vertek volt. sai vala,
„bătuseră, aii fost bătut
. Nemoian.

Gramatica mag. rom.

-

,

19
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e

anumit.

Singular.:

a) vârtalal volt teged, te așteptasem, te am fost așteptat.

|

vărtalak volt titekgket (sai bennetelket), ve așteptam, ve-am
fost aşteptat.
e
b) vărtam volt sai vala, (ât), £l așteptasem, Pam fost aștepta
t.
2. vărtad volt sati vala -(6t), 81 așteptasei, Lai fost aștepta
t,

3. vârta

volt sau vala (5t),&l așteptase

Pasi fost așteptat.

..

Plural.
„vârtuk volt sai: vala: (5t), El așteptaserăm,. Pam fost așteptat.

SD

. vârtătok volt sai vala (&t), El așteptaserăţi, Laţi fost aştepta
t.
vârtăk volt saii vala (5), &l aşteplaseră,
Pau fost așteptat.
Singular.

a) vertelek volt teged, te bătusem,

Le

fost bătut, |

--

|

|

o

vertem vala sati volt (5), 5 bătusem, Pam fost bătut, ete.

„ verted
verte

PR

„_b)

te-am fost bătut,

ventelek volt titeket (sati benneteket, ve bătusem, vam

. vertiilk vala sati volt (56).
vertetel volt sasi vala (5t).
„ vertek
volt saii vala (6t).

vala saii volt (6),
vala sa volt (5t).

i

|

|

Acestă formă a mai mult ca perfectului se compune cu
volt mai bine decât cu vala, carele e mai puţin întrebuințat.
IL.O altă formă, a pluscuamperfectului este aceea, care se

formează din „împerfeet cu_vala, arătând petrecerea
lucrărei mai îndepărtate față de altă mai aproape și se poate
numi pluscuamperfectul istoric, saii întâi (torteneti vagy elsd
regmult).

0

neanumită,

1. lâtsk
2. lâtal

-

anumită.

1. lâtâm
9, lătâd

3, lâta .
1. lătânk. (| Yala
3, lâtâtok

„8. ltâna |

3, Lătă,
1

lâto

9,

lâtâtok

„3, lătăk

[Val

|
. -

a

L9

—

&l “putem traduce capre cel dintâi; san cu: dacă aș fi văzut.
Altinintrelea se întrebuințază foarte puţin; sau în locul perfectului optati.

Fiitoriul. (jăv5).
.

Ţ,

,

a. Fiitoriul

compus.

Fiitoriul compus se formează din infinitivul verbului
dicativ (principal)
'cu verbul ajutătoriu fog aşa:
.- :

pre-

neanumită,.
Singular.
1. fogok varni (valamit),
2, fopgsz vărni,
3. fog
varni,

"-voiu aștepta (ceva). -“
„vei aştepia.
;
va . aștepta.
Plural.

1. fogunk
2. fogtok
+8. fognak

vârni,
vârni,
vârni,

.

„vom
„veţi
„vor

:

aștepta.
aștepta.
aştepta...

anumită.

"1.

a) foglak vârni teged,
foglak vârni titeket,
b) fogom varni (&t),
.

2. fogod : vârni,.
3. fopja
vârni,
1. fogjuk

„+
Sl vei “aștepta.
„Sl va aștepta,

vârni,

“5l vom aştepta.

2. fogjătok vârni,
3. fogjâk vârni,
b.
nainte

te voiu aştepta.
ve voi aștepta,
&l voiu aștepta. -

„>

&l veţi aştepta,
_&l vor „aștepta.

Futurul simplu

|

saă al doilea.

Sufiptul futurului simplu este: and, end care sadauge mai
la tulpină verbului și: formeazu de sine a 3 pers, din

* forma, neanumită,
persoane:

la

care

apoi

s'afig

sufiptele

celor

alalte
19%
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neanumită.

|

anumită,

Singular.
l, văr-and-ok
9. văr-and-asz.

3. vâr-aud,

a) văr-and-alak teged, bennetelet

(valamit).

b) vâr-and-om

|

ăi

(5).

var-and-od,

-

vâr-aud-ja.

Plural.

Î. văr-and-unk,
„2. văr-and-otok.

.

văr-and-juk,
văr-and-jătol.

3. văr-and-anak.

„Văr-and-jăk,

1

. ver-entl-ek.
|
2. ver-end-esz,
3. ver-end.
-

1. ver-end-iink.

a) ver-end-elek teged, bennetelet

c) ver-end-em
„
Vev-end-ed,
ver-end-i.

„_

ÎN
(5).

Ver-end-jiik,

2. ver-end-etek.
„- Yer-end-itek,
iu
3. ver-end-enek.
ver-end-il.
Futurul acesta, după scriitorii vechi și după
cei mai buni
dintre cei noi, se poate numi nai bine
futurul -subjunetivului ;
căci el se întrebuințază mai inult în ziceri
condiționali cu conjuncţiuni, spre a lămuri uechiarităţile și
îndoielile ivite cu privire la timp. EL arată de multe ori v lucra
re nu numai fiitoare,
ci şi premergâtoare alteia tot jiitoare, și
atunci respuude fiitoriului nostru trecut, deunde se și nunieșca:
”
|
mult j5vă — fiitoriu trecut.

Fiindcă, însă uu corespunde tutdeuna, fiitoriului
trecut al ,
nostru, şi în limba magiară încă se trebuințaz
ă acum numai

ca fiitoriu simplu, ba se poate chiur-pre
deplin înlocui cu prezentele, ca și fiitoriul, când nu se uaşce
nici o îudoiala despre
iuțelesul lucrărei că se va pretrece în fiitur
iu; deaceea am ținut
a-l înşira wai biue între timpurile indicativu
lui, ca fiitoria simplu;
saii fiitoriu al doilea.
II. Dreapta întrebuințare a form
elor fiitoriului.
Dacă diu înţelesul chiar al cuvântului
se vede lamurit câ
lucrarea ware să se intemple deluc acum,
ci mai încolo; pentru
arătarea acestei lucrări so întreuințază,
prezintele (vezi $. 74)
d. e.: dacă mai trăiesc, me duc la băi,
(me voiu duce, dacă
voiu mai trăi); când te duci? mâne me
duc =— mâne ni voiu

—
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duce. Altmintrelea se întrebuințază fatural compus, care arată
începutul lucrări și voirea de a face ceva mai târzii; &ar de
“faturul simplu cu and, end ne folosim, când este vorbă de o
lucrare

ce

apriat se

va: petrece în

fiitoriu, nu

numai

că voim

so facem. In fine, ne folosim de futurul cu and, end, cum
Sau zis mai sus, pentru. lămurirea îndoielelor şi în ziceri condiţionali.

Ş. 79.
Futurul trecut, (mult jâv.)
„Acest timp se compune.

1. Din infinitivul verbului predicativ cu perfectul verbului
ajutătoriu fog așa:
'

neanumită.

Singular.
7
L fogtam varni (valamit.),
2, fopstal vărni,
|
3. togott vârni,
-

voiu fi așteptat (ceva).
vei fi așteptat.
va fi aştepta.
Plural.

|. fogtunk varni,
2, fogtatok vârni,
3. togtak varni,

„vom Îi așteptat.
„veţi fi așteptat,
vor fi aşteptat,
anumit,

a) fogtaluk vârni teged,

|.

togtalak vârni titeket,
b) toptam vărni (dt),
fogtad văruui,
"fopta

vărui,-.

„fogtul varni,

“te vuiu fi așteptat,

ve vuiu fi așteptat.
el voiu fi așteptal.
5l vei fi așteptat.
el va

|

fi așteptat.

el vun fi aşteptat.

fogtatuk varui,

SL veţi fi aşteptat.

fogtal, vârni,

el vor

fi așteptat.

2. Alta. formă a fiituriului trecut se urmează cu sufiptul
tutural and, end, aternăud li el suliptele perfectului, așa.

Sa

—

“neanumit,

Singular.

|
|

Î. văr-and-ott-am,
a

_

-

|

o

Singular.

|

dt-and-ott-ad,

vâr-and-ott-uk. . .
văr-and-ott-âtok.

-

3 „ văr-and-ott-tak.

văr-and-ott-ik.

ver-end-ett-e].

:

|

ver-end-ett-e,

ae

ver-end-ett-etek, .
ver-end-ett-el,

_. Ver-end-ett-ăilk,
ver-end-ett-âtel,
ver-end-ett-el,

a

mai

LS

a) Ver-eud-ett-elel: tâpeu, titoket,
.b). ver
: -end-ett-em. (56)
5 .
ver-end-ett-ed.

verr-e
-enndd-eett
tt--en
emn.

ver-end-ett-iiuk,

|

- Plural.

Î. văr-and-ott-unk.
2, var-and-ott-atol,

Iu timpul

anumit,

văr-and-ott-a,

Plural

„ver-end-ett,

E

a) vâr-and-ott-alak teged, benne- teket
a
ă
b)
văr-and-ott-am (61), - |

2 văr-and-ott-al.
3. var-and-ott.
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noii astă formă a fiitoriului trecut se în-

trebuințază mai ades ȘI decât cea Mintâi; însă
scriitorii cei mai
cunoscătoră ai limbei sânt în contra deoparte,
fiindcă e formă-

țiune

greșită,

de altă parte nici poporul nu o cunoșce; în fine

„nu respunde pre depliu înţelesului ce-l are fiitori
ul trecut. “Tot
așa nu corespunde și 0 greşită formațiunea
acestui timp din”
sufiptul futural and, end cu sufiptele împerfectulu
i așa :
neanumit.-

anumit,

a) văr-and-ilak teged, titeket,
,
n
b) văr-and-ăm
(6t).

văr-and-6k.

văr-and-e

văr-and-ăl.

sa

văr-and-a.
vât-and-ânk.

i

văr-and-âţok.
văr-and-ânak.

,

ver-end-ek,
ver-end-el.

ver-end-e,

vâr-and-ad.
Ă

ÎN
|

văr-and-ă,
vâr-and-ok.

|

văr-and-âtol,
vâr-and-âk,

a) ver-end-elek teged, titelkek,
ara
b) ver-end-em
(3t).
ver-end-ed,

ver-end-e,

— 18 —
ver-end-enk.

Su

ver-end-etek,

.

|

ver-end-ăk.

|

-

ver-end-âtek.

ver-end-enek.

ver-end-6k, .

Do

Nu mai puţin greșităși neintrebuințată e forma făcută
din infinitivul verbului predicativ cu împerfectul verbului fog.
neanumit.

.

|

vârni fopek (valamit). |

varni fopăl.
vărni foga,.

,

i

- vârni fogâd.
vârni fogă.
n

vărni fogok.
vârni fogătok.

>

vârni fogânak,

anumit.

(3%).

e

- Vârni fogânk.
varni fogâtok.

|

a) vârni fogălak teged, titeket.
"b) vărni fogâra

O.

O

;

vârni fogâk,i

Dintretoate aceste forme cea dintâi, formată din înfinitiv
cu fogtam, e cea maide recomendat și tot odată cea mai dreaptă
“și. bună,

:

deși

puţin

întrebuințată hc,şi la

popor cunoscută

numai
4

în înţeles de: am prins, am început, am rostit a face ceva d.e.:
a aştepta, a vorbi, a cânta ete. kezdtem vârni, szolni, enekelni
ete. care de altcum le-am înșirat pre toate numai fiindcă vin
înnainte când și când pănă și la scriitorii buni, ca să le cuno“ască celce doreșce a studia limba magiară, ce, dacă n'ar șci,
l-ar împedeca.

Mai

adaugem că, strins luat,

limba

magiară

nici

,

w'are

fiitoriul trecut, ca limba româna; De atare sar putea, Ina mai bine fiitoriul cu and, end, care demulie ori se și întrebuinţază
cu înţelesul fiitoriului trecut, dacă și acesta, nu s'ar putea. pre:
” deplin înlocui cu prezintele și fiitoriul compus.
Ra
Puturul trecut se poate circumseria (suplini, esprima) și

prin perfect,

apoi prin participiu

și gerundiu, despre ce vom .

vorbi mai lă vale.
:
|
Nota.
e
|
Insemnăm':că în privință timpurilor. fiitoare, a împerfectu"lui și formarea timpurilor trecute cu verbele ajutătoare vala,
volna, volf legyen şi fog, domneșce la scriitorii moderni atâta,
încurcală, și învăluială, de nici dânșii cu grei poate vor fi mai -

„ şoiind,

duce

3

ce o''să s'aleagă
o

și unde

o saiungă

cu furia Aa de a

înnovaţiuni preste firea limbei, ce nu o cunosc,

întro“

Nzuinţa

acestor înnovători ar fi întru câtva de lăudat, dacă dânșii mar
„ face-o: numai din afectaţie și desmerdare, ca sarăte cât de primitoare e limba de forme noi și capabilă do o. desvoltare înfi- *

=
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„nită, la care voiese să.o ducă, perzend însă din vedere că
prin

o astfel de lucrare silită, se perde nu numai
frumseţa (cum e
faturul cu andottam bună 'oară), ci chiaritatea
_
,
: însușiȘ rea de căpetenie a unei limbe, --- și fără de a se înavuţi
macar ca să poți
alege, căci adeveratul înţeles este năbușit de
atătea forme şi e
grei de a-l afla. Deaceea scriitorii cei mai cunosc
ători de limbă
se opun și combat această directie, care în
“popor. n'are nici

sprijin, nici razem.
AL

i

Modul

subjnnetivr și

imperativ.

s. zu 90 -

n

groase,

|

a

anumită.

_.

“subţiri.

Forma
“menumită.

-p

I. Sufiptele prezintelni în modul subj
unctiv
„imperativ sânt pentru verbe:

-

| Prezintele subjunctivului și al imperativului.

”

nenumită,.

anumită.

Singular.

pes. | jah.
Su
pers. 2. -j.

pers. 3. -jon.

dam

ze.

ala,
jad (d).

ia

-ja.

djen.

|

Lune
3. -jatok,:
3. -janak.

-jelek.
_=jem.
jed (a).

je,

Plural.

uk

0

-jătok.
ja

zjănk,

jik.

-jetel:.
-jenek.

-jetek.
-jek.

Model.
neanumit,

“anumit,

Singular.
a)
|. hogy vir-j-ak (valamit),
Saștept (ceva).

b)
2. hogy văr-j, saștepti, așteaptă.
3. hogy văr-j-on,S'aștepte, aștepte.

vâr-j-alak. teged, benneteket,
să te aștept=— să ve aştept.
vâr-j-am (6t) să-l aștept.
vâr-j-ad, să-lașteapţi, așteptă-l,
vâr-ja să-l aștepte, aștepte-l.
7
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Plural.
1. vâr-j-unk, așteptăm.
2. vâr-j-atol, sașteptaţi,

așteptați.

vârjvi
ul;, să-l aşteptări.
„vâr-j-ătok, să-l așteptați.

a

3. vir-j-anak, s'aștepte, aștepte.

-

a
vâr-j-âk, să-l aștepte.

a) ver-j-elek teged, bennetelet,
să te bat, să ve bat,
(ceva).
.
b) ver-j-em (66), să-l bat.
hogy ver-j, să baţi, bate (tn)... ver-j-ed (5t), să-l baţi, bate-l.
hogy ver-j-en,să bată, bată (el)
ver-je, să-l bată, bată-l.
ver-j-iink, să batem,
:
:
ver-j-iik, să-l batem.
ver-j-etek, să bateţi. —.
ver-j-etel, să-l batetă, bateţi-l.
ver-j-enek, să bată.
ver-j-ek, să-l bată, bată-l (ei).

1. hogy ver-j-el valamit, să bat
2.
3.
I.
2,
3.

II. Invă&ţătură pentru alăturarea sufiptelor în
prezintele subjunctivului şi împerativului.
litera

Sufiptul
j, care

subjunctivului, precum și al imperativului, este
s'atârnă de tulpina verbului, făcând astfel adoaa,

persoană din forma neanumită, .dela carea se formează celelalte
prin alăturarea, sufiptelor personali şi nu ca în modul indicativ,
unde a treia persoană serveșce de bază la formarea celor alalte

persoane.
Persoana a, treia în forma neanumită e în amendoaă modurile n; cu 0 ajutorial, la cele groase ţi cu e la cele subțiri.
III. Modificări

de sunete,cesenascdinalăturarea

sufiptului -j.
1. La verbele terminate în: s, sz, z sufiptul modului se.
“preface în una, din aceste litere și așa s, sz. z se scrii îndoit așa: ruhâz-j
= rubazz,
îmbracă.
vadăsz-j
= vadaszsz,
vânează.
âs-j-ak
=" âssak
să săp.
n6z-j-etek =— nezzetek,
priviţi.
râz-j-ak
=— râzzăk,
“scuturaţi-l.
Ă

mess

S'abate metsz, ) taie, ? fiindcă
nu metsz-), metszsz.

nu sz, cit e tulpina lui făcând:

2. Verbele terminate înt'an î, caruia-i premerge o vocală
scurti schimbă înnaintea lui j. pre t îu s şi j așișderea se pre-.
face în s, făcându- -se doi ss d. e.: t din fut se, „preface dinnain-

tea lui j în s și j în al doilea s, deal va fi:.
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fut

— fusj

—

fuss
= fugi.
o
|
nyit
— nyisj . —— nyiss
== deschide.
fizet
— fizesj
— fizess
= plăteşce.
lot
—- hOSj
= ko
-=— leagă.
nevet
-- novesj — nevess — ride,
arat,
— arasj
—— arass
== seceră.
it
— is]
— liss . == loveșce, dă.
dar dacă: vocală dinnaintea lui t e lungă
, t se păstrează și
mai j se schimbă în s, d, e.:
tanit,
tanit-j, tanits: — învață,
kerit,. kerit-j, kerits == îngrădeșce
, caștigă.
vet,
Vet-j, o vâts
= greşeșce, pecătuieşce (tu).
tât,
tât-j,
tâts
== deșchide gura.
fit,
fit,
fiits
= încălzeşce ;
însă sabat:

lât,

lâs-j,

lâss

-

nu-

== caută,

lot,
l6s-j,
16ss
== aleargă, curi,
bocsât, boesâs-j, boesăss == lasă, iartă,
îngaduie ;

cară deci schimbă și pre t în s.

Tot așa și acelea, cari înnaintea lui t
final aii o consoană,
afară de s, sz, păstrează pre t înnaintea
lui j, și numai acesta

se prefaceîn s, precum:
tart, _ tartij, .tarts
= ține,

szânt,
szântj, szânts -—
bont,
bonti,
bonts
:=
tot,
tă,
tos
=
felejt,
felejtj, felejts ==
sert,
sertj,
serts
—
dont,
dânt-ij, dânts
—
dacă însă lui t îi premerge
în S sau sz, d. e.: din oszt
se schimbă în sz, așa:

Oszt,

fest,
ereszt,
epeszt,
fâraszt,
Veszi,
„3.
|, cât și

osz-j,

oszsz

ară,
desfă.
umple,
zăuită,
vatămă, |
hotăreșce, decide,
s sai sz, t se perde și j se pretace
sa perde t dinnaintea lui |, şi acesta

== împărţeşce.

fes-j,
fess
==
eresz-j, ereszsz =:
epesz-j, epeszsz =
firasz-j, fâraszsz
==:
Vesz-j, veszsz ==
In adoaa persoană
vocala dinnaintea

depinge (zugrăveșce).
lasă,
fă să se îngriescă.
usteneșce.
perde.
|
din imperativ, forma anumită, atât
sufiptului personal d se poate lăsa

—

187 —:

|

„afară, precum și s, sz, z, când j după s, sz, z, t
se schimbă în
sa, se, sza, sze; numai la verbele, cari ţin pre t neschi
mbat și
numai

pre

&l prefac

în s, acest-s nu

vocala ajutorială precum:
add (azt, 5t)în loc de adjad,

togd

»

tanuld
mosd
dieserd
talăld
lăsd
keresd szerezd
făraszd

» m
a m
» n
n.a
n m
n m
» p
n m

.

»

|

bontsd
tarsd tanitsd.
In

dela
dela
dela
loc

fogjad,

a

remânea,

ci numai

da-l. (dă-0)..

prinde-l.

tanuljad, =
mossad O
dieserjed,
taălljad,
lăssad,
keressed,
szerezzed,
tăraszszad,
|

poate

învaţă-o.
spălă-l,
laudă-l.
afă-l,
priveşce-l.
caută-l.
căștigă-l.
usteneșce-l,

,

nsă:

bontsad _desfă-l.
tartsad
ţine-l.
tanitsad învaţă-l.
|
|
de hagyjad se zice hagyd şi hadd — las să; ad să,

adu să, d. e.: hadd lăssam == las să văd.

-să vorbească.

hadd

o

szoljon = las

Pentru mai mare apăsare, se poate adauge la astă persoană,
înteriecţiunea sza, sze d. e.:
mondsza, spune-o dar.
|
addsza, ado dar.

lkerdsze,
4.

moaie

cere-l dar.

|

|

Sunetul consanelor d, |, n cu | la olaltă în rostire se
în: 9y, Îy ny; în scriere însă acela se păstrează și se

sorie: dj, |j, nj. Sunetul lui t cu ul luis încă dati un sunet
amestecat, ca. un cS,.carele asemenea nu se serie. (veză despre

rostire), .

|

IV O formă a subjunetivului este infinitivul verbului predicativ,
în legătură cu prezintele subjunetivuluj a verbului ajutătoriu
tog, așa:
“vârni fogjal,
vârni fogjil,
vârni fogjon,

vărni fogjunl,
vârni fogjatol,
vărni fogjanat,

Si

fogjam,
fogjad.
Toja.

fogjul.
togjătok.
togjak.

fogjalal.
i

„—
„ceeace

însamnă:

voiu
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s'aştept; vei saștepti, va Saștepte sati voiu

aștepta, vei aștepta ete, și nu e alta, decât o formă a faturului
subjanctiv, arătând e area. ca în fntoriu întâmplătoare.
Faţurul ce vine Vînnainte în untle. gramatică
formează alăturând sufiptul subjunetivi lui la cel al
and, end, (i andjak, „eniţjek andjăni, en men «este > greşi

ş sd.

Perfectul subjunctivului.
Perfectul subjuncetivului se compune
tivului în împreonare cu legyen așa:

diu

perfectul

indica|

neanuimnit.

vărtam legyen (valamit,)
vărtăl legyen,
vărt legyen,
vărtunk legyen,
vărtatok, legyen;
vârtak legyen,
(hogy) vârtam
legyen (66),
(hogy) vârtad
legyen (66),

(hogy) vârta

legyen (6t),

(hogy) vârtuk
(hogy) vârtătok
(hogy) vărtalk

legyen (56),
legyen (5),
legyen (5t),

să fiii așteptat (cevu),
să fii aşteptat.
să fie aşteptat,
să fim aşteptat.
să fiți așteptat,

să fie aşteptat.
să-l fiu
)
să-l fii

să-l fie

Modul

|

“să-l fim să-l fiți.
să-l fie
|

așteptat,

optativ.

$ su
Prezinta

optativului.

Sufiptul optativului e na, ne care, luând la sine sufiptele
personali, salătura la tulpina verbului
Din împreonarea, lui
„ha, ne cu sufiptele personali, se nașce contopirea vocalelor ajutătoare cu a, e din na, ne.

neanumit.
|

anumit.
Singular.

ă
vâr-n-€k, aşi aştepta (ceva)
.
vâr-nâ-l, ai aștepta.
.
vâr-na; ar aștepta.

a) vâr-nâ-lak teged, titeket, te uși
|
aștepta, Wașşi aștepta.
b) vâr-nâ-m (66), Pași aștepta.
vâr-nâ-d (6t), Vai aștepta.
vâr-nă (ja) Par aştepta.
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Plural.
vâr-nâ-nk, am aștepta.
vâr-nâ-tol, aţi aștepta.
var-nâ-nak, ar aștepta.

vâr-n-olk, lam aștepta.
vâr-nâctol, Paţi aștepta.
vâr-nâ-k Par aștepta.

„

- neanumit.

anumit.

ver-n-€l (valamit), ași bate ceva.

“ver-n-€l, ai bate.
ver-n-e, ar
ver-ne-uk,
ver-nâ-tel,
ver-n6- nek,

i

bate.
am bate.
aţi bate...
ar bate.

a) ver-ne-lek teged, titeket, te
ași bate, vaşi bate.
L) ver-nâ-m (6t), laşi bate.

ver-nc-d, Pai bate.

”

- ver-n€, Par bate..
|
-ver-n=8k, Pam bate,
>
ver-ne-tek, aţi bate.
„5
verm&-k, Par bate,

-

O formă a optativului este iufinitivul cu fog așa:
vârni foguel,
fognărn,
ași aștepta etc,
_
vârni fognăl,
topnăd,
voiu s'aștept,
_vărni fogna,
toguă,
vârni fognânk, fognok,
vârni fognătok, fognătol,
vărni fognânak, fognăk.
Această formă arată mai mult futurul decât “prezintele
optativului d. e.: lătni foguek := ași vedea, voiu să ved, ca cum
ar fi: lătui ak arnâk :=. aşi voi să văd.
"E
greşiţă forma din and, end, dau cu/sufiptele na, ne “
și cele personali, așa :
“Veanumit.

|

|

anumit,

vâr-and-nălak

văr-and-nek.

teged.

vâr-a nd-nj m.

văr-and-năl.
vâr-a

E

văr-and-năd.
văr-and-hă.

d-na.

vâr-and-nol.
vâr-aud-nâtolk, -

“văl-and-nănal.
sar
fsemenea greşita e forma cu val:

„

vărnek
vârnăun |

vala,

d-nak.

a
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Perfectul optativului.
Acest timp
volna, ce remâne

se formează din. perfectul indicati
vului
nestrămutat în toate persoanele:

neanumit,

anumit,

-

vertelel tâged, titelet.

YVertewm

vertel

vert

vertermn,.

|.

vertiinl
vertetelk
- vertek

„ași
aă
av
am
aţi

cu

:

verted.

- volna,

_verte,
vertiil.
vertetel;. ..
vertek.

|

fi bătut (ceva), pre el.
fi bătut.
fi bătut,
fi bătut,.
fi bătut.

„ar fi bătut.

Aceasta se mai poate esprima și cu fogt
am
tură cu infinitivul verbului predicativ
așa:

vala, în legă-

vârni togtam vala ete.
verni togtam

valu etc. în ambele

forme,

a
$ S57.
Despre infinitiv.
LI. Invăţătură

formală.

Suliptul infinitivului, precum s'ati zis,
este -ni, care s'alătură. cu, sau fără vocală ajutatoare (a,
e) aşa: ani, eni, d. e.:
„lăt-ni, a vedea.
keres-ni, a căuta.
mond-aui, a zice.
*
sert-eni, u, vătăma.
Cu vocală s'alătură când usorinţa rostirei
nu permite şi .
fără vocală, când aceea nu se vatămă,
Iufinitivul arată lucrarea cum este ea
în sine, fără amestec
de- timp și persoană și fără a fi lucrată
şi împlinită de cineva.
Infiuitivul in forma asta, €l vom numi
infinitiv nepersonal.
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II. Iu finnitivul personal.
Tâmba

magiară

are

însuşirea

de

a atârna

sufipte personali, prin ce verbul ese oarecum

la înfinitiv și

din nehotărirea sa

prea mare și vine într'o legătură iai strinsă, cel puțin cu persoana și întw'o aternare mai mare de altă lucrare. Acest infinitiv

5l vom

numi

personal,

este așa :

groase.

Si
1.:-n-om

deschilinire

de

cel nepersonal și

“

verbe

2 -n-od
3, -nia

spre

verbe

subţiri.

Singular.
.

„1.

|

-n-em

(n-5m)

2. -n-ed (n-6d)
Bone,
Plural.

|

"1.
2,
3.
|.

-n-unk
1. -n-tink
-n-otok
2. -n-etek (-n- atol).
-ni-ok
3. -ni-6k.
vâr-n-om, ver-n-em, târ-n-5m | kell, trăbuie să aştept, bat,
ÎN
|
frâng.
2. văr-n-od, ver-n-ed, târ-n-5d,
|. kell, trebuie să aşteptă, baţi,
frângi.
3. vâr-ni-a, ver-ni-e, tăr-ni-e
„kell, trebuie să aştepte, bată,

-

vâr-n- un,

|

ver-n-iink târ- n-iink

vâr-n-otok, ver-n-etel, tor-n-0tok |
|
e
vârni-ok, ver-ni-Ok, tor-ni-5k |

”

„ frângă.

kell, trebuiesă așteptăm, batem,
frângem.
kell, trebuie să așteptați, bateți,
frângeţi.
kell, trebuie să aştepte, bată,

frânga.

Deci se vede că sufiptul -ni perde înnaintea sufiptelor per sonali pre i, și numai în a 3-a persoană, singular și plural, ăl

„ păstrează.

II. Invăţătură

.

despre întrebuinţarea
infinitive.

ambelor

a. Înfinitivul nepersonal.
1. Infnitivul nepersonal în ni se întrebuinţază ca și cel
„românesc, mai virtos verbele ce arată: aîncepere, încercare, ru-.
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gare, dorire, voire,

bucurie,

îndatinare, năzuire, venire, „ducerea:

și mișcare, se coustru& cu acest înfinitiv precum :
kerd-eni, a începe.
akar-ni, a voi.
szok-ni, a se îndatina.

kivânok
lenni,
ohajtunk
akarlak.
leseriien
ohajtom:

ohajt-ani, a dori.
kivân-ni, a pofti.
igyelezni, a năzui.
d. e.:
elkăltăzni es veletek
poftese aa me “duce și a â cue voi,

dt lătni,
.
boldoggă tenni,
esik elgondolni, tudni helyzetedet,

dorim a-l vedea.
|
|
vreti să te (a te face) fac fericit..
îmi cade cu grei a gândi.
“dovese a şei starea ta.

2. hogy == că.
hogy== să, că să, ca să.
|

Infinitivul se “poate

ie

o.
a

înlocni

cu

conjunctiunea . hogy

pre

lângă - verbul în modul personal și adecă în îndicativ, când nu
cuprinde întenţiune neapărată de a se împlini

nu se urmăreșce nici un scop. d. e.:
tudom, hogy nem bântod. .
oly nagy szsl fu, hogy mindent
felforgat,
oly vad ne€p, hogy gyermekeit

eladja,

şciu,
așa,
» le
așa

lucrarea și dacă

|

|

că nu-i facă nică un reii.
de mare vânt bate, că toate
rupe,
de selbatie popor, că &și

vinde copiii.

"&rvendel, hogy lkegyedet lâtom me bucur, că ve văd..
Acest hogy respunde' decă lui: ca, al nostru cu îndicativul.
3, Cu hogy în subjunctiv, dacă se urmareşce vrun scop
„și se face cu intenţiune, în cazul acesta, respunde lui: să, ca să,
că să al nostru.
|
d.e:
nines penze, hog ; adossâgait
n'are“bani ca să- și plătească

_

Azesse,

„

"azt mondja, hogy dicserjem,

detoriile.
zice, că să-l laud.

“4. Infinitivele noastre cu: de a, spre
traduce în ungarie cu hogy și earaşi, unele
e mai bine a le traduce pre românie. cu:
dată nici nu se pot traduca cu infinitivul. d.
orilok lâtni
„fâj hallani

-

=
=

a, o mai bine a-le
infinitive magiare,
că, să, că să; altă
e.:

me bucur că văd ====: a, vedea,
me doare că aud — a auzi.

felek kimondani:=== me tem să spun

== a spune.

amo
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5. După verbele ce însamnă: arătare, afirmare, dechiărae,
zicere, apoi, simţire, auzire etc.. (verba: declarandi et, sentiendi)
se pune mai bine: hogy, decât infinitivul. 'Acestia sfânt:

mond, zice.

”

iger,: promite,
allit, afirmă, spune.
sejt, presimte,
lât, vede. .

myilvănit, dechiară, descopere.
biztat, încredinţază.
„ jelent, înșeințază.

NE

(se nădăie)..

- rez, simte,
hal, aude.

tapasztal, esperiază..

a
d. e.
szândekâval felhagy ni nyilva- aă dechiărat, că să lasă de gânnită, sai hogy felhagy,
dul sei (ce Vaii avut).
Uneori infinitivul
nostru d. e.:

magiar

lătom lebegni ziisalodat,

-se poate

traduce cu gerunziul

ved legănându-: se (că se-leagănă)

|

steagul teii, (e mai bine decăta

ase
presimt
pie)
lâtâm eltâvozni tâlem a szeren- vedeam
eset,
„dela

.
sejtem kozeliteni az idăt,

-

legăna).
apropiindu-se (că se atimpul.
îndepărtându- -se norocul
mine (că se îndepartă).

“ Precum în limba noastră înfinitivul se întrebuințază ca
substantiv cu articulul, așa. în cea magiară infinitivele se pot
înlocui cu substattive

formate

din verbe

(verbali)

cu

formativul

âs, 65, şi dacă se face ceva cn scop se pot înpreona cu sufipte
postpozitive, ca: ra, re; ul, iil, vEgett ete. în loc de hogy, d.e.:
&nekelni jătt ide; sai

ati venit aicea cu scop ca să cânte,

hogy enekeljen jătt ide; sai
ai venit pentru a cânta,
enekles vegett jătt ide,
pentru cântare, pentru dea cânta,
elindula szereneset keresni,
ati plecat să-și caute norocul:
„
hogy szerencset keressen,ca să-și cante norocul.

„

szerenese keress vegett,

|

A

.

azert hivtunk elă, hogy segit= dleaceea vam chemat, ca să ajusetek saă segitsegiil hivtunh.
tață, vam chemat întru ajutorin.
nem vagy te kâpes engem
nu poţă să-mi ajuţi.
segiteni,

|

5

ARI

nem vagy te kepes, hogy
nu ești capace a me ajuta.
-engem segits,
i
nem vagy lepes segitesemre,
nu-mi: poţi veni. întru. ajutoriu.
Nemoian

Gramatica

mag. rom.

e

Te
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nem
nem
nem
senki
n
n

tud imâdhkozni,
:
nu scie
tudja hogy imădkozzek,
nu scie
tudja -az imădkozăst.- -.. nu scie
sem kenyszeritett vâtkezni, nime nu
-„ hogy vetkezzel, nime nu
n
a vetkezesre, . - . : nime nn
»

b. Infinitivul

a se ruga.
să se roage. .
rugăciunea.
te-au silit a păcătui. |
te-ai silit să pă&cătuieșci,
te-ată silit la păcătuire.

personal,

Infinitivnl personal stă după verbele ce insamnă.:
trebuie să,
—---kell,
se poata să, : ——— lehet, =
se cade să, |
i

se șede

of

illiku

se cuvine

„se iartă să
S'admite

îz
enged.

se concede

boesăt.

dă să
e rușine %
“îmi

place

of

e lipsă,

|

|aa
szegyen.
Lu

se pare

|
;

tsi

sziihkse

e-daună să,

|

Râr

|

;

e iertat: să,
: . szabad.
- se cade, e cuvinios să, il6.

;

e bine să,
e folositorii să,
e cu scop.să,

9.
|
hasznos.
czelszerii.

poate să, :
cu putinţa să,

| lei
|. ehet,

inposibil, să,

| letala

cu neputinţă să

[o veletlen.

In

fine

nu-i cu
nu

toate

acestea

cuvinţă.

trebnie

să,

nu

i

Se

luate negative cn nu == nem, așa:

îi

nu e lipsă să. .

Ă

;

nu

se poate

să.

nu e bun să.

e folositoriu să.

“nu

nu e. fruinos să.

se cade

să.

nu dă să.

„nu-e iertat, să,
(nu) “e. imposibil, 1 nu-i en: patinţă să.
Xe

.

„.

:

it

Ii

Da

.

În

.
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(nu) e posibil, e cun putință să.
e.cu

neputinţă

să.

"e, ai vântă, dobendă £să.
e, ai daună să.
nu e ret,

e reil să.

nu e cu scop.
Infinitivul “personal se puate inlocui cu “hogy

aşa:

kar hogy
„nenul JO ogy
II
nem ill hogy
nem szabad hogy ..
nem kâr hogy, ca cel românesc.
.
ia

d.e:
pf
“au şi avut (fost) ce-să- vadă.:

volt îs mit lătnia,
tâvol legyen

azt mondanoin,:

: departe fin să zic, că. serăciaii,

hogy a szegenyseg vetel,
„nem

szep 'ellentmondanod

dregebbnek,

e păcat.

az

pe

nu e frumos a “contra, zice celui,

a

mai betrân.

Ma

jobb meghalnomu, mint gonosziil mai bine să mor, decăt să trăite
elnem,
i
vreu (in pecâte)..
ezelszerti tanulnod, .
e cu'scop să înveți.
|
ha Isten &rniink ndja.
dacă dă Dzeu sajungeni. szabad îtt maradnom?
e iertat se remân aicea?
nem illă azt tudnia,
nu se cade să:şcie el aceea.

engedj leiiluâm,

ingăduie-mi să şed,

Iehetetlen

e-cu

vele jol €luem,

neputinţă

să traiesc cu el

bine.

S

55

Despre Participii. .
__]. Participiile arată lucrarea iu chipul unui adieciiv. şi:.
înfăţisază o fiinţă, ce face sau sufere ceva, dinpreună cu timpul, în care se petrece uceea lucrare, sait suferire, Ele se forinează, prin

urmare,

totdeuna

«dela verbe. şi sint

trei:

1. Participiul prezent.
9, Participiul trecut.
3. Participiul fiitoriu.

Participiul Prezintelui.
L. Participiul prezentelui se formează aduogenul
„verbului sufiptul 6, 6

la dpi

13

-

—
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_

var-0 unul, care așteaptă.
'ver- unul, care bate.
Sufiptul 6, 6 arată că ființa sau lucrul se află în
stare de
lucrare, sau suferire continuă și că cu lucrul
se petrece necon-

tenit ceva.

|

văro, așteptătoriu ; “unul, care tot așteaptă =— așteap
tă necontenit,
vero, bătătorău; unul, care tot bate, necontenit.
bate;
szeret, inbitoriu, tot: iubeşce, necontenit iubeşce,
.
Participiul în acest înţeles e întrotoate asemen
ea cu participiul nostru' prezent, sai cu adiectivul în:
toriu ca:
vorbitori, beszelă,
lăudătoriu, dicseră.

II. Când însă are ințelesul, că cu un lucru se
petrece (se
întâmplă) sau se face ceva, atunci el respunde
stipinului nostru

cu prepoziţiunea : de înnaintea să d. e.;

N

a

„elad. bor, însamuă atâta, cât că cu vinul se
petrece ceva, adecă:
vin, ce se vinde, sati vin de vindut, de vinzar
e.
iVvO viz, apă de beut; apă, ce se bea, pentru
ca s'o bea oamenii,

apă, ce.e bună de beut.

vâgo marha,

-

vită 'de tăiat, de tăiare.

fond, leu, în de tors.
„szântă f51d, pământ de arat...
veto “told, agru. de sâmânat,

_
“În acest îuţeles se poate iulocui cu infinitivul,
dela care
“Sat format și cu vald, participiul verbului ajntat
oriu lenui, aşa :
szânlani

valo

told == szănto t5ld.

eladni vald bor.=-: elado bor. |

fonni

valâ len :::-

fonv

len.

“IL. Participul prezintelui se impreună uneori
cu sufiptul
-ban, -ben, esprimând: aflarea şi fiirea continuă
întro stare, r&-

mânere

în ceva,

și gerundiulm
văr6bau

vagyok

oda mendben

"vissza meuGbeu

şi respunde

zicerei

româneşci:

nostru dela verbul respectiv, d. e.:

a A întru ceva

: = sânt, întru aşteptare -= uștept,

-= imergend într'aculu.

-.— întoreendu-me d'acolo.

Cu ban ben mai însamuă îuceperea sau, începu
tul, dar nu
și împlinirea, capetul lucsărei, care înţeles &l are
şi în legătură
cu: felhen, româneşce însamnă:

—
1.) e.a se
“e pata

să

se

|
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i

începe, face.

înceapă, facă,
e de a se:
adecă:e în starea de a se lucra; e gatede a se face.
'9) e în lucrare,
se află în lucrare,
e de făcut,
de multe or se poate traduce cu:
dă să
din,
:
dei:
|
indulo fălben van == dă să pornească (Wat încă pornit ci vrea.)
" haldokld felben van -— dă să moară, e gata de moarte := e de
murit,
„men. felben vagyok = sint gata şă "plec. sâint-gata de plecat,

a .hâz: dilo telben van-:=:.casa dă să se surupă, e mai
“se surupă

gata să
.

-

a hid keszăloben van = podul e îu stare de a se face, se află
in luvrare.
fel

:= e de

temut.

f6l0

hogy =

e de temut,
|
e de temut să unu.

IV. Partie ipiul prezintelui. se imtrebuiuțază când numai ca
adicetiv în legătură cu unu substantiv, când de sine fără substantiv şi în umeudua& cazurile puate trage la sine vorba cu
același sufipt, ce-l cere verbul dela care se derivă.:d. e.:
sokat, tanuld ember — ember, ki sokat tanul, om care iuvaţa
multe.
.
|
Pe:
sokat tudo tertiu :— ferfiu, ki sokat tud, bărbat, care șeie multe.
keveset” evo ember ..-. ember, ki keveset. eszik (mănâncă) un om
,

care

mănâncă

egre Rialto vetek —
la ceriu:

puţin,

vâtek, mely az €gre kit,
.

pecat, ce strigă

B.

Participiul trecut,
1 Sufip:ul participiului trecut este î, sau cu vocală ajutătoare, ott, ett, ălt.. Acesta este decă după formă egal cu a Ba
persoană din. timpul trecu, toriu neauuimită după îuţeles iusă
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însemnă ființa sau lucrul, ce-au lucrat sai suferit ceva. Arată
„deci o lucrare sai suferire, ce “Sai lucrat, înplinit și trecut.
Respunde. participiului nostra trecut, având înțeles mai "mult .
pasiv decât activ. In cest din urmă caz ia la sine vorba, la
care trece Iuorarea verbului. dela care sau format, așa:
sokat lătott, hallott, tapasztalt ember === om mult umblat, care
„ati esperiăt, văzut multe.
|
Stă totdeuua ca atribut lângă un substantiv, dar se poate
întrebninţa
-și de sine ca substantiv, aşa:
târt, fej — cap spart,
|
„rothadt gyiimâles == poame stricate.

" elterjedt bir == faimă, lăţită.

meggeyăzătt sereg == oaste învinsă.

siitâtt kenyer == pâne coaptă.

|

De multe ori nu se poate da pre limba noastră cu par-ticipiul; mai ales când are la sine vorba, en care se construe
verbul, delu carele sani fornat, în :care caz €l circumseriem cu

pertectul compus, precum :

i

sokat lâtott ember == om, care au vezut multe.
sokat hallott ember =— om, care au auzit multe.

II: Ce e mai de însemnat, este că acest participiu se poate

împreuna cu sufipte. personali, atât când stă ca atribut, cât şi,
când se întrebuinţazăca substantiv.
Dacă stă ca atribut și are snfipte personali, €l putem înlocui cu perfectul (compus) în persoana ce arată, făcând diu el
o proposiţiune activă cu pronumele relativ: ki, mely, melyik
în acuzativ, care se subințelege d. e.:
a kerted kânyvek itt vannal == a konyvek, melyeket kertel

“tt

vannak,

|

îi

carțile, cari le-ai cerut, sânt aicea, în care zicere kertel pentru
aceea stă pus în adoua, persoană, fiindcă kerted stă cu sufiptul
personal de a 2-a pers., care în limba, noastră 'uoi o putem traduce și pasiv prin participiu cu prepoziținnea de (câtră), urmată

de pronumele personal în aceea persoană, ce arată sufiptul
„personal delu participiul magiar, d. e.: în zicerea a kerted

„kânyvek itt vannak, kârt e participiul === cerut; ed e sufiptul
pers. de a-2 pers. sing: teu; ar fi deci: cerut tei sati al tei cerut,
ceea ce însă româneșce nu se poate zic», ci zicem tot cu adoaa
pers. dar- personală reflexivă: cerut de tine şi pluralul cerute ..
de tine; vu fi deci:. cărţile cernte «de tiue sânt aicoa.

—- 199 —
„Participiul magiar cu. snfipte, se traduce prin. nrmare
vomâneșce cu participiul în legătură cu pronumele - personal,
precedat de prepoziția: de, precum: participiul cu sufiptul
de'pers. 1. e egal participiului nostru cu de mine,
2,
2
MR
„ de tine,
3.
7
a
n
„ de el, de ea,
1.
,
a
»
„ de noi,
2
n
RI
„.de voi,
3.
2
a
de ei, de. ele, de sine,

san, înlocuindu-l eu perfectul și cu relativul, putem zice:
.

care, ce am, ai, ai
cară, ce am, aţi, at. | cerut,
kit, melyet,
„| malt î06,
kiket, melyeket...
| (perfectul compns),
"d.e:

a 'lertem kânyvek == a kânyvek, melyeket en kertem.
„a kerted

kânyvel

=

-a kerte kânyvek =
a kertink kânyvek ==
înnaintea, participiului
| rire, se poate pune și
az en kertem

a te lkerted

|

a konyvelk, melyeket te kertel.
a kânyvek, melyeket 5 kert.
a konyvek, melyeket mi kertiink ete.
sufipţionat astfel, pentru mai mare întăpronumele. personal, precum:

„ţ

kânyvek.

“az 6 kerte

In

locul

participiului

cu

sufipte personali, se poate pune

şi magam, magad, maga etc., după care urmează

participiul cu

sufiptul de a'3-a pers. stând. ambele ca, posesor și posesiune, așa:

“a kertem

kânyve k =— a magam kerte kânyvek == a kânyvek,

melyeket en kertem. :
a kerted kânyvek.— a magad

„_

kârte

konyvek ze 8 kânyvek,

melyeket te kertel.

m

a kerte kânyvek. — a maga
melyeket 5 kert..

kerte oryvel
|

=—

i

a kânyvel,

a magam, magad, maga siitâtte kenyer = pita coaptă de mine,
„de tine, de al; care, am

copt-o ei, tu, el.

TIL „De multe ori se compune cu un substantiv, ce arată
fiinţa saui lucrul de cătră care, sai prin care stai făcut lucrarea
arătată,

prin

participiu,

în-care

caz

substantivul stă

naintea

participiului fără nică un sufipt; ear participiul capătă sufiptul
de a 3 pers. şi se traduce româneşee întoemai ca când ar fi
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fără acel substantiv și: fără a privi ba sufiptul de a 3
pers. cu

care e adaus; numai cât între el. şi substantival
, cu care e
compus, se. pune prepoziţă. de, de catră, prin ; ori
că-l cireum-

scriem prin perfect cu pronumele relativ care: ce, ca cum
vezut mai sus, româneșee și ungureşce. d. e.:

sai

jegverte szăllă «= sziill, melyet a jeg vert;: vina bătută
de
“peatră,
viz mosta videk —= vidă, melyet a viz mosatt, ținut
udat
de apă; ca-l udă, spală apa, |
Isten adta nap —- nap, melyett. az Tsten -adott. === zină . dată
de
Dzeu, ce ai “ Tăat -0 Dzeu.
hidleg vette (lelte) omber =: emnber, kit a hideg vett,
lelt== om
|
prins de frig, pre care Lai luat frigul, veceala.
fereg râgta gyiimăles== : g&yiimâles, mely et. a fereg răgoit
== poame

|

vermenoase, mâncate de vermi.

kutya marta gyermek== „eyernek,
mușcat

de. câne,

kit

.

a kutya mart== copil

esăverte fâld =. f6ld, melyet aza es0 vert =— câmp (old)
, trântit de ploae, bătut de ploae.
kipy6esipte ăllat — ăllat,. melyet. a kigyo esipett ==
vită muş-

cată de şarpe.

-

„vilăg esudâlta, leâny===:= leâny, kit. a vilăg csndăl
== tati admi„rata de lume,
az O kivânta €tel mâr kesz van "= az etel, melyet
î Rivânt
măr kesz van; mâncarea, ce ai cernt-o el, e gata.
a kerestem joszâg reâdl marad== a joszăg, melyet en
kerestem,
văd marad— binele agonisit de mine, îți remâne ţie.
Tipsind par ticipiul de sufiptele persoanale, le putem înlocui
prin postpozitivul âltal== priu și t5l, de, dela, cu sufipte
le pers.
âltalam, ăltalad, ăltala, tălem, toled, ete. sau, dacă
este substantiv, punem acela cu âltal, sau tel, en. româneşce.
d. e.:
siitâttem kenyer == az altalam stităti, kenyer = pânea 'coaptă
„prin (de) mine. |
Ra
a kârted konyvek == az ăltalad kert kânyvek, cărţile
cerute
de mine.
"kigyoesipte âllat — = kigy6 îltal esipett, âllat,
kutya mart gyer me = a kutya ăltal mart py ermehk.
jegverte szăll == aa Jeetăl vert. szăll,
viz mosta videk == a viztăl mosott -videk,
az. 6 livânta

etel -=

6 tOle hivânt

ete,

—
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a lerestem joszăg— az âltalam lereset- 'joszăg. vilăgesudălta leâny= a vilăgtol sai âltal csudălt leâny.
Cu âltal şi t6l se poate pune verbul și în formă pasivă,
în timpul trecut, precum se va arăta la verbele pasive.
De multe oră dela participiul compus cu un substantiv,
lipseșce sufiptul
de a 3-a pers. care e alăturat la substantiv. d. e.: .
agya furt ember din agy == crel şi din furt == îngăurit; a dinagya e -sufiptul pers., însamnă: al Ini smintit crel, adecă om,

al carui crel e secliutit;
eszeveszett—
lipsit de
arahagyott ==
hiteszegett —

a

|

|

perdut. de minţi, luat, sat “dus de minţi == nebun,
minte.
care şi-ati părăsit domnul.
unul, care și ai lăsat legea, (credinţa.)

Din toate acestea se vede dară, că participiul cu sufipte
se întrebuinţază pentru a contrage propozițiunele.
IV. Intrebuinţat ca substantiv încă primeşce. sufipte personali, cari mai pot primi şi ele alte sufipte, când apoi se pot.
traduce cu un substantiv cu prepozitie, mai-ales de acelea substantive, cară se formează dela infinitivul, saă supinul verbelor;
„în urină, uneori se poate traduceşi cu gerandiul. d. e.:.
tudt-omra == după scirea mea, la cunoșcinţa.
a nap keltelor — la resărirea soarelui; la resărit de soare.
bementemkor — la întrarea mea == întrând înluntru.

atyăm

mondottakent== după

-cum

zisa, , Spa

tăcălu

zicea tatămio.

mei,

după

i

|

" haza, jătteben venind el acasă; când venia acasă,
âltâban — stând, când sta,
3
feliteben — zăcând.
ilteben =— șezînd, din ședere,

„râpteben = sburând, în sbor. din sburat,
futtâban — fugind, în fugă, din fugă.

sietteben
== grăbind, în grabă, în pripă.
szemem lăttâra, în vederea ochilor mei.
fiillem halattâra, în auzul urechilor mele.

eljătted elătt, înnaintea venirei tale.

.

apâddal laktamban sok jât tanultam, locuind cu tata
învăţat multe bune.
,
"oda, nyugta €letemnek! linişcea vieţii mele e dusă.
a folyam mentâben uszik, înnoată dealungul riului. .

|
tei,
a

am .
|
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Dela participiile trecute se mal “pot forma și. adverbe
adăogând snfiptele ou, en, 6n. d. e;:
lert-en — ragând,
vârt-on — așteptând,
care numai în legătură cu un verh în mod personal se poata
întrebuința,
kerten ler = foarta se roagă,
vârton văr = foarte așteaptă ;
daci serveşce spre întarirea ace se zice prin verb,

„C
Participiul futurului.
Participiul faturului se formează prin adaugerea sufiptului

and, endă, la tulpina verbului, fiind 6, 6 sufiptul prezintelui și
and, end sufiptul futurului.

Acest participiu are înțeles activ și pasiv, arătâni ceea ce
e de făcut încă, saii ceea ce se va întempla, ce se va, petrece,
sau are să se petreacă în fiitoriu.
Când are înțeles activ poate lua la sine şi un acuzativ. și
atunci respunde românescului:
|
voiu

să

are să

voind să

va să

am voie să

fac,

unul care vrea să f
vrând să
dând să

este să

|

| fac.

facă,

era să
(facă,
fu să
au fost să
ete.
d. e:
levelet, irand6 == voin să serii epistolă.
a tannlolat oktatandâ tanito === învăţătoriul, care va să învețe
„Școlarii; care are să-i instrueze. ”
Când are înțeles pasiv, însamnă că lucrul are să se facă,
e de a se face, trebuie să se tăcă, e de făcut, d. e.:
irandd level, epistola, ce are, trebuie să se serie, epistola
ce

trebuie scrisă -= epistola.de scris.
lerontando fal, zidul ce trebnie rupt.
Se traduca

românesce

cu una

din

următoarale:
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e să

se

e de a se
trebuie să se
e lipsă să se

“Înca.

e de şi supinul

facut...

trebuie și participiul | tâcut-ă.
“Tu acest înţeles, (pasiv) respunude pre deplin intrebuințarei
eu adicctiv, d, e. ședința“de curund a gerundiului nostra
ținâudă =— ședința, care se va ţinea, care are să se țină: a
tartando iiles.
o

Gerundiul, (âllapotjegyz6).
Pentru 'gerundiu are limba magiară doaă forme, una cu
snfiptul, va; ve și alta cu == vân, vân, cari se adaug la tulpina
i
verbului, aşa:
rar-va, așteptând, așteptut-ă.
ver-ve, bătend, bătut-ă.
ar-vân, așteptând.
ver-ven, bătând.
“Forma cu
ven, gerundiu.

va,

ve o vom

numi-o
|

|

|. Geruudivul

gerundiv;

în va

ve.

și cea cu vân,
i

|

“ Gerundivul format cu sufiptul va, ve mai bine se poate
numi şi participiu adverbial (hatărozoi râszestil), or gerunditu
relativ, spre deschilinire de cel adeverat sati abs olut îu
vân,

ven.
Acest

a

gerundiu

relativ are

însuşirea „că:

"1. Insoţeşce mai deaproape o lucrare, arătând cum se pe-twece aceea, în ceea ce sameuă unui adverb și rexpunde gevunliului nostru, hotărind ca un adverb mai aproape verbul,
d. e.
beszelgetve iilenk + sedeam (cum?) vorbind.
hallgatva ăllănk
stam (cum?) ascaltânual,
nevetve-beszel =:: vorbeşce (cum?) rizend.
hibăzva tanulunk = învețăm (cum?) smintirul,
ilve 6nekel :—- cântă (cum?) șezând, .
2. Arată mai departe starea de cândva, ce dle acu sau.
fiitoare a subiretului, după o lucrare ce au împlinit, sau o va
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înplini;

prin

carea

au trecut sati va trece

cândva.

ţeles respunde participiului nostru, însoțit de

a fi, d. e.:

verve lesz

irva van

MIL

vâgva lett

ajutătorău

”

vâgva van
văgva volt

In acest în-

verbul

e
fu
au
va

tăiat.
tăiat,
fost tăiat.
fi bătut,

scris este.

mondva van

== zis este (Sai zis).

mondva

== ati fost spus.

volt

_

3. respunde participiului. nostru trecut fără verbul ajutătoriu, cara se subinţelege, sai participiului nostru însoţit de
gerundiul:: fiind, precum:

minden

emberi segelytâl meg-

fostva, szerenesttlen vegyok,

lipsit (find) de tot ajutoriul

omenesc, m'is nefericit,

| megszabadulva a fogsâgbol, s scăpat (fiind) din prinsoare și
"haza terve, mindent renden
ajuns acasă, ai aflat toate în
talălt,
„
rendul seii,
ia
ha, visszaterel boldogulva lâssa- dacă me voiit întoarce să te văd
lak,
„(a fi) fericit,
4. Avănd înţeles activ, primeșce la sine cu sufipt core-.
spunzătoriu substantivul verbului, dela care sau format. și în

româneşce se traduce cu gerundiul, d. e.:

|

- azt tudva nem beszeltem volna șeiind aceea, (dacă ași A şeiut)
vele ;
|
n'aş
vorbit cu el.
hibâjât belătva boosânatot kert, precunoscându-și greşala ati cerut

i

iertare,

Acest gerundiu relativ stând înnaintea verbului
reșce sai potenţiază lucrarea cuprinsă în verb. d. €.:

sei,. mă-

"kerve k6rtem :-= din literă în literă însamnă: rugând Pam rugat;
însamnă însă: foarte lam rugat.
vârva, vârtam 6t— din cuvânt în cuvânt: așteptând Lam așteptat,

însămnă însă: mult Pam aşteptat.

5. Când acest gerundiu stă ca predicat,
adiectiv poate primi sufiptul pluralului. d.. e.:
a hăzal telâpitvek say,
a hăzak felepitve vannal,

„I&peseim oda irânyozvâk sai
l&peseim oda vannak irânyuzva,

întocmai ca un

asele stint zidite.
-

pașii meă sânt într'acolo
îndreptaţi.

.-

-

—

az utezăk lepvek emberekhkel,
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stradele sânt pline de oumeni. .

„sai: az utozâk lepve vannal
ermberel:kel,
a hâlatel âthatva vagyunk, sai sântern petrunși de mulţămită, |
— (petrunși fiind „de mulţă2
a hâlâtol âthatvăk,

Ma
felelemtăl elfoglalva,

mită).
“cuprins de frică.

fâlelemtăl elfoglalvak,
cuprinși (fiind) de frică.
acest geruudiu sa împreuveche,
vorbirea
şi
In scrierea
văgvân, vâgvâd, vâgvâja
așa:
-mat adese cu sufiptele personali,
„văgvâuk, văgvâtok, vâgvăjok. * -.
_
tărvem, târved, târveje; târvenk, torverek, tărvejok ;
azi însă se uneșce mai virtos cu sufiptul pluralului și cu al
|
|
“ acuzativului.
tale sint pline .
afivmaţiunele
==
âllităsaid telvek râfogăsokkal,
.
de: însinuiri,
”
|
alăprin
adverbe
unele
nasc
se
“gerundiu
acest
Din
6.
turarea forimnatiunlui. ast, est, cară vocale se contrag cu cele din
„ sufiptele va, ve, ca:
“futvâst —- fugind, da fuga, fuga, din fugă:
nezvest -- în privinţa, privitoriu de, la.
folyvăst, .— în continu necontenit.
TI. Gerundiul absolut în vân, ven.
il-veu, şez6ud.
dieser-ven, lăudând. ete.

Gerundiul absolut în vân, ven este cel adeverat și respunde
întru

toate

gerundiului

nostru,

când

acesta

nu stă

numai

ca

determinaţiune adverbială, ci ca neatânătoriu de altă lucrare. .
Precâud gerundiul (gerundivul) relativ în "va, ve priveşce
mumai o parte a zicerei, gerundiul absolut se reduce la mai
“multe zicerei, cară prin el se contrag într'una şi. toate se leagă,
strins una de alta, aşa, că nică o zicere gerundială are înţeles
deplin, ci după el îndată trebuie să urmeze alta, ca întregire
a înţeleşului zicereă gerundială; şi fiindcă gerundiul arată, lucrarea. fără s'arăte totodată şi timpul și persoana, atârnă totdeuna
„dela înţelesul zicerei și dela” verbul definit; care persoană şi
e
ce timp se înţelege la îutrebuințarea lui.

El se poate da pre românie,. sati numai cu gerundiul, sau
şi cu participiul însoţit -de gerandiul verbnlui a fi, când are
înţeles pasiv:
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uem

kivânvân

szerenesttleus6-

nevoindu-i

ueuorocirea,

tuate

ast, mimlent megboesătottatn
i-le-am iertat,
neki,
mindent inegengedtem vem li- nevoind a împedeca lucrul, at
vanvău a dolgot akadălyozui,
lasat, toate.
sok foldeL bejârvăn, uagy ta- multă lume mnblâăud, şi au ca
pasztalăst, szerzett,
ştigat mare experienție.
haza terveu, munkăhoz lătott, înturnând acasă, Și-au ăutat de
lucru.

belătviu az igazs îgot, nem .
tagadta.
" megveretven az ellenseg,

Precunoscâudl. adever ul, uu Lat
ftăgiduit.
batut fiind inimicul.
megeyoze tvân az ellenster
20,
învins fiind, sai învingeudu-se
inimicul.
Dionisius zsarnok, Siracuzăbol Dionis tiranul, alungat (fiind)
eliizetven, ISorintban gyerme- "sau alungendu-se din Siracuza,
- kelket tanitott,
ati învețat pruncii în Corint.
Gerundiul absolut se poa te înlocui prin o conjuncţiuue
cu verbul definit, ca și româneșce prin: când, după ce ete. d. e.:

„mikor

az emberek alusznal, eljă az ellenseg; mikor alusznal
se poate înlocui cu ge
gerundiul: aludvă an az emberel; când
dorm oamenii =. dorinind oamenii vine initnicul.

“miutân uz Osz elmult -. elimul- când ăi trecut, toamna, sau trevân az Osz :
az 6s7 elmulcel timpul, cu trecerea tom

tăval,
miutân

nei.

eltelt az id5 = eltelven

az id --- az ido elteltevel,

după ce an trecut tiupul; treceud toamna, cu trecerea tiu
pului.

nertektelenil:€lven, nem lehet fiindcă traieşce fară cumpet, sati
"egeszseges === mivel mertektrăiudl fără cumpet, nu poate
teleniil €l, nem lehet egeszfi sănttos.
sees,
_
carele

Prin

prepunerea geruuliului absolut înnaintea verbulua diu
iuțelesul acustuia se maâreşce, d. e:

e tormat,

latvân lât == vede foarte, caută mult,
tudvan tud :— șeie foarte bine.
karven kertem = Paun rugat fvarte,

Verbe factitive (cauzative) teteti (miiveltetă) igek.
Verbe factitive (eanzative) sânt acelea, cari arată lucrarea,
făcută prin mijlocirea altnia și însamnă că: cineva lasă pre
altul să facă (acest altul) ceva, pentrn sine și în locul sei; san,
ce e tot una, că: cineva și face ceva prin altul. Noi, în limba
noastră mai zicem și: dau să facă (altul) și fae să facă (altul);
mijlocese ea altul să facă ceva, cari verbe apar așa narecnm
ca verbe ajntătoare;. sai nn zicem nici de cum așa, pricepându-se la noi totdenna, că noi înșine facem, sai lăsăm, dăm,
facem ca să ne facă altul Incrul, d. e.: &mi face o masă, adecă,
dacă mi-s anăsariu mi-o fac eu însumi; de nn, mi-o faca altul,
adecă atunci dani să-mi fecă măsariul una etc,
Această lucrare, care la noi sărată prin:
.
las să facă (altul) ceva
dai să facă (altul) ceva,
„mijlocese să facă (altul) ceva,
pun să facă (altul) ceva,
se esprimă în limba magiară prin sufiptul at, et, tat, tet;
atârnă la tulpina verbelor, care așa dară face atât, cât:
at, et
las să facă cineva
tat, tet | fac să facă cineva,
dai să facă cineva,
las ca, să facă cineva,
mijlocese să facă cineva.
pun să facă cineva ceva.

|
ce se

„
Iumerarea însă se poate face apriat și anumit prin altul,
adecă prin întrebuinţarea la aceea apriat. a unui mijloc din
afară, ce se intâmplă la toate verbele active (transitive),la
cară prin urmare se presupun doa& persoane; una, care face
sau -dă să se lucre şi alta, care Iucră, face ce i-saii dat de făcut
dela cea dintâi; sati că nu se întrebuințază nică un mijloc

apriat, ori din afară, ceea co se întâmplă la verbele

neutre-ac-

tive (intransitive), prin ce aceste devin din întransitive cu totul
transitiv e; prin

urmare

persoana

lucrătoare

e

singură

mij-

locul, carea pănă n'a deveni verbul activ, nu era decât -numai
persoană Iucrâtoare, fâră ca lucrarea-i să tveacă dela sine la
"alta în afară; acum însă, prin alăturarea, Imi at, et, tat, tet Inera-,
vea trece și-n afară.
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Alăturarea sutelor at, et, tat, tet.
Verbele “de o silabă, afară de cele cu 't la capet, primesc
at, et; ear cele de
i fuel, primese tat,
ir, scrie;
ver, bate;
ep
csinal, face;
k eres, caută; " k&szân, multămeșce
vV âg, taie;
vet, aruncă;

pr ecum

mai multe silabe,
tet, d. e.

ir-at, lasă să scrie altul.

_-ver-et, lasă să bâtă altul.
csinâl-tat, dă să facă altul.
keres-tet, lasă să caute altul.
; kăszân-tet, lasă prin altul să mulțămească.
vâg-at, face ca altul să taie.
vet-tet, lasă pre altul sa'runce, Saştearnă,

să samene.
"'"Pulpina verbului
meaza

deci

& ureia persoană,

Model

de

și cele de una cu

forma

conjugare

|

Sa

înpreonată cu sufiptul factitiv,, forneanuimnită.

pentru

verbele

factitive.

Indicativ.

Prezintele.
,

.-

-

lasă să taie.

vag-at = [| pan (pre altul) să taie.
Singular.
fără

NE

vâg-at-ok. făt,

văg-at-sz făt,
„ vâg-at făt,

obiect

anumit.

ei las să-mi taie (altul) lemne.

tu lași pre altul să-ți taie lemne..
el lasă pre altul să-i taie lemne.
Plural.

Î. văg-at-unk
2, vâg-at-tok
3, vâg-at-nak,
târ-et — lasă

fit,

fât, -

noi lăsăm să taie lemne.
voi lăsaţi să taie lemne.
ei lasă (pre alții) să taie lemne.

fât,
să frângă.

1. tor-et-ek făt,
2, tor-et-sz. făt,
3. târ-et fât,.

-

las

Singular.
să frângă lemne.
(spargă, saii să, crepe).

lași să frângă lemne.
lasă să frângă lemne.

N
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Plural

lăsăm 'să frângă lemne.
lăsaţi să frângă lemne.
lasă să frângă lemne.

tăr-et-tek făt,
„ tăr-et-nelk făt,

cu

las să te (ve) aștepte.

vâv-at-lak teged, bennei. teket,
_văgat-om
2, vâg-at-od

"ei las să1 tae lemnul sai lemnele.

făt,

a

anumit.

obiect

tu laşi să tae lemnele.

| n

el lasă să tae lemnele.
noi lăsăm să tao lemnele.

»
3. vâg-at-ja.
1. văg-at-juk
2.vâg-at-jatol
»
3. vâg-at-jul:
ver-et-lek teged benneteket, Î.
tăr-et-em a fat,

voi lăsaţi să tae lemnele.
să tae lemnele.

ci lasă

las „să te (ve) bată.

eu las să
tu lași să
el lasă să
noi lăsăm
voi lăsaţă
ci lasă să

2, tăr-et-ed a fit,
3. tor-et-i a făt,
1. tor-et-jiil a făt,
9. târ-et-itek a făt,
3. tor-et-ilk a fât,

frângă lemnele.
frângă lemnele..
frângă lemnele. să frângă lemnele.
să frângă lemnele.
frângă lemnele.

- Impertect.
cu obiect neanumit.
„1. vâg-at-ehk fât, lăsam ) 9
| 2 S,
O, vâg-at-al făt, lăsai
=

3.

„1.
2.

3.

obiect

cu

anumit.

văr-at-âlak teged, bennete-.
ket, lăsam să te (ve) aștepte.
pa
,
vâg-at-âm a făt, lăsam. | s
a
vâg-at-a, făt, lăsa
„ lăsa | &
9. vâg-at-âd,
văg-at-ânk fât, lăsam | &
L5
„lăsa,
-ă
vâg-at
-8,
văg-at-ătok făt, Lăsaţi | =
„ lăsam ( o
văg-at-ănak ft, lăsa ] * p. 1. văg-at-0k
?

p

?

ă

i

>

»

„1. tăr-et-ek
2, târ-et-el
3, târ-et-e

„

3. vâg-at-ik

„lăsa

)'3

ver-et-€lek teged, bennete-

Ş
făt, lăsam
& Ş. 1. het, lăsam să te bată.
|
lăsai
„
tăr-et-em a fât, lăsam |)
(2
„lăsa

1. tăr-et-enk

lăsam | =

„9. tăret-âtek „lăsaţi | &
3. tor-et-enek „

lăsaii

9 toret-id
„8, tor-et-€

] = P. 1. târ-et-6k

2 tăret-âtek
3. tor-et-ek

Nemoian

lăsați | *

2. vâg-at-âtok

Gramatica

mag. rom.

„ lăsai
„lăsa
+

|

£
a

lăsam

E

lăsau

) 2

„lăsaţi | £
=
m

23

tăr-et-iink făt,
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Perfect.
obiect neanumit,.

| .vâg-at-lam
2. vâg-at-tăl:
3. vag-at-ott
Il. văg-at-tank
2. vâg-at-tatok
3. vâg-at-tak
L; tăr-et-tem
2. târ-et-tel
d, târ-et-eti
P. ]. tăr-et-tiink
2. tăr-at-tetek

3. tăr-et-tek

făt, ăm Jisat, lăsa i
.

ai
„at
„am
„aţi
„ati
făt, am
ai
„au

lăsat, lăs săși
lăsat last
lăsat, lăsarăm
lăsat, lăsarăţi
lăsat, lăsară.
lăsat, lăsai
lăsat, lăsași
lăsat, lăsă
„am lăsat, Lăsarăm
aţi lăsat, lăsarăți

ari

DE
să tn, lemne,

pa
să frângă lemne,

lăsat, lăisară

cu obiect anumit.
ăg-at-talak teged, benneteket, am lăsat să te tae, să ve tae.
l văg-at-tam
a ED am lăsat
|
2. vâg-at-tad .
„- ai lăsat
3. vâg-at-ta
„ai lăsat
Di
să tae lemnele.
lăsat,
am
1. văg-at-tuk
2. văg-at-titol
aţi lăsat
-

3. vâg-at-tak

„ai

lăsat

|

|

W

tor-et-telek teged, titeket, am lăsat să te-ve frângă.
a fat, am lăsat
Î. tor-et-tem
„ . aă lăsat
„tăr-et-teal
ati lăsat
„
3. tăr-et-te
i
să frângă lemnele
„am lăsat
1. târ-et-tiik

2. tăr-et-tetek

„aţă

lăsat

3. târ-et-tek

ati

lăsat

)

Pluscuomperfectul.
obiect neanumit.
1 văg-at-tam

„Bat

ete,

vala saii volt

am fost lăsat, sati lăsasem să

tae lemne.

târ-et-tem vala saii volt făt, am fost lăsat, sau lăsasem să
frângă lemne.
„obiect anumit.
1. văgrat- -tam vala a făt etc., lăsasem să tae lemnele;
tor-et-tem vala a, făt,
lăsasem să frângă lemnele.
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“Futurul

compus

fogok fit, - voii
ei
tit,
fogsz
,
_
va
făt,
fog
|
„văg-at-ni
vom
făt,
fogunk
|
tor-et-ni -

vâg-at-ni
" tăr-et-ui

Ş.

|

fogtok fit,

veţi

fognal

fat,

vor

cu

obiect

anumit.

foglak

teged,

bennetelet,

[
]

|]
|
| lăsa să tac, să frângă
“lomue.
-

a
a
a
fogja
a
fogjul
fogjătok a
a
toejn

fogom.
fogod

tae,
făt,
făt,
fât,
fit,
făt,
făt,

frâugă.
voii )
vei
|
|
va
vom |
veți
vor

Iu

voii lăsa să te--ve

|
lăsa să trângă, să
tace lemnele.

Futurul simplu.
(sau și futurul trecut.)
neanumit.

1. vâg-at-and-ok
făt, voiu
2. vâg-at-and-asz fat, vei
3. vag-at-and
„tat, va
POR
a
,
.P. 1. vag-at-and-unk fat, vom _
,
us
9
9. văg-at-and-otok fat, veţi
3. văg-at-and-anak fit, vor

1. târ-et-end-ek
tăr-et-end-esz
tor-etend
tăr-et-end-iink
târ-et-end-etek

2.
3.
ia 1.
9,

3, tor-et-end-enek

lăsa să tae lemne
sai:

i.
fi lasat

_
să tae leinne
o

făt, volu
făt,
făt,
fat,
fat,

vei va
vom
veţi

lăsa să frângă' lemne saii:
fi lăsat să frângă lemne.

fat, vor
anumit.

"văg-at-and-alal, voiu lăsa să te (ve) taie.

SN.

per

* văg-at-and-om a
văg-at-and-od a
vâg-at-and-ja
a
vigiat and jul a.
„văg-at-and-jătola
„vâg-at-and-jok a

g

Ș.

făt,
făt,
fât,
fât,
fit,
tât,

voii
va

|

Ă

vei

|

von
so
vor ]

"lăsa

să tae

lemnele

suu:

fi lăsat să tue lenmele.
ă
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tor-et-end-elel, voiu lăsa să te (ve) frângă.
a fât, voiu

S.

* tăr-et-end-em
tăr-et-end-ed
tăr-et-end-i

„vei

tor-et-end-jiik

„Ya
„Yom

tăr-et-end-itel .
tor-et-end-ik

„Vor

„

lăsa să frângă lemnele sau:
lăsat să frângă lemnele.

veță

|

Subjunctivul şi Imperativul.
Prezintele.
neanumit.

S. 1. văg-as-sak
2. vâg-as-s
3. vâg-as-son

ID

P. 1. văg-as-suul:
„ vâg-as-satolk
3. vâg-as-sanak

făt, să las să tae lemne.
fat, să lași să tae lemne, lasă (fă) să taie
lemne.
fat, să lasă să tae lemne, lasă (facă) să
taie lemne.

tat, să lăsăm să tao lemne.

|

tat, să lăsați să tace lemne, lasaţi să taie
lemne.
făt, să lasă să tae lemne, lasă (et-facă-ei)
să tae lemne.
anumit.

văg-as-salak, să las să te-ve taie.

9

pi

" Vâg-as-am
vâg-as-sat
"|vâg-as-d
3. vâg-as-sa,
„ Vâg-as-sul
„ Vâg-as-sătok

=

„ tor-es-selk

Li]

3. vâăg-as-sihk

„ tOr-es-s

3. tăr-es-sen

a fât, să las să tae lemnele.
a fât, să laşi să tae lemnele, lasă să taie
lemnele.
|
a fit, să lasă să tae lemne, lesă el să taie
lemnele.
Ă
a făt, să lăsam să tae lemnele.
a fât, să lasaţi să tae lemnele, lăsaţi să
taie lemnele.
a fit să lasă să tae lemnele, lesă ci să
taie lemnele.
fat să las s să frângă (spargă) lemne.
2 i lași «să frâagă lemne, lasă să întugă
lemne.
|
făt să lasă să frângă lemne, lasă el' să
„frângă lerane,
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p. 1. tăr-es-siiulk
2. tor-es-setel

3. tăr-es-senelk

fit, să lăsăm

„să
„să

să frângă

lemne.

lăsaţi să frângă lemne, lăsaţi voi
să frâugă lemne.
lasă (ei) să frângă lemne, lesă că să

frângă lemne.

tăr-es-selek, să las să te-ve frângă.
a făt să las să frâugă lemnele.
* tor-es-sem
lași să spargă lemnele; lasăţi să
„să
[târ- -es-sed
ă
lemnele.
„spargă
| 2 târ-es-d
să
cl
lesă
lemnele,
spargă
să
lasă
să
„1
3, tăr-es-se
,
lemnele.
spargă
|
|

1, târ-es-siilk

P

9. tov-es-setek
|
„ tăr-es-sek
:

a făt, să lăsăm să spargă lemnele.

lăsaţi să spargă lemnele, lăsaţi
voi să spargă lemnele.
„să lasă (ei) să spargă lemnele, lesă
(ei) să spargă lemnele.

„să

Mai mult ca perfectul.
neanumit.
1. vag-at-tam legyen făt, să fit lasat. să tao lemne.
târ-et-tem legyen făt, să fiu lăsat să spargă lemne.
anumit.
vâg-at- talak legen, să fii lăsat să te (ve) tae
tor-et-telek legyen, să . fin lăsat să te (ve)
1, văg-at-tam legyen a făt, să fiu lăsat să tae
„tor-et-tem legyen a făt, să fiu lăsat să spargă

Opiativl.
Prezintele.

ga

neanumt.

1. văg-at-nek făt, ași lăsa să tae lemne.

„9. vâg-ăt-năl fât, ai lăsa să tae lemne.
făt, ) ar lăsa să tae . lemne.
-na
3. văg-at
5
P. 1. văg-at-nânk făt, am lăsa să tae lemne. .
2. văg-at-nătok fât, aţi lăsa să tae lemne.
3. vâg-at-nănal

făt,ar lăsa să tac

lemne,

ste.
fiângă etc,
lemnele «tc.
lemnele etc.
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anumit:

„vâg-at-nălak,
aşi lăsa să te (ve) tae,
Ş. 1. vag-at-nâm a fat, aș lăsa să tao lemnele. .vâg-at-năd a fât, ai lăsa să tae lemnele.

vâg-at-nă, a făt,ar lăsa să tae lemnele.
P. Î. văg-at-nok a fit, am lăsa să tace lemnele.
vâg-at-nâtok a tât, aţi lăsa să tee lemele.
vâg-at-năk a fât, ar lăsa să tae lemnele.

neanumit.
=

E

u:

tor-et-nek fat, ași
tor-et-n6l
„ai
„tor-et-ne
„ar
.
,
P. l.tăr-et-nenk ,
am
-9. tor-et-netel,
aţi
3, tor-et-nenek fât, ar

lăsa
lăsa
lăsa
_
lăsa
lăsa
lăsa

să frângă lemne,
9

|

anumit,
târ-et-nelek ași lăsa să te frânpă.
Ş. L. târ-et-nem a fât, ași
2. tăr-et-ned „ai
“8. tăr-et-ne
pat
a
PL târetnăk
am
lăsa să frângă lemne,
2. tor-et-netek
3. tor-et-nek

„aţi
„ari

|
)
Periectul

neanumit.
S.: 1. văg-at-tam volna făt, aşi fi lăsat să teie
tăr-et-tem volna fât, aşi fi lăsat să frângă

lemne.

anumit.
vâg-at-talak volna, ași fi lăsat să te (ve) tae.
târ-et-telek vola, ași fi lăsat să te (ve) frânpă.
Ş. 1. vâg-at-tam volna a fât, ași fi lăsat să tae lemnele.
tăr-et-tem volna a făt, ași fi lăsat să frângă lemnele.

(a) fat vâg-at-ni
(a) făt tor-et-ni

———„_—

infinitivul nepersonal. a
a
a
a

pune
lăsa
lăsa
pune

să
si
să
să

tae lemne.
tae lemne.
frângă lemne,
frângă lemne.
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infinitivul personal.
Ş. 1. vâg-at-nom

trebue să

N

„9 ” vâg-at-nod
,
2
3. văg-at-nia

trebue să
_
trebne să

puni
| li
/ lasă
| pună

trebue să

| sean

.

PL. văg-at-nun

=

Aa

-

=

2, vag-at-notok

pai

„

N

3. vâg-at-niok

S

i
|

Ş, 1. tăvcet-nem
9. tor -et-ned
. B.târ-et-nie
P. 1. tor -ot-niink
"9. tor cet-netek
3-tor -et-niok

2 să

|

i

SI

trebue
trebue
trebue
trebue
trebue
trebue

-.

,

Saul lemnele.

lăsaţi

| puneţi

trebue să
twebne să

tae lemne

să

J "lasă

- | pună

las
să
lași
să
lesă să
: lăsăm.
să
lăsaţi
să
să | „lasă

frângă
(spargă)
lemne sai
lemnele.

„să

Participiu.

Prez. văg-at-6, unul, care lasă să tae (ceva); ki mas ăltal vigat,
care lăsă prin altul să tae ceva.
.
tor-et-5, unul, care lasă să frângă (ceva); ki mis “Altal toret,

anul, caro lasă pre altul să frângă ceva.

|

Fut. văgrat-andd —= a ki valamit mâs altal vâgatni fog, unul,
N
care prin altul va lăsa să taie ceva.
|
unul,
tăv-et-endă — a, “ki valamit mâs âltal tăretni fog;
„care va lăsa prin altul să frângă ceva.
i
Precntul, văg-at-ott= a ki mâs altal vâgatott, valamit; unul,
|
caxe ai lăsat pre. altul să taie ceva.
unul, caro ;
tăretett
altal
mâs
tăr-et-ett— a ki valamit

ati lăsat prin cineva să frângă ceva.

|

Gerundiul.

ceva.
- rel. (part. adv.) văg-at-va valamit, -lăsat (lăsând) a tăea

târ-et-ve: valamit, lăsând (lăsat) a frânge ceva.

absolut. văg-at-van făt
- tâv-et-ven

făt

lasând a tăea lemne.
punând să taee lemne.
| lăsând a frânge lemne.

| punând să frângă lemne..
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Verbe potentiali sau facultative.
"Verbe potențiali sânt acelea, cari se fac cn. sufiptul hat,
het și arată putinţa de a face Iucrareă cuprinssă în verb. Acest
sufipt. face dar atâta, cât; mmânescul: a pntea, d. e.: face ceva,
văr

hat=

poate

aștepta.

vâg

-hat

— _ poate

tăea.

ver -het, =— poate bate.
lât. '-hat= poate vedea.
dieser-het = poate lăuda.
ad
-hat = poate da.
Ta sufiptul: facultativ, en care tulpina verbului formează
"a treia persoana, forma, neanumită, se adaiig sufiptele . modului
şi cele personali.
!
Model.
Infinitiv.
Prezintele.

D9

IND
m

nenumit,

. vâg-hat-ok
„văg-hat-sz
. vâg-hat

făt, pot tăea lemne.
„poţi taee lemne.
„ poate tăea lemne.
-

neanumit,

. vâg-hat-unk fit, putem tăea lemne.
« văg-hat-tok
„puteţi 'tăea lemne.

.Vâg-hat-nak

„pot

tăea lemne.

VW

a

DD

anumit,

văg-hat-lak, te pot tăea pre tine.
« văg-hat-om
a făt ei pot
. Vâg-hat-od
„ vâg-hat-ja

„tu poți“
„
el poate

«văg-hat-juk:

a fât, noi putem

* vâg-hat-jătok

2

voi

„ vâg-hat-jăk

„

ei pot

puteţi

tăea lemnele.

"

tăea

lemnele,
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nenumit.

Ș. 1. tâv-het-ek
_9. tăr-het-sz

3. tor-het

făt, eri pot
„

tu.poţi

„

“el poate

P. 1. tăr-het-iink

„noi

putem

[ frange (sparge) lemne,

2. târ-het-tel

„voi

puteți

|

3, târ-het-nek

„ei pot
anumit,

tor-het-lek, te (ve) pot frânge.. |.
S. 1. târ-het-em a făt, pot,

2. tor-het-ed
3, târ-het-i
P. 1, tov-het-jik
2, târ-het-itek
3, târ-het-ik

„poţi
„poate

|
( fa

putem
„
„puteţi
„pot

(
|

meanumit,

_S.

tăia

| lemnele.

L.tăr-het-ck fât puteam frânge
anumit.

văg-hat-âlal, puteam

să te tai.

vâg-hat-ăm a făt, puteam tăia
tor-het-em a făt, puteâm-frânge . | “ lemnele.
tor-het-elek, te puteam

frânge.

Periectul.
neanumit.

văg-hat-am fât, am putut: tăia

tăr-het-tem făt, am putut frânge

E! lemnele.

“anumit...

vâg-hat-talak, te am putut tăia
tăr-het-teleis, te am putut frânge .
văg-hat-tam a făt, am putut tăia lemnele
tăv-het-tem- a fât, am putut frânge lemnele

|

sai: putui tăia lemnele.

|

rânge (sparge) lemnele.

"imperfect.

$. 1. văg-hat-ek făt puteam

o

—

-
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Mai multca perfectul,
neanumii,

vâg-hat-tam vala fât, putusem tăia
târ-het-tem vala fit, putusem frânge.

|
(

emne.

anumit,

văg-hat- tam vala a făt, putusem

tăia

|

tor-het-tem vala a făt, putnsem frânge [ lemnele.
Futurul compus.

vâg-hat-ni fogol, fogom (a) fât voin putea tăia lemnele,

tăr-het-ni togok,

fogom

(a) făt, voiu putea. frânge lemnele.

Futurul simplu.
(futurul

trecut).

vâg-hat-and-ok făt, putea-voiu tăia lemne, sau voiu fi
putut
taia lemne,
|
tor-het-end-ek fit, putea-voiu trânge lemne, sai voiu fi
putut
frânge lemne.
vâg-hat-and-om. a fât, putea-voiu taia, lemnele ete.
tăr-het-end-em a fât, putea-voiu frânge lemnele ete.

Subjunctivul.
Prezintele,.
neanumit,

,
tăia lemne.

S. 1.
2.
3.
m)
D. Î.
2.
2.

tor-hes-sek
târ-hes-s
tăr-hes-sen
,
.
tor-hes-siink
târ-hes-setel:
tor-hes-senek

frânge

uz

vâg-has-sak
făt, să pot
vag-has-s
a
Poți
vâg-has-son
n + poată
,
vâg-has-sunk
„ , putem
vâg-has-satok .
puteţi
vâg-has-sanak
„poată
3

Ș. 1.
2,
3.
D
P. 1.
2.
5.

3

3

fat, să pot
a a poţi
2 a poată
„putem
puteți
poată

_

lemne.

—
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„ vag-has-sad

n

vâg-has-sa
vâg-has-sul
. văg-has-sătok

„ . puteta

...

LE

P.

L.
3.
l.

tăr-hes-săk
tăr-hes-sctel
tăv-hes-sek

a
î,

„poată

să te (ve) pot frânge.
a fat, să put

tor-hes-se

9

tăia lemnele.

„putem

-

pi

tăr-hes-selek,

poţi

„poată

2

3, văgr-hus-să |
tăr-hes-seni
Lăr-hes-sed

2

“

=
5
r

P.

văg-has-salak, să te (vo) pot tăia.
a fit, să pot
. vâg-has-sam

ap
bi

Esi

ID

anumit.

s

Pol
poată

- trăuge

„putem

»
op
„a

lemnele.

puteţi
poată

"Perfectul.
vap-hat-tam legyen (a) fat, să fiu putut tăia lemnele,
tor-het-tem legyen (a) făt, să fiu putut trânge lemuele.
Optativul.
Prezinutele.

Re
CI

neunumit,

văg-hat-nehk . fat, ași)
vâg-hat-nal
vâg-hat-na
vâg-hat-năuk
„ văg-hat-natok
„ vâg-hat-nănalk

“

o

E: =

neanumit,

Ş. 1. târ-het-nek
„ ai |.z
2. tor-het-nel
.
Za
.
„ar[S e
3. tor-het-ne
SR
.
. am( £ 2 PL. târ-het-nenk
”
12
ED
,
„ati 2
2. tor-het-nctek
”

ar

3, tor-het-nenek

făt, ași]
„al
[EP
Zoo
„ar |£ &
.
=
„ amţe 2
”
La
„ aţilz
ză

„ az]

anumit.

văg-hat-nălak, te (ve) ași putea tăia (bate),
vâg-hat-năm
a fat, ași
„a i
. vâg-hat-năd
ar
,
3. vâg-hat-ni
- putear tăia lemnele,
„am
fr
văg-hat-nok
P.
„aţi
văg-hat-nătol
„ar
3. vag-hat-năk

Ă
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târ-het-nelek, te (ve) aşi putea frânge.
Ş. 1. tor-het-nem
a fat, aş

2. târ-het-ned
3. târ-het-ne
P. L târ-het-năk

2. tor-het-nstek
3. târ-het-nek

„dă
a

am

putea frânge lemnele.

„aţă

|

!

„ar
Perfectul.

vâg-hat-tam vâna (a) fit etc, ăși fi-putut tăia lemnele.
târ-het-tem volna (a) fut ete., ași fi putut frânge lemnele.

infinitivul.
a) nepersonal.
văg-hat-ni fat, a putea, tăia, lemne.
“tor-het-ni fât, a putea frânge lemne.
văg-hat-nom
tăr-het-uem

|

|.
( cell,

b) personal.
trebuie să pot tăia.
trebuie să pot frâuge.

Participiile.
văg-hat-o, ce se poate tăia.
tor-het6,ce se poate trânge.
văg-hat-ando, ce se va putea tăia,
târ-het-endă, ce se va putea frange.
Geruudiile.

văg-hatova, putând tăia, putend fi tăiat,
tor-het-ve, putend frânge, putând fi. frânt.
văg-hat-vân făt, putând tăia lemne.
tor-het-ven fat, putend frânge lemne.

Optativul cu hat, het poate însemna nu numai

ași putea,

„ci şi: ași voi să (fac ceva), ceea ce îusannă mai mult decât
simplul na, ne. Când optativul are acest înţeles, fie activ, fie
neutro-activ, verbul se conjugă ca cele pasive (vezi $ 42). d.
tânezolhatnăm, ași voi, ași avea voie să joc.
tânezolbatuăl, ai voi, ai avea voiv să joci.
tânezolhatnek, ar voi, ar avea voie să joace.”
tânezolhatnink, am voi, am avea voie să jucăm.
tânczolhatnătok, ați voi, ați avea voie să jucaţi.

tanezolhatninak, ar voi, ar avea voie să joace.
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lovagolhatnâm, aşi avea voio să me călăresc.
i
iilhetnem ași avea, voie să şed.
stat.
să
voie
allhatnâm, ași avea.
La. verbele potenţiali, infinitivul nepersonal în limba magiară e foarte întrebuințat, când se vorbeşce numai în genere,
fară subiect anumit, când apoi îl putem traduce cu a & pers.

sing. ori cu 1 pers, plur. d. e.:

talălhatui jo embert is, se poate afla şi om bun, putem afla și
om bun.
5t, &l putem compătimi, el se poate compătimi, ne
ni
sajnălhat
poate părea ret de el.
lathatui efele illatokat. se pot vedea astfel, de animale, putea
vedea animale de felul acesta.
-

$. 99
Verba potentiali factitive.

factitiv şi cel potenţial se pot alătura deodată la

Sufiptul

uu verb, care se numeşee atunci potențial --factitiv. Su
fiptul. at, tat, et, tet premerge | totdeuua lui hat, het, adecă așa:

-athat, -tathat;
-ethet, -tethet;
- Îpeonate în acest chip, aceste sufipte însamnă :
a putea faco să (lucre ceva).
"a putea lăsa să (facă ceva.)
a putea pune să facă (cineva
ceva).
a putea da să (facă
|
ceva. d. e.:
văg-athat-ok făt, eu pot lăsa să taie lemue.
kât-tethet kăngvet, el poate lăsa să lege cărți.
esiuăl- tathat, el poate da (lăsa) să facă.
lkez- dethet-i a dolgat, el poate lăsa să înceapă lucrul.
Model.
Preziutele
|

-

mod

.

S

făt, et
Ş. L. vâg-athat-ok
t-sz
2. vâg-atha
„tu
„el
3. vag-uthat
Da vâg-uthat-unk-| „noi
P. 1.
„voi
2, vâg-athat-tok
ei
3. văg-athal-nak

îundicativ.

neanumit,

pot
poți
poate =
_
putem
puteţi
pot

lăsa să. Laie lemue.
Î.

,

tor-ethet-ek
tăr-ethet-sz
tor-ethet
.
tor-ethet-iink

fit eu pot
1 tu poți:
„el poate „noi putem

"2. târ-ethel-tek
3. tor-ethet-tek

„voi puteţi
„ei pot

e

S. 1.
2.
3.
P. L.

5. L.
2.
3.
;
P. |.
2,
3,

.
lasa să frângă lemne.

a

s

văg-athat-lak, pot lăsa sa Le (ve) taie.
a făt, cu put
văg-athat-um
vâg-athat-od
„tu poți
vâg-athat-ja
„el poate
,
,
,
j
_€ lăsa să taie lemuele
văg-athat-juk
„
noiputem
:
vâg-athat-jătok
„voi puteţi
vâg-athat-jil
„ei pot
tâv-ethet-lek,
tăr-ethet-em
tăr-ethet-ed
tăr-ethet-i
.
tor-ethet-jil

cu pot lăsă să te (vo) taie.
a făt, eu pot
„tu poti
„el poate.
lise
să frână |
letun
atică
să
lasa
.
„nui putem
a Sa
drag
mele
„voi

tăr-ethet-itel

.

puteţi

tor-ethet-ik
ei pot
ȘI așa mai departe îu toate modurile și în toate Livu purile.

Verbe, cari lapăda sau perd vocala scurtă din silaba finală,
(o lasă afară).
Precum substantivele, așa și verbele, cari au în silaba diu
urmă una din vocalile scurte o, e, 5,i, dacă se termină în: g,
|, r, Z (zs) perd dinaintea sufiptelor verbali aceea vocală scurtă,

“în unele

aceleia nu

timpuri

și persoane,

se vatămă

rostirea

însă

numai dacă priu lăpedarea

uşoară;

la din

contră

aceea

tre-

Luie păstrată.

Caderea vocalei din silaba finală are loc la toate panticipiile; îusă îunaintea, sufiptului j și v, prin urmare în geruudiu,
în subjunctiv

și

în

prezintele

indicativului,

forma

derea vocalei nu se face.
tipor
peder

De model luăm:
—= calcă, sdrobeșce,
:— suceșce,

|
tărol --: sterge.

anumită.

că-

„=

993
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Indicativ.
Prezintele.
- fără

obiect

anumit,

Singular.

n

—

. tiprok
„ tiporsz
(tiprasz)
„3 tipor

pedrel:
- pedersz

tăvlol
torolsz

(pedresz)
peder

(tăvlesz)
Si

„tărăl,

"o

—

Plural.

„ tipruul

pedriink

torliink

. tiportok

pedertek |

torăltăk

(pedretelk)

(tărlăttăl)

pedernek

tărolnek

(pedrenek)

(torlenel;).

(tiprotok)

3. tipornak
(tipranak)

" Cu

a)

tiporlalk.
(tipralal)
SIN,

. tiprod
„tiporja

DWD =

b) 1. tiprom”

. tiporjul:
„ tiporjatok
„ tiporjăl

obiect

anumit.

Singular.
pederlek
torollek
(pedrelel:)
(târlelek
pedrem
trlăm
pedred
- torlâd,
pedri
tori,
Plural.

pederjik

torolji

pedritehk

„torlitek

pedrik

=

torlik,

imperfect.
Fără

obicet

anumit.

IC
(SCRI

Singular.

. tiprek
„tipral
„ tipra

pedrel
pedrel

- torlek
târlel

pedre

_

torle.

CW:

Plural.
. tiprânk

„ tipratok
„ tiprânak

pedrenk
pedretek
pedrenek

= târlenk
torletek
târlenek.

. -
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Cn

obiect

—-.
anumit

Singular.

tipralak

a)

b)

__pedrelek

pedrem

tipram
tiprad
tipră

pedred
pedre

tărlelel
tărlem
tărled -

_târle

DE.

Plural.
. tiprok |
. tiprătolk

- pedrăl

pedretek
pedrek

3. tiprak

târlâk
târletek
târlek

Perfectul.
neanumnit.

eo

ID

« Singular.
„tiportam (tiprottam)
„ tiportăl
(tiprottăl)
„tiport
“(tiprott)

pedertem .
(pedrettem)

tărâltem
(tărlottem)

pedertel

tăroltel

(pedrettel)
pedet .
(pedrett)

(torlottel)
tărolt

(tvlott). *

IE

Plural.

„tiportunk
(tiprottunl:)
„tiportatok.
” (tiprottatok)

“pedertiin
(pedrettiini)
pedertetel
(pedrettetek)

„tiportak

pedertel

.

“(tiprottak)

(pedrettel:)

tOroltiinl

„(tărlăttiink)
tărăltetek

(târlăttetel:)
tăroltel:
(tărlăttelk).

anumit.
Singular.
tiportalak
(tiprottalak)
. tiportam

(tiprottam)
„ tiportad
(tiprottad)
„tiporta,
(tiprotta)

pedertelel

tăroltelek

(pedrettelek)

(târlottelel)

pedertem
(pedrettem)

(tărlătten)

pederted
" (pedretteid)
pederte
(pedrette) ”

tărăltem
tărolted

(torltted)
tărălte

" (târlotte).

205

„(tiprottuk)

2. tiportâtok
_

tărăltăk

- pedertăl

1. tiportul

(târlăttiik) -

(pedrettiik) -

.

_(tiprottâtok).
„...
"3. tiportăk
(tiprottak) . -

|

|

Plural.

|

“pedertetek.-

- tărăltetelk

(pedrettetek)
pedertek
(pedrettek)

(torlăttetek).
tărăltek
:. (orlottek).

Futurul' compus.
tiporni .
tiprani

A

-tăr6lni

„pederni

pedreni ea

etc. _tărleni

Futurul compus (ea

tnscnt).

[rogok etc.

neanumit

_ Aa

fogolk etc, .

_

“Singular.
pom

„ tiprand- (a)sz

, tiprand

târlendek. -.

".pedrendek

tâprand-ok
_

-

-pedrend-(e)sz ..-,:.-: târlend-(e)sz

„«

„pedrend

tărlend.

WND

Plural.
pedrend-iink

„ tiprand-(o)tok

pedrend- etate
pedrend-(e)nek. .

„tiprand-(a)nak

--

„ torlendink”

tiprandunk

tărlend-(e)tek
, târlend-(e)nek. a

- anumit

n

IE Singular.
a)

tiprand-(a)lak.

b) 1. tiprandom

-pedrend-(e)lek
pedrendem

2,

tiprandod

pedrended

“8.

tiprandja

„„pedrendi

târlendem

„

torlended
„târlendi.

.

|

Plural

Ea
i. tiprandjul

-

torlend-(ejek

|

: pedrendjik

'

- torlendjăk

"torlenditek
9. tiprandjâtok - pedrenditek „3
ik. târlend
„==
:
k
pedrendi
3. tiprandjâk,
_

Nemoian Gramatica mag. rom.
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Subjunctiv
Prezintele.
neanumit.
pederjek
- pederj

„ tiporjon.

- =: pederjen

Rae

tiporjak.
„ tiporj

- tărăljek
„tărălj
„. torâljăn.

* Plural.

. tiporjunk :

“9, tiporjatok
tiporjanak

pederjiink
- pederjetel
pederjenel:

tărăljiink _
.

tărăljetek
târăljenek.

„ | anumit,

Singular.

a)

tiporjalak
b) 1. tiporjam
2. tiporjad
3. tiporja .

pederjelek

tărăljelek

pederjem

tărâljem

» " pederjed
“pederje

- “ tărâljed
" târâlje,

Plural.

pederjiik pederjetek

N

—

. tiporjuk . .

„ tiporjâtok
"3. tiporjăk : ;

tărăljak.
tăroljetek

tărăljek,

pederjel
Optativul.
Prezintele.
neanumit,

.

Singular.
l. tipornek
(tipranek)
tipornăl

(tipranâl)
3. tiporna

(tiprana)

. |

| pedernek

tărolnek

(pedrenek)
“pedernel
„(pedrenel) .
pederne
(pedrene)

(târlenel)
târolnel

(tărlenel)
" tărâlne

(torlene).

— 297 —
| “Plural.

ID

târâlnenk

pedernenk
(pedrenenk),
pedernetelk

1. tipornânk
(tipranânk)

„ tipornâtok

(tipranâtok).

N

torălnetelk
(torlenetek)

- (pedrenetel)
pedernenek

3. tipornânak (tipranânak)

.

(tărlenenk) .

„târălnenek
(trlenenek)

(pedrenenek).

anumit,

Singular.
a)

bu
9,

tipornilal
_(tipranâlal)
tipornâm
(tipranâm)

- tărăbmelek

pedernelek
(pedrenelel) :*

|

(târlenelel)
tărâlnem

pedernem (pedrenern)
pederned

tipornăad

(târlenem)
tărâlned

(pedrened).

„.. (tipranăd)
3. tipornă
(tiprana)

-

(pedrene)

„tii

(tărlened)
tărălne

. =:

-

„_pedernă .

Plural.

pedernol
tipornsk -(pedrendk)
“(tipransk) .
pedernetek
2. tipornătok
.
„(pedrenetek) :
" (tipranătok)
pedernek.
„8. tipornăk:

(târlene).

tie
tărâlnk

d

“(pedrenâk)

(tipranăk) .

.

(trlendk)

târolnetelk
(târlenetek

„târâlnek

.

(târlenek).

„Infinitivo

tiporni
tiprani

.

_

-

a) nepersonal
tărâlni

pederni
pedreni

tărleni

b) peronal.
Singular.

„1. tipornom
"(tipranom

„9. tipornod :
(tipranod) ? |
3. tipornia

(tiprania)

.

pedernem |

: tărălnem' (kell) N

(pedrenem)
„_pederned
|
“(pedrened)
- pedernie

" (târlenem)
torălned
(torloned)
«torolnie

(pedrenie)

""(torlenie)

.:

.

15%

|

— 22% =
_

Plural,

|

1. fiporanak . a
pederniink
. E tărălniink AI
Hipranunk) .
(prdreniink) | „
(tărlenink)
„2; tipornatok .
. p-dernetek
„.
tărolnotok-,
" (tipranotok).___
(podrenetek) .
„(târlenetek)
3. tiporniot, . «. pederniăk 0
" torolniăk.

(tipraniok)

-

„(prdrenidk). -

(tărlenik.

Parlicipiu,
Prezintele.
tipro

-

a

|

pedră

|

o

Trecutul,

tiport

pedert

(tiprott) :

Ri „

tool

(pedrett)

|
“ tiprandă

tărlă,

„

- .

— -(tărlott),

“Futurul,
pedrendă:

- tărlendă,

Participiu adverbial (gerundivul).

o

tipor-va

. 0

- “peder-ve

„

-tărdl-ve,
|

Geruridiul.

„tipor-vân

î: . :

“peder-vân

-

|

.
|

“tărol-ven.

|

od
Intrebuințarea formei anumite și neanumite.

I.
despre
„1.
numele

Verbul.se sufipţionează în forma anumită, când e vorba
obiect anumit, carele este:
:
|
.
Dacă substantivul e precedat “de articlu, sai de proarătătoriu, d. e.:
n

" lătom az erdât == văd pădurea, adecă pădurea șciută, cunoscută
mai deaproape; lâtom ama erdăt; asemenea și când lipseşce „ articlul, însă se subinţelege. d. e.: sajnâlom (a) szegenyt= 81 -

compătimesc seracul de el.

a

a

2. Dacă stă apriat pronumele6t — &l, el, ea, o; pre el,;
„pre. ea; Gket; prei ei, pre ele, saii se subințelege; apoi după
toate pronumele posesive de sine stătătoare, precumși la toate

pa
„vorbele unite “cu sufiptele -personali; în urmă
- agrăire ca: On, kegyed, urasăgod etc. d. e.:

la

vorbele

de

„Lâtom &t = 8l văd pre el. szereti gyermekeit — își iubeşce copiii.
“mindnyăjăt elvitte — i-ai dus pre toţi.
_ismerem

Ont =— eă ve cunose..

ismered atyâmat? =— cunoşci pre tata mei.
ismerem

(6t) —'8l cunosc.

Ma

a miti e vegre megtehetek, (azt) megis teszem, ce pot face spre.
E
a
“acest scop, (aceea) și fac.
i-ai furat pălăria... .

elloptâk a kalapjăt —
"az enyemet

is —

pre aea mea încă

(ati furat.)

multe ori, când adecă obiectul nu este numit

„De

și şciut

sai numai zis în genere, rai virtos
apriat, că numai îndegetat,

la substantive compuse și la doaă substantive ce staii ca posesor
şi posesiune, pre casă în limba romănească le putem traduce cu

-prepoziţiunea : de, deşi substantivele ai suifipte personali, verbul

„nu se pune cu forma anumită, ci-cu cea neanumită. d. e.: Zsig“mond. Budân tudomânyok akademiâjăt âllitott fel =— Sigmond
ai

infinţat

academie de şcinţe sai ai înfințat pentru.

în Buda

şeință, sai șcinţelor academie; din convingere- &și pot; alege
felul religiunei (nu se arată ce fel de religie, ci numai un fel

de -religiă .oreşi care); văsâr fiât hozott =— ati adus ceva, dela.
târg, dar nu se şcie ce e acel ceva; însă: elhozta, a văsârfiăt =— ai
adus acel puiu al târgului, care se şcie ce e d. e. inel; așa și:

fogj be

ket :lovadat== prinde

doi cai din caiii ce-i ai =— al

mai mulți caă, din ăștia, doi oră și care să prinzi, însă: fogd be
_k& lovadat = prinde-ţi cei doi. cai ce-i ai =— mai mai mult.
a
de doi, și chiar praştă: doi să-i prinzi.

- Pâtert; — iubesc
"3. la nume proprii: szeretem

“Hunyadit

pre Petru.

dicstrik = laudă pre Huniadi; nu însă și când

nu-

Benned

egy

mele propriu se ia nume comun:: Sulla Cesarban sok Mariust

sejtett —

Sula ai

prevezut în Cesar

mulță Marii.

(vei fi ca Cicero de...

un Cicero

Cicerât lâtok =— văd

în tine

mare orator). Ismerek

cunosc
== ât
egy Szab

pre un Szabo == pre

unul, care-l chiamă Szab6; asemenea când prin un cuvânt nehotăritși perde hotărirea d. e: ismerel bizonyos embert == cunosc

pre cutare om și nu: ismerem.

4. La pronumele reflexiv:

Sa

magam, ad, a; la,

Da

— 930—
mindnyâja Ea

o

: mindnyâjatol

|

mindnyâjok
i
“
“mindenikinkmindnyâjunk
„=
mindegyikiink,
dacă și. verbul e tot în aceeași persoană, în care stă și pronumele, altcum nu, afară "dacă maga însamnă.: DTa, când
apoi

verbul poate fi în oră ce altă persoană, d.e:
„me dicerd magadat == nu te lăuda pre tine însuţi.

“magamat lâtom a tiikârben == ei me vâd pre mins în oglindă
.
magât senki sem gyilăli — nime nu se urășcs pre sine.
magât vădolom târsai kâzil — pre “DTa te invinuiese dintre

soții DTale.

-.

a

Da

magadat vădold szenvedeseidert == învinovăţeșce-te pre.
tine
pentru suferinţele tale; însă.
e
e
magadat vâdolnak lkihâgăsaidârt == pre tine: te invinovăţese.
csak

(alţii) pentru călcările de lege.

II

magamat lâtsz, lât, lâtnak:== numai pre .inine re vezi,:
„vede, văd, (fiindcă verbul nu stă în “persoana 1.):. .
.

__mindoyâjunkat lătjuk = însă: mindnyăjunbat lâtsz,. lât, lâtnak,

mindnyăjunkat szeret, szereisz, szeretnek.
|
mindenikinke
lâtsz, t
lât, lâtnak.
DR
5. Toate pronumele cu ik final ca: melyik, egyik, mâsik,
mindenik, akârmelyik, valamelyik, nemelyik, dacă nu sânt
determinate mai aproape prin numeralul egy; în fine egymâs
şi -

valamennyi înca se construă cu forma
inelyik. gyiiriit vesztetted el.

egyiket sem lâtta.

anumită, d,e.:

“melyiket verik,

-

-

melyikev nezed ezel kozil?

egyiket sem ohajtom.
-.:
valamennyit lâtom, însă :

:

szeretik egymâst.:
egy gyermek egy mâsikat megvert,
i
Mind încă cere forma anumită, înțelegendu-se cătră mind

şi az,:care însă

nu se esprimă. d. e.: Mind megtudta

(azt) a

mit măs tudott := tot.ati șeiut (cunoscut) ce alţii ai şeiuţ;
- când însă obiectul la care priveșce inind, e cunoscut și apriat
spus, verbul se îndreaptă după acela d. e.: mind lăt benniiuket
az isten == pre noi toți ne vede Dzeu.
Pa
„II. Verbul se sufiptionează în forma neanumită 1.), când
nu are obiect anumit, şciut, ci numai indegetat în mod gene-

ral d, e.:

-

Mi

|

o

lăttăl farkast? vezut-ai lup? (oră ce lup să fie); hallottunk kiăl- tâst, de embert nem sejtettiink =: am auzit strigat, dar om

n'am vezut.

|

|

m

|
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|

1: La acuzativul pronimelor, înterogative, așa: mit felsz?
ce te temi? hânyat talâlt? câţi ai aflat.
2. La acuzativul lui: valaki,- akârki, senki, ltisem, minden.
d. e.:
valamit 1ăt, hall:
3. Când obiectul e engem, teged, minket, benniinlet, titeket, benneteket d. e.:
Teged diescit minden az €g alatt == „pre tine te măresc

toate cele de pre pământ.
Nem
teket) =

4.

6rtesz
nu

engem, 'minket,: (bennânket), titelet, (benne-

ms

pricepi premine, pre voi, pre noi.

La „pronumele

„de articlu.

velative i,

mely,

mi precedate, oră ba,

|

kit a szerenese ildăz;
„8 nitel, melyglset ballottăl.
5. După az, ez, dacă nu arată obiect anumit, ci se raportă

la ceva, nehotărit,

care nu e spus nici apriat, nici nu se poate

subințelege. d. e.:
:
Azt amit igertel, nem kerek (aa. spus ce fel de lucru e acela ce-l cer). veszek ruhât== cumper vestminte; €n is azt,
veszek— şi 'eii cumper: aceea, adecă vestminte. Aici numai în
geners zic, că-mi trebue vestminte şi-mi voiu cumpera, dar nu
spun de care; segitsegevel unszolt; ezt elfogadom; penzzel kinâlt, azt nem fogadek el; m'aii înbiat cu ajutoriul seii; acesta
(ajutoriul seti) sl primesc; m'au îmbiat cu bani, aceasta (adeca
bani) “n'am primit. (aici se spune numai de bani; dar nu se
spune ce fel și: câtă sumă de bani ar fi voit să-mi dea).
“6. La infinitiv se pune de rând forma neanumită. d. e.:

jârkâlni szeretek =— îmi place să umblu.
beszelmi szeretek == mi place să vorbesc.

nem

ohajtok

dicseră

szavakat

hallani

—

nu poftese

a

„vorbe lăudăroase; însă: nem ohajtom dieserd szavaidat
N ni = „nu poftese saud vorbele tale cele lăudaroase.

auzi
halla-

III, Când

verbul are doaă saii mai “multe obiecte și toate

sfint anumite,

el încă se pune în forma anumită și dacă sânt

toate neanumite,
însă. obiectele

acela

tot în forma, neanumită

sânt parte anumite,

parte

se pune; dacă

neanumite,

atunci

ver-

bul se îndreaptă totdeuna după cel mai deâproape şi adecă;
sai “alegem pre cele neanumite din: cele anumite şi: punem verbul odată cu forma neanumită, și altă dată, cu cea, anumită;

a
sait întâi de toate punem.

“şi. deloc

după

|

verbul întruna
din cele doaă forme

el obiectul' sati „obiectele, ce respund formei în

carea sai pus verbul, și apoi. după el cel alalt obiect, care
mai este; oră că punem mai întâi unul din obiecte și lăsăm să, urmeze deloc verbul în forma corespunzătoare, apoi cel alalt

obiect. d. e.:

:

- . mindenkit, meg barâtât iis bântalmazza.
“sem 6t nem tartom erre jogosultnak, sem mâăst.
ott a tâvolban lătok egy idegen embert €s Pâl barâtomat; sati
ott a tâvolban lâtom Pâlbarâtomat €s egy idegen. eraberi; sai
ott a tâvolban egy embert lâtok & PâL barâtomat; sai ott a
- tâvolban Păl barătomat lătom €s egy idegen embert; sai otta.
tâvolban egy idegen - embert; €s Pal barâtomat lătom: Sokan
annyira fel fuvalkodtak, hogy sem az Istent nem ismerek, „sem N
magokat,. sem egyebelet nem ismerenek.
a
„ Cu privire la concordarea verbului ca “Dredicat
tul sei, afară de cele mai zise, să se “observe.
1. Dacă subiectul

numerul singular,

cu

subiec-.

e în singular, şi orodicatal 's6 pune în

d. e.: a gyermek tanul;

dacă subiectul e în

plural și predicatul: tot; în plural se , pune. a. €.: a' gyermekek

tanulnal,

Ie

:

a

2, "Dacă sânt mai - multe subiecte în: singular de aceeași |
persoană, predicatul se pune în plural. Az atya es az anya el-.
- mentek; bercz -6s vălgy is. elmaradtak; dar „poate remânea și "în singular, dacă subiectele sânt lucruri.
3.. Dacă

sint

mai

multe

subiecte

de

diferite

persoane,

predicatul stă în plural îîn persoana, cea mai de frunte, deci în
1-a, dacă sint subiecte de 1 pers., în adoaa, dacă sânt subiecte.
numai de a 2 şi 3-i-a pers.
sem €n, sem te, nem vagyunk:a rosznak partolsi;
„en esaz atya egy vagyunk; mikor jOttetek haza,

„te meg a bâtyâd? atyăd es 6n setâlni mentink; te es târsaid elfutattak; jtods&elâre fogtok lovagolni.
4

Dacă: un nume „colectiv cu

verbul ajutătoriu formează,

predicatul și subiectul. e în plural, atunci numai verbul ajutătoriu se pune înn plural. - Az arabok hajdau igen harezias n€p valânalk.
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ş Vei

Sufipţiunea
|

(conjugaţia) verbelor pasive și neutre. pasive, sau a
verbelor cu: ik (ikali).

1. Verbele pasive arată snferirea, adecă efectul lucrărei ce
sufere subiectul dela altul, prin altul. Ele se formează dela cele
active cu sufiptul: at, et; tat, tet; care numai după formă e
acelaşi cu sufiptele verbelor factitive; &ar după înteles e deschilinit, arătând ceea ce se petrece cu subiectul. A
Acest sufipt se alătură după regulele stătorite pentru ală-.
turarea, sufiptelor în genere. Numai în ce priveşce “sufiptele
personali, se deschilinese de verbele active prin aceea, că
persoana a. 3-a din singular, în timpul de faţă e: ik, dela

care se şi numese

ikali; a 2-a pers. o fac cu -l și 1 pers. cu

-m: Sufiptele personali din plural sânt aceleași ca la cele active
din forma neanumită, pre carea singur numai o aii, căcă forma
*
:
“anumită le lipseşce cu totul.
tet,
tat,
et,
at,
cu
active
Verbele pasive formate din cele

se numesc pasive din afară (externe) = kiilszenvedâ. igek,

fiindcă, suferirea. ce o. snfere subiectul, provine din cauză din
afară, însă suferirea, se poate: produce și fără cauză înadins din -

afară; aceste verbe se numesc pasive din lăuntru (interne) = belszenvedâk

şi se

cunosc

mai virtos

depre.sufiptul formativ. od,

ed, d, sz cu ik în a 3 pers. și respund

celor refiexive

româ-

|
“ _
neșci.
Precum la cele active, așa,la cele pasive mal sânt nișce ..
verbe mijlocii, cari nu însamnă suferire deplină, nică din afară,
nică din lăuntru, ci altă stare, trecerea în altă stare sai schim“bare; dar fiindcă şi aceste se conjugă în modul celor pasive,

se numese neutro pasive...
Model

de

conjucare

în forma

pasivă.

. Sufiptele în modul.

“indicativ. -

groase.
1 -om

2 -ol
3ik

Prezinte.
Singular...
_
“em (6m)

-el.. (51)
„il

subţiri.

994
Plural.
1 -unk
2 -tok

-ânk
-tek
-nek,

-nak

Singular.
groase.
„ vâr-at-om,
„ vâr-at-ol,
„ vâr-at-ik,

me aştept (sânt așteptat)
te aștepti (ești așteptat)
se așteptă (este așteptat)

de cineva.

subțiri.
„ ver-et-em,

ver-et-el,
ver-et-ik,

me bat, (sânt bătut
te baţi, (ești bătut)
se bate, e bătut

|
- de cineva,
”

,

CD
DD

Plural.

. vâr-at-unk, ne așteptăm, sânten
. văr-at-tok, ve așteptați, sânteţi
. Vâr-at-nak, se așteaptă, sint
ver-et-iink, ne batem, sântem
ver-et-tek, ve bateți, sânteţi
ver-et-nek, se bat, sânt

așteptați de cinevi,

bătuți de cineva.

Imperfect. -

-6l

DDR

WOODROW

-em
-ek

»

-enk
-etek
-&nek

DO

—

Singular.

. vâr-at-âm,

me aşteptam, eram

. Vâr-at-il,
„ vâr-at-ek,

te așteptai,

ver-et-&m,
ver-et-€l],
ver-et-el,

|

erai

așteptat

de cineva.

se aștepta, era
me băteam, eram
te băteai, erai

se bătea, era

.
bătut de cineva.
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ae

Plural.
=

„ vâr-at-ank, ne aşteptam, eram
„ vâr-at-âtok, ve aşteptaţi, erați *
3. vâr-at-anal, se așteptaii, erati
ver-et-enk, me băteam, eram
ver-et-etek, ve băteaţi, eraţi
ver-et-enel;, se băteau, erai

N

„+

așteptați de

cineva.
.

bătuţi de cineva.

|

D=

. Perfectul.
-tem
tel

„tam.

-tal
'3 -tott

- =tett

-tiiul

1 -tunk
9 -tatok

-tetel
-tek.

„8 <tak

Singular.

ver-et-tem,

ver-et-tel,
ver-et-ett,

.
|
aşteptat de cineva.
”

m'am așteptat, ful
te-ai aşteptat, fuși
Sai așteptat, fu .

1. vâr-at-tam,
2. vâr-at-tal,
3, vâr-at-ott,

m'am, fuă
te-ai, fuşi
s'au, fu

-.

bătut de cineva.

i

+

DD

pi.

Plural.
„ văr-at-tunk,

„ vâr-at-tatok,

3. vâr-at-tak,

neam, furem
vaţi, furăţi
s'au, fură

ver-et-tiin, - ne-am, furăm
ver-et-tetel, vaţă, furăţi
ver-et-tek,

|

.
așteptați de cineva.

|

bătuţi de cineva.

Sai, fură

Pluscuamperfectul.
Acesta se
sau volt.
vâr-at-am
ver-et-tem

formează

dela

perfect .în

compunere

vala sati ' fusem, fost-am aşteptat etc..
- fusem, fost-am bătut etc.
volt

cu vala,
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fogok
fogsz
văr-at-ni | fog
|

ver-et-ni

—

voiu fi așteptat, bătut!
vei fi așteptat, bătut
va fi așteptat, bătut

7
[22

| fogunk
(2
fogtol
2
fognak .
sau: me voiu

vom fi așteptați, bătuță
veţi fi așteptați, bătuţi
vor fi aşteptaţi, bătuţi
aștepta de cătră cineva.

|

]

s
a
9
&
S
„9

Futurul simplu (sau și trecut).
I- -andom

-endem

2 -andol

-

3 -andik

-endel

-endik
-endiink
-enderel:
" -endenel;.

1 -andunk 2 -andotok
3 -andanak

Singular.
”

N

l. vâr-at-andom
. vâr-at-andol
3. vâr-at-andik

„voiu fi fost așteptat,
valaki vei fi fost așteptat
ăltal va fi fost așteptat

DI
| de câtră
cineva.

“Plural.
1. vâr-at-andunk

„vom

2. văr-at-andotok
3. vâr-at-andanalk

fi fost așteptați |

DN

valaki veţi fi. fost așteptați
altul, vor fi fost aşteptaţi |

de cătră
cineva.

sati: me voiu fi așteptat de câtră cineva.
1. ver-et-endem
2. ver-et-endel

„____voiu fi fost bătut
vei fi fost bătut

3. ver-et-endil

“=

va fi fost bătut

1. ver-et-endiink

2

vom

3

veţi fi fost bătuţi

[Iei

2. ver-et-endetek |
„ Yer-et-endenek
sau: me

fi fost bătuţi

vor fi fost bătuţi
voiu fi bătut de cătră cineva.

Subjunctiv și imperativ.
l -sam
9 -sal

3 -sek

|
-

i
îi

l -sem
2 -sel

3 -sck

e

de câtră
„cineva,
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1 -sinlk
9 -setek
3 -senel:.

1 -sunl
„9 -satok
3 -sanak

SOD

Singular.

Si
de cătră
cineva.

să fiă așteptat, să me aştept
să fii aştep, să te aşteptă
să fie așteptat, să se aștepte

vâr-as-san,

vâr-as-săl,
„ văr-as-Ss6lk

NI

Plural.
„ văr-as-sunk, să, fim așteptați, să ne așteptăm
„ vâr-as-satok, să fiți așteptați, să ve așteptați
„ vâr-as-sanak, să fio așteptați, să se aştepte
fiu
fii
fie
fim
. ver-es-siink,
„ ver-es-setel, si ă fiți
„ ver-es-senek, să fie
[iz]

ax

ver-es-sen,

m

ce

Sc

m

g5c

v:

=

„ ver-es-sel,
„ ver-es-sel,

bătut, să me bat bătut, să te baţi
bătut, să se bată,
bătuţi, să ne batem
bătuţţ, să ve Dateţi
bătuţi, să se bată.

)

de cătră
cineva.

|
de cătră

cineva.

|

J.

Pluscuamperfectul.
Acesta

se formează

văr-at-tam
|
ver-et- tem „I,
sau:

să-me

fii

SĂ

e gyen,

din perfectul îndicativului
să fiu fost așteptat.
să fiu tost bătut,

bătut de cătră cineva; cineva

cu legyen.
,

să me fo bătut,

Optativ.

3

Da

BD

OO

Prezintele.
-nâm

-u6m

-năâl
-uek
-uank

-n6l
-nek
-nenk

-natol
-nânak

_-nstek
-nenek.
Singular.

vâr-at-nâm,
„ văr-at-uăl,
vâr-at-nek,

ași fi aşteptat, m'ași aștepta
ai fi așteptat, te-ai aştepta
ar fi aşteptat, sar aştepta

de cătră cineva,
p

N
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Plural.

]. văr-at-nânk, am fi așteptați, ne-am aştepta
2, vâr-at-nătok, ați fi așteptăţi, vați aştepta ?
3. văr-at-nânak,ar f așteptăți, sar aștepta
ver-et-n6m,

ver-et-nel,
ver-et-nek,

„ver-et-nânk,

|
de cătră cineva.

ași fi bătut, m'aşi bate .

ai fi bătut, tei bate
ar fi bătut, sar bate

E

am fi bătuţi, ne-am bate

de cătră cineva.

ver-et-netek, aţi fi bătuţi, vai bate
ver-et-nenek, ar fi bătuţi, sar bate
Trecutul.

Se formează din
vâr-at-tam volna, aşi
ver-et-tem volna, aşi
saii: m'ași

trecutul indicativului cu. volna.
fi fost așteptat, de cătră, cineva.
fi fost bătut, de cătră cineva.
fi așteptat de cătră cineva.

Infinitivul.
a) nepersonal.
vâr-at-ni,

)

a se aştepta

a fi așteptat,

ver-et-ni, a fi bătut, a se bate

i

[de

cătră cineva. «

b) personal.

văr-at-nom

vâr-at-nod
văr-at-nia
văr-at-nunk

hell :

5
“ă

,

=

-

S

n
m fiţă așteptați
m
fie așteptați

vâr-at-notok
vâr-at-niok

, -

ver-et-nem

kell

ver-et-ned
„ver-et-nie

ver-et-nink

trebuie să fiu așteptat

,
-

trebuie să fii așteptat
n. m fie așteptat

-

»

fim așteptați

trebuie să fii bătut

2

z
=:

n
>

,

&>:

n»

op fi bătut
n fie bătut

|
s

E
5
=
S
2

fim bătuți

„ver-et-netek
„
Ș
» fiţi bătuţi
ver-et-nidk
4
Pr
fie batuță
”
sai: trebuie să me aștept de cătră cineva etc.

|

part. pr. vâr-at-6 = unul care așteaptă; unul, care esta
așteptat;

unul,

pre

care-l așteaptă.

—
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ver-et-d =— unul, care se 'băte (de cătră cineva), care
este bătut; unul, pre care-l bat.
Acest

participiu

nu se întrebuințază,

„part.

tr, văr-at-ott sati vârt=— unul, pre care laii așteptat,.
unul așteptat.
|
ver-et-ett sai vert— unul, pre care Vaii bătut,
unul bătut.
part. fut. vâratando = unul pre care-l vor aștepta; care este
de așteptat; care 'se va aștepta, va fi așteptat,
veretendă == unul, pre care-l vor bate; care este de
bătut; care se va bate, va fi bătut,
Gerundul.

a) vâr-at-vân, așteptat fiind de, așteptându-se
"de.
ver-et-ven, bătut fiind de, bătându-se de.
b) văratva, așteptat de.
i
veretve, bătut de.

„IL. Pasivul

acesta în limba

magiară nu se prea întrebu-

ințază. Cele mai întrebuințate timpuri siint prezintele şi perfectul în a 3-a pers.; gerundiul încă e foarte întrebuintat.
In locul pasivului se pune mai mult activul și îofinitival

saii van, lesz etc., însoțit de participiul adverbial. d. e.
Isten hatalma lăttatil a termeszetben— Isten hatalmât Lâtial:
a termeszetben, sai: Isten hatalmât lăthatni sai: Isten hatalma
lâthato. Elvegeztetett, hogy mindenel meghaljanak— el van
_vegezve, hogy ete. A kăzeyiilesen lkimondatott
== kimondtăk.
A hăboru bevegeztetett— be van vegezve.
Româneşce e mult mai bine a-l traduce reflexiv decât cu
verbul ajutătoriu a fi, însoţit de participiu, d. e.: dicsertetil— ăl
laudă sat se laudă (de cătră altii) și nu: este lăudat, pentru

că această formă a pasivului nostru nu respunde înțelesului ce-l
are pasivul unguresc; așa se poate traduce bine numai în perfect şi futur, = fu lăudat =— diesertetett = sai lăudat ; dicser-

tetni fog — va fi lăudat (se va lăuda).
|
a
III. Cătră sufiptul pasivului se adauge și cel potenţial,
dacă, suferire se arată ca posibilă, așa: athat, ethet, tathat,
het, ceea ce însamnă: poate să se, poate să fie. d. e.:
-vâr-athatilk = poate să se aștepte; (poate fi așteptat.)
"ver-ethetik == poate să se bată; (poate fi bătut).

tet-
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Alăturarea, sufiptelor personali și de timp se face întocmai
ca la celelalte verbe.
1. vâr-athat-om ]
eii pot să me aştept, pot fi așteptat de
|
5
cineva.:
|
2. vâr-athat-ol
|
tu poţi să te aștepți, poţi fi așteptat de

( 2
3. văr-athat-ik

| 3
| ”

cineva.

,

el poate să se aştepte, poate fi așteptat,
de cineva,
Plural.

vâr-athat-unk
3

noi putem să ne așteptăm, putem
- taţi da cineva.

văr-athat-tok

“2

voi puteți să ve așteptați, puteţă fi aștep-

vâr-athat-nak

Ss
['2

taţi de cineva.
ei pot să se aştepte, pot fi așteptați de

”

ver-ethet-em
ver-ethet-el
ver-ethet-il:
ver-ethet-iinlk

cineva.

eii pot fi bătut
E
“5
2

fi aștep-

Ea

tu poţi fi bătut
el poate fi bătut noi putem să fim batuţă

e
(5
E

ver-ethet-tel
a voi puteți să fiţi bătuţă
ver-ethet-nek
” ei pot să fie bătuti
și așa mai departe în toate modurile și timpurile.

3
E:

$. 90
Verbe' reflexive, belszenveă,
I. Verbele reflexive arată o lucrare, ce se mărgineşce la
subiect, saii o suferire din lăuntru. Ele se conjugă în limba
magiară

în tocmai

ca cele pasive,

făcute

din

cele active

cu at,

et, tat, tet,
"Ca model de conjugare fie, pentru cele groase vâg-6d-ik
— se
tae, se loveșce și pentru cele subțiri târ-d-ik se frânge, se
chinue, &și dă trudă și ver-eked-ik se bate.
|. ladicativ.
Prezintele.

S. 1. -om
2. -ol
3. -ik

„Sufiptele.
-em (6m)..
-el (5).
-ik,

AL

a

1. -unk

3

2. -tok

i

3, -nalk

-nek.
Singular.

|

târâd-ăl

.

„ vâgod-ol

vereled-el

3. vâgod-ik

vereled-ilk.

târăd-ik.
-

Plural.

|

N

tărod-om

„ vereked-em

„1. vâgâd-om

„Vâgod-unk
„vâgâd-tok -.. 3. vâg6d-nak-

tărd-ink

.vereked-tek. .:
verel;ed-nek

„t&râd-tek tărăd-nek,

„

|

Imperfectul.

Si

-Sm

S. 1. -âm

9..-al
3. ek -

„el.
ek

1. -ank

-enk

„9. -atok
„8, -anak

-etek
„nek.
“Sin gular.

“
DD =

.

vereked-iink .

„ vâg6d-âm

torbd-6m

„ vâgâd-al

„. torâd-el

„ vâgod-ek |

. . torăd-ek.

i
„ vâgod-ânk
2.. vâgod-atok

Plural.
tărăd-enk
torâd-etel.
tărăd- &nek, -

„8. văgod-ânal.

„ Pentectul,.

N

Ă

Ie

Perfectul e întocmai ca la. cele active, în forma, neannmită,

| “Singular.

Ma
2: vâgod-tăl

-

3. vâgod-ott:

O

Wm

|

-

tărâd-tem

"1. văgâd-tam

|

„ vâgod-tunk

„ vâgod-tatok „vâgod-tak
Nemoian Gramatica mag. rom.

+

Ie

|

tărâd-tel .

'

tărâd-ătt. .

Plural.
târâd-tiink

”

torâd-tetek tărod-tek.
a

16

—

o

249 —

Pluscuamperfectul.

vâgodtam vala ete.
tărâdtem

vala ate,
“1. Futurul,

ă

|

- Yăgodni

„

torâdni

fogok

fogsz

fog ete.

Futurul simplu (ori trecut.)
|

Sufitele.

Ș. 1. -and-om
|
2. -and-ol .
3. -and-ik

L. -and-unk

-end-em
i î = -end-el
„>
<end-ik

OO

O

2. -and-otok

cend-ink.
„-end-etel

and-anak

--end-eenel:.
Singular.

Il. -vâg6d-andom
. văgod-and-ol
3, vâgod-and-ik

N

torâd-end-em
torâd-end-el
„_"tărod-end-ik,

Plural.
1. vâg6d-and-unk
2. vâgod-and-otok
3. vâgâd-and-anak

—.
.

-

târodend-iink
târâdend-etek
. tărădend-enek.

HI. Subjunctiv și imperativ.
Prezintele.
_

l. <jam
2. -jal
3. -jek
1. «junk
"2. -jatok -.
3. -janak
.

Sufiptele.

+
|

jem

jel
26
|
-jink
„n

„_<jetek
jenek,

.
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Singula ra

1. vâgod-jam
2. vâpgod-jal
3. vâgod-jek

a

.

târ6d-jem
torod-jel
„_ tărod-jek.
Plural...

1. văgod-junk:
_9. vâgod-jatok
3. văgod-janak

E
„2

torâd-jiink.
torod-jetek,
„„tărâd-jenek.

-

III. Optativul.
Prezintele.
Sufipte.
S.

l.-nân
2, -nal
3. -nek
P. L. -nânk
9. -nâtok
3. nănak

.

„-n6m
„nel
nek
„mânk
|
-netek .
__-nenel, -

i
|

Singular..

1. vâg6d-năm

„t6r6d-nem -

2. vâgod-năl
3. vâgod-nek.

„

tărâd-nel
„ tărâd-nek

Plural.

„Le văged-nânk

tărăd-nânk -

2. vâgod-nătok
3. vâgod-nănak

o
a

târâd-netelz.
tăred-nenk.

infinitivul.
a. nepersonal
|

vâgod-ni
„tărâd-ni

|
b. personal.

|

|

1. văgd-nom
2. vâgâd-nod
“8.

xva god-nia

|
| kell

Singular.

__tărâd-nem
târod-ned

„ târod-nie

|
kell

|
.

|
1“

|

Plural.

1. vâg6d-nunk
2. vâgod-notok | kell

E

târâd-niink
„.

3, văgâd-niok

+orăd-netek

E
kell.

târod-nidk
-Participiu.

"prez.

văg6d-6 ceva, ce se taie de sine.
tărod-d ceva, ce se frânge de sine. .
trec. vâgod-ott, ce sait tăiat de sine, tăiat do sine.
tărod-âtt, frânt de sine; «ceva, ce s'aii frânt de sine.

fut.
n

vâgâd-and-6, ceva, ce se va tăia de sine, .

torâd-end-6 ceva, ce se va frânge de sine.

-

-. Berundiul (geruntivul).”
a. relativ.

vâgod-va, tăiat-ă, fiind tăiat-ă.

tărâd-ve, chinuit-ă, fiind frânt-ă, chinuită.
b. absolut.

"vâgod-vân, tăindu-se. |
târod-ven, frângându-se, chinuindu-se.
IL. Cu potenţialul va fi d.e.:
„.Prezintele.

-.văgâd-hat-om
vâgod-hat-ol

văgod-hat-ilk
văgod-hat-unk

n
.

.

i

tor&d-het-em
târod-het-el

torăd-het-ik .
- torâd-het-iink

vâg6d-hat-tok
tărod-het-telk
" Vâgod-hat-nak -:
„
tor6d-het-nek
- și așa mai departe în toate modurile și timpur
ile.
afară,

II. Sânt unele verbe, cară nu arată vro suferire
nici din
nică din lăuntru (reflexiv); ci, fiindcă se conjug
ă după

forma celor pasive reflexive, se numesc neutro pasive
sait medii
(kozepige), precum:

lak-ik, șede, locuieşce.
es-ik, cade, pică,
-

„—
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Singular.

es-em, ei cad.
es-sel, voi. cădeți.
es-ils, el cade.-:

1. lak-om, eu locuiesc.
2.-lak-ol, tu locuiescă.<
3. lak-il, el locuieșce.

-Plu ral.

es-iink, noi cădem. '

1. lak-unk, noi locuim.
9; lak-tok, voi locuinţi.
3. lak-nak, ei locuesc.
Și așa

mai

es-tol, voi cădeță.
es-nek, ei cad

departe.

Verbe r eflexive.

7

aggodil, se îngrijeşce de ceva.

igyekszik, se sîrguiesce, nizuieșce. ”

avatlozik,

irtodzik, se înfioară, se îngrozeșee.

se mestecă

în ceva.

zik, se udă.
dolgozil, lucră.
enyeszik, pere, se nimiceșce,
fâradozik, se usteneşce.
fâzik, e frig.
feherlik, 'albeşce.
fiirdik, se scaldă.
gyâtrâdik, se chinuie, trudeşce.
habzik, face spumă.

. &rădzik, se cere,
kesik, întârzie, amânătează.
lkopik se învecheşce, se roade,

hizik, se îngrașă

dltozik,.se îmbracă,se ateie.
râzodik, se scutură,
sârgăik, îngalbineşce.
“szârmazik, se deduce, se: naşce,
își ia începutul, își trage originea, viţa.

szokik, se dedă, se învaţă, se îudatinează,

|

szokil, seapă, fuge.
telik, se umple, ajunge, e deplin.
iitodik, se loveșce. |
„verodik, se bate, și dă. de ceva.
„vetkezik, se îmbracă.

».

vigasztalodik, se mângăie.
L.' Multe

verbe din cele întranzitive şi reflexive se coustrue

adese 'ori.cu un acuzativ, mai ales nehotărit, ca:
sokat, mult.
keveset, puţin.

eleget, destul.
eunyit,

aunyit,
_

mit, ce.
sokat târâdik,

atăta.

„ mennyit cât,
d, e:

atăta.
mult

se frânge.

keveset aggsdora, puțin me îngr ijeşce,. me tem.
amnigit eshiiszik, atâta, ce se Joară..

+
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eleget nyugodtaim, destul am odinit, |
sokat alszil, mult doarme.
„nyolez
iinepet
a Tisza
az Ora
nyolez

e

merfăldet utaztam, am călătorit opt mile.
iilni, a ţinea serbătoare, serbează.
apadt egy pâr lâbnyit, Tisa aă scăzut cu câtea urme.
kesik egy negyedet, orologiul întârzie cu un pătrăriu.
6rât alszik doarme opt oare.
.

.

IL.

4

Multe întransitive prin unire cu prefipte verbali 'se
.
Il
|
prefac cu totul în transitive, în care caz primesc și sufipt
ele
- din forma anumită, că:
a
Jâr, bejărja sai megjărja az orszăgot, cutreieră ţara.
"all, kiăllja a biintetest, sufere pedeapsa,
keriil, megkerili a vărost, încunjură orașul.
foly, kăriilfolyja a vârost, curge pre după oraș, în jurul orașului.

$. 97.

|

o

Verbe, cari se conjugă după ambele forme, cu ik şi fără ik.

|

„deodată.

|

Limba, magiară are unele verbe, pre cari le întrebuințază
când cu ik, când fără iîk. Acestea car sint de doaă teluri :
1. de acelea, cari îu amendoaă formele au același înţeles:
omol, omlik,
se surupe, se derimă.
bomol, bomlil:,
„so desface, descompune. romol, romlik,
„se trică,

foszol, tfoszlik,

haldokol, haldoklik,
haramol, hăramlik,:
|
hazud hazudil,
fuldokol, fuldoklik,
esdekel, esdeklik,
măsz, măszik,
sikamol, sikamlik,
mol, Smlik, tindă], tiindoklik,
foly, folyik,

se sfașie, destramă.
|
.

|
:

_

moare,
cade (dreptul) pre, a arunca pre
cineva (vina).
minte.
se inneacă,
se roagă.
so tirăe,
aluneacă.
se varsă,
străluce.
curge.

—
2. Verbe,

cari

cu
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Ik ati

un

înţeles

și fără ik

alt înţeles,

âgazik: âgat hajt a fa — îi dă

d gaz: beâgaz valamit;; a acoperi

ceva, cu crengi.

arborelui crengi, ramuri.
|
aldozik: aldozâshoz jârul a nap„se sânţeşce, apune soarele.
aprozik: az esă =— mijoue ploae
(linge ploaea).
bânik: valamivel, a şei umbla

ăldoz: felăldoz mindent, toate
le sacrifică; jertfeşce.
aproz: el, sati felaproz== aprora

esinâl, dimică, :micutelează.
bân ; szân, sajnăl = ei pasă
„ceva, îl doare.
biz: megbiz "valalit
:== încredin-

ţază pre cineva.
_bolkroz: bebolroz, bokrot

cu ceva,

bizik:

a se încrede

“ în cineva,
bolrozik: bokrosodilk

esi-.

năâl == face tufiş, tufă.

a

a
nâ-

veny== planta se face ca
e tufa,
se învăleșce.
bolondozil : volondsăgot
-iiz = face nerozie.

bolondoz: bolondezimmel ruhâzta fel: sszebolondozta, a da
cuiva numele de bolând, de
prost, nărod.
borâz: bârrel bevon, bebăroz valamit= a învăli ceva cu pele.
-. oserepez: osereppel fâd ==a acoperi cu cărămidă.
esigăz: gyătâr marhât= chinue,
maltratează

a se purta.

valakiben,

bărzik: a seb == începe a. căpăta pele (a se vindica rana).
cserepezik: a bâr, uit,se face
_

grenţuros.

-

esigăzik: kanyarog == se învârte,

animalul.

csikland: valakit = gâzălă, pre
cineva.
- esomoz: csomât csinâl, csom6-

csiklanidik: valakinek a teste ==350
gâzelă, îl mâncă, corpul.
csomzik: esombba ll, ăsszecsombsodik =="se face ghem.

ba ralk— face chită, legătură
braţ, teanc.
" esoportoz:; esopor rtba, szed, rendez valamit === a pune, a rândui în grămadă, în cete ceva.
er: semmit sem €r — nimic n'a-

csoportozik: esoporthba îll, a se
aduna în cete,
&rik: a gyiimăles =
"(fe uptele, )

junge (nu-i vrednic, nu are
* valoare( a nyakig €r == ajunge
pănă la grumaz; egy 6ra alatt.

oda€r —— într'o oară ajunge
acolo; ră nem er == na're timp
la aceea.
crez: valamit =— simte ceva,

se coace

)

erzik:

valami — se simte.

ceva,

248
egyez: egyessegre lep :— a se
- învoi la ceva, a face învoială.
fenekel: befenelel valamit ==

pune fund la ceva..

|

gallyaz: begallyaz valamit, a
„cuprinde cu reugile ceva.
gyiil: ăsszegyiil:
tsbb 'valami,
“mulţi se adună la olaltă.

a) epyezil: egyenlă lesz valamivel == a se face egal cu
ceva, a deveni egal cu ceva.
b) feneklil:: fenekre szâll,
hkoesi ă szârban megtenoflik,
se scufundă.
gallyazik: gallyat ereszt — a da
lăstari, a lăstaria da crengile.
gyiilik: a seb = se coace rana;

a vâsâr — se a dună mereu

gyălkerez, begyokerez, gykereivel befutja a făldet — rădăcinele taie adenc în „pământ,
se Jăţesc.
"- gyângydz: oyongyayel feleleşit = a lucra în mărgele, a
. înfrunseța ceva, cu mărgele.
„gyiriiz: felgyiiriizte az
ujjât: a pune înel.
haboz: habot vet, aruncă undă,
spumă.

târgul.
.
|
gyâlerezik : gyăkăt ereszt, șlo-. boacle rădăcini, dai rădăeinele, -

ayânayozik : d. e.:a pezsgăbor..
a face bumburei, d. e.: vinul.
gyiiriizik : g&yiiriis vonalban
forog == se încolăceşsce, habozik: tetovăz, - hatărozatlankogik =— esită, stă la îndoială,

nehotărit, habzik: a ser, a
„hajol:

„viz = apa, berea face spumă.
hajlik: valami =— a se apleca,

le-ât-râhajol valakire —a

se lăsa, râzima. pre cineva, a

ceva, a se îndoviga.

se apleca pre ceva.
havaz:

behavaz, hâval vehiny,

havazik: a h6 —

ninge.

a acoperi cu nea.
hibăz: elvet valamit, face smintă

în ceva, eroare."
|
Jelen: megjelen valaki— apare

-

cineva, se înfăţășază.
kettâz: .megkettăz, ketszerez,

a

face ceva de do, duplică,

|

levelez: levelet vâlt == corespundează.
melegiil : fel-neki melegl valaki magătol, a se înferbînta
de sine.

hibăzik: hiânyzik valami, lipseșce, făleşce ceva.
jelenik: megjelennik a kânyv,
apare cartea, ese la lumină.
lkettozik: kettât 'lât a szem,
ochiul zăreșce doi, -i-se îndoiesc lucrurile.
levelezil, leveledzik a fa, în- :
frunzeşce (lemnul).
melegszik : valaki, az ctel a tiiz-

ne], a se încălzi la “foc.
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“mul: fălilmul xvalalit, a întrece.
pre._cineva.

a nyul : kinils kezevel,
mâna.

Muw

a întinde

Lb

5răl:gabonat —

macină prâti.

“drokol: drdkseget, vagyont valaki; — cineva moşteneșca. -.

avere.

-.

a

poroz: beporoz valamit, a pune
țiirină pre ceva, a pulbera
ceva,

mulik : el-kimulik valami, pere, se 'repune,.-se nimiceşce ceva.
nyulik, terjed, enged a bor, se:
intinde (pelea) ceva.
Srlik : a gabona =— se macină
grâul.
:
i
avâklik: orokke fenmarad valami: == ceva remâne în -veac,
„se perpetuază.
porzik : az ut; “dromul se pul„ berează, se face pulbere; por-

lil: aperi lesz'== se preface pozru
în pulbere.

sugăroz: besugăroz
arunca razele pre
răgiz, a aduna buși
grămadă.
szemez : beszemez a

valamit; a
ceva.
și a face .
“
faba, a ol-

tăni.

.

szok : megszolk valannit, a se de„da la ceva, cu vr'un lucru.
sziin : valaki valamit tenni
=— cimeva inceată de a face ceva.
terem: gyiimălesăt a fa, arborele

face frupte.
'torol:

megtorol,

sugărzik: a nap=— soarele stră-- luce.

o

rogzil, se face buș,
szemzik: az esă —
(ploaea).
|

|

tor: valaki valamit, cineva
frânge ceva, -

szohkik: megszokik 'valaki vala= -:

“hol, ase “deda undeva.
sziinik : a fujdalom, încetează
durerea,
termilk: a gyimaăles, creşce, se

parte de amicul sei.

grămădeșce.
se frânge.

vălik: ket dolog egymăstol, s
desfac, se descompun doze
Icruri, unul de altul; egeszsegere, verre vâlik == gfâespre
sânetate, îi prieșce ; se preface *

- în sânge.
virigoz

„mit =— a înpena ceva.
hall, aude ceva.
'sziil naşce.

vala-

Sa

torlik : torlodik a jea, ghiaţa se
Îsi

văl: elvăl barătjătâl === se des-

be, fel

mijgue -

face rodul.
boszut all, a-și

__xesbuna peniru ceva.

"-virăgoz:

se înrăda-

cinează (d. e.:-o idee fixă).

|

virâgzik: ki-el virâgzik a f,
„ înfloreșce arborile.
hallilk valami == saude ceva.
sziilik == se. naşce,

—
Verbe

cu

Verbe
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tulpină

schimbătoare.

d

|

.

cu sz schimbătoriu. .

Schimbarea „tulpinei stă într aceea, că litera finală, în
unele moduri, timpuri și persoane sai pere cu totul, saii trece
în alta, saă că, în fine tulpina creșce prin adausul unui sunet.
Vom tracta mai întăi despre cele cu sz final, despre carele
trebuie să amintim ca la unele verbe se ţine strins de tulpină,
ear la altele nu; în acest caz el nn e stătătoriu, ci-i numai
un adaus schimbătoriu. Verbele cu sz schimbătoriu sânt

de doaă clase, ikali și neikali.

tesz,
vesz,
hisz,
visz,.
lesz,

1. Verbele fără -ik sânt:
|
face.
ia, cumpără.
crede.
duce.
va fi, va deveni (este).
Aceste

-

verbe ţin pre sz numai în prezintele

alt unde acela se lapădă, sai se preface.
gular din timpul de faţă. se poate face
care adaus poate remânea și în perfect,
sunetelor premergătoare (e cu ve în.6
junctiv sz se preface în sufiptul | şi cu

și cu -l și a 3-a cu -n,
căunzând aci contragerea
şi i cu ve în îi); in subacesta dimpreuna în gy.

infinitiv
Prezintele.
Pără

obiect

anumit.

Singular.
1.

o]
3.

teszek

veszel:

teszesz (teszsz) „ teszel
tesz, teszen

hiszek
| hiszesz (hiszsz)

hiszel

-

hisz, hiszen

| veszosz (veszsz)
| veszel
vesz,

indicativului,

A doaa persoană sin-

veszen

viszek
| viszesz (viszsz)

| viszel
visz, viszen

dd
“Plural.
vesziink
vesztek
- vesznel

1. teeziinl
2. tesztek
3. tesznek

visziink .
visztel
visznel

hisziink
hisztek
hisznelk

Cu

obiectanumit.
u.

_teszlel

- xveszlek

viszlel.

hiszlek
b,

_

Singular.
-]. teszem

2. teszed
3. teszi

"veszem
veszed
veszi

hiszen
hiszed
„hiszi

- Yiszem
"viszed

viszi

„

“Plural.

19

-_

„ teszsziil
„ teszitek
3. teszilk

veszsziik
veszitel:
veszik

hiszszălk
hiszitelk -.
- hiszik

viszsziilk”
viszitelk
viszil:,

Imperfect.
ară

obiectunumit,

Singular,
1. tevelk

2. tevel (t6l)
„3. teve, ton

vevek
vevel (voi)

hivek
hivel (hiil)

veve,

hive (hiin)

vân

„vivo

vivel (vul)
- vive (vin, viu).

Plural

loveuk (tânk)

veveuk

hiveuk

vivenk

tevetek, tătăk

vevetek

hivetel

„vivetelk

tevenek, tânelk

vevenek, vânek

hivcuek, hiinek

(vâuk)

vivenel;, (viinek)

"Cu obiect anumit.

a.
Levelek

vevelel

hivelek

vivelel.

„

Singular.
1. tevem (tm) vevem
2. teved (tod) „veved (v5d)
3. teve

"vev6

o

--

hivem

vivem

hivâd (htid)

vived (vid) Mt

Div6

vive,

Plural.
D=

vevâlk

YO

. tevok

„ tovetel, tâtălk vevetelk
„ tevek

| hivok
hivetel
hlvek

vevelk

vivoOlk
vivetek
vivek,

Perfectul.

Da

Singular
„ tettem

vettem

„tettel
„ tett,

vettel
vett |

neanumit.
hittem
| hittel
hitt

vittern

„vitel
vitt

Plural neanumit.
1. tettiink
2, tettetek
3. tettel -

vettiink
vettetel
_vettek
Cu

hittiink
hittetel
hittek
ubiecl

|
tettelel -

anumit.

a.

vettelek

vittiink |
"vittetel
vittelz.

hittelek

|
vittelel

b,

Singular,
tettein
- - tetted
tette

.

vetiem
“vetted
-vette

o.

hitteim
hitted
hitte

vitteim
„ vitted

vitie.

Plural.
tettuk
tettetel:
tettel:

„vettiil.

hittiilk

vettetel:
„ vettelk

hittetelk.

vittiăilk
vittetel

hittek

vittek.
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: Futurul. .
Singular
. teendel
„ teend-(e)sz
„teend

|

veendel

neanumit.

„ hiendek

veend-(e)sz
veeudl .
Plural

„ teendiink
teendetek
teendenek

viend

neanumit.

veendiiuk
veendetel:”
veenlenel:

Cu

viendel

„ Viend-(0)sz

„hiend-(e)sz
hiend

viendiiul
viendetel
- xviendenek.

hiendiink
hiendetelk
„ hiendenek

obiect anumit.
a.

veendelelk

- teendelelk

hiendelek

b.

|

„ viendelels. . -

|

Singular.

IO

1.' teendem
teended .
„ teendi

veendem

|

hiendem

veended
veendi. .

_ hiended
„.-hiendi

viendem .
viendedl “
-viendi.

„ teendjiil
„ teenditek
. teendik.

„SS

LE

—

„Plural.
veendjiik

hiendjiil

vieudjik

„veenditel veenulil

hienclitek
hiendik

vienditel
viendilk

Subjunctiv .- *
|

Prezintele.

Singular
tegyel .

tegy (tegycl)
"tegyen

-

vegyek
vegy (vegyel)
" vegyenu
Plural

tegyiiul IN
tegyetelk .
5. tepyenek

vegyiiulk :
vegyetek
vegyenek

neanumit.
hioyek
higy (higyel)
higyen

vigyek

vigy Gieyel
- Vigyeu.

neaunumit.
higyink
higyetek.
higyenek

vigyiuk

vigyetel
vipyenek
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Cu

obiect

anumit.

a.
tegryelek

vegyelel

higyelek

_vigyelek -

b.
Singular.
Î. tegyern
vegyem
2. tegyed, tedd vegyed,
3. tegye
vegye

higyem
higyed, hidd
higye

vedd

'vigyem
vigyed, vidd.
vigye

Plural.
1. tegryiik

2. tepyetelk
3. tepyek

vegyiik

higyăk

vegyetel

higyetel:

vioyiil
vigryetel

vegyel:

higyek

vipyek

Optativ.
Prezintele.

&

mw

Singular

neanumit.

„ teunek

"vennek

“hinnek

. tennel

vennel
venne

hiunel
hinne

tenune

Plural
1. tennenk
2, tennetek
3. tennenek

uenunuimit,

veunenk
vennctel:
vennenel:
Cu

viunel
viun€l.
vinue

hiunenk
hinnetelk
hiunenel
obiect

viuneuk.
vinutek.

viunenek,

anumit,

d.

Lennelek

veunek

hinnclek

vinuelel.

b.

Singular.
Îl. tennem
2. tenned
3. tenne

vennem
venned
venne€
.

hinnem
hiuned .
hinn€

vinnem
vinued
vinne.

Plural.
“vinnok
vinnetel
vinnek.

hinnok

-xvenndl

1. tennâk

2. tennetek

venetek

hinnetek

3. tennek

vennelk

hianek
Infinitiv..

a) nepersonal.
vin-ni

hin-ni

ven-ni

ten-ni

b) personal.
Singular:
vinnem
vinned +
vinnie

hianem
hinned
hinnie

vennem
venned
vennie

tennern
tenned
tennie -

kell.

Participiu.
hivâ

|
prez. tevâ

vevă .

trec. tett
fut. teendd

vett
veendă

vinntink
vinnetek
- vinniok

kell.

- hinniink
hinnetelk
hinniok

venniinl
vennetel
vennidk

tenntiulk
tennetel
tenniălk

.

Plural.

vivă
vitt.
viendâ.

hitt:
hiendâ

Gerundiul.
-

a) relatir.
veve

teve

taven,

teven

*

hive

b) absolut. :
viven, viven
veven, veven

vive.

hiven, hiven.

Potentialul.

te
“ve
hi
vi

— tehet,
— .vehet,
— hihet,
— vihet,

poate face.
poate lua.
poate crede.
poate duce.
Tot aşa și factitivul
vocalică: te, ve, hi, vi.

Şi masivul se formează dela tulpina

Din acestea se vede că sz se perde, sai sa preface:
|. înaintea lui t, deci=: tt,
o
N
2. în optativ și infinitiv înaintea lui n == nni.-

3. în futur înnaintea lui end.
4. înnaintea, lui va, ve, vân, vEn.
|
5. în subjunetiv înnaintea Ini j prefăcându-sa

în

gy.

_

|

“

en

|

acesta
,

6. înnaintea sufiptelar cn vocale începătoare se pune, v în
locul lui sz.
|
Conjugarea Îni esz(a deveni, a sn face, a. î.)

Indicativul.

-

Prezintele.

„Singular.

1.

leszek

:

leszesz, (lesz
2. J
, lesz)
leszel
d.
lesz, leszen, (leszen)

„et

devin,

me fac,-voin fi.

ap
tu devini, te faci, vei a fi.
el devine, se face, va fi.

Plural.
1.-lesziink, noi devenim, ne facem, vom

2. lesztek, voi deveniți, ve faceţi, veţi fi.

3. lesznek, ci devin, se fac, vor f.

fi.

”

Imperfect.
level, eu eram, (fai) doveniam, me faceam.
level, tn erai (fuşi) deveniai, te faceai.
leve, lin, el era (fu) devenia, se făcea.
|
levenk noi eram (fnr&m) deveniam, ne faceam.
levetek voi eraţi (fur&ţi) deveniaţi,:vo făceaţi .
levenek, linek, ei erai, fură, deveniani.
e.

Periectul.
lettem, am devenit, devenii, me făcui m'am făcut, (am fost), .
lettel, ai devenit, deveniși, te-ai făcut, te făcuși, (al fost).
lett, ati devenit, deveni, se-ată făcut,se făcu, (au fost).
lettiink, noi am devenit, devenirium, ne-am. făcut, ne: făcurăm.
(am fost).
|
a
_
lettetel: ați devenit, devenirăţi, vaţă făcut, ve făcurâţi (aţi fost) lettel as devenit, deveniră, sari făcut, se făcură (ah fost).

—
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Futurul.

leendek, voiu deveni, ma voin face, voiu fi.
leendesz, vei deveni, te vei face, vei fi.
-.
leend, va' deveni, se va face, va fi.
fi.
vom
leendiink, vom deveni, ne vom face,
leendetek, veţi deveni, ve veţi face, veți fi.
leendenelk, vor deveni, se vor face, vor fi.

. .

Subjunctivul şi imperativul.

.
|
legyek, să devin, să me fac, să fiu.
te tu.
fă
tu,
ă
legy, să devini, să te facă, să. fii, fil tu, devin
el.
legyen, legyen, să devină, să se facă, să fie, fie
fim.
legyiink, să devinim, să ne facem, să
legyetelk, să. deviniţ, să ve faceţi, să, fiţi.»
legyenek, să devină, să se facă, să fie.

e

Optativul. :

ME

Prezintele.

a

.

lennk, aşi deveni, nași face, ași fi.
lenntl,-ai deveni, te-ai face, ai fi.

“lenne, ar deveni, sar, face, ar fi.
lennenk, am deveni, ne-am face, am. fi..
lonnetek, aţi deveni, vaţi face, ați fi. lennenek, ar deveni, sar face, ar fi.
-

„infinitivul,
i

[|

o...

=

7

-

a) nepersonal.
_lenni, a deveni, a se face, a fi.
b) personal.

“am să devin, să me fac,-să fiti.

lennem

ai.să devini, să te facă, să fil.

lenned

are să devină, să se facă, să fie. |
DIR
kell, ? avem să devinim, să ne facem, să fim.

|

lennie
_

lenniink
etek
lenn
„.,lenniok

:

Nemoian

.

.

Gramatica

aveţi să deveniți, să vo faceți, să. fiți.
ai să devină, să so facă, să fie.
mag. ret.

--17
1

—
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Participiu.
prez. levă, l&vă, cel ce este, existent,
cel ce se află (de față).
trec. lett, cel ce ati devenit, sati
făcut, (fost.)
fut. leendă, cel ce va deveni, se va
face, va fi în fiitoriu.

Gerundiul.
rel. leve, fiind, devenind (devenit).
făcându-se (făcut).
abs. l&ven, leven, fiind, devenind,
făcându-se.
Potenţialul se formează. dela le, va
fi deci:
lehetel:, pot fi, deveni, me pot face.
lehetsz, poţi fi, deveni, te poţi face.
lehet, poate fi, deveni, se poate face.
lehetiink, putem fi, deveni, ne pute
m face.
lehettel:, puteţă fi, deveni, ve puteţ
i face.
lehetnek pot fi, deveni, se pot face,
și așa mai departe în toate timpuril
e și modurile.

-

II. Verbe ikali, cu sz final,
„ Aceste sint: esz-il:, mănâncă :
isz-ik, bea;
cari, deși sint ikali, se conjuga
în ambele forme cu și fără
obiect anumit, căci sânt transitive-a
ctive.

Indicativ.
Prezintaele.

nean.

anum,

eszlelk
eszem, eszem
eszel, eszed

eszik, eszi
_esziink;, eszsziilk
esztelk, eszitel
esznek, eszik:

a kenyeret
>

7
»
2
-

nean.

anumi

”

isz-lalk

iszom, iszom
iszol, iszod

iszik, iszsza
iszunk, iszszuk
isztok, 'iszszâtol
isznak, iszszăk

a viszet,
,
2
2
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N Imperfectul. o
evem, evem
evel, eved ,
evek, eve
evenk, evok
- evetel;, evetek
evenel, evek

ivâm, ivâm
ival, ivăd

ivel, ivă
ivânk, ivolk
“ivâtok, ivâtok
ivanak, ivak.

- Perfectul
“ettem, ettem
ettel, etted

ittam, ittam

ittăl, ittad

.

ett, evett, ette

ivott, itt, itta

ettiiul, ettiik
ettetek, ettetek
ettek, ettek -

ittatol, ittătok

”

ittună, ittulk
"ittak, ittal,
F uturul.

eenden, 'eendem
cendel, eended
„cendil, eendi
"eendiink, eendjiik
eendetel;,

eenditek

eendenel:, eendik
"sai şi cu adausul

iandoin, iandoimn
iandol, iandod
iandik, iandja.

“iandunk, iandjuk.
“iandotok, iandjâtol
iandanak, iandjâk;
v, așa: ivandom, ivandol..

Subjunctivul și imperativul.
s

_Prezintele,

egyem, egyem
egyel, egyed, edd
egyel;, egye

"igyam, igyam ..
igyăl, igyad, idd

egyiin, egyiik
egyetel, epyetel
epgyenek, eayek .

" 1gyunk, igyuk
igyatol, igyăâtok
igyaual, igyăak.

ieyek, igya

| Optativul,
Preziutele.:

ennem, enneni
ennel, ennâd
ennek enne
enneul, ennok
-ennetel;, enntek

envenek, ennelk

-

“iuuăm, Înnănm
inn€l, innădl
inuek, innă
innănk, inndl
iunătok, innâtolk
ianăuak, innăk.

|

-
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infinitivul,

|

.

"aj nepersonal.
enni.

0

inni,

„b) personal.

-. ennnem, înnom
enned, innod
ennie, innia
AC
RRINIEE
enniink, innunk
ennetel:, innotok

!

a

kell.

. ennidk, inniok

N

Participiul.
prez.
|

evo
_ÎV6.

„trec,

fut,

i

evett sau ett
ivott sau it,

-

eendă
iando. .

-

Tulpina.

Potenţialul.
e-het-ik, poate mânca.

i-hat-ik, poate lea.
Factitivul.
e-tet sai e-tet, lasă să mănânce,
i-tat, adapă (vitele). -

dă de mâncare

Lu vite, .

În ambele forme se mai conjugă și verul. ial:
eselekszik, lucră. (vezi p. 1V. al acestui Ş).

II[, Verbe

ikuli

cu sz

final, care se

păstrează uuuai în

„preziutele îndicativului,- ear
e alt unde &l schimbă cu v și d (şi n),
mai primiud şi-un adaus vocalic iutre tulpină şi uceste litere.
Astfel snt:
alsz-ik, doarme sai: alusz-ik.
felksz-ik, zace sai: fekisziik.
„(vezi şi p. VL, al acestui Ş).

nyugszik sati nyugoszil
se odihneșce, se păciueșce.
”
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“indicativ. *
"Prezintele.
alsz-om

saii alusz-om

alsz-ol

*

alszeik

2

“alsz-uuk

alusz-ol
aluszik

-„

alusz-unk

ulsz-otok

alusz-tok

„ | alusz-nak.

" alsz-auak

felsz-em
sait fekiisz-On
felsz-el
„. tekiisz-ol
feksz-ik
fekiisz-ik
o fokszoiink -„ tekusz-iink
" foksz-etek „ tekiisz-tok
teksz-enek „ . fekiisz-nel.
Imperfectul.

alv-am

sat

alv-al
alv-elk
alv-ink
alv-âtok
alv-analk

felv-em

aluv-ăm

„ aluv-ăl .
„ aluv-ek
.„ aluv-ânk
_„- aluv-ătok
„ aluv-anak.

fekv-6l

= fekv-ek
felkv-enk
fekv-âtek
fekv-enek

- Portectul
alud-tam,
alud-tal
alud-ott

. sau teliv-em

-

„

fekik-el

„

felkiiv-6k
fekiv-enk

„
-„

felkiiv-ctek
fekiiv-enek,

|

Sica

tekiid- -tein, (fekiit-ten)

(alutetan).

folid-tel

fekid-ott

alud-tuuk

fektid-tiink

alud-tatok
-alud-tak,

feliid- tetul: fekid- tel
- Futur ul.
_ fekv-endein

alv-andom
alv-andol .
“ alv-andik

|

- felv-endel
fekv-endik

„alv-andunk
alv-andotol

tekv-endiiuk-

alv-andanal

tekv-endenel.

fel v-endetel

Subjunctivul și imperativul.
Prezintele.

-alud-jam (alugyan)
alud-jăl (ulugyil, aludj, aludjy)
alud-jek (alugyek, alugyon)
“alud-junk (alugyunk)
alud-jatok (alugyatuk)

„alud-janak (alugyanak)
!

feliid-jem (felugzyer)
telkiid-jel (felidj)
fekid-jek
felid-jink
tekiid-jetel
- tekiid-jenek,

-—
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i

Optativul.
Prezintele,.
alud-nâm
alud-năl
alud-nek

(alun-nim)

feliid-nem
feliid-nel

|

(felkiin-nem).

_tekiid-nek.

„alud-năuk

tekid-nenk

alud-nătok
alud-nânak

.

„tekiid-uetek..
fekiid-nenelk.

- infinitivul.
a. nepersonal

alud-ni (alun-ni)
“ alud-nom, fekiid-nem
alud-nod,
fekiid-ned
alud-nia,
fekiid-nie
alud-nuni, fekăd-niink
„alud-notok, fekiid-netek
alud-niok, fekiid-nick

»

tekid-ni (fekiuni.).

kell. |
- ]

Participiul.
prez.

alv-o, aluv-6

7

fekvo, fekiivd).

“tree.

aludt (alutt), fekiidt (fekătt).

tut,

alvando,. aluvando
fekvendă, tekiivendă,

„

Gerundiul.
rel.
_
abs,
_..
pot.
fac.

alva, aluva.
fekve, fektive.
alvin, aluvân,
tekven, fekiiven,
al-hatil, tek-hetik,
al-tat, fek-tet.
E de însemnat că uptativul dela potenţialul alhatik, adecă:
alhatnâm nu însamvă atâta cât: aşi putea durmi, că: ași durmi
— sânt, somnoros, mi-e somn.
Aceste

căte

odată

se

coustruc

si cu

forma

virtos, când se compuu cu pretipto verhali. d, e.:

auumită;

inai
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deli âlmit aluszsza.
kialuszsza magăt.
elfekszi a karjât.

gyermek âgyât fekszi.
elaluszsza a drâga, idăt.
kifekszi a szabott idăt,

>

megfekszi a bortânt,

IV. Verbe ikali cu sz, sau cu d final, despre cari e de în» semnat că d remâne în toate timpurile şi modurile; ear sz uumai in prezintele îndicativului; în celelalte timpură sz se preface
în V, precum: dicseksz-ik și dicseked-ik; se laudă.

Indicativ.
Prezintele.

| dicseksz-em
dicsel:sz-el
dicseksz-ik

sai:
a

dicselksz-iink
dicseksz-etel

dicselked-em.
dioseked-el
|
dicselked-ik .

-

.

|

dicseked-iink
dieseked-telk

-

dicseksz-enek.

dicseled-nek.

|

-

Imperfectul,

N

"dicsekv-em

„

dieseled-em

dicsekv-el
dicseliv-ek

"

dieseked-el dicseled-ek

dicsekv-6nk
dicsekv-stek

E

Da

dicseked-enk
- dicseled-etek

po

dicselv-enek

„ dieseled-enek.
Trecutul.

dicseked-tem
dicseked-tel

„ dieseked-ett; .

„î
.

dieseked-tiinhk,
_- dicseked-tetek.

dicseked-tek.
Futurul.

-Subjunctivul și imperativul.
„Pre zi ntele.

„

dioseled-jem
dicselked-jel
„ dieseked-jel,

-

|

- dioseked-jiink
dicseled-jetel
„_“ dioseked-jenek.

,
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.

dlicseked-endem .
dicseked-endel

Nicselv-endem
diesek v-endel

Aiesekv-endil

„ dieseked-endik.

dicsekv-endiiuk.

dieseked-endiink
- dieseked-enletel
. dieseked- endenek..

” dicsekv-endetek
diesel v-endenel

“opatvul.
Pr

ezintele,
"*

dicseked-nem
, dieseked-nel ă

.

dieseked-nenk
dieseked-nstek *

- dieseked-nenek.

dicseket-nek

infinitivul.

'a) nepersonal.
-

dioseked-ni.

») pe rsonal.

|
dicseked-nem
Yell.
dicseled-ned - dieseked-nie . |

,
„prez.
trec.
„fut.

„ dieseked-niink 1
lell,
dicseled-netelk
|
dieseked-nidk

>

Aa

Participiul.
dieseked-ţ

- saii

diesekv-ă

dieseked-ett

„_.

1

„-

dicsekv-endă

dioseked-endă,

Gerundiul.
rel.

diesel-ve

abs.

diesek-ven

pot.

diesek-hetik

.

dicsekel-ve

.

dieseked-ven.

ă

- dicseked-hetik. .

Tot așa se mai conjugă
“toreksz-ik saii torekod-ik, năzueşce. cseleksz-ik sau eseleked-ik, lucră.
niveksz-ilk sait năvedelk-il, creșce; se face (iaxba),
- meneksz-il sari meneked-ik, se porneșce, umblă,
V. Verbe ikali numai în prezintele indicativului. cu _Sz, și
:
en d în toate timpurieşi modurile, preenm:
N
,

— 265 -_gyarapsz-om
gyarapsz-ol
gyarapsz-ik
&yarapsz-unk
ayarapsz-otok

sari gyarapord-om Gregsz-em
gyarapod-ol
Gregsz-el

gyarapod-ik
dregsz-ik
gyarapod-unk Gregsz-iink

saii dreged-em
ăregedd-el.:
dreged-ik
dreged-iink
dreged-tel

gyarapod-tok dregez-etel
syarapod-nak Gregsz-enel
dreped-nelk,
toate celelalte timpuri și moduri, se fac dela tulpina cu d. De
acestea se ţin;
|
alapsz-il
"san alapod-ik,
se întemeiază, se aşază. .
betegez-il:
heteged-ik, - se betajeșce, devine morbos,
biinhad-ik,biinhâsz-ik
sufere, &și ia resplata.
elegsz-ik
eleged-il,
se îndestnleşce.
gazilagsz-ik
gazdagol-ik, se înavuţeșce.
gyanaksz-ik.
gyanakod-ik, are prepus, suspiționează. .
syarapsz-ik
-gyarapod-ik, se înmulţeşce, creșce;
hidegsz-ik hideged-il;,
se receșce.
.
melegsz-ik .
meleged-ik, se încalzeşce.
dregsz-ik
„dreged-ik,
îmbătrâneşce.
„eszegsz-ik
reszeged-ik, se îmbată.
konnyebsz-ik
kânnyebed-ik,se ușurează.
"Dintre acestea numai:

gyarapsz-anak

gyanakszik, melegszik și regszik se. mai pot conjuga ca diesekszik. (vezi diesel:szil).
VI. următoarele verbe:
- alkusz-ik sau aklsz-ik sait alkud-ik, se toemeşce.
eskiisz-ilk sau esksz-ik sat eskrid-ik, se joară.
nyugosz-ik sai nyugsz-ik sai nyugod-il; pauzează, odioneşee..
“haragusz-ik sati haragsz-ik sah haragud-ik, se mânie,
|
se conjugăă
în forma lor cu sz ca alszil și fekszik, „Şi cu
« d ca,
dieseled-ik. d. e.

Indicativul.
e

'

„Prezintele.

nyugosz-om
sati. ny Vgsz-om
sah nyugod-om
nyugosz-ol
nyugsz-ol
: myugod-ol
nyugosz-ik
nyugszeil
nyugod-ik
nyugosz-unk
nyngsz-unk. .
nyugod-unk..
nyugosz-tok ..
nyugsz-otok
nyugod-tok
nyugosz-nal
nyugsz-anak.
nyugod-nok.
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Imperfectul.
nyugov-âm

nyugv-âm

-

nyugod-âm.

Trecutul,
nyugod-tam.

nyugottam
Futurul.

| nyugv-andom

ngyugod-andom.

Prezintele subjunctivului.
E

nyugogy-am

|

i

nyugod-jam.
Prezintele optativului.

nyugon-năm

“nyugod-năm.

Infinitivul.
nep.

nyugon-ni

nyugod-ni.
nyugod-nom.

per. nyugon-nom
Participiul.
prez. nyugov6

nyugvo

nyugod5.

fut.

nyugvando

nyugodand.

* Gerundiul. |

rel.
abs.

nyugva
nyugvân

nyngodva.
nyugodvân.

nyjugodhatik.

pot. nyug-hatik

"fact. nyugetat.
_ alkudztat.
eskiid-tet.
în

VII. La următoarele verbe 1kali cu sz final, acest sz trece
zZ cu adaus vocalic, întoate timpurile; numai în prezintele

indicativului se păstrează sz fără adus vocalice: așa:
igyeksz-ik sai igyekez-ik, năzuieşce, sirguieșce.
emleksz-ik sati emlekez-il, &și aduce aminte.

szândeksz-ik sai szândekoz-ik, are de gând, voeşce.
deci:
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igyeksz-em
saii igyekez-em.
ipyeksz-el . .
igyekez-el.

"igyeksz-ik

igyekez-ik.

însă numai:
.

imp.

-

o
o

/

.

igyekezem etc.

perf.

igyekeztem etc.

fut.

igyekezendem

prez. sub.

igyekezzem etc.

prez. opt.
inf. nep.
inf. pers.
ger. rel.
abs.

igyekeznem ete.
igyekezni.
igyekeznem lell.
igyekezve.
igyekezven.

|

-

etc.

ş 99).
Verbe cu n final: men și van.
rile,

Verbul men =— merge, se duce, ţine pre n în toate timpuafară numai prezintele indicativului, unde n trece în 9y

aşa:

megy.

Na

"- Verbul ajutătorin van este derivat
păstrează în celelalte forme și, precum se
indicativului capetă în a 3-a pers. n, pre
soane se preface în gy. Unde | primitiv
se preface înnaintea sufiptelor €pnsonali
van e defectiv. și formele ce-i lipsesc, le
.
,
Ş. 97 verbul lesz).
I. men == se duce, merge.

indicativ.
Prezintele.

go

prr

negyek, megyek (menek).
mEgy, 1nesz (megysz). .
megyen, megy (inen, men).
„ megyiink (meniink).
mentek.
mennek.

din val, care se mai
vede, numai prezintele
când în celelalte persau păstrat, vocala a
în o. Dealtmintrelea.
face dela lesz (vezi

—
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Imperfect.

|

men6k “

Perfect.

- mentem

menel:
:
mene, (mene)
menenk ..
menetek
- menenek

e

mentel :
ment |
mentin
meuntetek
mentek

|

-.

Futurul.
menendelk
renendesz
menend

-

menendiuk
"- menendetelk
menendenel

|

„ Prezintele subj. și imper.
meunjek
„menj
menjeu
menjiiuk .
menjetek .
menjenek.
,

_

IE
„
infinitiv,

nepors
pers.

„

menni
mennem

mennek
„. mennel
nenne
" mennenk
„menndtek.
mennânek."

|

|

Participiu.

„prez.
„trec.

|

menned
mennie
/
,
menniiulk
mennetek
mennisk

Prezintele optativ,

mend,
ment,

fut..
DI
- kell.
kel.
|
|
ro].
|
abs.

menonlă.
i

|

Gerundiu.
meuve,
menvâu,

participiul trecut se construă.cu sufiptele. personali astfel
mentem, dusul mei (duca nea). mented, dusul teu
mente, dusul seri
mentiink, dusul nostru,

“mentetek, dusul vostru,
mentok, dusul lvr,
e
elment haj, păr căzut.

i

!

exemple:

ferhez ment leiny, fată dusă după bărbat.
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menteben tărtânt vajta, mergând acasă i-saui întemplat;
cu dusul seii acasă i sai întâmplat,
- mentemben elejtem az ostoromat, mergând am scăpat sbiciul.
a fiu elmente nagy szomorusâgot okozott, dusul feciorului ai
:
” tăcut mare întristare.
!
men, are o formă activă, ca:
meneszt, trămite, mână, &şi aduce, «d. e.: meneszti a levelet, tramite epistola, și forma adverbială menet == dus; odamenet,
haza

ducându-se întracolo.
” potenţialul e me-het, se poate duce, merge.
II. Despre vau și lesz am tractat la $, 39 şi 97. Vom vorbi “aci uunai despre o mică deschilinire între vau, lesz, şi tog și
adecă : .fog se intrebuinţază şi ca verb ajutătoriu și serveşce la,
formarea. “fatturluă cu lenni și la circumserierea optativului dela
ori care verb, (vezi $. 92) așu: volnek, lennck, tognek lenni,
la cari trebue foarte bine să luăm sama când le intrebuințănu,
”
_deci să se-iusemne, ca
coudiționali,
ziceri
la
1. tognek leuni unu se intrebuinţază
ci. volnek,

așa:

ha ott volnel,

meg

nem engeduem== = dacă

ași

fi acolo, nu-aşi îngădui şi nu: ha ott foc lenni, meg! nem
- engednem; însă e bine: gyorsabb foguek lenni, ha josezabb es
htisosh libszărakat. aduăl; ași fi mai îut, adecă aşi deveni, nași
face mai iut, dacă mi-ai da picioare iai lungi și ui cărnouse,
2. voluek îusamnă numai ași fi, precând lennek cuprinde
pre lângă'a îi și iuţelesul de a deveni, a se face; deci, leuuek
însamuă şi aşt deveni, m'aşi face; d. e.: katonavă lemne, ha
egszstpres volna, ar deveni, sar face ostaș, daca ar fi sănttos;
asemenea deschilinire este.şi între mai» multeaperfectele optativului: voltam volna și lettem volua, d. e.: katonăvă lett volua,
hu” egeszseges “volt vulna =— sar fi făcut, ar fi devenit ostaş,
dacă ar fi fost sănetos
me fac, îusamnă și fu3. Prezintele leszek ==: eu devin,
turul dela!” van :— fogok lenni, voiu fi, voiu deveni: pap
leszel ==: me fac popă sau pap togok lenni :-= me fac popă,
sat voiu fi popă; mi lesz abbul, ce va deviui, ce se va face
din el, ceva fi din el.
levd

III, Inţelesul
și val6.
Participiul

levă

și iutrebuiuţare ea participiului
:
Sa
îusamuă:

ceea

ce

este,

ceea

ce se află,
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așadară:: existent, aflătoriu,

undeva

existenţie,

fiinţă

sait fire în

ceva,

(într “anloc); pre când vald are mai multe înțelesuri:

__Î. în legătură

cu un cufipt corespunzătoriu,

arată meniţiu-

nea unui lucru, saii desamnă spre ce anume scop se poate întrebninţa ceva şi stă la întrebarea: spre ce, pentru ce; la ce,
de ce e bun ceva? In acest înţeles respunde prepoziţiei noastre
de, urmată de un substantiv aşa, d. e.: de pânză, de chimeşă,
adecă pânză din care se face chimeșă, cârpă de (la) prumaz, se
înțelege o cârpă, ce se îutrebuințază pentru de u se pune la
grumaz, a se lega la sau de grumaz, așa:
minek val? de ce e bun, sprece, pentru ce e bun?
lkinek val6? pentru cine e? pre acui samă ? de acui samă?
mire val0? spre ce întrebuințare?

ingnek val6 vaszon, “pânză de chimeși.
nyakra vald kendă, cârpă de grumaz.
fejre vald kend6, cârpă pre cap,
Aa
nekem valo, pre sama mea, ei de mine, pentru mine.
neked valo, pre sama ta, e bun te tine.
„neki val6, pre sama lui, e bun de el.
* nekiink
nehktel
vale, pre samă noastră, voastră, lor.
nelikk
ruhânak vale, e bun de haină.
ez nem urnak val6, acesta nu $ bun de domn, nu-i pentru domn.
koldusnak valo, e bun pre sama cerșitorinlui, e bun de 'cerșitoriu.
Fatonânak val, e bun de ostaș.
”

2. însamnă o punere, alăturare, atârnare, sati ţinere (aparţinere, la ceva, de ceva; apoi o fire, de undeva, d. e.:
ahhoz vald, se ţine de aceea.
honnet vald | hovă val6
honnan valv

de unde-i?

din cotro?

Pestre val6, din, dela Peşta ::= Pestan.
Becsbe vald, din, dela Viena, de Viena ::= Vienez.
“Debreczenbe valo, de, din Debrețin -:- Debreţiuean.
Berlinbâl vale, din: Berlin.
în loc de -ra, re

sufiptul

-bol, bâl
-ba, be
--. beli aşa:

valo, se pune și
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hăzbeli, ce se ţine de casă, lucru de casă, casnic,
- Kertbeli, ce se ţine de grădină, lucru de grădină,
sai şi numai i singur, așa:
debreezeni, unul din Debrețin, ceva de Debrețin,

pesti, ceva din Pesta.
berlini, ceva din Berlin.
beli și i);

|
grădinăresc;

(vezi$. 40 despre deschilinirea între
.

-3. de unde pănă unde?

terdig val6, pănă la genunche.
nyakig val6, pănă la grumaz.

holtig val6, pănă la moarte.
- fulig valo, pănă la urechi.

-

ket merfăldig val6 jărăs, umblare de doaă mile.
ket esztendeig val6 eleseg, nutrimânt pre doi ani.

-

4. fără de.
fenek nelkiil val6, fără, (de) fund,
&z nelkiil val6, fără minte, neprejudecat.
ur nelkiil vald, fară de domn (stăpân).

5. despre, de.
anyârol valo Şiyafi, neam, rudenie despre partea mamei.
6. arată din cece e ficut ceva.
eziistbăl val, făcut de (din) argint.

aranybol val6, facut din aor,de aor.
“ fâbol vals, de:lemn, din lemn.
k5b6l val, făcut din peatră;

însă e mai bine a lăsa afară pre val6 și pre > bol, bl şi a lega
„cuvintele unele cu altele, ca cum ar fi compuse și a zice: eziistlkanâl, k5hid,; fahaăz.
Ț. La unele vorbe, ce însamnă ocupaţiune, însoţire cu ceva,
la, ceva, deprindere; apoi cugetare despre ceva, recurgere la
„ceva, val6 se poate lăsa şi afara, mai virtos la substantive formate cu. âs, €s; astfel:
buzâval (val6) kereslkedes, negoţitorie cu grâi.
emberel:kel (val6) tărsolkodas, însoţire, conversare cu oamenii.
istenhez (val6) folyamodăs, refugiu-la Dzei.

halâlrâl (val6) elmelkedes reflexinne asupra morţii.

„az €letr5l (val6) ketelkedes, dubitare asupra vieţii.

Val se poate compune și cu adverbă.

|

.

A
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hirtelen vald, de odată, iute.
:
vendkiviil val6,- preste măsnră, extraordinarin.
vendszerint, vald, de rend, de regulă, regulat.
a

De sine singur însamnă val: adevărat, 'xeridic, în adever;.
bună samă, cu bună samă; în realitate, —== Binţă, adever;

așisderea participiul trecut. volt, compus cu nfipte per sonali aşa:
voltam, fiinţa mea, sat starea mea, fire.
voltod, fiinţa ta.
,
rolta, Ana sa,
„voltnnk, ființa noastră, -

voltotol, fința voastră.
voltuk, fința lor.
d. e.:
Îl ismerenn ayarlo voltomat, mi ennose

eu

bine fiinţa

mea

cea slabă, .

a

vilag mivolta valtozăs, firea, lamei e schimbare,
Isten jovolta,

vocea luă Dzeu.

,

Cu tâl, însamnă
despărțire de părinţi.

despărţire

,

dela,

sziiletăl

val6

elvălas,.

IV. Socotim a fi aicea locul, să facem o mică luare aminte
asupra lui -val6, care în timpul mai noi -se înlocueşce prin
formativul i, ce se pune Ia, sfiptul impreunat cu substantivul.
Așa în loc de

.

-+6], x5l - vald se. zice -roli, T5li. -bol, bâl valo se'zice -boli, băli.
-ban, ber. vald se zica --bani, beni.
„ba, ». be
vald se zice -bai, ? bei.
-=40], tOl
valo se-zice -toli, tăli.
-hoz, hez vald se zice -hozi, hezi.
„-ra, Te
valo se zice -rai, rei,
-ig
valo se zice -igi.
|
nelkiil
vald se zice neliili.
Acest i se pune încă și la substantivele sufighiate cu sufiptele personali și al pluralului d. e.: napoki, vărosoki, korunki,
în loc de korum)kbeli; lkoromi, în loc de lorombeli ; însă în„locuirea lui vald “cui, samănul seă, e greșită, ales în cele ce
priveşce, suplinirea lui vald cu i după sufiptele personali, Noi
urmânul scriitorilor mai buni, pentru dreapta întrebuințare a lui

vald însemnăm: că astfel de 'adiective cn i se pot forma numai

„1. din substantive abstrase, formate din verbe, acaror înțeles însă sai îndepărtat «cu totul dela, cel al verbelor. Nu e de

- _*
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numai
lipsă să zicem: istenbeni sai istenben vald bizăs, ci
nu
eltâvozăs,
istenben bizâs, încrederea în Dzeu; sziilektăl
o
sziilektoli san sziilektăl vald eltăvozăs
2. Când vald însamnă a f, a s6 afla întrun loc, așadar
existenţie, aflare, fire, stare în ceva, atunci nu se poate înlocui
nici decum prin i.
az &letben vals sati l&vă bajok, necazuri ce sânt în viaţă.
cară ce se află în curte.
az udvaron l&v6 szekerel,
gloatele ce sânt la casă.
a hâznal vald cseledek, jună, tâneră plină de viaţă.
„=
eletre vald ifjak,
__vestmânt de moarte (de jele).
halâlra val6 ruha,
-_ mutriment ce este pre 3 zile; .
hărom napig val6 eleseg,
întru
căcă în aceste exemple valo şi levă însamnă ceea ce este
co
cară,
viaţă;
în
află
se
adever, deci necazurile cele ce sânt,
nucasă;
la
sânt
cari
se află cu bnnă samă în curte; gloate,
pentriment, ce este întru adever pre trei zile, e destul, ajunge
„tru trei zile.

"Acest-i dela postpozitivele înpreunabile se poate înlocui
adiective, .
cu formativul î, prin care dela substantive se formează
de Duapă
,
dunaviz
-d.e.: nu dunâbani viz, ci dunai viz, sai
riu
locuito
kos,
__măre, de care este în Dunăre; hegyi lakos, hegyla
napoksai
de munte, muntean; nu ama napoli, ci ama napi

beli,de zilele acelea,; însă la substantive unite cu sufiptul per-

_sonal de 1. pers. i se poate întrebuința;
mic;
de ,
mek koromi, din copilăria. mea
din
formate
meii ; asemenea la adiective
&jjeli, de
.
|
nappali, de ziuă

noapte.

"_el&bbi, din nainte.

“ut6bbi, din urmă -

"el&bbeni,

deci, e bine zis: gyerfeldemi, din pământul
adeverbe ca:

regeni, cel de demult.

-

cel dinnăinte

:

229.199.
Verbe cu tulpină vocalică, cari primesc adausul v innaintea .

sufiptelor..

|

Ă
__ Despre

acestea

este de observat,

că între

tulpina

|

vocalică

trage”
și între sufiptele începătoare cu vocală se pune un V, ce
ce
or
sufiptel
ea
înnaint
ear.
lungi,
după sine scurtarea vocalei
e
nu
v
ui
adausul
aude,
'se
se încep cu consoană, deși. aorea
perul
Sufipt
ză.
păstrea
- delipsă, şi vocala lungă rădăcinală se

fectuluise aude duplicat — tt. Astfel ” de verbe stint:
Nemoianu

Gramatica

mag. rom.

*

.

18
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bu: bu-v-ils, se ascunde.
di: di-v-ik, domneșce, e uz, e. datină, (ereșce).
f6: fo-v-6k, ferbe,
|
fu: fu-v-ok, suflă.

hi: hi-v-ok, chiamă, strigă.
5: J&-v-ok, vine,
15: lă-v-ăk, el pușcă, împușcă.
nd: nă-v-Ol, creșce, se face.

nyi: nyi-v-ok, miaună.

nY0: nyo-v-6k, mulge (din păment cânepa).
0: 6-v-ok, grijeşce de sine, apără, ia sama, se păzeșce.

ri: ri-v-ok, plânge.

TO: ro-v-ok, crestează, însamnă, (atribuie, socoteșce ca, ia
ca).
si: si-v-ok, (e mai îndatinat;: sl-v-it); plânge, strigă.
|
szi: szi-v-ok, respiră, trage, zbea.
szO: szO-v-ok, ţese.
vi: vi-v-ok, luptă, se luptă.

Din

toate numai 6, fi, bi păstrează totdeuna vocala lungă.

Conjugarea lor se face după modelul următoarelor:

-

Indicativ,

Prezintele.
neanumit.
hi-v-ok
hi-sz sati hivsz
hi sau hiv
hi-v-unhk

hi-tolk sau hivtok
hi-nak saă hivnal
sz6-v-6k
-SzO-Sz

szĂ |
sză-v-iink

szâ-tăk .
sz-nek

anumit.
hi-v-om
hi-v-od
hi-ja

hi-jul
hi-jătok
hi-jak.
sz0-v-5m

sz6-v-5d
sză-v-i,

sză-juk
sză-v-itek
sză-v-ik.

.

2%

—

Imperfectul.
hivel

hivâd
hivă
_hivok

hivatok

hivânak

|

szovetek

hivâk

Szâvenek

szăved
"szăv6
szâvâlk

-

szăvel
szâve
szâvenk

hivâtok

|
hittam
hittăl

szăvem

szOvek

hivâm .

,

“hivăl
hiva
hivănk

anumit.

7 neanumit.

anumit.

neanumit.

“szovetel

-

:

. szăvek.

-

szăttem
szotted

Perfectul.
hittam
hittad
a

szottem
“szâttel |

|

"

„hitt saă hivott hitta”
hittuk

hittunk

sz6ttiink

-

szâttetek .
szâttek

hittătol
hittak

„hittatol
hittak

. szotte.

sedtt, szâvâtt
" szOttiink

szâttetek
szottok.

Futurul,
,
hivandok

hivandalak
,
hivandom
hivandod

|

hivandsz

hivand
"ete,

.

„hi-jak
hi-j
hi-jon
hi-junk

hi-jatok
O
hi-janak
se mai poate

hivandja
etc.

-

szăvendelk
|
_ szăvendesz

|

_szăvend:
etc.

|

szăvendem
.
szvened

szâvendi.
ete.

Prezintele subjunctivului și imperativului. |
- sză-jem
szâ-jel
"
”bi-jam

e

hi-jad, hidd
hi-ja
hi

sz0-j
szâ-jân”
szO-jiink

sză-jed
szâ-je.
szâ-jik

hi-jătok

sză-jetel

sză-jetek

. - szâ-jek.
sză-jenek
hi-jăk
etc.
hij-jak
și
zice și hivjak și scria

“Prezintele optativului.
hi-nek
hi-nal.

hi-năm
hinăd

szO-u6k
sză-nel

hi-na,.
bi-nâank

hi-nă
hi-nok

.
-szâ-ne
sz6-nenk

hi-nâtok
hi-nânak

hi-nâtok
hi-năk

sză-netelk
sz6-nenek

5z0-n6m
sză-ned
szâ-ne,
„sză-u6k

szo-nâiel:
szâ-n6k.

18%
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infinitivul.
hi-ni
hi-nom
hi-nod

szO-ni
sză-nâm

szâ-n6d

hi-nia

"szO-nie
sză-uiink
szO-nătok
szo-ni6k

kell.

hi-nunk
hi-notok
" hi-niok..

- bell.

- .

" Participiu.
prez. hivo.

sZOvVO

trec.

hitt sai hivott,

fat.

“hivando,

Szott

| Gerundiu.
vel.
abs,

sati

szovâtt,

szâvendă.

-

.

hi-va
hi-vău

sză-vo
szU-ven.

pot. hi-hat
fact. hiv-at

szo-het.
szăv-et,.

Conjugarea lui jă, vine.
Indicativul.
Prezintele

“Imypertectul.

jol
jOsz, josksz

_jovek
Jăvel,

39, jn

- Jove

join

jâvenk

jltsk, jottol

jovetel: -

„ JOnek, jâunek
Trecutul.

„Jottem

jăttel

jatt

“ jăttiink
Jottetek
jăttek.

- jovenelk.
„ Prezintele subjunctivului și imperativului

jl-jek

il-i

- sai

Joj-jek:

ji

jl-jăn

jăj-jon

Jo-jtink

JS)-jink

jY-jenet

jăj-jenek.

- jb-jetel:

jăj-jetek.

= 27 =
Prezintele optativului.
- j06- nenk
j98- netel
36 nenek

sai - jân-nek jon-nel
e
jăn-ne -

6 n
;V.nel
jY-ne

jăn-nenk
jon-netek,
jân-nenek.

sai
.

infinitivul.
“nep. ji-ni
„pers. jo nâm

sau
sau

jO-nâd
6 -nie

jon-ni
Jon-nâm

|

jân-nâd
jân-nie

0 (niink

|
|

jân- -niiulk

Î0- -netek
„0 nik -

jon-netek
jOn-nidk

.

kell.
|
J

Participiul.

p
_ prez, JOv0.
trec. jătt.

joveud?.

tut,

| „Gerundiul.

.

|

|

j&-ve.

“zel.

jdevân.

“abs,

,

N

:

|

pot: 'jO-het.

6 se conjugă așa.

"

prez.-iud.

6vok, Osz (0vsz) 0 sai OV, aval, atol (ovtok)

>

(6vnak),

6vom, 6lak (6vlak) ovod, oja, (oil

E
perf.
opt. --

o

Bjătol. 'ojăk.

oja) Gjuk (6vjuk)

|

Sttam (6vtam) ottâl, âtt, 6ttam, Gttad, otta etc.
Gvân, 6va, ott (6vott)
6
6nek (Ovnek), inf. 6ni (0vni) 6v6,

.

pot. 6-hat etc.

|
prez.
“imp.
perf.
sua).
opt.

ma

ÎL

|

fuvok, fisz, în (fijok, fujsz sait fuvsz) fivunk, fătok, final.
favel, fuval, fuva (fijek, fujal, fuja) ete.fiittam, făttăl, fâtt ete. (fujtam, făjtăl, fujt sai favtamn etc.
fujak,. faj sat fujj ete. (fuvjal) etc.
funek, final, fina (fâjnel, fijnăl ete. fivnek) etc.
fuvo (45) fue and6 (fujando).
“pot. fu-hat, fact. fivat,

bi.
bivol bisz, buvik (bijok, “bâjez, bujik, bivsz).
buvâm, brvâl, buvel (bujim).
|
buttam, bateăl, butt (bujtam, bujtal, brijt)..

„bujak, buj (bujj) bujjon, (bujek).
bunek, bunăl, buna (bujuek, bijnăl, bujna, biivnek etc).
biivandă (bujandd) buvo (bijo (bujo).
nă (nevel, nevekedik).

„nâvăk, nâsz, nd, noviink, nătâk, nănek
(și năl, ny6, ny5l). novănk.
nove, ndvel, nâve (nyăvel).
nâttem, năttel, nâtt.
nOv6, noven, ndve.

pot. n6-het; fact. nătet, năveszt.

io,
Verbe nepersonale și defective.
I. Verbe,

cari

nu

se

întrebuințază

decât într'o persoană,

mai virtos în a 3-a persoană, se numesc verbe nepersonale, sai
mai bine unipersonale și sânt proprii sai adeverate, cari.nu
se pot altmintrelea și nepropriă sati neadeverate, cari se întrebuinţază numai nepersonal.

a)
esil (az es6), ploae.

|

szemzil, mijgue.

|

havaz
ninge.
havazik
villâmlik, fulgeră. -

mennydărog, tună. |.

alkonyodik, începe a însăra.
esteledil |
estellik
însără.
estveledil |
&jjeledik, înnoaptează.

hajnalodil
hajnallik
pitymallil

se faca ziuă.
se crapă de ziuă,
se revarsă zorile.
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virrad

„ virad

-€. se face ziuă.

nappalodik
reggeledik

|

|
se face dimineaţă,

regpellik

| e dimineaţă.

harmatszik, roorează.
" fâ), doare.
fellegzik, înnoorează.
esâdzik (az id) se chiteșce de ploae.
b)
următoarele verbe nepersonale, în legătură cu pronumele personale se întrebuințază în toate personale precum.
fă), me doare etc.
hallik, mi se pare, aud.
illik, mi se cuvine etc.
nekem
kell sati kelletik, ei trebue etc.
neked
lătszik, mi se vede, mi se pare etc.
neki
lehet, eii „pot, avea.ete.
i
„nekiink
megesik, mi se întemplă, ămi avine..
„nektek
nines, nincsen, ei n'am.
nekik
sincs, sincsen, nică eii n'am.
tetszik, mi se pare, îmă place.
|
"van, eii am.
- elottem
Aa
,
a
,
elătted

etc.

“velem
velea

etc.

engem
teged
minket titelet

|
|
||

rel,

mi-se năvădeşce,

mi se nălucă.

tortenik, cu mine se întâmplă.
„me priveşce,
te priveșce,
de mine satârnă,

|
ete.

st, Gket illeti, | pre el, ei îi priveşce.
- kell și illik seî ntrebuințază şi per: sonal, însă cu deschilinire, așa:
- kell—. trebue
i
en kellek eii trebuiesc să fii, e lipsă de mine.
te kellesz

e lipsă de tine.

5 kell, e lipsa de el.

ÎN

|

.

însă:
nekem kell valami, mie-mi trebuie ceva, am ipsă de ceva.
neked kell, ai lipsă de ceva.
“neki. kell, are lipsă de ceva.

|
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apoi:

irmom kell, trebue să serii.
irnod kell, trebue să serii.
ivnia kell, trebue să scrie.

|

”

sai
kell hogy irjal, trebue saii am să scrii.
kell hogy îrj, trebue 'saii ai să scrii.
kell hogy irjon, trebue sati are să scrie.
illik-=— se cuvine, se cade.
en hozză sai oda illem, mă potrivesc lu, ceva, sânt bun la ceva.
te hozză

sati oda illel,

te

potriveşei

la ceva, ești

6 hozză - -saii oda illik, se potriveșce > la ceva, e
însă:
elinennem, se cuvine, se cade să merg,
illik $ elmenned, se cuvine, se cade să mergi,
elmennie, se cuvine, se cade să meargă,

lehet =— se poate.
lehet urmat de infinitiv însamnă: se-poate d. e.:
lehet tanulni, se poate învăța, putem invăţa.
lehet

irni,
i
se poate

scria, phtem

bun

la ceva

bnn. la ceva,
|
să me duc. .
să te duci.
să se ducă.
|

scria,

lehet tălem, tâled etc., ei, sânt în stare, tu ești în stare ete.

II. Verbe defective siint cărora le lipsese unele forme de
timp, saă ai numai o formă, precum:
nines, nincsen, nu este, nu e, nu-i.
_ninesenek, nu sânt, nu-s.
sincs, sincsen, nică (el) nu-i, nici (el) nu este.
"sincsenek,

nici (ei) nu-s, nici

(ei) nu

sfint.

acestea respund particulelor nnegative :. ne și: se.
jer saii Jere, gyer saii ayere, vino, aida!
jeriink sati gyenink, să mergem, aidam!
- jertek sat gyertek, veniţi, aidaţi!
j5vel (j5j-el), vino; jăvetek el, (jâjetek el) veniţi, aidaţi!
jăszte, vino, aida; jăsztetek, veniţi, aidaţi!
sai cu particula, sza, sze, szi, ca:

mondsza, zi-0.
„liddsza, vezi-o, caut-o.
hozdsza, ad'o sait hozdszi.
addsza, ao sati addszi.

-
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szabad,

e.iertat, e îngăduit.
Acesta, în timpul mai noii se conjujă în a 3 persoană aşi;
“ szabadua, fi-ar iertat, fi va îngăduit.
szabadott, aii fost iertat.
szabadjon, fie-mi iertat, -fie-mi îngăduit, să am voe.

|

szabadand, va fi iertat.
Verbul

szokni

nu

se întrebnințază decât în urmâtoarele

timpuri,
(szokom, szolol,) szolil (szokunk, szoltok)
(szokâm, szokăl ete.)
szoktam, szoktăl, szokott, ete.
szokjam, szokjil, szokjek ete.
szoknâm, szoknăl, szoknek ete,
(szokandom) inf. szokni.
(szoko, szolkando).
'
illik.
ete...
illânk
illem (Gel) illesz, illik,
(illem, îllel) illek (illenk etc.)
illettem, illettel illeit, ete.
(illjem, illjel, illjek).
illenem, illenel, illenek ete.
illeni, ll, illendo== se cade.

prez. înd.
„imperf.
perf. prez. subj.
"opt.
fut,
-

szolnak,

s. 109.
Compunerea verbelor cu prefipte, şi descompunerea. lor.

I. Prefipte
Prefipte se numesc

verbali.

nișce părticele,

cari se pun înnaintea

- verbelor, pentru. a îndeplini s'aii modifica. înțelesul lucrării verIa
bului, Cele mai întrebuințate sânt:
At, âltal, prin, preste, per, trans. be, în, întru.
“i din, es, ex, is, afară,
el, a, ab, de.
,
.
fel, în, sus, 000.
|
Jos.
depre,
de,
le,
szet, szellyel, res, des, dis,
meg, în, con, per.
egyiitt, la olaltă, cu, con.
|
" ossze, la olaltă, întruna.
pre.
ră,
egyben, la olaltă, con.
ad, la.
hozză,
ele, pre, înnainte, ante.
Lkărăl, împrejur.
a
felre, la oparte
vissza, napoi, înderet,
vegre, spre; pentru, de, ex.

—
kăze, în mijloc.
ellen, contra, înspre.
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kâzbe, între, la mijloc.
ală, sub, subt.

"

folil, supra, preste.

-kiilân, des.

tul, dincolo,

Dintre

oda, într'acolo.

toate înţelesul prefiptului

meg,

e mai

grei a-l

defini. El arată o apropiere oră ajungerea la scop, o îndeplinire
a lucrărei ce se cuprinde în verbul simplu, intărindu- o totodată.
Așa: d, e.:
jânni, a veni, megjânni, însamnă: a și ajunge.
âllani, a sta, megăllani == a sta locului.
- gondolni, a cugeta, judeca, meggondolni, cumpeni, dejudeca.
Prefiptele verbali cer, ca substantivele aternătoare de verb,
la cară adecă se reduce lucrarea, să se-impreune totdeuna cu
nișce sufipte lor corespunzătoare.
Așa staii la olaltă, sati se
atrag unele pre altele următoarele prefipte și sufipte:

ât, âltal,— on.
el,

fel,

—- t6l, tâl.

ellen,

O —ra, re.

le,
Ossze

be,

ki,

— 16], râl.

„— ba, be.
--nak, nek.

—bel, băi.

ră,

— a, re.

etc.

“

|

egyben,
egyitt

|

—

val, vel,

Aceste sufipte se numesc

corelat ivele prefiptelor.

II. Despreunarea sau desfacerea prefiptelor de cătră verbe.
Prefiptele se pot desface toate de verb. Ca să putem pricepe bine asta, avem să fim cu luare aminte la, așezarea vorbelor în zicere după întelesul, ce voim să-l dăm aceleia. Să
luăm zicerea românească: Petru at dat seracului pâne, va fi
ungureșce: Peter lkenyeret adott a szegenynelk ; dacă însă schimbim rândul vorbelor, zicerâa va avea alt înţeles, așa:
Kenyeret adott Pâter a szepenynek, însamnă: pâne și nu
alta ai dat Petru seracului; Pâter adott kenyeret a szegenynek însamnă: Petru și nu altul au dat, seracului pâne; a
szegenynek adott Peter kenyeret, însamnă: seracului şi
nu altuia ait dat Petru pâne; adott-e Peter lenyeret a szegenynek îusamnă: dat ai întru adever Petru (poate că nu i-a
dat), seracului pâne? De aci urmează că aceea vorbă,

dela care aternă înţelesul zicereișiîn
puterea

ei se pune

carea zace

totdeuna nemijlocitînnaintea

—

verbului

şi când
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puterea

zicerei

zace

în însuşi

ei înverbul, atunci verbul stă la începutul zicer
sta
pot
naintea tuturor celor alăâlte vorbe, cari
atârnă
“înnaintea, ori in urma vorbei, dela care
LL
înţelesul unei ziceri.
în cari
1. Fiindcă şi prefiptelo se pot privi ca nișce vorbe,
deaceea
ziceri;
“unei
a
sait
zace puterea înțelesului unui verb,
- lor de verb, avem să căutăm în care
în privirea desfacerii
mai mult
vorbă zace puterea înţelesului, sat care vorbă vrem
ci în
verb,
în
zace
să distingem și dacă puterea înţelesului nu

urma
altă vorbă, atunci prefiptul se desface şi se pune în

adecă verbul,
verbului; ear dacă să distinge mai mult lucrarea,

saii chiar prefiptul, atunci prefiptul nu se desface,

d. e.: voind:

t la zece
“arăt că m'am senlat la patru oare şi n'am culca
6s kioare, se zice așa ungureșce: n6gy Grakor felkeltem
făcut,
am
ce
rea
lucra
arăt
aicea
lencz drakor lefekiidtem,
patru
la
t
scula
mam
că
zecea
în timpul oarei-a patra și a
nu că nani
şi nu că ași fi durmit, că man culcat la zece și
mam scuoare
u
patr
petrecut; dar dacă vreu să ărăt că la
şce:
ungure
zice
se
lat şi la zece ovare n'am culcat, aceasta
arăt
şi
le
em
negy 6rakor lkeltem fel €s tiz rakor fekidt
la
și
sculat
timpul că la patru oare şi nu la cinci mam
Jinos
așa:
zece oare, car nu la opt oare nam culcat; tot
Jinos === sau
t
elmen
însă
dus;
sai
ment el ==: Joan și nu altul
colo arăt .
Joan;
lui
i
lucrăre
felul
arăt
dus (mau stat) Joan; aci
verte
altul)
(nu
ady
Huny
cine, adecă:Joan şi nu altul.
cum
și
făcut
ai
(ce
erte
meg a tărăkât; însă Hunyady megv
a,
lamur
—
el
ai făcut) a tărobăt. A nemzet java, hullott
nema
lott
fruntea vațiuneă (și nu ceă rei) ai căzut; elhul
(mai
zet java, sati a nemzet java elhullott — a cazut
_
|
fugit) fruntea, naţiunei.

9. Când

pre lângă verbul compus cu prefipt mai este un

hagy, preverb ajutătorău ca: van, tog, lehet kell, akar, szokil,
ia și, între
"fiptul desfăcându-se de verbul seii, premerge acestu

o
-el şi verbul lui se pune cel ajutătoriu d. e.:
lemn.
din
cadea
va
jos
le fog esni a fărol,
o
le van irva,
fel van bontva a levdl,
„le volt vâgva,

“ meg van kâszitve, |
le fogor îrni

.

„e
„o

este descris, descris este.
|
epistola e desfăcută.
jos.
ai fost tăiat

gătit,
voin descria,
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"el talălom vinni

„-xoiu

nimeri so due.

sokszor meg alkartam sz6litani, de multe oră am voit să-l agră-

”

iese.

|

|

ki bell dket tizni a hăzbol,
trebue goniți din casă.
„măr delben el akartam vinni, încă la ameaz am voit so duc.
Dacă „însă vrem să deschilinim mai mult prefiptul, sau *

„altă

vorba

telmenni
aicea nu
fi în sus
lefizetni
kifizetve
bâtyâm

mai

mult decât

verbul, prefiptul

fogok, nem le,
neg ducerea mea, ci
și nu în jos.
|
fogom adâssăgomat,
„
van,
van kifizetve, nem cn,

Sa

|

a toronyba fogok felmenni

remine

nedesfăcut,

sus ine voiu duce, nu jos.
vreii să arăt; că ducerea nea va
|
|
|
desplăti-voiu (de tot) dătoria mea.
e plătit adecă e detot împăcat.
fratele meti (al mare) e împăcat,

_nuen.

.

.. în turn sus me voiu duce.

3. În ziceri înterogative, dacă puterea zace în verb, sai
în prefipt, prefiptul remâne nedestăcut și dăm respunsul numai
cu prefiptul, ca și în limba română cu verbul d; e.:
meglătted a nyulat? meg,
împușcat-ai iepurile? împușcat,
elmult mâr kst 6ra? el,
trecut-aii doaă oare? trecut.
kijottel; mâr az iskolâbol? ki, eșit-ati din școală ? eșit.

elszaladtăl ? el,
megvetted

o.

fugit-ai? fugit.

a kânyvet? meg,

cumperat-ai cartea? cumpărat.

voind însă a distinge mai mult altă vorbă, prefiptul se desparte

și respunsul

se dă cu vorba, ce se distinge din altele,

româneşce. d. e.:

|

a nyulat ldited meg?

te szaladtil el? €n,
a kânyvet

vetted

meg?

ca și în

|

a nyulat, iepurile Pai pușcat? iepurile.

tu ai fugit? eu.
a

cartea

ai cumperat-o

cartea.

kânyvet,
„atari vorbe, cu cari întrebăm sânt mai ales: ki, mi, mikep,
hol, miert, mikor. d. e:
mikor keltel f61? hat orakor,
când te-ai sculat? la şase oare.
i vitte el a kânyvet? Jânos, cine aii dus cartea? Joan.
4. În ziceri imperative, rugătoare şi sfătuitoare, puterea, -

zace în verb, deaceea prefiptul se desparte și se pune în urma

verbului

d. e.:

kerlel, tedd meg azt a. szivessâget.
j5j« el hozzăm

s egviitt
tunuliul:
e

mec8 a leczket,.

—
„fogd fol-apyadats menj.
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.

vidă ki a kest.

-

|

beszeld el, a mit hallottăl.
“nu se desface însă, dacă distingem mai mult prefiptul.d. e.:
megtanuld

leczkedet,

-

lkividd a kest, es ne be,

E
leird a levelet,
kiment, nem be,

să-ţi înveți (bine) lecţia.
x
(şi să nu ţină glumă); învaţ
C
lecţia ar fi: tanuld meg leczkedet,
"afară să ducă cuțitul şi nu în

__
|

5. Particula is :=
carea priveșce, d, e.:.

lantru,

să descrii cartea.
i afară Sau dus, nu înluutru:
încă, și, stă

totdeuna

după vorba, la

en „is.Jelen voltam şi eu am fost de față.
irj szepen, de -helyesen is serie fromos, dar și corect,
deci, dacă is priveşce prefiptul, acesta, desfăcându-se de verb,
stă înnaintea lui şi între prefipt și verb sa pune particula is.
|
„de:
i
mâr el is ment,
"sau şi dus,
el is viszem, vissza is hozom,
&l și duc și-l aduc,
fel is menj,
şi sus te du.
Dacă vorba, la care _priveşce is, are puterea vorbirei și
verbul compus e în. forma „neanumită, prefiptul se desface şi
urmează verbului d. e.:
“jo tett is fordul el a târtânetben, de sok gonoszsâg îs.
Te îs 5) e16.

Jânos îs adott el hăzat,.
Jânos

ruhât îs adott

el.

“dacă însă verbul se „pune cu forma antmiti, saii însuşi verbul
compus are puterea vorbirei, prefiptul nu se desparte d. e.:

Jânos

is elvesztette

(în adever şi-ati perdut) penzet;. decuinva

îusă ici vorba cu is nici verbul, ci altă vorbă are puterea,
prefiptul se desface:
|
Jânos is kânyveit adta el, adecă. și Joan şi-au vendut cărţile,
ear uu altă ceva.
In fine is în legătură « cu alte jarticule -(eonjunețiuni) ca;
bâr, de, ba, dacă ete. stă după verb, d. «
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?

mit hasznăl, ha megtalălod is, nu ha meg is talălod.:
bânom is €n, ha itt maradez is, nu ha itt is maradsz.
băr eljâtt is, nem lăthatâm, nu bâr el is jătt.
ha megnyerted is, mit ersz vele, nu ha meg is nyerted.
bânom is en, ha. megtudod is, nn ha meg is tudod,
(vezi conjunctiuinele.)
|
„6. Negativele nem și ne == nu stau totdeuua înnaintea vorbelor, care se neagă; deci, dacă se neagă însuși verbul compus,
prefiptul se desface şi se pune în urma lui; dacă însă se neagă
prefiptul, el stă înnaintea verbului, dar între el și verb se pune
negaţiunea. d. e.:
|
:
nem ment ki,
pai eșit (de fel) afară (arată că
mici mau eșit afară, prin urmare, ait remas în luntru și
trebue să fie undeau fost
mai

ki nem

ment,

“

nainte)

atâră nn sau dus (arată, că numai afară n'a eșit, d, e.: war
eșit din

avlie,

dar el au pără-

sit locul de rnai nainte şi ai

ne menj li,
i
|
ki ne menj,

|

nu

E

nem megyek be, insă be nem
ne tagad el, însă el ne tagadd.

cuprins altul).
|
te duce afară —. opresc cu
desevârşire să nu eși afară.

(numai afară să un eși, dar priu
avolie te poţi preumbla așa și:
megyek.

ne menj fel, însă fel ne menj.

|

ne mond meg, însâ meg ne mond.
„ne tedd be az ajtot, însă bene tedd az ajtet.

nem vertem meg, însă meg nem vertem.
„ Negativele sem — nică
siint numai ele în zicere, stati.
„neagă; însă îunaintea verbului:
negarea priveșce la el, prefiptul
şi verb se pune wegăţiunea, care

fiptul urmează

verbului;

|

nu și se == nici să nu, când
tutdeuna după vorba care se
deci dacă verbul e compus și
stă înnaintea lui, dar între el
dacă priveşce altă vorbă, pre-

așa dară diterează de u noastră, caci

când aceste privese numai verbul,în limba noastră amendoaă
negaţiuni stat nedespartite ; şi când privesc şi altă vorba,

acesteia îi premerge: nici, ear nu (sa nu) premerge verbului,
d. e.:

nici: n'are
*

omenie,

însă nici omenie

n'are;

nici să nu

987
primeșci
va fi:

darul,

însă

nici

darul

să n u-l

primeşei;

ungmreșce

orămet sem mutat == nici bucnrie nu arată.
te se maradj == nică tu să nu remâni, sati nică tu nu remânea.
azt meg sem kâszânâm,
aceea nică nu mulțiimesc.
azt el se fogadad.
le sem fizeti adâssăgat.

viseza sem jătt.
le se menj

hozză.
însă :

Jânos sem vesztette el kânyvet.

:

te se fogadd el az ajândekot.
Dacă sem==nică, se întimpină cu nem=—nu şi se=—nică
cu ne — nu, să nu, şi negățiunea priveşce altă, vorbă decât
verbul, atunci nem, ne. stă totdeuna înnaintea verbului şi
sem, se înnaintea vorbei negate, așa că aceasta vine a sta la
mijloc între sem — nem și se, —- ne întocmai ca în româă_neşce. d.e:
7

_sem Istent nem fel, sem embert nem kimel.
nici pre Dzeu nu-l teme, nică om nu cruţă, .
sem Orămet, sem bânatot nem rez a târt izebel — nici bucurie,
nică durere nu simte peptul zdrobit.
sem szolgâlatom, sem enmagam nem kellelk — nici Imcrul mei,

|

nici eă nu trebuesc.

se mâset; ne kivând, se magadet ne hagyd — nică ce-i a altuia
nu pofti, nică ce-i a teti nu lăsa.
se tanăcsât ne kăvesd, se peldăja utân ne indulj = nică sfa|
tului lui nu urma, nică după exemplul lui nu te lua.
„sem penze, sem hitele nincs == nică bani, nici credință n'are.
dacă însă, negătiunea priveșce însuși verbul și acesta nu e compus;

amendoaă

negative

neșce; ear de e compus,
între se și ne, aşa că nem
intea

verbului.

stai

înnaintea

verbului,

ca în româ-

prefiptul se pune între sem și nem,
şi ne trebue-să stea totdeuna i inna-

d. e.:

sem nem lerel, sem nem adok, nică nu
se ne lăss, se ne hallj,
"nici să
(nică.
- se ne jatszăl, se ne aludjăl,
nică nu
sem nem eszil, sem nem iszik,. nici nu

-

cer, nică nu dai.
nu vezi, nică să nu auzi nu vedea, nici nu auzi).
te juca, nică nu durmi.
mănâncă, nică nu bea.
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sem nem. lăttam, sem nem
nici n'am vezut, nici n'am auzit,
hallottam,
se ne teay hozză, se el ne tegy nici nu adauge, nici nu lua
belle.
”
din el.
Preste tot e mai de observat, că prefiptele și alte vorba
mai deaproape hotăritoare în ale înţelesul, în ziceră afirmătive stai mai mult înnaintea verbului; precând î în cele nega- .

_tive înnapoia verbului.
_6 szivesen meg mondja; nem mondja meg szivesen.
J0l meg tanulta ; nem tanulta, meg jol.
- azt is elhoztam ; azt se hoztam el.

i

Secțiunea a treia.
Părţile nesufigibile (neflectibile, sau neschimbătoare).
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Adverbul ==: hatăroză. .
“Adverbul
mod sari cauză;
Ele sint parte
prin sufipte. din

determină mai de aproapă verbul, dnpă loc, timp,
precum și adiectivul, tot. după aceste relaţiuni. primitive, parte derivate, adecă formate
alte părți de cuvânt.
|

I. Sufiptele, cu cari nai adese se fac adverbele, sânt:
|

l. -an,

-en, ca:

gyakr-an, adesea.
&br-en, treaz,
lovely on, sumeţ, fălos.

Si aci "vocala scurtă a, e din capetiil vorbei, se lungeșee,
precum :
dragi-n, scump.
„e
fevde-n, întors,
|
“Ta cele: torminate în 6, 5, vocala dinnaintea, ui n se poate.

“şi perde, și păstra, d..e.:

|

illando-n sau allando-an, neprerupt, 'stătornic.
dicsâ-n sati dicsă-en, glorios,cu mărire.
Pot așa și la d, îi, precum:
lkeserti-n sai keserii-en, amar.
szigoru-n sau szigoru-an, aspru, strict.
La unele safiptul e on, în, precum:
nagy-on, foarte,
„titk-on, ascuns,

în taină, în secret.

răgt-6n, de loc, îndată, numai decât.
szabad-on, liber.
|
apoi dela participii.
folyt-on, în continu.

nyugt-on, în linișce.: -

Nemaian

Gramatica

mag.

rom.

,

19
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szolt-on, vorbind.
ment-en,

mergând.

not-5n, crescând.
2. cu -lag, -leg, ce arată modul, precum:
ill-leg, în mod cuvincios.

atyai-lag, părințeșce.
"biroi-lag, judecătoreșce.
„jelen-leg, de faţă.

tett-leg, în faptă,
melles-leg, în mod secundarin.
mul6-lag, trecătoriu.
bensă-leg, din lăuntru.
kiilsă-leg, din afară.
„ fato-lag superfiţial, pre deasupra.

|

3. cu -ul, iil, ca:
boldog-ul, fericit. *
ember-iil, omeneșce.
j6-l, bine.
"Acest sufipt se adauge
națiune, popor, d. e.:
latin-ul, latineșce.
|
român-il, româneșce.

mai virtos la vorbile ce însamnă:
magyar-ul, ungureşce.
francziă-ul, franţuzeșce.

4. cu -ast, -est, care a, e se lungeșce la cele terminate
în vocală.
drâm-est,

bucuros,

vegy-est,

nezve-st, în privinţa.

amestecat.

folyvâ-st, în continu, necontenit,

“oldalvă-st, lăturiș, de o lature. kep-est, față, de.
- lepve-st, din paș, pășind. |
bizvă-st, cu bună samă.
futvă-st, în fugă, fugind.
|
:
5. cu -kor, precum:
" alkonyat-kor, înserat.

|
__ebâd-kor, la prânz.

sziiret-kor, la, culesul -vinelor.

tavasz-kor, primăvara.

6. cu val, vel; vâ, ve; tol,tăl;
tt;

ig;ânt,

nap-pal, ziua.

56

|

egyut-tal, totodată.
keves-s€, puţin.

SrOk-ke, vecinie;

(int); ta te;

|

|

ban,

precum:

ben;

-

&j-jel, noaptea.

sok-ka, mult timp.
kis-se, ceva, (mic, puţin).

- valo-ban, în adever.

ra, re;

-
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hiă-ban, în zădar, în deșert.
izi-ben, îndată, heveny6-ben, în. focul seă.
mindjâr-t, îndată, acuși.
mind-ig, totdeuna.
„_veg-ig, pănă în fine.
fej-tăl.(til), la cap, dela cap.
lâb-tol (tul),
dela picior.
gyakor-ta, adeseori.
râgen-te; de mult, din -vechime.
szinte-n, încă, aşisderea.
alkalmas-int, poate fi.
7. cu -szor, szer, szâr; sut, ksnt, ksp,
se formează adverbe numerali (veză ş. 59).
egy-szer,

odată.

„

kâpen,

resz-int, parte.

hăz- ankent, de casă.
:
fej-enkent, de cap.
|
Unele adiective se întrebuinţază ca adverbe, precum şi
unele adverbe ca adiective, așa d. e.: adiectivele în: talan, telen;

atlan, etlen;

|

- mezitlen, desculţ. hivatlan, nechemat.
gyalog, pedestru.
messze, departe.
tâvol, departe, îndepărtat.
kâzel, aproape..
hamar, iut, repede.
hirtelen, de odată, fâră veste. kiil&n, separat, despărțit.
veletlen, veletleniil, fără veste.
„Acuzativele nehotărite încă servesc ca adverbii:
sokat aludni, a. durmi mult,
egy keveset (lkevesse) vibe, a odini un pic.
eleget (elegg€) nyugodtam, am odinit destul.

lova tăbbet (t5bbe) nem mehet, calul lui nu mai
szârnyiit halt, ai murit moarte grozavă.

poate

merge.

szelt €s hosszat jârt, ai umblat în lat și lung.
egy reszt, de'o parte.
„I&pest hajtok, mân în paş.
IL. In următoarele vom. înșira, adverbele
"rile locului, timpului și ale modului.

după împrejură-

A.
Adverbe, cari arată locul == - helyhatărozăk.
1. La

îutrebarea hol? unde? ] pre unde?
în prezent.

itt, itten, ici, aci
ott, ottan, colo, acolo.
"emitt, emitten, aicea.

amott, amottan, acolo.

ne aflăm

stăm, ) sintem

fânn, fent, fânt, sus.
„-benn, bent, înluntru.
kinn, kânt, kint, afară.

alul, de desupt.

19%

|
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sehol, nicăiri, nici unde.
măshol,alt unde.
mâsut, alt unde.
egyebiit, într'alt loc.
nehol
undeva. nelhut
f undeva.
valahol, undeva.
mindenhol
anindentitt
mindiitt

în tot locul.

honn, acasă.
itthon (aci) acasă.
otthon, (acolo) acasă,
alant, alatt, subt.
„lenn, lent, jos,
.
|
jobbiekil,. din drepta. balfeliil, din stânga.

foliil, de din sus, d'asupra.
beliil, din luntru. kivil,: din afara.
„kăriil, împrejur,
eliil, înnainte,
hătul, înnapoi.
înneu, dincoati.
tul, preste, dincolo.

tulfeliil, de dincolo, de preste,
szeliil

| la, o parte.

szellel

f la o parte.

szerte, szerteszest, împrășchiat, în
toate părţile.
kozel,

messze
tâvol

aproape.

| departe.
f departe.

2. La întrebarea, în cătro? unde? merge, aşadar mișcare cătră
ceva, spre un loc; hovă? merre? hovi fele?.
ide, emide, aici.

oda, amoda, acolo.

erre, emerre, în coadă. :
mâshovă
alt unde,

mindenhova

masfele

întraltă parle.

valahovă, undeva.

arra, amarra, în colo.
mindeniive
în tot locul.
„sehovă, nici unde.
akurmerre, ori în 'câtro, fie
şi unde.
le
în jos, la vale.
lefele
ele, elore
înuainte. elofele
hătra
înnapoi.
hitratelu
ki, kinek
atară.
kitele
balra, balnak
E

—

m

e

e

i

e

ar

valamerre, oare unde, oare
ori
undeva.
|
ală
în jos.
alăfele
fel, fol
în sus, la deal.
feltelc
Visszu,
uăpoi, îusleret,
visszatele
be, benek
în luntru,
befele
jobbra, jobbuak | în drepta,
în, spre stâng, !
jobbtele
spre dreupta. baltele,
tulra, tulfele, încolo preste.
hazatele, câtră casă.
_messzire, departe,
tova, nai încolo. |
tâvolra, departe
" hozzăd ete,, la tine,
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3. Lia întrebarea, de unde ? din cătro? honnan :% honnet ?
honnat?

:_îmnen, innst

„iunet

|

_

deci mișcare

din coaci, de

mâsunnan |
măsholrol
egyebiinnen

loc.

onnan, ounat |: din. colo, de pre

[ pre aci.

eminnen, de ici.
mashonnan
|

dela un

onnet

| ” acolo.

amonnan, de acolo.
valahounan, de undeva.

„o

de alt unde,
“sehonnaun, de nicăirea, de nici
dintralt loc, unde,
|
din altă parte. ajalrel, din jos, din vale.

„mindeniinnen, din tot locul, din feliilrăl, din sus, din deal.
tot unde. .

eliilrăl, de dinnainte.

.

Lelilrăl, de dinluntru.

jobbrel

|...

jobbfelăl
tulrol

:

bătulrol, do dinnapoi.

-

livălr6l, de din afară.

-

bare

din dreapta...

-

|

„tilfelol
messzirol

vajfelăl
„_

f „din colo.

_messzerol

[ din stânga.

hazafelol,de cătră casă.

“ kozelrăl, din aproape.
i

DE

messziinnen — f din departe,
tâvolrol

|

4. Lu întrebarea, pănă unde? medlig?
.

eddig

A

oduig, pănă acolo,

emeddig
addig

până aici,
(.

eig, pănă jus.
“

folig, pănă sus.

amaddig “[ | pănă acolo.

“beig, pănă înluntru...

eddiglen, până aci (acum).
addiglan, pănă acolo (atunci).
idiig, „până aci.

kiig, pănă afară.
hazăig, pănă acasă.

Adverbe, cari arată timpul == idâhatârozok.
|. La întrebarea, când? pre câul? mikur? mikorra? cu cari
putem

a) timpul

arăta:

de faţă:

D

most,

mustau

mostanăban

Re

[e

ma,

azi,
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“ezennel

măr, și (deja) d. €.: am și fâcut,
|

azonnal.

acum

măr, îs. tettem.

el6bb, mai nainte.

tegnapelâtt, alaltă ieri.
akkoriban, pre atunci

de mult.

hajdan

| .

multkoriban, de mult. —minap
nu de mult,

|

_hajdanăben
hajdanta

în vechime,
minapăban
| în timpul vechiu.

regen
: regenten

| de mult,
( odinioară. -

,

|

ezutân,
ezentul,
azontul,
_kesbb,

-.

b) timpul trecut.

N
"“iment, adinoara.
tegnap, ieri.
alkor, atuncă.
multor,

îndată.

|

f în zilele acestea. . .

taval, an,

"az Ota, de atunci. -

c) timpul

fiitoriu.

azutân .

de acum încolo.
de aici încolo.
apoi încolo.
kesâbben

aztăn

d

apoi, după aceea.

majd, majdan, acuşi.
tovâbbat, măi mult, mai încolo.
[ mai târzii. holnap, mâne.

kesobbet

holnap utân, poimâne.
jăvâben
jovore.

mâsszorra, pre altă dată.
:

|

jOvendoben,
joveudăra

în venitorău |

nem sokâra, nu preste mult.

pre viitoriu,
a

tâbbe, mai mult.
drOkre, în veciu, pentru totdeuna, în etern.

d) cari arată
egykor, odată, întrun timp.

măskor, altă dată.
valaha, oare când,

-

valahâra, abia oare când.
valamikor, vr'odată.

olykor-olykor, câte odată.
gyakran, adese ori. -

un timp

nebotării.

misnap, în ziua ceea altă.
mâsnapra, preceea laltă zi.
azalatt, între aceea.
azonban, însă, dar apoi.
ritkân, gyeren,.arare ori.

iden, de timpuriti.

ident, diu timp, în timp.
"meg, încă, mai.
delestkor
la ameaz.
'văvideden, preste un timp scurt, delest;
“scurt.
ejszalia, noaptea.
€jjel, noaptea, sara,
elSbb, mai nainte.
ejfelkor, la mezul nopţii.
eleve, innainte, prealabil.
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este, estve
eleinte
mai întâi.
„esttel, estvel
elejente
sara.
estkor
. idejen, la timp, de timpuriii
nappal, ziua
“ hamar, hamarân
iute, în pripă. naponta, ziua.
hamarjăban
naponkent, pre zi.
„ tiistent
„ folyvăst, în continu.

râgton

hirtelen
“Iurteleneben
hevenyehben
iziben
egyszetiben

sziintelen,

în grabă,
|

legitt, legitten, deloc.
legott, legottan, numai decât,
mindjârt, acuși, îndată.
melegeben, inte (pănă-i i cald.)
keson

kesân - korân

amânat, târziu,

_evente

la an,

„€venkint

pre an.

hetiben

hetenkint

pre septămână,

[_ la septămână.

necontenit.

szakadatlan, neprerupt.
drăkân, totdeuna, în veciu.
mindenlkor
totdeuna.
mindenha
reggel, dimineaţa.
koran, de timpurii.
=

ifjonta, în tinereţe.
havonta, havonkent
soha |
soha napjin

pre lună,
“la lună,
nică când,
nică odată. -

2. La întrebarea: pănă când: meddig?

precum:

maig, pănă azi.
reggelig, pănă dimineaţă.

estig, pănă, sara,

sokâig, mult timp.

vegig, pănă la capet.

ideigben, pănă la un timp,
provizoriu.

addig, pănă atunci.
eddig, pănă acum.

ejfelig, pănă la mezul

mostanig, pănă acum.

nopţii.
C,

Adverbe, cari arată modul =— mâdhătărozk.
a) La întrebarea, cum? hogy?
igen

- folâtte

foarte,

kivălt,. kivăltkep

jivălthepen

mai vîrtos,
preste mă- legkivălt
mai ales.
te
pres
,
sură
fol:ep, foleg
“ modfelett,
fire.
jelesiil.
rendkivil sokkal, cu mult mai.
“kiălân6sen, mai cu samă.

„ szerfălătt

996
„mennel

—

— “mentăl, cu cât — cu eleg, elegge, destul de.

atât nai

- esal, esupin,

vîrtos,

csakuem | mai numai,
majdnem
( mai că numai.
alig, abia.
a
legfălebb, cel mult.
veszint, parte.
_egyultaliban, absolut,
igy, Uey, amugy
akkep, ekkep
akhkepen

|

AŞ
o
asttel,
în. acest

mod,
„ekkent, akkent

| în acest.
) „chip.
sehogy, sehogyan, nici cum.
nagyon, foarte.
lassan, în, cet,
tâbbnyire, mai mult, mai i de
multe ori.

numai.

szinte

a

_szinten

mal

ca.

legfeljebb, cel mult.
legalăbb, cel. puţin.
ăltalăban, în “genere.
kâzânsegesen, dle comun, în
senere.
|
szintitery
hasonlekep

i |

asemenea,

aşisderea,
tot aşa.

mint, ca,
valamint, precum,
mintegy, ca (an) ca la, ea ct,
"(euasi),

kăriilbel6, ca la, cam, (eireitet).
egyszersmind, totodată.

b) Ta întrebarea; oare? val jon? subt cară se enprind toate
cele de afirmare,

negure,

îndoire, întrebare, precum:

igen, igenis, este, -da, așa-i.
biz, bizony, bizonyăra
a bună sama.
- bizonyosan, bizonynyal
igazân, valoban, în adever, în vealitate.

minden esetre, în tot cazul.
nem, nu.
|
e

1

>

epen nem, ba aceea nu, un tocmai.
schogysem
korântsem, nici de cât.
nici cum, nici cum!
sehogyse
tâvolsem, nică pre departe,
să nu. .
&pen ne
ne, nu,
|
alig, aligha, abia, abia că.
semmisem, nimic.
netalăân, nu cumva.
talân, doară, poate că. hihetâleg, se poate, e de crezut.
alkalmasint, poate.
„valâsziniileg, verosimil, la îm- hogy? cum?
miârt? pentru ce?
părere, pre semne.
hol? unde?
bajosan, nehezen, cn grei.

27
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D.

2

Adverbe, cari arată numerul == szâmhatărozok.
Astfel

de adverbe

sânt cele ce se formează

cu sufiptele acelora, ca:
magăn, singur.
negyeden, al patrulea.

„

din

numerale

ketten, doi,
.
" hetedevel,
cât. șapte, ete.(veză $60)
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„Compararea adverbelor, a hatârozâk lokozăsa.
1. Multe adverbe primese și snfiptele
snperlativului ; ele se pot deci compara..
a)

cari ati toate

pozitiv.
ă

alăbb, mai jos, -

|

-

arra

Ă

_

pre acolo, amarrâbb

amoda
ben

=

.

|

mai în-

beljebb

|

luntru,

__benebb

feljebb

fen, fân

„

fent

„7

-

hamar, iute,
Ai
hâtra, napoi,

fenebb

fentebb

legalâbb, mai jos, de

legarâbb,și mai încolo ”-

|. încolo,

belebb

|
legbeljebb ]
legbelebb

“legbenebb

bent
_.p.:
bentebb
„
ele, înnainte,
elebb, mai înnainte,
„Mi
DR
el6 .
pelbb
- ,
"emide, încoaci,
emidebb, mai încoaci,
evre, praică,
errebb, mai pr aici,
emerre
emerrebb
,
fel, fl, sus,
„felebb
]
_

|

superlativ.

ma

amodăbb

be, înluntru,

:

tot Jos.

arâbb

amarra £

ȘI.

gradele.

comparativ.

ală, Jos,

comparativului

.-.,

hamarâbb, mai inte,
|
,
hătrăbb, mai napoi,

înluntru,

pr

legbentebb legelebb, și mai în-.
nainte. .
legelsbb
a
|
o
legerreb, și mai praici. m
legfeljebb |) şi mai

| Mal Sus, . jepfelebb
pp

|

şi mai

i
“|
legfenebb

asupra celmult.

legfentebb - ,
leghamarâbb, și mai |
iute.
”
leghâtrăbb, și mai

"napoi.

|

—
inkabb,
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leginlâbb, mai vîrtos.

mai (bine),

mai îndată,
ide, îneoaci,

“idebb, mai încoaci,

legidebb, şi mai în-

jol, bine,

jobban, mai bine,

legjobban, și mai bine,

coaci, .
de

ki, afară, .
kăzel, aproape,

kiebb, mai afară,
kozelebb, mai

le, jos, la vale,

lejebb, mai jos, mai
la vale,
lennebb, mai subit,

leghkiebb, și mai afară,
legkozelebb, cel mai

aproape.
leglejebb, de tott jos,

aproape.

lenn, snbt,

| messze, departe,

oda, încolo,
ossze, la olaltă,

tâvol, departe,
tova, încolo,

snbt,
leglente);b, cel mai
din jos,
messzebb, mai delegmesszebb, și mai
departe.
parte,
odâbb, mai încolo, : legodăâbb, cel mai încolo.
&sszebb, mai la olaltă, legâsszebb, de tot la
olaltă.
tâv olabb, mai departe, legtâvolabb, cel mai
departe.
tovâbb; mai încolo, legtovâbb, cel mai
departe.

_b) Următoarele

p

A

iai în superlativ
fiptul

beliilrăl
_cl6l
eliilrăl

:

superlativ.
legalul
legalulrol
legbeliil
legbeliilrăl
legelol
legeliilră].

felil

legfeliil

feliilrol

legfeliilrăl.
leghătul
leghătulrol
legitt,
legitten
leghkiviil

hâtul

__hătulrol
tt
itten
kiviil

numai pre-

leg:

pozitiv.

beliil

cel mai de Jos.

leglennebb, cel mai de

lentebb, mai în jos,

lent, în jos,

alul
alulrăl

tot bine..
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Hivălăl

i

ott

leghiviilrăl *

|

ottan
szeliil

-

i
|

szeltiil

legott
_

|

szelrol
utol .

_

legottan.
legszelil .
_

-

vegiil

Da

legszeltiil

legszelrol
legut6l

|

legvegiil

vegrăl

legrvegrol.
r

II.
tegnapi,
tavalyi,
hajdani,

Din adverbe se pot forma adiective cu sufiptul i, așa:
de ieri.
holnapi, de mâne, de mâne zi.
de an.
mindenkori, de totdeuna.
de demult.
râgtâni, de îndată..

naponkenti, de toate zilele.

nappali, de -toată ziua.

- ejjeli, de noaptea.

-reggeli, de dimineaţa.

mai, de azi.

gyalkori, de adesa.

egyuttali, de odată, tot cu
aceasta.
" nehai, de odinioară..
ezuttali, de astădată, cu această,
cale.
.

tistenti, de îndață. regi, de demult.
hamari, de grabă. '
netalâni, dintr'un caz oarecarele,
nu cumva,
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Conjuncţiunele :=- kătsză.
Conjuueţiunele sâmt acele părţi de cuvâut, sait vorbe, cari
leagă între sine doaă, sati. mai multe cuvinte; doaă sau mai
multe părţi ale propoziţiunei ; doaă sai mai multe propozițiuni
(ziceri).

Conjuucţiunele se împart, îu:
1. copulative.

meg (la verbe), și d. e: asta şi
&s, după vocală s, şi
asta ari zis — ezt” meg ezt
is, încă, Și, vară.
is — îs, ŞI — și,
N
mondta.
mind — mind, atât — cât.
nemesak -- hanem — 15; nunu=
mai —ci și; nunumai — dar
minn€l — annăl, cu cât — cu
si;.
atât, pre cât — pre atât.
most — majd, acuşi — acuși,
hol —- hol, când — când;
sem,

nici; se, nică. .

.

cânt

—-

când,
E

„.— 800 —:
2. Disiunetive

şi limitative

(mărginitoare).

VagYy, avagy, Sau, ai, ori,
Vagy —- Vagy, sat — sai,

alăr — akăâr, ori — ori; veri —
- sem, nică.
sem— sem, nici — nici,
se — se, nici să —- nici'să uu,
-csak, numai,
csupân, numai,
_eayediil, singur,

veri,

csupănesak, singur numai, chiar numai, numai cât,
aneltil hogy, fără ca să, fără să,
semhogy
| |
:
mintsem
decât să,
hogysem
liveven ha, afară dacă.
3. Adversative.

de, dar, însă, ear,
__pedig, însă,
"azonban, însă, dar,
|
hanem, ci,
„_ megis, totuşă,
|
mindazăltal, cu toate aceste,
ellenben, dar, însă, ear, din
mindazonâltal, totuşi,
contră,
.
âmde, însă,
|
ugyde, dar, însă.
de meg sem, “dar totuşi uu,
ellenkezăleg, din contră, alta hely ett hog8y, în loc de, înmintrelea,
loe să, în loc ca să, - .
egyebirăut, altcum, într'altiel,
egyebkent, într'alt chip, altfel,
altmintrelea,
alteum,
5
pediglen, însă, „dar însă, ci.
4, Cauzative.

mivel, fiindcă,
ez olkert, din această cauză,
minthogy, deoarece,
5. Cauzali
azert, deaceea,
uzokert, de acecu;
„tehăt, deci, |
igy tehăt, așadară,
a honnân, de uude, pentru aceea,

mivelhogy , fiindcă,
mert, pentrucă, fiindcă, căci, holott, unde. .
consecutive,
ioy, asa,
es igy, şi așa,
aimicrt is, petru ce,
a miert is, pentru care, din care
cauză,

-
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,

-

,

kOvetkezeskep
kovetkezâleg
|: prin urmare
:
.
deaceea,
„kovetkezeskepen f priu urmare, Lovethezăn
) pentru accea — nal kâvetkezteben în uraunăl fogva
| de uceea
marea aceea,
ennel fogva

uzokuăl togva
anual. olkaert
0,

|

.

| de unde
din aceea cauză,

Finali,

adecă

cari arată

hogy, ca, ca să, câ să,

scopul.

hogy — ne,cu să nu,că să nu,
„ne hogy, să nu.
miszerint, ca, să,

netalăn, nu cumva,

7. Condiţionali
ha, dacă,
hogyha, dacă, dacă cumva,
hahogy, dacă,
»
hacsal;, numai dacă, numai să,

a mennyibe, în cât,
ha ugyan, dacă dar,
ha pedig, dacă însă,
ha netalăn, dacă cumva.

8. Concesive.

bar, cu toate că,
noha, deși,
megis, totuşi,
ambâr, deşi,
noha —- megis, deși totuși,
ambător, deși
„mindazăltal hogy, cu toate că, ha szinte — is,
jollehet, bine că, inacăr, ha mindjărt —- is,
ha szinte, deși, macar dacă
băr ha, deşi, cu
chiar dacă, .
- nal: | daezara,
mega

pedie,

9 şi

încă,

,

încă mai,

aligha, mai că nu, inai că,
că, i
poate că, se poate
.
abiu .că, -

Ne

-nek

=nak

în disprețul
ţ

2

în

butul, pentru aceea
totuși,
| daczara — sem,| ? în

-nel | “ciuda

—

totuși. nu.

9. De mod.

Ugy, așa
mint, ca,
ugy — mint, aşa —— ca,
precum — așa,
szintugy

| mânia,

chiar și dacă,
dacă și, și dacă,
toate că,
.
în ciuda, în

mint, tocinai aşa — ca,

menuyire = aunyira, înci 0 — în
tru atât,
mijlent -- akkeut, cum —- așa,
aunyira — hogy, întru
|
atâta

— cât.

chiar așa — cum, ca,
mintha, ca când, ca cun,
valamint — Ugy, precum —- așa nem ktilăuben, nu alteuun, nu
sot, încă, încaă, ba încă,
„.
îutralv chip,
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sât inkabb,

ba încă

și mai,

ba veszint -— reszint, parte — par te,

ce-i mai mult,
10. Comparative

și explicative.

mintegy, ca, ca cum,
agyis, sau, adecă, Va se zică,
ugymint, precum,
|
ugyanis, şi adecă, așa,

tmdniillik, adecă, anume,
peldaul, bună oară, de exemplu,
peldănak okâcrt, de exemplu,
spre pilda, az az: adecă, și

anume,
11. Ordinative

şi continuative.

elăszâr, întâi,

vâgtere, mai în urmă.

„aztân, apoi,
anutân, după aceea,
tovâbbi, mai departe, mai încolo,
azonkivul, afară de aceea,
ezenkiviil, afară de aceasta, vegre, în urnă, în fine, în
sfirșit, la capet.
12. De
akkor, atuncă, pre atuncă,
mikor, când,
midon,: atunci, când,

elvegre, apoi în fine.
vegre valahăra! aiba dară, în fine.
utoljâra, în urmă.
befejezăleg, spre încheere, ca de
încheeat.
bezărolag, îuclusive, de incheeat,
timp.

az alatt — mig, pănă ce.
-elebb — mint, mai nainte dece,
decât.

miutân, după ce
minekutin, după ce,

elebb— sem mint ) nainte păelebb —-- mint sem | nă ce uu,

azonkăzben, între aceea pănă « ce,
az alatt, subt acel, în acel timp,
addig mig, pănă ce, pănă cât,
az alatt hogy, pănă ce,
miutân— aztân, după ce — apoi,
mihelyest, cât ce, îndată ce,
- deloc ce,
|

elebb— hogy sem ( mai nainte
elebb— sem hogy | pănă ce nu.
alighogy— mindjărt, abia -- că,
abia. —-- îndată, numai cât
ca — deloc, îndată.
mihelyt — azonnal, îndată,
"ce — deloc, nuinai de cât.
auldig -— meddig, pănă
atunci == pănă când.

13.

hol — ott ]
a hol — ott

unde

—

De

luc,

acolo, a hovă

—

oda, unde —

a honnan — ounau, de unde -- de acolo, a hovă, onnan)
a honnan — oda, de uude — acolo, a hovi —ott [

acolo.
unde — de
acolo.
.

-
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Despre 'conjuncţiuni e de însemnat, că cele mai multe staii
_zicerilor; sint însă, și de acele, cari. se pun cu
începutul
-la
mai multe cuvinte în urmă, mai vîrtos: n'o ha
cu
anul, sai
(deşi), azonban; pedig, şi hogy; d.e.:
Az clet noha edes, keserii a halăl;
Szolni tarlozott volna, 6 azonban melyein hallgatott.
Să int nnele conjnncețiuni, cu cari mai ales întrebăm,ca
hâtha? dar dacă? apoi dacă?
si
hat? apoi, dar?
cum? cum să fie?
hogyan?
„hogy? enm, ce?

mikent? în co chip?
—— 0?

-

0? d. e.:0

valjon ? oare?

_

ai făcut tu?

ott volt-e?

fost-at acolo?

o tu

ai fost acolo?

megtetted-e?

$. 105.
Particule distinctive, sau , emiatice.

Particulile distinctive, dati vorbirei o expresiune mai vină,
mai apăsătoare și servesc totdeuna spre îmfrumseţarea limbei.

Ele fiind o proprietate a fiecărei limbă, de multe ori nu se pot
da în altă limbă străină prin nici un cuven decât numai prin
întonarea, deosebită a vrunui cuvânt din zicere,
Ea
Astfel de particule în limba magiară sânt:

âm, apoi, măi; d. e.: âm lătod! apoi veză măi!

ugyan, dar, &i; d. e: ugyan hadd el dar lasărte! ugyan kerlek! dar rogu-te!
hiszen, apoi că, dar că, d. e.: hiszen mondtam neki! dar că eri
i-am spus lui! apoi că eu i-am spus!
bezzeg, dar vezi mă, cum nu măi, &ip zeii, d, e.: bezzeg ha ott
nem leszel! &i zeii, dacă nu vei fi acolo!
persze, fireşce, dar apoi, vezi bine, măi, da, așa-i, se înţelege.
na persze, dar apoi, &i dară vezi măi, dai "Breşee.
vagy, dar, doară, ari, saii, o, d. e.: vagy te nem tudod? aii
doară tu nu șcii?
|
„106.

Interiecţiunele =— indulatszk.
Diferintele

simţiri și afecte ce se nasc în lăuntrul nostuu,

precum. și orice mișcare sat pornire internă, le exprimăm
vorbe ce se numesc
>

înteriecțiuni.

prin
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vorbe

=

Înteriecţiunele stiut, sai numai sunete fără înţeles, sati
cu înțeles. Unele. intericețiună arată mai multe simţiri de

odată, altele carăși numai anumite simţiri.
1. de bucurie: ah! oh! juh!ujjuh! a! ah!iu!
2. de durere: ah! jaj! oh!
oh! o! au!
fâjdalom !
durere!
!
"Îstenem!

.

3. de dar: oh! ohbâr!

vajha!

âr! bărosak!

Dzeule!
ah! oh!
dacă!

-

daca!

de ar!

numai

“4. de mirare: ej! ejnya!
hah! juj!
ti! ah, oh!
5. părere de reii: ej! beh! beh
o
hăt
oh, ce daună!
6. de mânie: hât, ejnye!
dar! apoi! ce!
de batjocura: hna! ugye!
|
hogy ne!
“așa-ă! dar!
lam! soha bizony!
cum nu! vezi măi!
. de afirmare: âm! igen âm!
bizony!
este! da! adeverat!

9. de întrebare: vaj! vajon!
ugyan? nemde? nem-e?
hogy? hogy? na? nos? oare? cum? na? apoi? și apoi: 2
10. de admoniare: ni! ne! lâm! eată! eaca!
ime! bezzeg!
vezi! cit! pst! ean!
csitt! szt! ha!

hallga! nene!
11. de îndoire:

lehetetlen!

igazăn!

dehogy!
majd bizony!
apoi şi nrmătoarele:
Istenem !

O egek!
Az Istenert!
Isten mentsen!
Hâla Istennel:!
Isten hozta!
Isteu veled!
_Lelkemre!
Isten utese!

Viisyi azz!

st! pst! tacă! nici!
cu neputinţă!
adeverat e?
dar!
cacă măi! de

aceea
nu mai pot!

Dzeule! :
Ceriule! Ceriurilor!
Pentru Dzeu!
Perească Dzeu!

Mulţam

.

E

Dnului!

Dzeă tea adus! bine ai venit!
Dzeu fie cu tine!
La sufletul meu!

Zeu! la Dzei!
Ia sama! păzeșce-te!
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Ebadta !

Ri măi!

“Teremtette !

Că acuși!

Fenet!
Ordăg adta!
Mi a menykă!
Be szep!
Be jo!
Fljen!
Isten €ltesse!
Szabad!
Igaz.!
Halijuk!

Indulj!
Izibe!
Felre!
Visza !
Elre !
Megillj!
Ki vagy?
Hallgass!

Ce drac! pre dracul!
A dracului! a naibei!
pre naiba! pre diavolul!

Ce poate fi!
Ce frumos! cât de frumos!
Ca bunu-i! Ce bun!
Să, trăească ! trăească!

Dzeii te ţină!
Intră!

|
.

Da! fii bun! ei dar! apropo!
Sauzim!
Du-te! porneșce! pleacă!
Jute!
Feri! în lături!
Napoi!
Nainte!
Stai!

Cine-i?
Taci!

„Partea practică.
.

de

Deprinderi

tradus.

.

-..

-.

(Despre cazuri şi sutipte personale, verbul „van“ și adiectivul.).

a

AȘ)
| De

TE

A. kellemes tavasz. A forro nyar, A szeles id. A kemâny

+

tel. A nagy hăz. A szep kert. A hi szolga. A jo atya. A rosz
leâny. A pajkos gyermek. A meleg levegă. A nemes oselekedet.
A hideg tel. A szep Magyarorszăg. A nepes Budapest. A szorgalmas făllmivelok. Az iigyes vadăszok. Az eziist kanalok. A A biiszke lovak.
hasznos kânyvek.+A szorgalmatos tanulok.
A zăld mezăk.
szavak.
rosz
A.
ifjak.
pajkox
A
A mely tavak.
A szenile juer.
vilâgteng
csendes
A
tenger.
A zăld fii. A nagy
A haladatos
tehenek.
ex
Gkrok
hasznos
hok. A nagy nyăj. A
tornyok.
Magas
torony.
Magas
gyennekelk es szegeny leinyok.
hosszil
A
illatok.
hasznos
Hi remeny. A termekeny fâldek. A
axvtalok

es răvid szekek.

A

kis malmok

es a kis svekereli.

2
|
a
a
de, însă;
el.
prin
distinge
se
ce
vorba,
după
totdeuna
stă
și;
încă,
is,
Az
tolla.
A tanito kânyve. A tanit6 kânyve, de a tanulo
tir hăza. Az urak hăzai. A szolgăl6 ruhăja. A virăgok levele,
szine &s szaga. A madarak €neklese es repiilese. Az erdâk ma- .

darai. A mezăk nyulai.

A tavak halai. A temek napjai., A tel

napjainak râvidsege. Az ifjalk dromei. A szorgalom jutalma. A. .
lovak gyorsasâga. A tehenek teje. A juhok bore. Az'atya €s az.
anya josâga, de a fii csinja. Jânos barâtom. Peter, kedves
gyermekem. Mâtyâs, az igazsâgos. Hunyadi, a hires vitez.. Arpâd,

a hon'allapitâ.
”

Szent Istvân, magyar

kirâly.

Petofi Sândor, a

Zrinyio, vitez-..:
es halăla.
Mâtyăs kirăly, , €lete
.
nagy magyar k5ltg. aa
e]
bă
se
. „7
.
.
=
az
de
e,szeietet
anya
Az
a.
uralkodâs
dies
kirâly
Mâtyăs
sege.

atya szigora.
”

„-.

“1

IL.
|

Ba

mindig, totdeuna, (tot)
ma, az.
holnap, mâne
ă
tegnap, ieri
anikor, când
-hanem, ci.
meg, nai, încă tot,
tot
tot e
:

meg neni, încă nu

|

neg nines, încă nu-i
"măr, şi (deja) e şi
E
hât, dar, apoihol, unde
„o
igen, da, este (foarte)
maj, acuși
mai
|
megis, totuși.

Tit vagyok. Ort vagy, Iti van. Az atya itt van? Itt. van
az anşa? Nem, 5 ninces itt. Ott van a gyermek? Nem, a gyermek. nines ott. A leâny ott van. Ott van a leâny? Igen, a leâny
'ott van; de-a gyermek nines ott. Ki van itt? Az anya van itt.
Hât ott, ki van? Ott a leâny van, de a fiu 'nincs ott. Mi van
ott? Oit a kert van; ott az atya es a-fu. van. Nines ott a lkert?
Igen, ott a .kert van. Ninos 5% itt? Nen, $ nines itt. Itt van az
asatal 6s a szek? A sz6k îs itt van? Igen, a szek is itt van.
Hol van a kes? A es itt van. Itt van-e a villa ? A villa nines
itt. Hât hol van? Ott van. Hol van a vas €5 az 6lom?.- A vas
ott van, de az 6lom nines 'ott. Ott van a vf? Igen, a viz oti
van, Iu van a nagy aztal, 6s ott van a is asztal. Hat a szelelk
hol vannak? A szekek ott anna. Hol van az atyâd? Az atyăm
nincs itt. Nines itt? Nincs, Itt van a lkabât? Nem. Hol van az
az ember? Ott van. Hol van a kenyer? Itt van. Hol van a "pohâr? Ott van. Iti van-e a les? Nines tt. Nagy a folyam? Nem,
a folyam nem nagy. Hât a patak? Az nagy. .Mely a kut? A

lut mely, de az ărok nem.

a
4,

vagy,

sati, ai, ori,:0,

meg

itthon, acasă, (aci-aproape),
otthon, acasă, (eolo- departe),
miert, pentru ce, de ce, |

mert, pentrucă, Binăeă,

|

măr nem, nu-i maj, nu-i mai
mult, mai mult nu,

nem,

încă nu,

nem -m6g, nu-i încă, tot nu-i,
most, acum,
nem - mâr, nu-i mai mult,

mâr nincs, nu-i mai mult,
nincs-mâr, nu-i mai mult,
igen, nagyon, foarte.

| Te van mâr az asztalos? Az asztalos mâr îtt van. Itt van
măr a kep? A kep mâr itt van. Ott van meg az ur? Az tir

j

IL.

meg ott van. Itt vannak meg a fiuk?-A fiu mâg itt vannak.
voltam.
Voltăl ott? Nem voltam ott. Hol voltăl hât? Hăt itthon
Hât a bâtyâd hol volt? Az otthon volt; de az Gesâin nem volt
0
“otthon. Ki beteg? Azifju beteg. Nem beteg-e a fiu? Nem,
tăhito? A tanito nem beteg. Haât ki:
nem beteg. Nem beteg a
vagy te is hetege? In sem va-,
Nem
beteg.
“a beteg? Az auya a
? 0 sem beteg. Egeglieges |
beteg-e
nem
gyok beteg — A fivered
A medve nagyon eros.
medve?
u
hât? Nagyon egeszseges, Eros
igen magas. Bâtyăd torony
A
Magas vagy alacsony a torony?
-erâs-e vagy destd? Bătyim erâs, de az Gesem is igen erâs. Egeszseges mâr az anya? gen, măr "egeszseges, Beteg meg a bameg beteg, de-a testvere mâr nem beteg. |
_vătod? A barâtomHât 5 îs beteg.volt? O is volt beteg. Sărga vagy zăld a kârte? .

Az sârga. Hit az a szilva? A zold. Mi az ott? Az kert,Es az

ott,mi az? Az ta. Nagy vagy liesi a kutya? A kutya meg.
tanem nagy. Otthon van most a tanita? Mo:t otihon van a

nit6, mert nagyon bateges. Itthon van az tr? Az ur itthou van,

Miert lell-mes a. tavasz? Mort meleg; van.
A tel nem kellames. Miert nem kellames?

de nem egeszsepes.
Kellemes a tel is?

'Az ?id rosz. Miert?
Alert nem meleg. Rosz az iq5

Mert es6s.

5,
pedig, însă; stă de rând după cuvântul la care se refera.
sol, mult (mulţi)
- |
hogy, cum

ily, aşa (ea, acesta)

„

eleg, destul (destuli)

az, aceea (da) înlocuesce vorba,
la care se refere, d. e.: dul-

|

oly, așa (ca acela)
senli, nine.

Da

ce-i? dulce.

semi, nimic

nem 15; nică nu
„de igen, ba da, ba este
“esak, numai
melyik, care ce
arany, «e avr.

egy-sem, nici unul
nem-is, nu e și, nu-și
epen nem, nici de cum,
nică de cum nu
eziist, de argint

Nin

Itthon van hugod?

itthon.

Hat

Dâtyâd?

Az sines.

Iu van a kanâl? Melyik? Az eziist anal. Hăt az aranyora niu_esen itt? Az sines itt, Fekete vagy fehsr a kalapod? Kalapom
€s
nem felzete, de nem is feher; hanem sziirke. A terem nagy
Aznincs
'sz&p. Nem nagy-e a szoba is? Az sem (nagy). Ninesitta 10?
mcresz
Nein
hât?
itt. Hât az Gkor sines itt? Az sines. Hol van

a katona?

De igen, nagyon meresz.
ra
o

1!

Ki ex itt? Ez a molnăr.
SL

IV,

Mi az ott? Az kert. Hât ez itt mi? Ez templom. Es mi az ott?

Az iskola. Az alma €des, az epe kesenti; de a mez nem .keserii,

hanem az îs edes, [des a msz? A mez igen edes. Mi €des meg?
Edes mâg a czukor. A czukor'is des? Azis, Neserti az epe ?
„Az. Nem keserii a mâz? Nem az. Hât az epeţt? Az sem. Hogy
vau ma? Ma hideg van. Hat tegnap hogy volt? 'Teguap ineleg
volt. Mi volt tegmap? Tegnup volt pentek. $ hulnap mi lesz?

Holnap szonibat; lesz, Sz&pel-e a madarak”? Igen, uzok igen sz6-

pek.
Ninesenek itt-egerek? Ninesenek.
Nagyok az ablakok? .
Neni, uz ablakok nem nagyok, azok igen kicsik. . Jo-e a eseresznye? A cseresznye pen nem jd, .JOk az ethel? Az ethkek
sem JOk. Itt vanmak-e a molnărol, a komiivesel es az asztalosok? A niomărok es a konmtivesek nincsenek
itt, hanem esa

az asztalosok. Itt vannak a tehenek? A tehenck: ninesenel tt.
Hât a borjuk? Azok itt vannak. Edesek ă kis almâk? Nem, X 42
a is almâk nem edesek. 'Melyik alma 6des? Csak a nagy al-

mâl €desel. A virăg nem szep. Nem
nem oly szep, hanem illatox. Az alma
A korte nem uly nagy. Oly uagy-e a
fekete, de a korom nagyon fekete &s

szep-e a virăg? A virăg
cesak edes, de nem illatos:
hăz? A tenta nem vlyau
a hollo is olyan fekete.

6.
kicsoda, cine
„*
“nincs

-

milyen, cun sint, ce fel de.

Kiesoda az az ember? Az igyved.
dolga: Kinek

a hâza

Vau ueki dolga? Neki

ez? Testveremimnek a hâza,

Kinelk van

tollkesetă. tanulânak van tollkese. Kicsodăk azok az aszonyok?
Azok nâvereim.
Vannak nelked năvereid? Igenis (da), nekem
vannak novereim. Hât fivereid is vannak? Volta nekem. fivereim is, de most ninesenek. Atyâdnak a hâza ez? Aze. Es kie
ez a kert? Azea kalmâre, ki gazdag volt. Ax most măr nem
gazdag? Nem. Micrt nein? Mert' most SZeggeny, Melyik volt a
hires romai szonok? Ax Cicero “volt. "Milyen level ez? Kinek a
kânyve ez? A tanitos, Kic ez a sz6p kalap? A hugoms. Nagybătyăâduak îs van kerte? Igen, neki îs van lertje. Kici ezek az
Skrăk? A foldmiivelici. Van most beki ideje? Igen, van ideje.
Van tânyerol? Van tăuyerom. Hât kâuyved îs van? Az îs van.
Van Gnnek papirja? Van. Uram, van ânnel penze? Igen, uram,
van penzen. Sok penze van az urak? gen, van sok penzem,
Kinek van kese? Nekik van kâsăk. Volt az atyănak fia? Volt
fia. Făt leănyai is volta? Nem, Minek a nyele ez? A teijszânek

V.
a uyele. Kinelk van asztala, a tanitonak, vagy a lelkeszunek ? A.
tanitonalk îs, a lelkâsznek is van asztala. Milyen file van a nyulnah?

A

nyulnak

van

hosszu

file.

Van

9nnek esizmăja ?

Iggen,

van tormya? A templomnak. San”
van csizmăm. Minek
uram,
tornya. Nagy-e a tornya?2 Nem nagy, hanem volt nagy 65 sz6p
“toruya. Nehez-e a vas? A vas nehez. Hăt mi meg nehez? Az
Glom is nehez, De mi nem nehez? A pehely nem nehez. Puha
az? Az pula. A meleg 6telek. A hideg vizek. A gyors lovak.
Alacsonyok a hăzak? Nem; azok mageasal. Ninek van szep
maeskăja ? Senkinek. A macskăk igen esunyăk.
T.
Nekenm j5 dolgom van, inci merge bine, mi-e bine
nekem nincs j5 doleom, mie nu-mi merge bine, nu-mi-e bine
hogy vagy? cum esți? cum iţi merge? cum te afli?.
j6l vagyok, inf-e bine, îmi merge bine
nekenrzbajon=van mie mi-e ret, am necaz
aakemonines-hajeua, mie nu mi-e ret, am necaz
roszul vagyol;, mi-e reu, me aflu reu
sem-sem,

nici-nici, acestia stan înnaintea

vorbelor,

cari se neagă

mi baja van, ce-ți-e, ce-i este, ce necaz are
ha, dacă
Ugy, asa
rosz «lolgom van, Emi merge reu
epen, tocmai
|
&pen nem, nici decum
hogy, că
dehogy, dară, ei
dehogy nem, dară nu, ei nu
,
Mi baja van a gyermeknek? A gyermeknek nincs semnmi
Daja. J6 dolga van Ounek? Lgen; nekem jo dolgom van; hanen
testveremnek rosz dolga van. Miert van neki rosz dolga? Mert,
beteg. Meg nem egâszseges?
Meg nem. Hit hugod mir nem
beteg? 0 mâr nem beteg? Van neki esinos rubăja? Igenis, neki
igen esinox ruhija van. Van borod? Borom van, de eram nine:. Soz,
Nekel sok kâuyved van.
Szomszeduulnak sok gyermeke van.
locsija sinesen, de Okrei vannak.
lovai;
Az uramnak nineseuek
Az emberelk a teste haHando, de'a lelke halhatatlan. Batyămnak Okrei, tehenei es disznoi valănal, de most nines neki senumie. Necker sok marhăm vala, neked pelig kevâs, (torogorszăg-

VI.

4

7

L Vu

uak hires koltoi es boleseszei valinal ; Rominak pedig nagy
hadvezerei. Nehkiink” nem volt sem idle, sem kedwiink.. Nelsi
nem volt penze, de hitele 'volt. Nekem nincs penzam, de van
hitelemn.
Nekem voltal:- vendâgen, de Păl tirnak nem voltak
vendegei. [la penziink volna, Ugy nem - volnânak adossâgainh.
Ha ideje volua, kedlve is vulua. Lesz-e bo aratastok ? Nem lesz,
meri az io rosz volt. Lesz anyâcdlnal holnap ideje? Lesz. Hăt
nektel: leszneli-e lholnap vendegeri > Nem lesznek, mert voltal
măr, Ez az ember nagyun szegeny volna, ha sok vagyona nem
'volna. — Ma szep idonk lesz, mert. nem hideg, hanem imeleg. -“:: -.
Miert” vagy oly szomori? Mert anyâm beteg. Milyen id6 van,
hideg vagy meleg? Sem hudeg, sem meleg, hanem esăs €s saros,
Ugy
van-e?. Ugy van. Ez nem farkas, hanem kutya. A roka
nagyon hamis. Ez a toll nem j6; ezek sem jOk. Peter,Pâl €s
“Jânos testverek. Itt vannak a kânyvel, 6s a tollak ? Sem tollak,
sem kânyvek nincsenek itt. ânnji ti-e a magyar nyelv? Nem.
Kânnyii a nemet nyelv? Az sem oly kânnyii. A franezia nyelv
nem 0ly nehez. Nehez-e a magyar nyelv?
Igenis, a magyar
nyelv nagyon nehez. Melyik nyelvek kânnyek? Az olasz, a fran.
czia €s a român nyelvel nagyon konnyek:
o
„
8.

Em ember vagyok. Az ember, vagy ferfiu, vagy asszony. A
tevrfiunalk:

annak

fai! uz asszonyyi

pedig

(însă)

leânyai;

ezek

vagy tiatalok, vagy oregek; dle a eyermekek is lesznek dregel._
Az embemek van teste; u testuek sok resze van. A fe az enber testenek f6 (principală) râsze. A uyak, mell, karok 6s lâbak
îs a test reszei. A testnek tagjai nugyon sziiksegesek. 'Testiinhknek bâre îs van. A bâr pedig feher, vagy bara. Vannak tiszta
fekete băârii emberek is, AZ, ember bâre nem sima. Az ember
„feje pămbâlyded. Haja îs, szija is van az embernek, A fierfalnak
ba juszok îx van, dle a nOkuek es gyermekeknek nines sem bajuszol,
semn szakălok, A haj sima vagy găudăr; a szine nagyun kiilOnbăză.
Van szoke, vărăs, harua îs fekete haj. Vau meg az einbernek homloka,
is, de szemei în vannak: A kinek nincs szeme, az vak; a kinek
„niucs file, az siikedt. Az ajkak pirosak es erz6kenyek. A fogak
feherek; a hirdeg viz ie tahoas uekik, de a meleg viz is nagyou
irtahnas es a togak roszak lesznek. A kinek fogzai pedig rosszak,
anuak foptă pusa les; pedig a togtâjăs linos betegseg. - A mell
nagyon kenyes resze a testnek, kai i is van az embernel, -Kinek
ep (întregi, sânetoase) karjai vaniial, az cris, “Mi van meg az

xn.
canbernek?

Van meg neki nyelve;

a; inel

yelve

ninesen, az

nema. Van meg neki keze, kânyelke, ij lia, korme es orra.
„Kimek lăbui roszak, az nem bolklog, ha meg oly gazdag lenne
îs (ar fi); de a kinek liba j6, az nagyon boldog, ha meg oly
szegemy lenne îs. A kinek nines lăba, az sânta. A sânta nagyon
nyomorult ember. A vak îs: az, hanem. a „vak crâs, a sânta
"pedig uvenge.. Mier? Mert a sântâna ninea liba; a vaknak
- pedig “van eris luba, csak a szeme 10. A sântânak' dă szeme
nagyon j6, de laba

nagvonn

ro.

A

ÎN

a

|

9.
Van-e

sok

âllat?

Van.

Az

âllatmak

is van ieste?

Neki

în

van. Sok ăllatnak szâra ruhăja, soknak toll. Van hăzi ăllat es,
vad âllat; a hăzi ăllatok nagyon hasznosal:; a vad „ăllatok nem .
“hasznosak. Az 'Okâr, a tehen, a ji, a diszn6, a keesle es a lo
hăzi âllatok; de a medve, a farkas, az oroszlân „es a tigris
vadăllatok. Az âllatoknal fegyvere is van. Az Gkâr €s tehennek
fegyvere a szarg/ a 96 a lâb. A kis mehnek fulânsja van. A
pillang is ăllat. A fergek meztelen bâre nem szep, de puha.
Az ăllatok hangja kilonbâză.. A bika bombălise, vagy a szamâr ordităsa kellemetlen valami (ceva). A bekâk e enru i ty Şlisa
sem valami kedves. A pacsirta es csalogâny &neke nagyon ledves. Micsoda (ce, ce fel de) illatok ezek? Ezek tollas Allatok;
mert tollai vannak. Meg mi van nekik
2 Nekik van meg esăre.
Milyen (ce, ce fel) tolla van a libânak?. A libânal van telete
es feher tolla. Szelid kis madâr a pacsirta, epen (tocmai)
nem (Epen nem, nici de cum) biiszle. De miesoda furesa (şod)
nagy feszek ez? Ez a golyă. "A poly anak hosszi vekony lăbai
vannak. A esăre vărăs €s igen hosszi.” Az reg golyăk feherek
es feketek, de a fiokâk (puii) is eppen olyau feherek es feke-

tek;
a-

esâriik

es labok

is olyan

vărâs.

A herny6 csunya ăllat,

ytelkony is. A vereb sem oly hasznos,dle husok joizii, A feeske
szep madâr, mindig (totdeuna) j5 kedve van.

10,
Egy (una, o,) anyânak volt egy fiacskăja. .Az anya beteg
ett 6s nem volt, sem penze, sem! kenyee. A fii szomoriu lett.
“Fiam, miert vagy te szomori? Mert te roszil vagy kedves
anyâm, €s nines kenystem. Az îm (aşa-i), niues, hanem majd
(acuși) lesz, mert. jo az isten; edes gyermelem!. ne legy.szomoru,
7

J

maj epgeszseges leszek €s alkkor (atunci) nekem dolgom lesz,
nelecd pedis kenyered es ruhid; hanem legy csak jok te mindig [Toltăl blyaD Annak a ayermelnek. apja is volt, de most.
(acu) nines neki. A gyermelknek testverei is voltak. Hol vannak

azok?

nem

szomjasak.

legyenek

Azok

ninesenek

Nekyjk

itt. Ehesek

Gh

îs?

Ol

îs chesel, de

mindig jo kElviik van. Az nagyon szep;

csak mindig

is

Mitele (ce fel) szin ez?

Ez teher

“szin. Melyik virăg piros? A: rozsa szep pios: „Az ember vere is
piros. A piros szegfii (susfirea) ayânyirii virâg. A sârga alma
meg (și) kârte j6. A nap, hold es csillagok vilăgosak. A zăld
szin is szep, de a sârga nem szep. A fekete a szomonisăg szine,
ea a feher az ârtatlansâg-t. Hogy—van-az eg? Az tg kekszinii.
Kedves-e az eg? Az eg kedves, de a kek ibolya (viorea) is
lkedves. Megis (totuşi)j6 hogy (câ) nem csak: (nunumai) kek,
zX5ld

es vărăs,

hanem sârga

szin

A

îs van.

fekete

cs feher

szin

is sz&p. Milyen (cum de, cât de) gyănyării a feher liliom' (crin)
a fekete birâny 65 a piros rozsa! Mi ez? Ez iiveg. Milyen az
iiveg ? A fiveg itlâtszo es tortăekeny.. A. k6 nehez -es kemeny,
de vannalk drăga kâvek is; ezek igen kemenyek es szepel. A
fânak van gyokere, tărzse €s ga. A ven fa torzsenek heja

kerges

(scorţoasă),

a fiatale sima. A fânak

gyiimălese is van,

Nekiink is van geyiimâlestink, meg pedig (şi încă) sok es jo.
A hâznak udvara van. Sok hăz, sok udvar, Az utezăl tâgasal;
vannk pedig keskeny el is, Az utezăk mindig sărosal, ha sok

es van. Kiesiny volta,

most nagy vagyok, €s van kânyven,

de tollam îs van. Kie ez atol?
fine hol van? Az nins ott.

Ezatoll

a tanitoc.

Hât a

II.
-năl nel, la, nal e
subțire.
az atyână), la tata.
anyânâl, la mama
nâlam, la mine
nâlad, la tine
nâla, la el, la ea, la
nălunk, la noi
nălatol, la voi
nâlok, la ei
"egy-sem, nincs unul
azâm, firesce, aceea

sufipt și sanină

la cele groase,

nel lu cele

-.

sine
|
|
zen
4

să

ho
că
epen, chiar, tocmai
epen nem, Chiav nn, tocmai

nu, nici de cum.

igaz-e? e drept? dreptu-i?
igrazam
igaza d
ipaza
igazunk
igazutok
inazuk

E
Sa
-

vaYan

|

|

et am
tu ai
el are
noi - avem
-voi aveţi
ci an

l
(

drept.

dehogy, dară nu, ei nu
megis, totuși
x
talăn, poate. doară.

Ă

Hol van a kalapom? - Nilam. - Nektek volt egy srp kutyâtok, hol van az? A kertesznel. Ez a kânyv ie? A bătyâme.
Es id ez a virâig? Hugome. VannalkbDariitaid? Nekem egy ba- .
râtom sines. Van nagynenednek sok gyermeke? Neki van sok
oyermeke. Hol voltăl tegnap? A molăreknăl. A bătyâdelnăl
„mem voltăl? Nem, mert nem voltak otthon. Hit hol voltak?
Azam! mert miiveltek.
Palek nagyon becsiiletesek.
Pălelknăl.
Unokahugod a szomzedeknăl van? O ott volt, hanem măr nines
ott. Hol lesztek holnap? A papeknăl lesziink; a papek nagyon

szivesek €s elăzekenyek,

de a birdek kevelyek,

pelig

oly sze-

penyek, hogy semmidk sincs. Igaza van onnek uram; de pen
azok Kevelyel, kiknek semmi vâgyonul sines. Atyăm uram,
hol xolt On tegnap? Jânoselnăl voltam, fiam; ma pedig” nagyatyădeknâl lesziink €s holnap a tanitotknăl.. Ugy "nagyon JO
van, kedves âtyăm, de nekem nagy bâjom van. Mi bajod,fiam?
Nimesen keztytim. Az nem nagy baj. Dehogy nem, atyâm. Nem
fam, majd lesz neked is; meg nines kesd, te meg fiatal vagy .
es a fiataloknak nem jel sem lkeztyii sem 6ra; €n “mâr reg
/
vagyok: es nekem sines. Igen, de a tanitoeknak van szăja îs, [Udaă
“
pălezăja is. Edes fiam, te mindig engedelmes voltăl, legy most
Leleszek.
Az
“Sralânezod.
es
Grăd
is &s lesz neked is jeztytiă,
gyetek esendegek fiuk, mert atyătok beteg. —

12
Meg van, însemnă:

?

este, 5 am, îl ai ete, lam aflat, eată-l, eat-o,

eacă-l, eac-o, eată-l, eat-o.

XR.
Meg van mâr a kesed? Meg van măr. Ninel volt? Barâtonmăl volt, Kinel volt az Gesem kalapja? Nălam. nem volt.
Palân (doarăy Oumel volt? Nălam sem volt; “Talân Onnek bavâtjănăl van? Nem, năla, sines, Az megis esudălatos (de mirat)
dolog. On mindig barătja biiyâmnak.
Nem vagyok az măr,

tegmap meg az voltam.

Oumek nagy rome

van.

Az voma, ha

jo dolgom volna. Hit talin nem egeszseges? ITâla Istennek az
vagyok, de az apium beteg. A biro urammăl lesz în ma este
(astă sară)? Eu nem leszek năla. Rinel lesa On? A papurelnâl
leszel. A pupnrek igen nyăjasak (afahil). A tiszteletes ur igen
ji, de a tiszteletes nd îs az; leânyai is ipen szorgalmatosak, a
fiik pei henyel, «= A bird csalădja. îs jo. A jegyză esaladja
is jo? Aze is jo. Meg van mir az aranyorăja ? Megvan. Nici
zel a tollak? A tauuloi, Nimesenek neked franczia kânyveid?
Nimesenek, hanem magyar kânyyein ăunak. On Magyar? Nem,
cu Român vag)ok. Hit On? En meg magyar vagyok.
Nagysădnăl van az en kânyvem? Nines nălam. Ott golt Nagysigod?
Oit voltam. Es Nagysătok hol voltak? Az igyâdelnel voltunk.
Az urfi is ott volt, de a lisasszony nem. Az urfiak nagyon pajlosak, a Jcisaszony ok igen j6k. Hol van az oll5? Melyik oll6?
A varronte. Az en papirom van nălad? Nem, tollad van nălam.

A. nagy 6llo bătyâmnăl van.
pen

nines gyâra, de

Van aiyiudak

g ina 2 Atyâmmnak

van hăza ex lerte

II.
Doaia
-Seha

l
are ușă şi fereastră.

pa
Ia casă siint multe

|

sebe. Casa

are părtteși acoperiș. Si noi avem grădină, nu așa mare, dar
fruinoasă. Grădina, mea e frumoasă şi enrată. Petru e copil “brau,
toteeuna are voe bună. “Jeri ak fost timp plăcut. Cânele e ani-

mal foarte folositoriu, dar are și însușiri rele, Timpul nu e tot-

7

deuna plăcut. Nici aerul nu e totdeuna, linișțit. Apa nu e numai
trebuincioasă, ci și neaperat, de lipsă (nelkiilozhetlen). Regiunea
(vid6k); unde nu este apă, nu sânt riuri, părăe și lacuri, nu e nici așa frumoasă, nică așa împoporată (nepes). Ce (mily) plăcut e
murmurul .părăului (esermely)? Jeri ferbințala (hâseg) n'a& fost
așa de mare; însă aerul totuși destul (eltg) de cald şi ceriul
frumos și curat. Ai tost tu la mine? Nam fost la tine, ci am
tost la amicii mei, cari sânt Po
A cui e pălaria aceasta ?
4
DI

pari

NI.

A lui Joan. Dar această carte a cui? Aceca e a înveţăturiului.
Cuptoriul e call și negru. Ai tu bani-la tine? Pentru ce? Pentru
că mie-mi trebue, Dacă eşti sănătos, ești și fericit. Măria și
Julia sânt surori. Cântecul privighitoarei e foarte plăcut. - Aici
ești DTa? Da, cu aicia sânt. Unde sânt fraţii și surorile IDTale? Ei sânt acasă. Au ei de lucru? Ei at de lucru. Dreptu-i că.
mama D'Tale e foarte morboiă ? Da ai dreptate, ca e foarte
anorboasăe. Fost-ai DTa Domnule la părintele? Nam fost la el..
ci la Dnul advocat şi famila sa am fost. Dar la ai judelui cine
ag” fost? Nici Joan, nici Petru mas fost la ei(dinşii). Li merge
bine părinţilor tei? Li merge bine, ei nat nici-un necaz. Ti-ai
aflat calul? Incă nu. Care carte e a învețătoriului? Aceasta e a
Dnului învețătoriu. Sânteţi DVoastre avuţi? Noi nu sintem așa
Aceca e frumos. Eu am grădini
“avuţă, ci sântem de omenie.
mari și Hori frumoase. Croitoriul şi ansarinl ati mult lucru; dar
| Pap lan
at și mult necaz.

Despre adiectiv, comperaţiunea adiectivului și pronumele.
/

($.-19—s. 57).
I.

al
A szegenyek sorsa
Lajos kapitâny Rozsa
nem oly szep mint Pest
reszt Nemetek, A hold

szomoru, «le a betegek sorsa szomorniabb.
kisasszonynak az atyja. Pozsony vâros
vârosa. Temesvir vâros lakosai nagyobb
nem oly nagy mint a nap. A nap na-

eyobb a holdnăl. Ferencz nem oly okos mint Pâl. Pâl okosabb
es szerenyebb mint Ferencz. Peter restebb es pajkosabb Lajosnăl. Peter a legpajkosabb eyermek. Jozset sokkal gazdagabb Mihălymal. A kutya hiisegesebb mint a nacska. A viz egeszsegesebb mint a bor cs a săr. A viza legegeszsegesebb ital.
Az
6jszakăk sokkal hosszabbak mint a napok. Az arany nemesebh
az eziistnel, de az eziist nemesebb a reznel.
A leggazdagabb .
- emberek nem mindig a legszerenestsebbek, &s a a legszegenyebbek
nem miudig a logszorenesătlnebbelk,
1

9

Atyăm szegcuyebb az atyădnăl. - A kutya nagyobb mint
a uyul.
Nagybătyămnak van j6 kutyăja, de a testvârede igren
nagy. Ez a văros igen szep. A kis fivered nagyon okos; 6 okosabb mint Jinos. Nekiink van rokonunk, az fellette gazdag es
igen beesiiletes. Kânyved hasznosabb int testverede. Novered
kalapja kisebb, mint az anyâme. Kertesziink hăza szebb mint
a szomszednâtolă.
Az atyânk barătja gazdagabb mint a testverec,
Urunk ăza nagyobb mint az uratoke; de ennek tldDirtokai ter jeclelmesebhek mint azei. Diesel: hăzai igen 1magosak. Ferencz noverei meg ifjak. Fm elegiiltebb vagyok te
nălad. Năladuăl ninesen jobb ember,

Az oroszlin legerosebhb az ăllatok kozt. Minel kănuyebh a

XIII.

munka, annăl kisebb a jutalom. Minel hegyesebl az orszăg, aner.
“mâl termelktelenebb.. A kenyer. a legkizonsegesebb clelemsz
Hitvâny kereset az ănilkodăs. A. farkasokes medvek husevo
Allatol, A tanulo irăsa szep, de a tanitoe szebb. A fiu szorgalinatos, de a leâny inkăbb szende mint. szorgalmatos. Magyarorszăg pusztăi igen terjedelmesel. A 'Lisza toly6; a Duna is foly6,
Tisza. A tudatlan emberek
de a Duna sokkal nagyobb inint-a

makacsok. A sor olesobb a bormăl.

Az ajt6 imkăbb szeles” mint

hosszi, A tanuld nem annyira rosz, mint rest. Minel rovidebb
cs okosabb a kerdes, anmâl jobb a felelet. Az olasz nyelv nem

E

oly nehez mint a latin.

A
[tt van az edes ezukor, ott van az &dlesebb mez. Nincs itt
-a syânge syermek? Itt van a gyonge gyermek ss ott a gyăn-gebb leâny. A tanito beteg, de u tanitone tg betegebb. Az

alma zăldebb. a kortenel; de a Dbaraczk -a legzăldebb. A bor ke-

serii, a sor keseriibb, de az eczet “a leghkeseriibb.?7 A testverein
leânya legegeszsegesebb a leânyok kozt. A vadâszok mereszek,
a katonăk mereszebbel, de legmereszebb a hadvezer. A maeshka

vavasz dllat, a rola legravaszabb az ăllatok kozt.

Nines

itt a

spdles asztal? Tit van, meg pedig a legsztlesebb. Nehez-e a vas?

A vas nehez, de az 6lom nehezebb a vasnăl,

az arany pedig a

leonehezebb. Az eziist hasznos, de a rez hasznosabb, a leghasznosabb pedig a vas. Mi vorosebb az alma vagy a korte? Az
alma vărăsebb a kărtenel, de a szăllO a legvoărăsebb. Melyik âllat crăsebb mint a kutya?: A farkas erăsebb a kutyânăl, de a

medve erăsebba farkasnăl, es legerâsibb az oroszlân. A tanito
sokkal okosabb mint a tanul6. A nap szebb mint a hold. A.

hăz hosszi, az iskola hă kszabb, a templom pedig a leghosszabb.
Mi kânnyebb, a viz vagy az olaj? Az olaj kânnyebb. Melyik pohâr ez, a szebbik, vagy a esunyăbbik? Itt van a buza, a 045,
es az drpa; melyik tobb, melyik: kevesebb? Legtibb a TOzs;
az âvpa kevesebb, de legkevesebb a buza. A szăraz final er"toke csekelyebb mint az €l6făe. Az alma keserii, a did keseriibb,
az epe legkeseriibb. Nem On€ a gyâr? A nagyobbik az ur; a

kisebbik a pape. - Ric a szebbik hăz? A biroe,

IKinek van na-

gyobb kerte? A sromszednak kerte nagyobb.A szoba kiilsd ajtaja nagyobb minta bensă. [iegfelsă resze a hăznak a teto;
legals6 a lepesă. Itt van-e az elsd konyv? Az elsă kănyv nines
itt, hanem az utolso. Melyik a Dbătrabbik, a vadăsz, vagy a ha-

t
€

_
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tona? A vadăsz a Diâtrabbik, de a katona is Dătoy,

"dig a leghătrabbik.

Melyik kabat ex? A bovebbils,

a vezer pe-

Lis melyik

nadrâg ez? A szilebbik. Nem lasst-e az dkăr? Igen, az lasst,
de a bivaly meg lassub, săt (ba încă e și) rest, Az atya joszivii,
az anya jobbszivii, de legjobbszivii a tanito. A festâsz derck es
JO ember, de a bird meg jobb &s derekabb 5 năla. A syernek
inkâbb pajkos mint vig. A pokhăl6 sokhal vekonyabb mint
a
selyemszăl. A 'Tigris igen szărnyii, de a Hina a Tigrisnel
szornyebb. inek van tobb penze, neked vagy neki? Neki tobb
penze van. mint neked.
:

5.
Nagybâtyâmnak erds Gkrei cs j6 tehenei vannak, de meg
Jobb cs erâsebb l6vai îs vannak. Az atya nagyobb mint az anya;
de az anya sokkal kisebb mint a leâny. A. szOllk sokkal drăgăbbak mint az almăk. * A leâuyok nem mindig kisebbek mint
a fii; de a fiu Syakran roszabbak mint a leânyok. A
legr„nagyobb hăzak nem mindig a legdrâgăbbak îs. Az ablakom ma-

gasabb

mint a te ablakod.

A kis szekem drăgăbb mint az 9n

nagy asztala. Udvaruk soklal nagyobb mint az în kertje. Kahalad szebb es drâgibb minţ kesed es villăd. Az egeszsaros
szegeny ember boldogabb mint a beteg gazdag. A legokosabb
6s legnemesebl emberelk gyakran a: legszerenyebbelk is egryszersniind (tot odată). A ravasz âllatol igen ărtalmasak îs. Cesc
legszorgalmatosabhb tanitvânyom, dolgozatai a. legszebbek &s
legs-

tisztâbbak. Parizs a vilăgnak logszebb_vârosa.

London a vilă g-

nak legnepesebb vârosa. Az oroszlin legerâsba negylâbu illatok
kozott. A. hold legszebb a esillagok kozătt. “Anyâm az itjabbil
testverei kăziil. A fin jval nagyobb a leânynăl. A czukor olyan

cdes minta mez. A mesz &pen olyan teher mint a h6. A leâny

kevesbe engedekenyebb mint a fu. Inkâbb becsiiletes &s se
geny, mint gazdag cs rosz. "Kalapom kisse nagy, de kabătom

pen j6. Nadrâgom egy kisse Dă, esizmăm pedig lise szu.

A

îs făsveny.

A

kereskedânek roppant sok penze van, de nagyon
reggel rendhkiviil kellemes.

6.
CER

-.
|.
-.
fi
A bânat kânye
beesesebb a tenger legdrăgăbb
gyângyend.
Nines esztelenebb vetek.az irig segnel.
Nincsen nagyobb bul-

dogsâg a tiszta ontudatnăl.

Nines a gazdagsăgnak szebl hecse,

-

AV.

e a
mint a jâtâtemeny. A gyakorlati alotnek legjobb mester
-A
inyek.
az
kisebb
annăl
map,
a
bb
tapasztaliăs. Minel magasa
os
dlhatat
az
dolog
szebb
Nines
fâld.
map joval nagyobb mint a
l.
barătsăgnăl. Nines oesmânyabb nyavalya a zahbolătlan nyelvne
legelefânt
Az
b.
Mine hevesebb az îindulat, aunăl răvideb
Az-aczel kemenyehb
nagyobh es legokosabb szaraztâldi Alat.
ăny
a vasnal. Nines jobb Grăkseg az istenfelelemnel. A csalog

îmeke. rendkiviil

kellemes.

Karânsebes

videle

igen

szep es

Maezeegeszstges. Az eziistera jobb, mint. az aranyora. . Filipp,
b
donia kirâlya, nagy ember volt, de Sandor fa naldnal nagyob
volt, A viz tiszta, de a leveg meg tisztăbb.
T.

Ri ez? Bz a tanito dr. Van a tanito una kânyve? gen,
a tanii tumak van kânyve. A tied ez a kalap?. A kalap az
Hât
“enşim, de a bot az inase. Kinek az inasa ez? A papire.
ember?
az
az
Tiesoda
lei.
szomsze
a
azok a leânyok? A leânyok
: Az
Az. az ember legjobb barâtom. Az atyadei ezek a kertek?
Ezen
b.
hosszab
sokkal
amaz
de
az,
îvei. Even uteza szebb mint
a
fah&r vozsăk sokkal szebbel, mint amazok. Van-e azolknak
dolga.
semmi
nics
fiuknak valami dolga? Azoknak a fiulnak
ha
„Ha jo es szorgalmatos vagy, înmagadnak barâtja vagy, de
ezebb
Legmeh
rest &s pajkos vagy, magadnak ărtalmas vagy.
tudomâny a magunk ismerete. 'Pegmap csak magam * voltam
itthon. Csak magad voltăl ott? Csak magam voltam ott. Lie
amaz, ij hâz? A gyermek atyjâe. Annyi buzănk măr regen
sok
“(de mult) nem volt, mint az iden. Az nem boldog, kinek
nagyon
mely
kânyv,
olyan
Ez
penze van. Milyen kânyv ez?.
is.
hasznos,: A milyen az ember cletmodja, olyanok Grămei
vidăm;
nem
vest,
ki
a
Melyik omber nem, vidim? Az az ember,
de a munkiâs ember mindig vig, ha szegâny is. Melyik az em_bermek legdrâgibb elkessege? Az ereny, mert az illando. Annyi
penzem van, hogy eleg lesz. „Milyen virâgok ezek? Ezek piros
rozsâk, azok feherek. Egy &vszak sem oly kellemes, mint a
tavasz. Milyenek az emberek? Egyik ember j0,. măsik rosz.
“Mindnyâjatok vagytok itt?. Nem, imi nem vagyunk mindnyăjan.
Aa
itt, hanem Sk minduyăjan itt vannak.

Mi ex? Az valami. Ne az a sok penz? Az mind az enyin.
Hat az ki6?

Az mindnyăjunke. - Az also szoba nagyobb mint a
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falsă, Ă Râny v hiilsă resze spe mint: a. belsă, Ea îti a logalse
lepesă, Az amott a legtelsă hegy. Ă legelsă magyar ember a
kivăly. A. legutolsd nap az itelat? napja. A kertesz înkâbb szo„moni mint vig. A gyermek sokkal vigabb mint a ferfiu. Ric
ezen kabât? A magame.
On magic ezen kert. A magame.
Melyik kalap szebb,az enyim' vagy a ticd? Maga a tanit im
van itt. gen, 6 maga van itt. Itt. van e minden? [tt van minden. Tit van mind a gyermek? A gyermek mind îtt van. Neki
„tobb penze van, mint nekem. Az tnuk kât -lova van, az euşil
erăsebb mint a maăsik.. Hi6 cz a kalap eseza melleny :PA
ala az egyik embere, a melleny a măsike,
Szepel-e a mellenyek? Az egyik ember€ szep, de a mâsike nem szep, Tit vane
„az egyik keztyii? Az egyik keztyii itt van, de a masi nines
tt. Egyik hizam teteje magasabb mint a miile.
Az epryik
„kerted virăgai is oly szepek mint az enyimti? gen, az egyik
kertem virâgai €pen ilyszepek mint tiedei. . Az â egyik hiza,.
nagyobb mint az enyem. Az egyik virâg illatosb mint a maăsil,
Nehâny fa meg nem. erdă. Nehâny jih meg nem nyâj. Minden
ember nalland6, Ttt vannak- -e mâr-a 8y ermelek? Aiud iti van.

9,
Meg van mâr a keztyiid? Măr meg van. Mind? Mind.
Megvan mâr minden holmid? Minden holmim meg van. Minden
foldi gazdagsig muland6. Minden ember Isten teremtmenye.

Nem minden ember gazdag. Minden nap Isten ajindela. Van-e

meg did? Van meg nehiinyom.
Van-e meg hkenyered? Van
meg valami. Nemely embernek ninesen semmi vagyona, de
azert meg is Dboldog. Van borod? Van valamim. Minden rokonom gazdlag. Rolkonaidnak mindegyike igen
i
hires. Nehâny îsmerosiink itt van. Nehâny hete măr (aimak), hogy fivereim itt

'vannak. Van-e a is leinynak kenyere? Van neki meg valami.
Vannak-e anyâdnak szep virăgai? Van meg egynehânya. Mely
szep kert ez! Ismer6seink mindegyike 35 hazafi. A fiuk nem oly.
hiuk mint a leânyok. A_ty ikok nagyobbak mint a galambol.
A fenyvek magasabbak mint a kortefăk. Az 6 borok jobbak
mit az ujak. Az Isten mindenhato. A regielnek sok Istene volt.
Ez a mi kertiink, az tietek, One ez a kopeny ? Ezen lkănyvel

a 'magunkâi. Ama gyâr.a magukt.

Nem az Gnăkei ezen mezok.

Magunk vagyunk itt. Magatokei azok a kertek. Magatok + Atatok ott? Magunk voltunk: ott. Egyediil magatok valătok ott?
Voltak-e magatoknak diditok
?. Nem valânak-e maguknak hâzai.

Az

atyâlk szeretete nagyobb-e, vagy

szerâtete nagyobb.

az anyike?

Az

Szebbek a lovak mint a szamarak?

sokkal szebbek mint a szamarak. - Kik ezen urak?

anyâk
A lovak

Ezek

test-

vereim. Van nekik kenyerdk? Nemesak- kenyerăk, hanem hiisok
es siltjok îs van, Sol embernek nincs sajăt (propriu) velemenye.
Mik az n testverei? 'Testvereim kereskedăl: Kici a lovak?. A
loval az Urei. Csak magatok vagytok itthon?- Ticitek ezek:a
“szep virăgok ? Igen, ezek sajat. virâgaink. Talin (o doară) vala“mi bajotok van? Semmi bajunk sines. Niei ezek “a tollal ? Nem
a mieink. Az asztalosok kertje ez? Igen, ez az 6 kertjăk. Kie
ex.a kert es ez a ret?. kze az embere, lkinek testvere en'vagyok. Melyik kânyvek jobbak, ezek vagy amazok? Az enyeim
jobbak mint. a tieid,

"10,
"Nekem

az van, mi Onnek van.

A fiunak az van,

mi a

leânynak van. Ez ugyanazon kânyv, mely măr nekem îs volt.
Ugyanazon kânyv van meg a gyermeknek, mely nekem is van.
“„Megvanaz umak ugyanazon kep,. mely nekem is meg. van?
Igen, neki meg van ugyan az. Ez a fa az Ove, vagy amaz?
Sem ez, sem az nem az Ove. Melyik l5 azon asztalose? Az az
ve, mely most a szaboe. Az en keztyi lim, vagy az ure van itt?
Sem az ure, sem a ânne, hanem az anyâme van itt. Mije van
a, fl dvimelonek ? Seminije sines. Igaza van-e a szomszedunknak?
Nimes igaza, de barâtjinak, a keresledănek iigaza van. Meg van |
barât ijimal îs azon kânyv, mely Darătyă Bnnak is meg van? Neki
“îs megvan ugyanaz. Europa kisebb mint Amerika. Jânos nagyobb
mint Peter; de Pâl legnagyobb. Ferencz a legifjabb fiverim k6zătt es Măria legfiatalabb novereim lkăzătt, Ez az ember igen
“szegeny, de a lereskedă a legszegenyebb a lakosok kăzt. - Sz6kem igen magas, ez a legmagasabb minden szekek kăzt. Kalapom szebb mint a tied, ez legszebb kalapjaim kăzătt. Gyermekeik ertelmesbelk mint a tieitel:; azok a legertelmesbek mindenek kâzt.' Ez a kânyv hasznosabb, mint amaz.' Ama leâny
szeretetremeltâbb mint emez (imez). Tolam jobb mint a, tied,
hanem a nagybityâde a legjobb. Kici ezen levelek? Azok nâgy- .
nenemti. Ki az a virăg? Az a hugome. Kik azok a leânyok?

Azok

a papur

leânyai.

IKik azok az urak?

Azok az orvosek.

Ril azok a ndk?:Ez asszony, az pedig Pâter ur leânya. Ezen
gyermelkek szorgalmatosbak.
voltak: mint a mieink. Melyik ezen
|
9

ai

katonâk” ăzăl a legvităzebb. Mely tehene): a tieitek? Melşik
a tied ezen kesek kăzil? Melyik volt a, leghiresebb romai Sz0nok? Melyik volt Ciceronal hitesebb szdnok? 3Ailyen level ez?
" Kici ezek az dkrâk? Ez a katona €p oly vitez mint amnaz. Ama
kertesz €p oly iigyes mint ez. Az 6n kânyve €epen olyan mint
az enyim; az €n orâm îs ilyen. A kâszen fekete mint az €jszaka,
“ kemeny mint a k6 es fenyes mint a korom. A mezei eger olyan
mint a hăzi. eptr, testalkota, €pen olyan, csak fara rovidebb
es szăre vilâgosabb; eletmodja, magaviselete €pen olyan mint
„ami hăzi egeriinke, Az eger esinos kis ăllat; Filonben is
-nagyon fiirge tiszta, vidă. teremtes, falânk es szerfelett felenk.
Hallâsa igen j6; szaglăsa is nagyon finom, fogai nagyon e€lesel,
"
- legnagyobb ellensegâk a macsla.
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A

precum-e, așa-i.

milyen, eppen oly;

—"ugy,

mint;

atât, cât.

— akkora, mint;,
—telkintet, căătătură;
apr6, mănunt;
sârgâs, cam galben;

-

atâta de mare, cât.
—mozdulat, mișcare.
.
-komnyed, ușor,
- elenk, sprinten.
.

jSval, cu mult mai.

biiszke, măreț;
vârhenyes, rosatec; . kilânâsen, mai cu samă;
vilăgos lkek, vânet deșchis;
— ormâny, nas, bot;
—agyar, colţ;

.

minden, orice.
szârazfâldi, depre uscat,
ember derek, corpul omului.
engedelmes, ascultătoriu.
igen, cu mult mai.

Oaea e animal blând: si curat; cum e de
de folositoare. Atât laptela ei, cât și lâna ei e
cioată. Căprioara e atâta (dle mare) cât o căpra.
mos, plăcut; nu-i aşa de naltă și tare ca cerbul,

blândă, așai și
foarte trebuin- E animal firunu are căută-

tură aşa măreaţă, dar e cu mult mai plăcută, mai vioane și mai
îndrăzneață ; picioarele-i sânt subțiri, părul mânunt, cam galbân
sai roșatec;

mai

cu samă

ochii mari

strălucitoră,

sânt fromoşi. Mișcările-i sânt uşoare, sprintene.

veneţi deșchis

Elefantul.nu e

xrun. animal plăcut fromos; corpul lui e cu mult mai mare decât al orice animal de pre uscat; mai mare decât calul, mai
mare decât taurul; picioarele-i nu sint subțiri, ca ale

cerbului,

ci aşa de groase, ca corpul unui om. Medulariul cel mai „minu-

|

a,
nat al Elefantului e nasul. EL e mai ascultătoriu decât măimuţ
cel
și
indic
cel
„care.e vicleană. Siint doaă felură de .Elefanţi;

african. Elefantul indic e mai mare, decât cel african.

El mai

Eleare doi coli, cară sânt partea 'cea mai scumpă (becses) a
oriu ;
fantului, Cânele e animal domestic, credincios şi ascultăt
mare
lupul însă e selbatec. Deşi (bâr) nu e cu mult mai (igen)
cumplit
e
tăre;
măsură
preste
e
(megis)
decât. un. câne, totuşi
cu cât e mai fămând. Dinşi cu atât mai sângeros (verengz5),
ţara noastră sânt şoarecii
din
tre animalele cu patru picioare
; dar şi foarte -mâncă-iuţă
cei. mai mici; ei sânt foarte curaţi,
„decât
veți. Mătasa e mai moale decât lâna. Merea e mai dulce
fânul.
zaharul. Jarba e mai verde și mai dulce decât

pă

(Despre numerale și prepoziţii.)
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Negy fa, ket hăz, hărom uyul, nyolez asztal, 'kilenez toll,

egy hâz, tiz einber.. Hiny ember van itt?. Csak egy van itt.-Hâny asszony van ott? Harminez asszony var ott. Mennyi almâd vân? Csak egy almâm van. Itt van tiz,dt fârfiu; ott huse
n6. Hâny tolla van neki? Ot van neki. Hâny kts van itt?Hârom k6s van itt. Ez az egyik fiam, az pedig a mâsik fiam.
Sok ember van itt? Ott esak nehâny korte van. Szobâmban
"“hărom asztal, tizenket szek &s egy ăgy van. Tanitouknalk most!
„negyvenket tanitvânya van, de meg tobb is lesz. Egy meg (în.
loc de es) egy az kettă. Kettd meg egy hirom. Kettă meg
lkett6 negy. Ot meg dt (az) tiz. Tiz meg ncgy (az) tizenegy.
"Hâny almâja van &nnek? „Nekem csak egy almâm van. Hâny hăza van atyâdnak? Atyimnak hârom hăza es negy kertje van.

Hâny tanul6 van az iskolâban? Az iskolăban szăz tanule van, !

Mennyi gyiimolesfa van «zen kertben. „„Roriilbelol (aproape,
cam) dtszăz van itt. Ezen szobiban keves kânyv vau. IKeves
viz van a pohăiban. 'Pobb van-e a korsoban? Igen, a korsoban
tobb van. Egy esztentăben van tizenket honap; egy hânapban
van harminez nap; egy napban van huszonnegy Bra; egy oră- “ban hatvan percz €s egy perezben hatvan măsod perez. Hâny
“nap van egy. hetben (septemână), €s hâny het egy honaphban?
Egy hstben van het nap €s egy honapban van negy het. Hâny
het €s hâny nap van az esztendoben? Az esztendâben van dt
“venket het, vagy. hăromszăz hatvanât nap. Tizenkettă meg
uyolez hisz.
Az els6, măsodik, harmadik, tizedik, Hanyadilk
„vagy te? A kileuczedil. Hânyadik a fivered? Fiverem az elsă.
[is nâvered? Az is az cls, Hâny lăba van a mudlărnak? A
madărnak van Ret iba. Mi van ma? Măjus elseje. Hânyadik
nap van ma? Hânyadik esztendă van most? Az ezer nyolezszăz hetvennyolezadik. Hâniyadik voltăl a templomban? Fun a
tizedil vollam, de onokudestm a măsodik volt, Most uz ezer

SĂI.
nyolezszăz; hebvennyolezadil csztendăben vagyunk. Enn 1873- ban
Beesben voltam. Hâny. ora van? Ket ora; e sy neg yed tre; fel
lkettâre; hirommnegy: ed tizre.
9

A pajkos Pater az utols6,
gy net a megyedik resze a,
honapnak &s egy honap a acute resze az evnek. Micsoda

vărosokban voltil? En Europănak legnagyobb e&s legszebl vârosaiban volta. Hâny ora vai? Meg nines fel kettâre; van măr
hăârom negyel tizenegyre. Hol van onoka desed? "O Parizsban

van hârom ho 0ta.

Meddig valătok Pesten?

Mi valânk hărom

hetig Pesten. Mily idâsek- vagytok (milyen korotok van)? En
tiz ves vagyok; testverem pedig nyolez 6ves..Oreg-e atyătok?
Oreg. Hâny ves? U hatvan ves măr. Hiny korted van? Nekem negyedfel kârtem van. Az alma harmadăt adod (dai) neki?
- Csak negyedet adom (dai). Minden kenyeremet neki adom. A
tizedik vagy
a tizenegyedik konyvet lătod (vezi). Sem a Lizediket, sem a tizenegyedilet, hunem a tizenkeitediket latom (ved)..
“Em valamennyit lătom. Lătod-e valamennyi gyermeket? Lâtom
valamennyit, kik itt. vannak. Lâtja (vezi) în a fiukat? Mindnyăjăt lâtom. A. leânyoknak mindenile j6 €s szorgalmas. Nehâny hete mâr, hogy fivereim itt vannak. Az 6vnek: hânyadik
honapja ez? Ez az 6vnek măsodik honapja. Hât ma hanyadika
van? Ma van hatadika (vagy hatadik napja). Hăny ora van
most? Most &ppen tizenkettă. Ki volt Magyarorszăg elsd kirălya?

Magyarorszig els6 kirălya volt Szent Istvăn. Bilk vannak most
itt? Fiaim .ketteje van itt. A hânyadik level ez? Ez az Stâdik.
Mi az ăra ezen konyvelknek? Ezen konyvek ara negyven forint.
"Mi az ăra ezen .kertelknek? Ezer uyolezszăz torint. Az măr sok.
Az nem sok, mert nagy a kert.
e

floay

igen

drăga.

măr

a

annak

a posztânak

Emnek

teplomban

mgtere
?

En

a metere?

esak ot forint.
măr

hatszor

Nyolez torint,

Ez

Hânyszor volt du

voltam

a

templomban.

Hinyszor voltăl heteg? Solkszor voltam măr beteg, Nyolezszor=
nyolez hatvannegy. Milcov (când) voltăl eloszâr Pesten? 'Tavaly.
Hanyodszor volt în tegnap nălam? ? Harmadszor. Julius hava az
esztendânek hetedil honapja. Lijel (nvuapteu) sok csillagot lătunk.. (vedein) az cgen. Hany csillagot litsz (vezi). Ezetntl 15
i

tăhbet lătoh (ved). Mennyi idăs va y? En tizenkst &ves vagyol;
tiz, 65 fel eves. (tizene ayedfel) vagyok;. kăzel tizenăteves vagyolk.
Oesem meg tizenhat ves. Mennyi idâs lehet (poate fi)? 'Mintegy (aproape, ca) hatvan, 6ves; âtven evnel idâsebb lehet; va-.

“lami hatvan

€ves.

A

kât

testverhon

szâmos

tavai kăzt leg-

“ nagyobb a Balaton tava; ez-a kis magyar tenger. Hossza vala- .
mivel tiz merfâldnel, szelessege Fiired es Siofok kăzâtt nagyobb

„“mmăsfel merfăldnel.

Melyesâge

kiilânboză; rendesen

4—6

dl;

_ egeâsz teriilete (areal) koziilbelol 24] (ngyszeg) merfăld. A
“kozponti (centrali) Kârpâtolk kozt a lomniezi €s. gerlâchfalvi

este

a legunagasabb pont;

ez utobbi

2617 meternyi magas; .

. amaz Dedig 2632 meterniziA "Tisza folyăsa legalăbb (cel puţin),
150—160 merfăld “hosszi. A Szâmos G4 mertfold hossză. A

Koârâs

104 merfăld

tewjedehnesebb

hosszi

es 600 lâbnyi

€s legmagasabb

hegyei

hosszusâga 910 kilometer 6s szelessege

szeles. : Europa leg-.
az.

Alpok.

Az

Alpol.

151—303 'kilometer.: A

templom fala negy libnyi vastag, hirom 5lnyi magas. A. Duna
"Pest es Buda, kozătt. 500 lepesnyi szeles. A kut hârom Olnyi.
„mâlyessegii. Ez a k6 hârom font nehezsegii. Mennyire van ide
“Karânsebes? Husz kilometer. Fertd tava ntgymerfăldnyi hosszu
es mâsfel merfăldnyi szeles. Hogy (cum e sait cât e de scump)
a: bor? Literje husz. krajezar. ĂMennyi ideje hogy îtt vagy? Ket
esztendeje; măr nyolezad napja . hogy itt vagyok; alig (abia).
van ket napja; meg nincs hărom napja.: Mennyire van ide Mehădia? iz Jilometer, Hâny merfoldnyire van ide Lugos? Hârom
orânyi jărâsra. Neki hăromszor aumyi birtoka van, mint atyjănak volt. Az en kertem nyolezszor năgyobb-mint a tied. Nekem
tizszer annyi penzem van, mint neked.. Egyszeri tevedâs elengedhetă. - Hazugsăg '€s hennyeseg ketszeres rosz. Negyszeres „volt az ostora. Harmad magăval volt a kertben. Sol ezer, vagy
ezernyi ezer csillag van az gen. Vannak els6, mâsod, harmad
rendi esillagok. Negyed napos hidegleles ârtahmas.
Szăzados
tapasztalăs ez. Neki „negy lova van; ketteje sziirke, ketteje
felette; mind a negy hibăs.. Hat gyermeke van; hârma fiu,
hârma leâny, mind a hatojok egeszseges, A sereg; harmad resze
beteg. Mikor voltăl ott? Egy negyedkor tizre ott voltam.
= Hânyan vagytok itt?-Mi tizen vagyunk itt. Egyediil vagy itt* hon? Măsod magammal vagyok.

Vasăimay, duminecă,
hetf6, luni.

.

4,
„ tavasz primăvară,
nyăr, vară.

ae

.
|

- kedd, marţi.

6sz, toamnă,

o

E
szerda, mercuri.
|
_estitârtăk, joi.
“pentek, vinei.
.
szombat, sămbătă.
e.
serbătoar
iinnep,

E
tel, iarnă.
tavasszszal, primăvara. |
oszszel, toamna.
. . nyâron, vara.
„__telen, iarna,

-

__&jjel, noaptea.

A stă
îi], șede.
megyelk,. merg.

„a

mappal, ziua,
i
E

i

--j6v6k, vin. ..

jân, vine.
ropiil, sboară.
€], traeșce.

>
a

Aa

* lakik,- locneșce, șede.

Szildim a kertben vannak. A hal a vizben €l. A madâr
a levegiben €l. A tanuld az iskolăba megy. A tanul6: iskolâbol .jân. A kes az asztalon âll. Az iiveg az asztal folâtt van. “A
madâr az asztal f6l răpiil.:- Minden ember a târveny alatt âll.
A buza k&zâtt gyom (negină) is van. A fiu elottem all. A kutya
most a hăzon kivil van. Kiviilem (rajtam lkiviil) mindenki jelen
(de față) volt. Anyâm a vârosbol jân; nyolez nap alatt itt lesz.
-Bârătom szem kâzt âll velem. Neki ătelleneben allok (stati).
Hâzunk a templom âtelleneben van. Kessel vagy olloval van ez
_văgva? Nâverem kozel âll “hozzâm. J5j (vino) kăzelebb hozzăm. *
Atyăd halâla elâtt egeszseges voltam. Anyâm halăla utân beteg.
vagyok. Itt van a toll tintâval egyiitt. Barătom. hat hânap'6ta
beteg. Az anya gyermekeivel egyiitt inezârăl jon. "Husvettol |
Pinkosdig 50 nap van. Gazdâm a falun kivăl lakik. A. tanito
a vâroson beliil lakik. En a folyer innen lakom;.6 pedig a
-folyon til lakik. On mondâsa szerint ez a fin hanyag. TKoteles“segemnel fogva szigoru €s igazsăgos vagyok. A tanito nagy
szorgalma miatt kedv es. Baritom csak az en kedvemert van îtt.
_Csak_te erted jân. - Gazdăm helyett en jăvok. -Nem messze a.
hegytăl All a hâz. Paranesom daczăra megtârtent (sati făcut). .
A hâboru folyama alatt: meghalt (ai murit) az atyâm. Menes.
_- kăzben -(mergând, umblând, pre când mergea) beteg lett (ai
devenit). - Onnek rendelete. folytân itt vagyok. A betegstg k- .
vetkezteben igen gyenge. A fân âll. A gyermek mellett âll. Az
atyatol tâva van. : A' madâr a tetâre repiil. A fa, mellol Jon.
Hol van az On hăza? A templomon alui, a templomon feliil van.
A szep

mezd

a foly6Gfinnen

van. Az

islola a folyon tul van.

N

|
5.

Az, iskolăban padok es agztalol vannak. Mi syermelek a
.
padokon iiliink (ședem), A tanito elottiink âll vagy sztken
il,

konyvii
papirbol vannăak. Az emberel hizalban lak3 nk levelei pa
„mal (locuese). Nemely
hâznăl csak eov
szoba van. Minden hâz
o
E

Ton
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adi van udlvar. Sok hâz ex sok udlvar egy falu. Vâroson
a
hăzak szebbel €s nagyobbak mint falun. A hăzak sorban vannak. A mi hiznnk ROYAl van egy nagy udlvar. A kerites (gardul) kofalbel, deszkâbăl vagy sovenybăl (de nnele). van. A kerteen tul van a hatâr. A viragbol gyiimoles lesz. A madâr
a
tetore szâll (se coboare se sue). Boriiulk nemely helytt vastaga
bb
6s kemenyebb mint, măshol. A mi testiink povră lesz. Evesko
r.
asztalhoz iiliink. Nappal vilăgossăg van; &jjel sătetseg. A munka
6s- sok mozgâs utân fâradtal (ustăniţi) vagyunk. A Syermelelknek nyolez orânyi alom elg. A sol âlom lomhavă (moale) teszi
(face) az embert. Az embernek ăltozetre van sziiksege. A fer-

fiak ruhăja,

a kalapon

6s libbelin

kivăl, nadrâg, melleny es

kâpeny. A. ferfi talpa szinte ket olyan hosszu, mint a gyermek
e.
es legalăbh (cel puţin) egy hiivelykhel hosszabb a.nă talpânăl
;
meg a ferfiale kozt is igen nagy a kiilănbseg. Egy hiivelyk
koriilbelăl (aproape, cam) alkora, mint hiivelykiinknek egy ize,
Mintegy (ca la) dlnyi magas a legszălasabb (mai mare, mai
înalt) ember. Az en kezem 4 hiivelyknsl valamivel szelesebb; de
T hiivelyk hosszit. Az asztalok magassăga rendesen ket &s fellab ;. de hossziik es szelessegiil nagyon kiilânbâză (deosebit).
A
tizenket lib magas szoba igen szep,.de az ilyen năhmk
nagy
„vitkasig. Egy embernel mellenyre kell fel meter; egy pâr
nadrâghoz măsfel meter es egy kabithoz majd (aprope, mai
de)
let. annyi a kăzep szelessegii posztobol,
Az orszăgutak szelessege rendesen (de rând), hat, legalâbb (nai
8 5. Egy
egy ember egy ra alatt pnitegy ket ezer 6 hosszipuţin)
ntat tesz (face).
Net ilyen orânyi tâvolsig, vagy negyezer dl egy mertold.
Hovă
"mentek (v6 duceţi) tik? A kertbe megyiink (ne ducem).
Nem

messze a. malomtol van egy t6.

Ebben a tâban halak vannak,

„nagyok es kicsinyek. A dolgozâl a mezărăl haza Jottelk
(ati
venit). A marhacsordâk is onnan (da colo) jânek. Mind
sătetebb, sătotebb lesz. kăriiltiink ; az 6j rânk borult; (ari vinit).
A
ragadozo ăllatok ekkor jărnak zsăkmânyaik utân. A
juhnyăj
koriil van a juhăsz: es mellette meg egy nagy hkutya:
van.
Milyen szep, esendes €lete van a juhâsznak !

XIV.
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„A veggel ex este kozăti vun a delelătt.; a del es estve
“kăzătt deltân. Az 6j kâzepehen
van az ejfel. A nap orâkbol
“all. "Tavaszszal €s dszszel az cjszaka eppen egyenlă. Hâny
orănşi hosszu ilyenkor a nap cs az cjszaka ? Akkor mindenil:
tizenlet orăuyi hosszu, Boy egesz orâban eppen hatian perez
van. Ezert van az dralap (cuadrant.) lkirzetenek szelen hatvan
_kis pont. feste (desemnat) es ezert van az 6rânak ket: muta=
tâja, egy hosszabb &s egy râvidebb; a hosszabbik a perezmutată,
a rovidebhik az âramutată,
Mikor mindket, mutati epymăs felett a 12 szâmon âll, akkor eppen tizenkettă az Bra. Egy negyed
Gra mulva a perezmutată a 3 szâmon Âll, az Sramntatd pedio
kisse jobbra a 12 szâmtâl. Mikor fel az egyre: akkor a perezmutată a 6 szâmon ll, az Gramutate pedig a 12 e 1 szâm
kozt, eppen kozepen. A perezmutato sokkalgyorsabb, mint az
Sramutato; mig az 6ramutat egyik szâmtăl amăsikig megyen, adâig
a perezmutată egeszen (de tot) megkeriili (încunjură) az Gralapot.
Egey het âllhet naybâl; a hetben mindenik napnak kiilân neve van.
Mikent kâvetkeznek (urmează) a napok egymăs utân? 1. Hett6,
Kedd ete. Ezek kâziila hat elsă miives napok, a hetedik nap, pedig
a vasămap.

Ez

nyugalomra

es Isten

tiszteletere

van

rendelve

(renduită). Negy het vagyis inkâbb 30 nap teszen egy honapot.
Tizenket honap teszen egy esztendât. Az cvnek ntgy szaka
van, tavasz, nyăr, 052 es tel. Eoy szalk (anutimp) âll harom
hânapbăl; ezert van hărom tavaszi, hârom nyâri, hărom dszi
es hărom teli honap. Egy esztendă 365 napbol âll; ami &ppen
12 honap, vagy 52 het. Egy esztend5 lejârtâval (dupa trecerea)
minden ember venebb les egy esztendâvel; de nem minden
ember lesz egyszersmind (totodată) okosabb. Az ember €lete
tâbb esztendăig tart (ţine). Kezdetben minden ember gyermek
» 14 eves korâig, 24 eves korâig ifju, azutân ferfi vagy nă; hatvan &ven til dreg. Voltâl mâr Pesten? Pesten voltam mâr, de
Becsben meg nem. Honnan j5sz (vini) most; (acum) ? “Debreezenbă jăvok (vin). Mennyi ideje, hogy Aradon voltăl? Hat hete
mâr, Straszburg a Rajnân tul van. Hovă, utazol. (călatoreșci)?
Temesvârra €s onnan tovâbb (mai departe) Pestre, azutân Becsbe
es Beesen îât Pazizsba. Miârt nem utazol Beslinbe? A koltseg
es nagy dragasâg miatt nem utazom Berlinbe. Honnet (deude)
josztek (veniţi) tik? Mi szomszedunktel jăvink es Jânoshoz
megyiink, nert dolgunk van nâla. Hol: van a szinhăz? A hidon
tul van.
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II.
hogy — că.
gonosztevă, făcstoriu de rele;

bajuszos, mustăcios;
hajlelony, îndovigibilă ;
sertes, țăpuşat;
lombos, stufos;
”
testalkat, statură;
|
kirâlyi, majestatică ;
tekintet, privirea.
meresz, îndrazneaţă
szilrăză, schintiitoriu.
hang, glas;
borzaszt6, cumplit;
mindeniitt, pretotindenea, în
tot locul;
egeszen, de tot;
creţ, gândâr;
egymăsra

teve,

puși preste

“ olaltă;
vaslkos oszlop, stîlp gros,

statură, alak.
liils6, esterior.

-hoz, hez, cu.
mikor, când.
nyugodt, linişcit.
felszin, suprăfaţa.
sima, neted.
lâtâs, vedere.
eles, ager.
Ssid&kt6l, din cele mai vechi
timpuri.
kovet, trămis.
jelkep, simvolul.

legf6bb, cel mai mare.
egyszersmind,

totodată.

koztârsasig, republică.
"esăszârsăg, imperiu.
kilânbseg,

diferință.

“ormâny, trîmbiţă.
E drept, că mâţa e animal frumos, curat; mai curat decât
_cânele; dar cum e de mare totuși diferinţa între amendoaă!
Mâţele toate stâint falze, ca făcătorii de rele. Capul ei e rotund,
în jurul gurei e mustăcioasă; urechia li-e scurtă; coada lungă
și indovigibilă. Intre câni. încă e mare deosebire. Părul unuia
e lung și ţăpușat; al altuia stufos și moale, ca lâna; al altora
însă scurt şi aspru. Lupul după statură (cu-ra-re), părul şi esteviorul seu e foarte asămenea cânelui. Dar pre lângă toată asă-"
m&narea nu este mai mare deosebire decât între ei. Cânele e
credincios și ascultătoriu de domnul -seit (cu-hoz): Pre mare,
înnaintea noastră și napoia noastră, Vadreapta și stînga nu e
alta, decât apă și ceriu. Când timpul e linișeit,-suprafaţa mărei
e lină (esendes) şi netedă ca. oglinda. Statura volturului e maestatică, lungimea lui e de 3—3', urme. Privirea lui e îndrăzneaţă; ochii lui cei mari sânt schinteitori; ghiarele-i sânt puternice și glasul cumplit. Vederea lui e preste măsură ageră;
mirosul (szaglis) luă e mai slab. Vulturul e regele paserilor. La
Heleni din timpurile cele mai vechi ari fost paserea sântă (ezent),

“XXVII,
trămisul şi soțul lui Zeus. La Romani au fost simvolul Zeului
celui mai mare, al lui Jupiter şi totodată al statului, atât subt
republică, cât și sub imperiu. Pământul e foarte mare. După
hotarul nostru vine (jân) alt hotar. Dacă omul merge (inegy)
pre drumul de ţară (orszâgut) -prin multe sate și oraşe ajunge.
(jut) întrun oraș mare. Dar aică încă nu-i capetul lumii; ci
din toate porţile oraşului se resfiră (mennek szet) drumuri în
diferite direcţiuni. Câte riuri sint și cât de: mare (imeklora) e
„marea pre pământ! Pretotindenea ceriul e vânet, pămentul fertil (t-rmekeny) oameni ca noi şi animale ca la noi. Dar totuşi
nu în tot locul e chiar așa, ca la noi. Aici e mai cald, acolo e
“mai rece; sau munții sint mai nalţi, riurile mai mari, sai marea
e mai aproape. Nici oamenii: nu sânt așa ca noi. Sânt şi oameni
de tot negri ca funingina. Aceștia au păr de tot creţ, ca lâna
de oae neagră. Dar apoi ce dinţi albi ai! Si animalele sânt
mai mari decât la noi. Elefantul de exemplu e atât de mare:
(akkora); cât (mint) doi cai mari puși preste olaltă. Picioarele
lui sânt așa, ca patru stâlpă groși; în loc de nas are trimbiţă,
care e mai (szinte) de un stânjen. Sint și ţări nu numai mai
calde, ci și mai recă decât alea noastre. a

Deprinteri.

-

Despre Verbele active și neutro-active; timpurile.
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Prezintele.

si

|

|

Z.

1.

Ma

A uap fenyes. A meză kies. A nap az egen fenyes, A:
fold a uap fenye âltal vilâgos, A meză tavaszszal kies. Az en
ber eszes lcuy. A gyermek gondolatlan, az ifju szilaj, az reg
lkomoly. Az €tel €des, a szenvedesek keseriik. A madăt enelkel,
a Szel siivolt, A test elvesz. Sorsuuk jobbra fordul. Anyâm a
"mezân van. Pâter olvas. A rula gyapjubol, lenbăl kesziil.: Az
ember lkezevel sok szcp miivet bir (poate) alkotui. A harag sok
roszat okoz. Mit esinăltok? Iszunk. Hat Ok nem irnak? Mindenki
lătja Isten hatalmăt a termeszetben. Az drokkevalo lătja minden
gondolatunlat. Jeg, ărviz €s esapăâsok ăltal pusztul el a hatăr.
Mier bântod azt, a ki leginkăbb szeret? - Az €l sokăig, a ki
testi lelki erdit gyakorolja. Ertem mit beszelsz. Sejtem hol van.
Tudom hogy meghalok. Bizonyos vagyok rola, hogy megahkar
csalui. A cserebogăr ăirtalmus vovar; a meh ellenben hasznos
rovar; ez 1nezet gyiijt, amaz lerăgja a tik lombjait. A sasok
sziklâkra feszkehek. Munka utân 6des.a nyugalom. (&yakorlăs
altal erjilk el a tokelyt. Ki sokba ap, keveset vegez. Ki nyărban nem gyiijt, telen keveset fit. A gyakor &s haragus nevetes
„nem mutat nagy eszre. Az okos ember tâbb hasznăt tudjă venni:
ellensegenek, mint a tudatlan -joakaroinak. A szereneses allapot
esalărd fenynyel ragyok; a nagysăg nagy nyomorisăgeal fenyeget. Az eneklo madăr vidăm €letet €l. Ki az irgalmasăg ajtajăt
ki nem nyitja szomszedjinak, zărva talălja mapsinak îs a sziik„s6g drâjân. A nemes erzelmek magokban talăljăk a legszebb es
legmarandandsbb jutalmat. Termekeny ugyan (adevărat) beuniink
az ehne, de megkivânja a munkăt, iiltetest, gyomlălăst, mnint a

SXIS.

virăgos kert. Guzdagot es szegenyt, joldust, kivălyt egy sirba
nyel a halal. Nagy nenizet &az, mely: nagy ferfiakat sziil. A
restsâg szegenyseget es bit szerez, a munka bâseget 6s vigasztalăst. Socrates hărom dolgot tanăesol tanitvânyainak: a tanulăst, szemermet, hallgatăst. A hăladatlan embernâl semmit sem .
terem roszabbat a Fold. Mincl magasabb a nap, annăl kisebb
ârnyekot vet. Egy ma tâbbet er egy holnapnăl. Mit a vilăg
legtâbbre becsiil, leghkevesehbet tr. A jo Jelkiismeret legedesebb
drâmmel jutalnaz benniinket. Nyâron sok ember fiirdât hasznăl
tisztasăg vegett, Ki magătl tâvol keresi a boldogsăgot, azt tol
nem talălja. „Sirâs altal enyhiilnek a sziv fâjdalmai. A rosz a
jol kozâtt is rosz, mert esa tărsait văltoztatja, nem. erkăleset.
Ki a boldogsăgot mindig magăn kiviil keresi, az ezt magăban
soha f6l nem talalja. letiinh esendesseget tăbbszăr megzavarjăk “indulataink mint sziiksegeink. A szives barătsăg So jot
szerez, sok rosztol ment meg. Ki magasrâl nez le, hamar szediil
feje. Ki sok szep szot ad, keveset segit. A rosz hir hamar terjed. Tsteumek ad kolesn, ki kânyăril a szegenyen. A săs mugas
sziklăkon tunyăz, 5 îgen magăson repiil. “A hălătlan felejti a
Nicsapongo
jotetemenyt, s0t tobbszâr azt Coszaszal viszonozza.
oromelk kozonsegesen bit okoznak. 'Liirehnetlenseg ăltal az ember csak bajait szaporitja. Isten szemei nunden helyen lâtjal
a jokat &s gonoszokat. A kevelyt megalăzăs kâveti; a szereny
pedig diesăsegre jut. Usak-az ercuy nemesiti, es csal a băn
-gyalăzza meg az embert, Si ălmokra:epit, arnyek utăn kapkol.
Ha aczellal a kovăt verjiik, az szikrat ad. Az erkolustelen itjut
miudeulki megveli..

imperfect, perfect şi pluscuamperfect.
)

i

7

o

Elmene Jăkob Laăbânhoz, i. lakozik vala Harânbari. - 10
juta egy helyre, hol meghăâla, mivelhogy (fiindcă) a nap lement
vala. “Ex âlmot lăta: ime (eată) egy letra âll vala e toldâu,
melynel magassiga az get eri vala, es az, istennel angyali
“ telmennek es alăjounel vala azon. Megrâmiile azert es moida.
Monda nekik Pilătus, mert jol tudja vala. Meg (tot, încă) tt
allok vala, mikor az esă megindula. A jo szât megvetel, mert
măsolk rosz tanacsaiban leresnel: vala” bajailnak orvoslăsăt.. A
sotetsee harom napig tart vala. Not idejeben. viz boritotta vala,

cl az egesz tâldet.

$ mind az egesz nep lătă vala a csodăt 65

AXE.

bămula. . Kezdetben teremte . isten a mennyet es a
fâldet, Es
mondă Isten : legyen vilăgossâg €s lân vilâgossăg. Es lătă
Isten |
a vilăgossâgot, hogy j6, es elkilânze isten a vilăgossâgot
es a
sotâtsâget. Es elneveze Isten a vilăgossâgot napnak, a
sotâtseget pedig neveze 6jnek. Es berekesztt -Isten a heted
napon
mtivet, melyet; keszitett, 65 megăldă Isten a heted
napot 6s
megszentele azt, mninthogy azon sziint meg minden munkăj
ătel,
melyet teremte isten &s alkota.
3,

Hol vala atyăâd, midân kerestmn? O akkor epen a tem* plomban -vala. Lăttăl-e mâr oroszlânt? Oroszlânt meg
nem lătek,
de elefintot igen. Mikor litâd testvereidet? Hârom hava
hogy
litâm Oket, Ki iite a kis fiut? Senli sem uite, “Exzâl-e
mâr ily
romet.? Nem, ily Grâmet-inâg nem erzek. Rik erzenek
. meg
drâmet2. Mindnyâjan, kikkel e dolgot lozlâk. Keresctelk
măr
orâm kulcsât? Neresok măr, de nem talălok.
4,

Kitdl kaptad ezt a gyonyării ajândekot?
Azt anyămtâl
lkaptam,
ki szorgalmam miatt engem. nagyon szeretett. Mit
tanultok? A tărtenelmet tanuljuk. Ii âsott tegnap a
kertben
65 a mezân? A kertben a kertesz fin âsott;a mezân pedig
a
kertesz mapa. Hallottătolk ama szerenesetlenseget, hogy
a szomszed hutyâja megharapta a tanită lis fiât? Hallott
uk mâr';
eleg rosz, hogy nem vigyăzott ră Jobban. Ki uttâte
a jo embert? Egy pajkos gyermel,- meg pedig igen vastag boital.
Nem
te adtad-e lkesemet his Jânos kezâbe? En nem adtam
meki;
talân Oesed adta neki. Nagyon sajnălom, hogy nem
lâttalak
tegnap a szinhăzban; egyik legjobb barătod volt
ott s igen

sokat beszelt rolad. Ki âllott ott a finăl? Ott atyâm âllott,
en

pedig a padon iiltem. Milor halt. meg nagybityâd?
Hărom eve,
hogy meghalt. Mit olvastatok? Petofi munkâit olvastu
k. On
inta ezen levelet, vagy dcscse? E levelet &n nem
irtam.. Ki
nevetett ? Most, nem nevetett senki. Kit szeretel jobban
, nagybâtyădat vagy. nagynenedet?
Nagynenemet jobban szerettem,
mivel (fiindcă) 5 is jobban szeretett engem.
Hol fiiggott ezen
lk6p? A falon fiiggătt. Nem lătott on meg ily nagy
medvet?
„Meg ekkorât nem lăttam. “Mit mondott bătyâd?
O ugyanazt
mondta, a mit te mondtăl. Mâr megtizettecl adossăgodat?
Meg

|

XXI
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Azt mondjăl, hogy - regenten az" emberek tovâbh cltel, mint
most. A Romaiak Cicerdt, hâăromszor vălasztottăk cousulnak.
a Romaiak

Orcerst

a haza

atyjânak

neveztek.

Cicerd

sokat, irt.

az ember kătelessegeirăl. Hannibâlt magok a Romaiak nagy
hadvez&rnek tartottăk. Lylkurgus Lacedemonban szigoru tăr-.
Nekem
venyeket hozott. Mi jogon . koveteled ezt a kânyvet?
igerte volt az atyăd. Elfeledted mâr, pedig megmondtam volt.
Kekre festettek volt ezt, de elhagyta a szinet. Kit vâlasztânak
birânak falunkban? Nagybâtyâmat vălasztăk. Irtam volt neki,
de nem vâlaszolt. Megpillantâm vala, de eltiint el6lem.
5,
Futurul.

A ki meptri a. jovă szăzadot, tapasztalni fogja a nagy
văltozăst. Csak akkor lehet boldog a jo fejedelem, ha nem leend
"melto panasz el&giletlen alattvaldi kozt. Meglâtom, megfogod-e
tartani szavadat? Meg fogom tartani, mit igârtem.-En ezt nem ertem ; ki fogja nekem megmagryarizni ? Tanitânk mindent meg
fog nektink magyarăzni, a mit nem ertiink. Ezen fât Li rajzolandja? Fiverem fogja rajzolni. Mint azt fogom lkerdezni a mit tanultatol. Te soha sem fogsz magadnak barătokat szerezni.
Ri fog kerdesemre felelni? Senki nem. felelend ezen nehez ker- .
desre. Delutâni fogjul a szep kepeket rajszolni ; a jăvă heten
el is fogjuk kesziteni. Delutân hârom levelet irandok, es lemâă=solandom mind a hărmat. Azt mondta nekem, hoây irni fog
neled. Fogtok-e nekiink is almăt kiildeni? Ezt a kânyvet amuak
fogom adni, a ki legszorgalmatosabb lesz. Hozzăk mâr az ebedet? |
-Meg nem hozzăk, de mindjărt fogjak. hozni. 'Tudom, hogy te
mindig 36 Jeszesz; de attol tartok, hogy desed nem les oly Jo,
mint te. Meg fogod litni, ha most nem lătod iș. Ha isten paran-esait, megărzenditek, mind a jeleu, mint a jovo eletben boldogolk

lesztek.

EI

|
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Subjunctiv.

Isten paranesolata, hogy

vedtlyeidnek,

mert

esak

tisztăn €ljiink.

tigy mutatod,

hogy

Paranesolj

szen-

szabad akaratod.

van. Keriild a rosz emberek târsasăgăt; mert idâvel beldled.is
„_rosz ember lesz. Nyerd meg a j6 emberek szeretetet. Ha, rendes

XXII,
szeretsz lenni; ue kezdj uj munhăt, mig az
egyiket. el nem
vegzad. Nezdel mâr munkădat, ha meg ma
elakarod lkeszitui. Szenverjetel most!Ne feledjetek, hogy meg
jobh dolgotol- in
lehot.

“A hol nines; ott ne lerexe.

-Ne

mâszsz

fol a fala.

Em-

Derek! mindnyăjon testvârek vagytol, ne iildăz
zâtek hât egymâst,
Fiaim, Grizzetel magatokat. rosz enberelk târsas
ă gâtul;
keresetek inkâbb a jo emberek Darătsăgăt.
Szerezz magadnak

“ismeretelket,

mivel

azok

maradandâbbal

mint, a penz.

Ne xa-

dâszezătolk mindig a vilăgi &râmelket.; azolk nagyo
n mulandok,
Szânts €s vess jăl, ha j6l akarsz aratni. Magad
hâza elătt seperj
s ne keress mâs szemeben szălkăt, midân magad
eben gerendat
talălsz. Mutassătok meg nelem, mit. dolgoztato
k tepnap delutân..
"Ez nem sok; szeressetek. dolgozni fiaim mâr
ifjusâgtolban es
ntăljatok henyelni, mert kiilânben ien les
jo dolgotok ăregsegtekben. Oszd el terhedet, ha. nem birsz vele.
Măset ne bintsd,

magadet

ne engedd.

Keresd,

szerexd

a. b6keseget,

ha nyu-

„ godt szivvel alarod €lni €letedet. Sokat liss, hallj,
lkeveset szolj,”
Hadd probăljuk mi is. Hadd legyen 8 is itt.- Add
ide a kânyvet;
„hadd olvassam 6n is. Nyisd ki az ablakot, Hadd
nezzek ki &n
îs, Azt kivânta hogy siessek a munkâminal. Ki
bizta râd, hogy:
” teteimre iigyelj? Engedd hogy lâssam munkâ
dat. A ki paranesolni akar, megkivânhate hogy
szenvedelyeităl megtisztult
legyen. Ha €pitni akarsz, taniiesos hogy magaddal
szâmot vetettel legyen. Nârtem hogy ne bintsa. - Mondt
am ne dlje meg.
Azert vagy iskolâban, hogy tanulj. Azert esatâz
tak, hogy Syăztek legyen. Ohajtom, hogy megertetted. legyen
, a mit elsadtam.
AMit akar n, hogy csinaljuk?. Azt alkarom,
hogy năveremet
haza kiserjem ? Atyăm kivânja, hogy ezen
k6pet
rajzoljam.
Oesem ker, hogy neki egy kis lkenyeret messek
. 'Manăcsot ne
adj, ha nem kernek. Lassan jărj, tovâbb ersz.
Vagy igazat .
mondj, vagy hallgass, A jozan îs âs a lelkiismeret
azt paranesoljăk, hogy az ember mindig a jet Syalkorolja
s a roszat,
- Fertilje..
|
Optativul.
(A

Ha tudnâm, hogy barâtom otthon' van, meglătogat
năm ât,
Mi nagyon sok gyiimălesât kaptunk voma,
ha a szel le nem
verte volua a fâkrol. Atyâm azt akarja, hogy komol
yabb: legyek.
Kerem
:

ne“ legyen
5

n

oly szomorii

i

nines

Gnuel

semmi
!

baia.
Ha
d

AXAIII.
bajom 1 nem volua, nem volnek olyan szomori. Sromszedunk
gazlagahb €s egtszsegeseb volna, ha okoxabb.volt voma. Teavetek tokeletesel, ? mint mennyei at ritok tokeletes. Ha keveseb>
ben volnânk az iskoliban, ? tâbbet-is tanulnânk.- Azt kivânta,
_volna, hogy minden hibâjăt elnezzel. Felszolitott, mondanâm
meg, mit gondolok. Azt senki sem gondolhatja, hogy eddigi
eletem utân, olyan imânyokra fogjak vetemedni. . Gyakran
panaszkodik, de ne. hidl hogy valakităl valamit, kerni fogna.
Sziilei jol neveltek; nem fogna elaljasodui legroszabb kăriilmenyei kăzt. sem. Nem fogott. voma elvetemedui soha, ha sziilei
jol neveltel volma. Nem fogta volna megtenni (nem tetie volna
neg) „ha szăzazor meghered îs.
Voluimak szăruyaim elrepiilnek a kies videk tele! Volnek mint sas szabad
uratlan
Derezelen! Voltam volua csak ott. Tâttad volna csak azt az
avezot! Ah bâr atyădnăl lenncl szerenesesebb fin! Hoznâd el
kânyvedet! Hallgattnink măr egyszer az esz szavăra, is! Tudom
mihez fognek. Ohajtom, hogy haza ternel. Ha itt volnăl, lâtnăd.
Ha elăadta volua, ertenăk. Ha 'Temisztokles hieleg sbrrel nezte
„voma Miltiades vitez dolgait; vagy ha ăltalăban Gărâgorszig
nem szerette volna oly buzgon maga hazăjit, soha nem hkeriilte
volna el xerxes fenyegetă igijăt. Ha a negy utols6 dolgot
sziintelen szemiink elstt tartanok: nem a mulandokban keresnâk boldogsăgunkat, hanem egyediil a mennyeiek eyeresere
tărelkednenk, Okosabh volnăl, ha, kevessebbet beszelnel. Szeret“mem ezen fiatal embert, ha szerenyebb volna. Nemely ember
el&giiltebb volna, ha a szereneset nem a vilăgi gyonyoriisegekben keresn€. Atyim tovăbb elt volna, ha jobban megkimelte
volna magât. A Persik Temistokles okossâga, s vitezsege nelkiil
megnyertălk +volna a gyrăgoket. Azt kerdem, kiilonb fogtăl vola-e
lenni ugyan azon okok rân? Elore sem magadat, sem mâst,
megsitelni. nem tudhatsz (nu poți), mikent, fogmad, milan, fogmă
jisârtetben kiăllani a probit,
.

IN

a!

?

infinitivul.
8,

Igazat mondani szebb, mint hazudni. Szabad remenylenem,

hogy n holnap meglătogat.

Nem akarunk tovâbb itt maradni.

Lâtja On ot szaladni? Igen, lătom ăt szaladui. Hâny levelet kell
meg irnod? Meg hârmat kell irmom. Az atyâmat kell leresnem.
Meg ivnia kell Gnnel? Azt neked tudnod kellene. Mit kell neg
tanulnod? Bat meg meg kell tanulnom. Nekem van lkedvem

3

>

i

XXIV,
valamit tanulni.

O nagyon

kivânesi

vala ezt hallani,

Nânnşii

„belătni-e dolgot. A mai vilâgban nehez boldogulni. ( beszelni

kezd. Siess magdat megjavitani. Mindent Jo kell
megkiilănbăztetni. Nem kell mindent utânozni. A szorgalmatos
tanult di„csârni kell. A veszedelmet keriilni kell. Neki vârnia
kellet. Nem
5 feledelenynek lenni. A biintăl jobban kell felni mint
a szerenesetlenstgtăl. Mindent jel neg kell gondolni, mielâtt
ki mondja
az ember.Az elmet ki kell fejteni, a szenvedelyt'
pedig meg+ fekezni lkell. Nem kell mindent meghalloatui,
a mit a vilăg
beszel. Annak, ki sokat beszel, vagy sokat sell
tudnia, vagy
sokat hazudnia. Nem kell mindent elbeszelned, mit
barâtaidtăl
hallasz. Minden embernek meg hell hallnia. Nem
illik itthon
maradnad. Fiatal korunkban nem illil henyelniink.
'Vegnap 'solat kellet dolgoznunk. Hasznosabhb _lett volna oda
haza marad'natok es tanulnotok mintsem (decât) annyi idăt
megvesztegetnetek. Idegen nyelvet tanulni nem lkotelesseg; az anya
nyelvet
nem tudni szegyen. Az anyanyelvet .tudnunl: kell.
- Balgasâg
Uey vigadnunk, hogy a legtisztâbb 6răm băseges
kutfejet, a,
leliismeretet elfojtsulz, Kânnyi munka valalbit boszantani,
nehez
engesztelni. Ki mit sem akar hallani, azon init sem lehet
segiteni.
Remenyleni konnşi, de a remenyt megvalositani
nehez. Igen.
-kes6, ha valaki csak akkor akar j6 cletet lui, midân
meg jell
halnia. Az elmenek ismernie, a szivnek creznie,
a tettnek mu“tatnia. lell, mit a szăj mond.
Az istentăl adott javakatt nem"
szabad az embernek megvetnie. Az igeretet teljesiteniink
kell,
habâr (deși) nagy âldozatunl:ba, keriilne is. Iskolăba
jârni €s
tanulni hasznos. Mit tapasztalăsbol tudhatunk (putem),
nem
„ szikseg konyvbăl olvasnunk. A Duna, eredetet a
bădeni nagyherczegsegben kell keresnimk.
Nehezebb az allhatatos barătsâgot fontartani, mint barătsăgot kâtni. Hallgatni ncha
nehezebb
es hasznosabb, mint 6kesen szolni.- 0 vărni €s esendesâgben
lenni. A ki tud tiirni, az tud uralkodni. Ha tudni
akarsz, tanulnod kell. Ha kiizdeni nem tud, nem lehet nyernie.
Ki annyit.
" kuzde mint 'te, annak melt6 nyugodnia. Nem
leltiik honn a

birot, vărnunk kellett, Lâtâm eltâvozni tălem a szereneset,
Mit

kell neked, mit kell minden embernek

e gonilolatnăl creznie..

Pariicipiul și gerundiul.
"9,
A. val meglele, a mit; a lâto elvesztett. Szerenyen
lkerânek
solat meg adnak. Nem kerd, nem vâr az id6, sebes
rohanăssal

XXIV.
haladvân felettiiuk, A fontolo ember eveset beszel. Nyitva van
az ajto, zârva a kapi, befogva a 15. Ha te pârtjăt tozod. neg
lesz mentve. Mire haza, tort, aty, ja halva volt. Le is volt avatva,
fel îs. gyiijtve, csiirbe is takarva, mikor a gazda teleyogyult.
Julius Cesar egy elvesztett csata utân „kenytelen l&vân e so
folyamon keresztiil uszni, mindent eldobălt, esak a gallusokkal
viselt hadărol irt munkăjat nem, melyet bal lezâben tartott fel

magasan,

mig

a jobhat

hasznilva,

a folyon szerencstsen âtu-

szott. A măr megtortent. soha sem. leszen maâr nem tortentte,
A vilăgtârtenet meggyozi az embert az Isten. I&tcrâl &s gondviseleserăl, mintegy
ujjal. mutatvân: mikent nemiink sorsăt
egy telsăbb hatalmu leny kormănyozza, lki aâmbâr megengedi,
hogy az emberek tanăcskozzanak €s vegezvenel, mindazâltal!
(totuși) az emberi nem sorsăt 6 maga lâthatlan ezevel intezi,
s legbălesebb ezâljaira vezerli. — En âllva szoktam ivni. A
mezOn dolgozo ember tăbbnyire egeszseges. Ez a meg ma elvegzendă munka. Egyiitt le€lt vagy leelendă es remdlendă dră-.
mek- sziilik az emberfajnăl a barâtsăgot. Az ajto cs az ablakok
nyitva vannak.
Ruhânk măr meg van fizetve. Az utak lepve
vannak emberelhkel. Az igazsăgtalanul szerrett joszăg veszendă.
A hus jobb siilve, mint făzve. Henyelve tâltod az idât. Mibăl
-van Varva az îns? Hallgatva; is tâbbet mond, mint mâs szolva.
Esotol telven, honn maradtam. Megăllvân a szel, eros esă..kezdett esni. A levegă meghiilven, az idă kellemesb lesz. Adâssă"gaim ki fizetvel, A boltok nyitvak. Dolgozni szeretă ember
mindenhol el el. A lătogatot il becsiilettel fogadd. Visezaternek elhagytălk urokhoz. Az emlitettem' okok ig azoljăk. A mon-

dottad helyen fogunk talilkozni.

Jăvendăre imiislkep

rendelem

'dolgaimat. Az &ptilet keszen van; de nem lesz ez âllando. Haland6 ember nem tudnă az 6 -eszet megerteni. Most mâr mit
Jesziink teendsk. Elindult jobb hazăt keresendă. Sol aprâsâgot -

vittek magokhkal, a gyermekeket megajândekozandok.

Alkalmas

idloben adandă tanăesodat kerem. —.A hazudd gyermeket meg
hell biintetni. Megragadvân Gt, szabadului akart, de cu nem
eugedem. Szobămba „Lepvne, ott talăltam bar itomat. |
!

,

,

Verbe potenţiale și. factitive.
10.
Osinăltatsz magadualk valamit? Ruhât esinăltattan magam- .
,
>
Ă
5
nak.. Mikep
,
Sgyiilălheti ăn ezen embert?
|
, Sokă kerexheted azi,

SSV

Azt nem n tudhatjuk. O el nem olvashatta azon Jevelet, Mi nem
"kozălheitik azt atyânkkal. O levelet. irat anyjinak. Szep konyveket hozattăl magadnak,
Ereztetni fogom veled hibâd rosz
kovetlkezmenyeit. -Azi gondolom, hogy az nem lehetă. Nem
esinăltathatok magamnak ruhăt. Nem kerestethettetel meg a
kulesot. A păâsztor nem Griztetheti a juholat; O maga Grzi
azokat. — Az atya, megigerte fiinak, hogy egeszen “ij Cltănyșt
csinăltat neki, ha szorgalma vărakozasăânak megfelel. “Mikor
tanulhatja. leczhejet a tanulo? O csak egytâl ettăie tanulhat ;
măslor nem 6r ră. 'Tudod, miert nem JOtt ma a tanit6? EL sem
gondolhatom; ereztetni ahară deseddel tegnapi hanyagsiga €s
kedvetlensege kovetkezmenyeit. Lehet, hogy igazad an; sot
azt Dizonyosualk illithatom, Nem tagadhatom, hogy mi neha
kisse hanyagok vagyunk; de -majd helyre hozunk nindent, ha
meg lehetseges. Attol tartok, hogy mâr nem lehetă. A tanito
megvereti a rosz &s hanyag tanitviinyokat, Mit hozattal Parizs“bol? Hozattam franczia, kâny velket es ujsăgokat. Mit hallottal .

testveredrăl?

O măr egy &v ota mit sem hallat magarol.

Nem

irhătua n nekein nehâny levelet? Igen sajnălom, most nins
idâm.
Ugy măs âltal fogor iratui. Tiberius aunyira gyiilolte
Juliat, hogy Gt megălette. Senkisean szolgalhat kât urmal. Az
igaz barătot megismerhetni a szerenesâtlensegben. “ Tapasztalăss
altal bovithetjil ertelmiink kineseit. Barâtod kăs outeti sziileidet. Hiny akosok lehetnek e hordok? Jăvendă nelkiil nem
lehctne remenyiinl, A kutya nagyun Gher &s Di hăzi allat; az:
&rt driztuti vele a „gazda udvarăt, a păsztor uyăjit.
|

XI.
RI

Apa.

Apa nu numai e de lipsă, ci e şi neaperat de lipsă noa&
tuturor, Fără apă war putea vețui plantele, şi fără plante animalele; fară plante şi animale mam șci îndestuli | trebuinţele
noastre de toate zilele. Apa e unica beutură a celor alalte ani„male; însă cea mai sănttoasă a oamenilor; pre lângă asta e
neincunjurat” de lipsă la pregătirea a mai tuturor mâncărilor.
Fără apă wam şei ţinea curat nici uneltele noastre, nici înbrăcămentul nostru. Asupra, curăţeniei corpului nostru, asupra
conservărei.

sânctății

noastre

nimic

mare

mai

mare

înfluință

decât apa” Nici de desfătările scăldărei un ne am putea înpăr- -

a

E

tăși, dacă n'ar fi apă.
cu

apă

stinge

|
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Cu apă udă țăranul ogorul

arderea,

ce

amenință

cu

perire

și livada sa,
toate

ale sale;

apa mână moara, apa poartă nav ele încărcate, Din apă căpătăm
peşcii gustoşi

și racii.

cari voeşce a zugrăvi;

In apă topeşce

zidariul încă

pictorul acele materii,

cu

cu apă stinge varul, ca să

poată face zid de peatră. Multe desfătări încă cauzează oameni-

x

lor apa; deaceea zidese oamenii locuinţele lor pre lângă ţermurii
păreelor și a, riurilor.
i
Mare daună, că apt “poate cauza oamenilor şi nenorociri,
(și) periele. Căţi oameni nau perdut toate ale sale prin înnuudări, şi câte mame nai plâns după copii lor înnecați în apă.
Si câţi mau suferit moarte dureroasă cu ocuziunea naufragelor,
aflându-și mormântul în valurile mării.
_nemesak — hanem, nu munai — ci; neapărat, nelkiilozhetlen;
veţui, €l, plantă, noveny; îndestului, kielegiteni; de toate zilele,
inindennapi; celalalte, a tâbbi; pre lângă asta, o mellett; mai
toate, esuknem minden; mâncare, eledel; pregătire, megleszites;
„neiucunjurat, elkeriilhetlen ; curat, tisztân; unealtă, eszhkăz; în
brăcământ, ruhăzat ; înfluinţă, befolyăs; scăldare, firdes; destătare: gyouyoriistg; împărtăşi, reszesiil ; udă, ontăz; ţeranul,
gazda ; ogorul, erântăfold; livada, ret; stinge, olt cl; arderea,
az 6ges; toate ale sale, mindeu ; perire, vigveszăly ; amenință, |
_tenyeget, mână, hajt; poartă, hord; încărcat, megterhelt; navă,
haj6; capetă, kap; gustos, joizii; topeşce, olvaszt tel; materie,
“anyag; zugrăveşee; fest; zidariul, komives; zid de peatră, kolal;
să poată face, rakhat; cauzează, szerez; locuinţă, hajlel; ţer- mure, part; cauzează, okoz; perde, veszit el; îunundare, âradăs;
plânge, sir; înnecat, fult; dureros, keserves; naufragiu, -hajvtors; ocaziune, alkalum; ailă, lel;

2.
Dimineaţa și ameazul.
Cu” râsarituul” soarelui toate se deșteu ptă la mnoaă viaţă:
| paserile cântă cântare de mulțămire, oamenii pioşi îşi zic rugăciunea de dimineaţa. Dan mulțămire lui Dzeu, că i-ai scutit în
întunerecul de noapte, şi în putere înnoită l-ai deșteptat.
Fiecare începe . a căuta de ocupațiunea: sa, așa, precum
modul -veţuirei şi anutimpul aduce cu sine; cu inimă voloasă
şi cu bună voe se apucă fiecare de lucrul seu de zi. Numai
fierele şi vumenii rei se trag în locurile lor ascunse,

-
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La ameaz soarele stă mai (esalnem) deasunpra
capului
nostru, și-și aruncă razele drept spre noi. Căldur
a devine Lot mai apăsătoare: oamenii sânt usteniți, grăbesc
a se lăsa de
lucru. . Vitele trăgitoare le mână să le dea de mâncar
e, turma
și .cioarda le aduc la umbră.
resărit, feljott;
se desteaptă, felebred; cântare de mulțămire,
haladal; cântă, zeng; pios, jămbor; spune, elmond
; de dimineața, reggeli: rugăciune, ima; scutesce, megoltalma
z ; înnoit,
-ujult; desteaptă, felviraszt ; ocupatiune, foglulkozăs
; așa, a szerint;
precum, a mint; modul de vețuire, Gletmâd; anutim
p, &vszak;
aduce .cu sine. magăval hozza.; voios, vidăm; voe
bună, jo kedv;
de zi, napi; fiară, vadâllat ; Tei, gonosz; se trage,
vonul; loe
ascuns, rejtel:; drept, egyenesen ; aruncă, lOvel;
căldura, hăseg;
tot, mind; apăsetoriu, nyomasztd; ostenit, kifăradva;
a se lăsă,
folhagoyni

cu val; ? orăbesce
,

)

siet; ) vitele

trăgăt
oare,
9

imăs
o

jâszăoo»

(barom) dă de mâncare, etet;- mână, hajt; cioardă,
,
gulya; aduce,
terel,
|
|
|
Moartea

)

lui Joan- Huniadi.

După învingerea (ela Belgrad 1) Huniadi n'aă trâitmult 2),
Ja 20 zile, în al 56 an al vieții sale, au murit. După
2 luni.și
Capistran cel minunat 3) ai trecut 4) din lumea aceasta
: doi
amici. cu trup cu suflet, cărora
. numai au: putut mulțămi 5)
Magiarul conservarea 6) Belgradului. Nat 'avut mai
strălucit 7)
și nai credincios 8) fiu decât Joan Huniadi această
, patrie. Precum de curată i-au fost viaţa, așa și-de ziditoare
9) oarele din
urmă 10). Pre fiii sei (îi) admonia 15). spre temerea
de Dzei și |
la supunere 11) cătră regele, pre nobilii 19) cei de
față 13) la
înţelegere 14). Amicul seu Capistran i-au întins
17) corpul
“Dlui 16) pre calea cea eternă 18) şi-l ținu in braţele
sale, când
sufletul lui luă 20) remas bun 19) dela corp. "Toată creștin
ătatea
aut simțit și elit 22) perilerea, 21) lui Huniadi; papa
dela Roma,
Calist IIl-ea lasi numit „ăperatoriul
23) credinții“ şi cu cardinalii 24) sei ai ținut oficiu serbătorese 26) de doliu
25) pentru |
el în biserica $. Petru, Magiarul nici când n'au
putut uita
meritele marelui Huniadi; și totuşi nu vedeți undeva
statuă Sau
columnă, ce ar fi rădicată 29) în memoria 28) vestitu
lui erou,
credinciosuluiși meritatului 27) patriot. 'Trăească
dar în inimile
noastre memoria lui Tumdi, și de nu el, cel puţin
30) sufletul fidelității 31) şi iuirei sale de patrie 32) română
33) între noi!

„

tă

IARTA.

1) nândorfehervări: 2) sokiig. 3) derek. 4) kimul. 5) kăszân.6)
megtartăs,7) jeles.8) hii. 9) &piiletes. 10) vegora.” 11) engerdlel„messeg. 12) nemes. 18) jelenlevă. 14) egyetertes, 15) int. 16) az
tir teste, 1£) nyujt. 18) drok, ,19) buesu. 20) vân. 21) kimult.
22) pyiszol. 23) ved. 24) biboros fâpap. 95) ayiszmise. 26) iinnepelyes. 27) erdemes. 28) emlek. 29)-emel. 830) legalibb. 31) hiă-

seg. 32) hazaszeretet. 33). marad.

Bă

NR

4,

Ferul și plumbul.
(In această bucată, vorbele sânt; așezate după cum trebue să fie
j
ungureșce,).
'
„_
Oamenii nu totdeuna, aceea, preţuiesc 1), ceea ce mai virtos 2) ar merita 3). Cât se închină 4) mulţi aorului; cum de
nefericit e cutare 5), dacă n'are preţioase 6) strălucitoare 7)!
Si aceea, ce in adever 8) e folositoriu, de care zi pre zi 9) avem
neaperată 10) lipsă a preţui 11) nu șoim. Intre mineralele 12)
noastre a bunăsamă, 13) ţinem ferul și plumbul de cel mai |
"Jos 14), deaceea amendoaă sânt și cele mai lesne (ieftine); dar
din privința folosului 15) ar putea fi cele mai scump, cu toate
că 16) numai între mineralele ordinare 17) (nenobile) le nu“merăm 18). La micile bucăţi de fer și plumb 19) nică nu căntăm, la o parte le aruncăm 20) ca gunoiu 21) de nică o treaba
-22) și totuși toate acele Incruri, de cară în viaţa soţială avem
icea: mai mare lipsă, din aceste minerale stint gătite.
|
|
Gândiţi 23) numai, cum ar fi economia
24) casei noastre,
„dacă uneltele noastre de fer, 25) securea, ciocanul, cuţitele etc.,
“ca Robinson pre insula 26) lui singuratică 27), din petre ar
trebui să facem 28)! cari nici nu sânt așa tari ca oţelul, nici
flexibilitate 29) niaii, că uneltelor noastre toată forma 30) de

lipsă am

putea

da.

Insă

cum și am fi capacă fără fer acelea

„a ciopli 31), dar sapa 32), ferul de plug 33) cum sar putea din.
peatră și lemn să pregătim; și drotul de fer 34), multe feluri
35) de ace, cune, foarfeci cum 36) am putea să le lipsim 37), .
şi cu ce am lega deolalta 38) petrele și grinzele, ca zidire 389)
să fie din ele, trainică 40) în contra, asprimelor 41) timpului?
Carâle noastre pănă când ar ţinea fără ter, și copitele 42) cailor noștri cum ar suferi 34) drumurile tari, petroase. Lanţele
prinșilor 44) le-am putea lipsi, dar la carele noastre mari de

tovar 45), la fântânele noastre e neaperat lanţul, și azi încă și:
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pre riuri puternice punți fae din lanţe. Dar în sobile noastre
de. locuit .46), în euinele noastra ce serviţ fae bunela cuptoare
de fer 47). Apoi în contra oumenilor rei aorul un apără: așa
viața noastră, averea noastră, ca încnitoarele 45) de fer și
locătele 46),
a
„Ar pntea zice cineva, că această landă ferul en adeverat
50) merită. doară, dar pre plumb nu cade 51). Ca de respuns
numai la venătoriu îndrumâm 52), ca să întrebe de el, din ce
ai gătit glonțul 53) şi alicele 54) lui; și meargă la tiparin 55)
şi întrebe: din ce sint; acele litera, cu cari atâtea cărţi frumoase
tipăvese 56)? In lipsă 58) armelor de pușeat BT) ce din departe
răneșee 59), omoare și sunetul lor încă înfricoşază — fierele
60; răpitoare și stricătoare abună samă asa sar înmulţi 61), că
agvicultuvra 62) cu neputinţă sar face 63) (deveni) şi omul la
toată urma în periclu ar fi 04) (sar întoarce), Pănă ce arme de
puşcat nai fost, încă și acum în acele necultivate regiuni 65),
unde nu e în uz, oamenii în luptă necontenită GG) trăese en
animalele, şi tot omul e nevoit 67) venătoriu a fi. Urşii, lupii
numai prin gloanțe «de plumb 698) se prepad 69) din partea cea
“nai mare a Europei. Dela aflarea 70) armei de pușcat bătăile
nică nu sint așa de cumplite 71), cum înnainte de asta ati fost.
Liuptătoriul 72; nu stă așa aproape «dle inimicul seri, și căutarea
_73) şi privirea 74) aceluia nu-l întărită 75) întru atâta, ca să!
se zenite 16) de sine, și să nu gândească 77), că 78) faţă «de
samenii 19) sei nu-i iertat. cumplit a fi.
- Însă cu mult mai mare serviţ, face plumbul pentru civilizarea 80) oamenilor prin tipari 81), cu acărui litere turnate
83) din amestece cu plumb 82) în timp necrezut S4) de scurt

imii și mii de copie 85) se poate .găti a manuseriptelor 56) omului. Prin aceasta san făcut 87) posibil, că ceea ce cineva gândeşce și înventează 88), cn oamenii ce sint mai îndepărtați 89)
încă. poate să comunice 90). Acum col ce a ceti şeie, dacă întru
ziuarău 91) caută, poate şei, ce se întâmplă 92) în Turcia și
Rusia 93), ce preste mare, şi că din cărță câte finunoase şi folositoare poate învăța omul aceea nu se poate spune. Azi și omul

cel mai serac încă poate. să procure 91) sie-și cel puţin o biblie
şi călendariu 95). Dacă plumb și tipariu mar fi, nuinai avuţii
ar şei procura manuscriptele scumpe, şi dacă cărțile n'ar tipări,
în adever puțini oameni ar şei seria şi ccti.
1) becsiil, 2) leginkibb, 3): megerdemel, 4) bâlvânyoz cu
acuz, 5) nemely, 6) ekszer, 7) esillago, 8) valobau, 9) naponkent,
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10) elkeriilhetlen,: 11) meltânyol, 12) trez, 13) bizonyosan, 14)
legalâbbvals, 15) hasznossâg, 16) mind a mellett, 17) nemtelen,
15) sorol, 19 vas e&x-olom daralocata, 20) felrerug, 91) szemet,
22) hasztalan, 23) gonidel el, 24) 'hăztartâsunk, 95) vaseszkăz,
26) sziget, 21) magăânos, 28) esinăl, 29) hajlelonsăs 30) alak,
31) lifaras, 32) kapa, 83) elevas, 84) vashnzal (ilret),) 35 “sol
fele, 36) hogyan, 37) nelhkiiloz, 58) kapesol âssze, 89) epiilet,
40) tartos, 41) mostohasăg, 42) patal, 13) all ki, 44) fogoly,
-45) terehhord6, 46) lakszoba, 47) vaskemeneze, 48) zir, 49) lalat;
50) meltân, 51) il, 59) ntasit, 53) goly6, 54) sevet, 55) nyomida,
56) ny omda, DT) lătegyver, 58) liâny, 59) sehesit, 60; vad, 61)
elszaorodnanal, 62) tălmiveles, 63) lehetlene vâlcele 64) forog,
65) vilâgresz, 66) sziintelen, GT) kenytelen, 68) Glomgoly6 69) |
pusztul el, 70) feltalalăs, 71) kegyetlen, 72) harezos, 73) tekintet,
0) lătas, 15) imgerel, 76) elfeledkezzek, 77) meg gondol, 78)
miszerint, 79) embertâts, 80) mivelădes, 81) konyvnyomda, 82)
Slomveggiilet, 53) îmtătt 84) hihetetlen, 85) maăsolat, 36) kezirat,
ST) l6u, 88) feltalăl 89) legtâvolabh levă, 90) k&zăl, 91) hirlap,
92) tăr temile, 93) Tărăk-Muszhkiorszăg, 94) SZATez, * 95) naptâr.

.

,

“la: verbe

pasive,

*

Deprinderi .

neutropasive,

verbe

cu tulpină schimbătoare și

nepersouali.

_ Testiink ereje mertekleteseg âltal novekszik, lelkiink ereje
is. ez altal gyarapodik. Nem a foldi javak birtoka, hanem azok
boles hasznălăsa teszen bolloggi. Jobb a f6ld alatt belk&vel
aludni, mint becsiilet nelkiil a f6ld hâtân jârni. Atyja erenyeit
droklotte, gyângtit pedig băkeziiseggel. potolta fia &s utodja,
Titus, ki elveszettnek tartvân a napot, melyen valakivel jOt nem
„tett, meltân az emberi nem gyonyoriisegenek neveztetett, Ki
joert roszszal fizet, annak hăzăâtol a szerenesetlenseg el nem
tăvozik. Ki nem tiir, nem uralkodik; ki hol bizik, ott hizik. A
boldogsâg ott kezdâdik, hol a tâbbre vâgyâs megsziinik. Ki
hamarkodik, hamar botlik. Ki konnyen hiszen, konnyen esalătik.
A faragott k&p nem azzal leszen bâlvânynya, hogy aranynyal
borittatik, hanem azzal; hogy imâdtatik... Vesztet sietteti, ki a roszat
iizi.-A biinoselet biintetes koveti, az igazak megjutalmaztatnak. Ne
hizelkedjel senkinek, &s ne fogadd el a hizelgă szokat. Uralkodjăl
szenvedelyeiden, kiilândsen a haragon. Ne tagadd meg a sziilăllLOdoțăl az &t illetă. segedelmet, &s ebben akadălyt ne vess annak,
kităl kitelil, magad is ertekedhez adakozzăl. Ne erâlădjel nagyobb„nak lătszani, mint vagy, mert ugy jărhatez, mint a megpukkodt
bela. Nyisd fo szemeidet embertârsaid insegere, s majd szived
is utânok nyilik, A bolyg6 csillagok, "melyelhez făldiink is tartozik, a naptol kolesânzik fenyoket es melegoket. Ki romlott
erkălesii tărsakkal szovethezik, elromlik, Az erot, hogy năjin,
„gyakorolni sziikseges, Bi mâsnak vermet. îs, maga esik bele,
Ni hazud, habâr f6l nem fedeztetik, ânmagăban leli biinteteset.
Tedd, mit tenned kell, kiilânben ne aggodjăl, mit itel rolad a -

vilăg. . Tobbet

er, miră

hiszed,

hogy tudod, ha roszăl tudod,

mint ha nem tudod. A nev pusztân hangzik el, ha magas tettek

ÎSRXIII. :
nem vijik ki a mulandosigbol. Ki keseriit
nem izlelt, nem
erdemli az €dest. Idovel az ember mindenhez
hozză szokik.

Nagybătyim sokat

făradozek gyermekei nevelesâvel, €s midân.

măr nagyok valinak, meghaltak. Meddig dolgoz
zăl tegnap? En sokăig dolgozâm; de fivârem csak 7 orâig dolgoz
ek. Hol lakol
„te most? En most az iskola mellett lakom.
Az ember kezeivel
dolgozik, fejevel gondolkozil. Hogy tetszil onnek
Pest vârusa?
Igen Sl tetszil, On betegnek litszik, Nem
igen jol vagyok.
Te nem lătszol aunal, a mi vagy. A tfellegel
eloszlanak, niv
tiszta az €g. A nap hanyatlek, midân a vârosban
megerkezenk.
Sokat utazott în măr? Igen solut, mir ket &v
ota utazom. Ha,
megszoknăm itt, el nem utaznăm,
|
2Se

A konyvnyomtatăs, mely 14440 kăriil taliltatotfel,
t a tudomânyol terjesztâssre nagy befolyâssal volt, Kerjet
el, &s megradatik; zârgessetek, es megnyittatik. A szorgalmas
tanitvânyok

megdicsertetnel.
- Ugye

Szomsz6dunk . igen gazdag. embernek tartatik.

megvizsgăltatott &s igaznak

talâltatott,

Sok ember

rosz

uton jârna, ha lellismeretâtăl nem intetneli. A pajkos
fiak meg-

6rdemlik, hogy szigorian megbiintettessenek, Mely
anyâtâl nem
szerettetnek gyermelke? IKitdl ne tiszteltetnek
a becsiiletes emDer. Hovă tetted a konyvedet? Elvesztettem,
nem tehetel rola.
„ Hovă viteted ezeket; a konyveket? Az iskolâ
ba vitetem. Elvihetem-e czen virăgokat? Igenis, elviheted. Nem
vinned.el ezen
"leveleket. a postăra? Szivesen, esak add ide.
Vedd szivedre, a
mit sziileid

es 'tanitoid nelked mondanak.

Iszik în bort? lin nem

szom Dort. Ok a bort ugy iszăk, mint a vizet,
Mit Gszik du
rendesen - vacsorăra ? Hideg âtelt eszem: Mâr sotet
van, mindnyijan alszanak. Hogy aludt Gu a :nult ejjel?
Koâszânăm ke
deset, en igen j6l aludtam. Mincl tobbet alszik
az ember, annăl
tovăbb szeretne aludui. Felkăltsemn az alvokat?
Hadd nyugod-.
jauak meg egy fel orâig. Ne haragudjil, kiilăn
ben megbetegedhetel. A tanito azt mond
: * fekiid
ja
jetek le „idejen, mert a ki
keson felszik kesăn kell. Ne eselekedjetek soha
semimit; az isten

akarata elen. Mit eselelednek dn ez esethen? Azt
cselekedneim,

“hogy megelegednem azzal, a mim van. Az erenyt
elen ember
sokkal korăbhan Gregszik, mint az erenyes. Ri a
rosz syermek,
ha nem verik is. Csak akkor .hiszem, ha litom.
Szot sem hiszek
belâle. Hogy hijik out? Engeim Jânosnak hinalk.
Honnan jânek
OnOk 65 hogy hijik? Mehădiărol Joviink, es engem
Peternek
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hinak. Mielott magamat megadjam, elobb tegyverimtăl kell meg. fosztatnom. En solat dolgozom, te keveset dolgozol. A ki chezik,
dolgozzek es ne aggodjek, mert meglkeresendi lenyeret. Barătom panaszkodik, hogy sokat iulodil, a mi neki annăl nehezebben esik, minthogy termeszetenel fogva irtozik minden munhâtol.. Ne szokjăl a vilăgi javakhoz, mert a vilăgi Jo mulik. FOl
ne menj a făra, s nem esel el. Ne menjetek el. J6j hozzink
valahânyszor idăd. megengedi.
Oriiliink midân a napok nSni
kezdenek, mivel akkor a tavasz kozeledik. A szel nagyon erosen
„Tutt, midân tegnap haza jottiink a mezărol. Ma czelt loviink.
- Ojătok magatokat rosz târsasăgtol. Ki hitt engemet?" Ne hija-"
tok addig, mig kezdett: munkamat el nem vegzem. hi szălte

„ezt a szâp fehâr vâsznat?

A romin

aszonyok

szovik.

A szot

elfiija a szel. : Nem az6 a madăr, a ki meglovi, hanem a ki
megeszi. A. tej hamar f6. A vadăsz 5, a talics sză, a. katona
vi, a.gyiva elbuvik. Ha hilal, nem Jose. Sok. rosztol ojjaaz
embert a torveny.
|
8

„Az igazsăgos ember

senkinek nem

texz

kărt.

Kiki

tegye

a maga kotelesstget. 'Tegye meg ăn nekem e szolgălatoti Szivesen
- megteszem.
Vegye azert. hălinat, mert veszem eszre,
hogy szivesen is teszi, Miert iszod azt a rosz vizet, mikor u
jo bor elâtted âll? Merre visz ez az tt? Egyenesen visz a vărosba. (ăyerekek ue aludjatok, solat, mert a sok alvăs îrt; ha alhatnătok, tekiidjetek le. iretlen gyiinolestol megibetegezăk uz
ember, Miert nem fekiivel oda haza? Mort atyăm haragszik
râm. 'Torokedjel hât kedvet ujra megnyerni. Torekszem a men“nyire lehet, de atyâm avval meg nem elcgszik.. Hogy nemelyek
kânnyen megelegszenel
doleukkal, attol vagyon,. hogy nem rik fel eszăkkel a măsokban leledz sok, szepet 6s jot. Szăz
csatan, ezer veszely kozott, vivtam cretted hazăm! Nem mind
“igazsâgos, a mi târtenik a vilăgban. Olyan dologrol az ember
nem is ălmodik. A Decsiiletes ember nem itlegenkedik az igaz-.
săgtol. Mennel inkabb novekedik a tokeletesseg, aunăl iukâbh
regbedik a .megelegedes is, mely vegre edes, de tiszta gyongyoviisegoe vălik. Igen komoly embernek lătszik. A homokban
hamar enyeszik minden nyom, mely megjelenik. Mi lenne uz
emberbil,
ha mindjărt gyermekkoriban magăra hagyatuek. .
Menjiink a szabadra. De haât ha văltozik az id0? Szel keletkezik.
Nagyon esik uz eso. Villinlik, Az eso sziinik. A zivatur oszlil,

XXXV.

A szel csillapodik. Alkonyadil. RNozeledik măr a tel. Ot 6rakor

măr besătetedik. Harmatozik. En fâzom. Hajnalodik. Nappalodik.
En most alhatnâm, minthogy egtsz €jjel nem aludtam. Rosz
ez az ajt6; magătol bezarodik. A tiiz-a levegotâl elzărodva
lassan emesztădik. Felhâdzik az €g. Megesădzik az id6. Ime ott
măr piroslik az 6g alja. A gyermekek meghavazzăk egymast
5 megvizezik ruhâikat. A tărok haboru meg folyton folyt; ennel-

fogva sok ember 6lete ăldoztatott fel. Nem uigy vagyon-e; hogy

ha valamely idegen foldre menndl, 6s ott, magas jeles epiileteket Litnăl, de sennmi 615 allatot sem, legott az a gondolat ătlenek elndbe, nyilvân nem a madaraktol, sem “a vadaktol

leszittettek ezek az epiiletek; nem azt itelned-e hogy ott valaki
volt, ki mindezeket

cselekedte.
4

Minden embernek adatott -tehetstg a maga tokelyesitâsere.
Tla alkalom adâdik, ertesitlei. Uj szeker, meg nem jărodott.
Majd kitudodik. az; akărhogy. titkoljăls. Nemely. ajto magătol.
bezărodik. IKifejlodnek a gyermek tehetsegei, ha jol ăpoltatuak
195 folytăban kepzâdtek a foldretegek. Megoldik a kotel, ha
jOL meg nem szoritod. Amerika feltalăltatott. Az €gi testek
mozgăsânak târvenyei megăllapittattak. A kouyv nemetbol fordittatott, sokszor kiadatott, A mozsărban a-so megtoretik. Az
titon a test megtorădik. Vigyăzatlan volt; kimenteben az ajto-

felbe îitădătt.

A gyaszolo megvigasztalodik, ha szeretet mutat-

mak hozză. Gyotrodik a multakra emlekezve. A mult emlekeitol
'Teljes
terheltetik. A test a toldben fergektâl emesztetik meg

biztokaban

lenni a

elengedhetetlen

viiukkel

az" clet

nyelvnek, melyet a nâp beszcl, ez az el,

feltetel; de azt hinni, hogy

€s' tudomâny

gyermekkori nyel-

legmagasabb. es. legtitkosabhb

ICorinth văros
târgyait îs eloadhatjul, nevetseges elbizottsig.
Mummnius ăltal pusztitottatott el. A vilăgnalk legnagyobb resze
a Romaiaktol meghodittatott. A văr elfoglaltatott volna az
. nem gyozetett
meg
ellensegtăl, ha az a mi szâvetsegeseinktol
volna. A ki szeret, az măsoktol îs szerettetil, A făsvenyek es
ivieyek senkitol sem szeretteteă, Ne iteljetek, hogy ti se iteltessetel, Ezen iitkăzetben sokan mepsebesittettek. Vespasianus
Domosthenes nagy
fia Titusnalk neveztetett.
esăszăr idosebbik
b
szonoknak tartatils: Aristides a legigazsâgosab Athenebeli polgămak tartatott. Honnct Jisz? A: templombol, a kertbol jovăk.
Mi Kărolytol joviink, &s Pălhoz megyiimk. Hozzăd jovok es nem
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hozză, IKenyes neveles ital
nemcesak a test, hanem a I6lek
is.
meggyongittetik. — Miltiades
hazaărulăssal vădoltatott,

II.
“Mai.
Destul ne au şi necăjit 11)
Aprilie —- hai dar (2) să me
veselim; (3) aici e Mai cel foru
mos! Oaspele plăcut (20) îmb
u„cură 5) toate; livezile le îmbr
acă 6) în vesment verde frum
os,
grădinele le ornează 7) cu floră
. Pre copaci dau S) mugurii,
și
“pre crengi se deșchid 9) floră
frumoase. Florile unui arbore
sânt
pistrițe, 10) ale altuia de coloarea
rozei; 11) dintie flori se ivesc
12) frunze verză 13).
|
a
Nu o floare frumoază înfloreșce
și între iarba verde,
Pre câmp încep a creșce plante
de tot felul 14); economul
15) cu desfătare 16) umblă 17)
printre sămănăturile mărioase
18).
Grădinariul încă se trage 19)
acolo pre lângă florile sale;
le
"grijeşce 20), udă 21), căcă num
ai acum le-ati pus 22) în păm
ânt moale 23). Vinţeleriul 24) sai
dus la vine 25), dar abea cuno
așce 26) strugurii; frunzele cele
imici (deja) atâta au crescut,
că:
cu totul. acopăr 27) parii 98),
|

„Nici peșeii nu remân

în sus 29) pre fața apei,
Paserile : din toată 31)
plăcută; până ce cântă
“pre crengile arborilor,
Dar. poate nimic nu

mai mult pre fundul apei, ci tot
ies

și se încălzese la lumina soar
elui 30).
puterea (lor) ciripes 32) cânt
area (lor)
fe 35) cuibul (lor) pre” tatele
dese și
|
se bucură așa, ca NOI, Că ne-a
m scă-

pat 34) din sobă, si după placul
nostru ne putem Juca ; nu trenici

buc să ne temem

de căldură, nică de frig,

- 1) boszant; 2) rajta, ; 3)
vigad; 1) kedves; 3) megârven
deztet ; 6) ăl„tâztet ; 7) felokesit ; 8) fakadozi
k 9) nyilik ; 10) tara ; 11)
rozsaszină ; 12) lkandikâl ki; 13) nyilik ș 14) mind
enfele ; 15) gazila ; 16) syonyărk
edve ; 17) jărkâl
15) dis; 19) ballag; 20) âpol
21) îmtâzeet ; 22) iltet ki; 25)
szelid ; 24) vine
ezeller ș 25) szOlShegy ş 25)
ismer cu ra, re; 21) eltakar;
25) karo ; 29) feljădăsel 31) teljes ; 52) fi; 53)
rakș 34) kiszubadul,

Deprinderi.

Asupra adverbului, conjuncțiunei. și interjecţiunei; traducere;
preste tot.

($. 103—$.

106.)

Az 6g.

Az eget mindenhol lâtjuk felettiink. Mint merhetlen boltozat. Dorul reânk, €s ugy tetszik, mintha a meszaze tăvolban
“a foldet erintene, egyszersmind litâsunknak is hatârt vetve
(lăthatâr, latkor). De ha oda „mennenk, hol az egbolt a tăvol
hegyeken nyugodni lâtszik, ott -is oly magasnak ttalălnol, mint
a volgyben, ott. is oly kek volna, mint mikor innen alulrol
nezziik. Az eget gyakran fellegek “fodilk el 'szemiink el6l, neha
egeszen, neha csak reszben. Ritlin van, hogy. semmi felhă se
-takarja az eget, hogy egeszen deriilt leg en. Nappal:a fellegeken kiviil “sah a tiindâkl& napot, nsha a szelid holdat; lâthatjuk, ejjel a holdat &s csillagokat. A napra nem nezhetiink,
„ huzamosan eppen nem, mert vakito fenye kăprăztatja szemtinket. A holdat €s csillagokat addig nezheti az ember. mieddig
tetszik ; mert;. -gyenge sărgăs fenyâk nem oly vakito, mint a
nape. Sate, fellegtelen cjszalăkon a csillagok, mint meganynyi
“ aranypontocshile, ragyognak €s csillămlanal. az €g boltjin.
Nappal îs az egen fenylenek, csak
a nap vakite vilăga miatt
halavânyodnak el, s ezert nem lithatjuk.
"A nap olyannak lâtszik, mintha. lkerek arany tânyer volna,
„es szinte alkorânak, mint a hold; pedig a csillagvizegăloktol
biztosan tudjuk, hogy az gimbalaku, &s soklal, sokkal nagyobb

a holdnal. Alkorânak csak azert lâtszik, mert negy szăzszor îs :
tâvolabb van toliink, mint a hold. Măr -pedig tapasztalisbol
tudjuk, hogy minel tâvolabb van toliink valumely târgy, annil
kisebbnel lătszik.. A naprâl vilâgossig €s melegsugarak jânek
a foldre, âldâst es €letet ârasztva a fond minden termenyeire..
Hova ezel: a sugarak esnek, ott napfeny vagy verâfeny van;

hovă

a nap sugarak

nem juthatna) el, ott rnyek

van.

Az

SSXAVIIL

âmnyel hasonld ahhoz a testhez, mely a napsugarakat feltartoztatja; azonban az dryek. nem mindig akkorra, mint a test,
melynek immyeka. gaz ugyan, hogy egy tekenek (pombnek) az
ărnyeka mindig kerek; de egy karonak vagy toronynak az
arnyeka most hoszszabl, majd râvidebh magănăl a karouil vagy
toronynal. Minel viligosab) a napfeny, annăl sătetebl az
arnyek,
A nap nem All egesz nap ngyanazon helyit. Tâtjul:, hogy
veggel az eg egyik szelen fălkel, azi magasabbrol magasabbra.
emelkedik, s mikor esaknem. tejiink făle jutott, szăllui kezd
letele. De nem arra, honnan emelkedeii, hanem ellenkezăiirânyban; vegre esztenilăve „egeszen eltiinik. Azt a tâjat, hol a nap
ragucl tălkel, keleinek hijak; azt, hol lmegyen, nyugatnal;
„hol legmagasabban all, delnek, Kelet es nyugat eppen szemben :
rannak egymăssal, s ha az ember Jobb hkezet nyugat, a bal
kezet lkelet fele nyujtja, âbrăzatja eppen delre esik. Azon tăjat.
pedig, mely ilyenkor hiita măâgătt van, cjszalnak nevezik. Reggel keleten kel făl a nap, este nyugaton ildozil le, delben delen al; |
de ejszakra sohasem litszik az egen. Ha azonban meg figy elmesebben vizsgăljuk a nap jărăsăt, uey talăljulk, hogy br keleten
kel fo s nyugaton megy le, de nem mindig ugyanazon pontjân a keleti es nyugati tăjnak. AZ igazi keleti es nyugati ponton egy evben csak letszer kel €s nyugszik a nap, î. i. tavasz
es 6sz :kezdeten (marezius 21. €s september 93-kân), mikora
nappal €s &jjel egyenlă, Tehit e ket napon lehet legbiztosabban
meghatărozni valamely videk igazi -keleti €s nyugoti pontjăt. |
Nyârban korâbban es &szalabbra, (6jszakkeleten) lkel a: 'nap, €s
lkes6bben s €jszakabbra (ejszaknyugaton) ) megy le; telben kes6bben
'6s delebbre (delkeleten) kel, & korâban s delebre is (delnyugaton) megy le az igazi keleti es nyugati ponttol.
Milor a nap feljă, ârnyekunk nyuggatra, esik, mikor lemegyen, az arnyek keleten van; delben ppen cjszakon. De mi
| sohasenm lâtjuk, hogy ărnyekunk tăliink delre lenne. Mentăl
alantaLb âll a nap, az arnyek annil hosszabb, s mentăl magasabban van a nap, az ârnyek annăl rovidebb. Meg tudnăd-e
mondani, mikor legrâvidebb ârnyekod? Estefele egy syermeknek az ărmyela hoszszabb a toronynâl.
Mikor a eget follegek boritjăl, homâlyossăg van; mikor
a nap €ppen nem siit, akkor sătetseg. Mikor a nap lemen6ben.
van, nyugaton az eg vărăs szint văl, neha zoldellă săr past, Bz
a szin az estpir vaay estpirulat, Regel is eppen ilyen az eg,

Ă

ilor a nap fel akar
nappul 65 cjszak kozt

a

AÂANSIN.

jâni;cz a hajnal vagy hajnal pir.
van a sziirkilet, meg pedig regeli

A
cs

estoli. Ez ntobbit alkonynak îs nevezik. Sziivkiăletben
nem lehet,
jol litni, azert nam szabad ilvenlor szemeinlet ersltetni.
O
ă
Ri
.
sziirkăletben olvas, în, Tajzol, vagy var, sxzomei eleyengiilnek,

sokszor ogesz dletâre. A nyări estsziirliilet nagyon kelleme
s,
idită resze a napuak. Nemely illat exak sziirkiiletben (alkony
atkor) indul titra, legalibb akhkor legfiivgebb. A Dagoly ilyenko
r
repiil ki rejtekebăl; a denever elkkor repiles făvadhatlan
a hăz
Făriil, s a ceserebogaral most uyiiszăgnek a levegâben:
Meleg
nyări esteken lătjuk a vilăgito Szenijinox Dogarat. în (fenyog
ir),
A is gyermekek mir sziirkiiletben le szoktak fekiinni, mint a
iyukok.
|

Ha a nap lement s uz cj beăllt, lassaukent az egen teltimnek a esillagok, elâszăr a Legfimyesebben esillâmlol, czutăn
a gyângebl fenyiiek szâmlălhatlan sokasăgban. Sokszor
ott vilagol szelid fenyevel a barătsâgos hold is. Ilyenkor azi szoktuk
mondani: holdvilig van. . A holdviligban lehet ugyan nemileg
litni, de nem a tivolba, 6s olvasni- nem; fenye sokkal gyăngebb, mint a nape; lătszik, hogy cttăl kălesânzi -vilăgăt, Tzeat
kânynyebbeis:
n vizsgălhatui, mint a 'napot. Ri csak nehâny
napig kiseri figyelemmel a holdat, lătni togja, hogy az. helyct,
az egen s egyszermint alakjăt. is egyre văltoztatja.
Lâm, egyszer ugy tiinik fel lkeleten, mint kerek eziist tânyer, măskor
.
mint a tânyer fele, majd nyugaton, mint vekony eziist sarlo,
măskor meg €ppen nem îs litjuk, Nezziink a holdnalk ezen
cI-.,
„ekes fenyviltozatait kissc kozelebbrgl! Rezdjiik ott, mikor
nem
lăthat6, mikor felevonult szemiink eldl! Ezt a văltozăst ujholdnak nevezik. Nemsokăra ezutiăn, mindjărt nap lementevel, nyu„gaton tiinik fel a hold mint eziist sarlo forditott szarvakh
kal.
Ilyenkor azt mondjăk: teltotszett az Mjsăg. . Ezutăn a sarloalak
naponkint năvekedve mind magasabhan litszik az egen, mignem het nap mulva az ujholdtel szimitva, este delen lătjuk;
„jobb fele egeszen meg van viligitva. Ez az elsă negyed. Ettălmulva keletre erkezik a hold. Mikor a nap nyugszik, 6 -eppen
„kelotelben van, teljesen megviligitva; egesz cjzakân sit,
s
reggel, midân a nap keleten feltiinik, 5 nyugaton lenyugszik.
:
Ez a hold tâlte. Ezutân minden nap k&s5bhre — kesobbre hell
ful, s a kerekseg epyre apad, mig egy het mulva- esak fele van
megvilăgitva. -. De mâr nem, mint az elsă negyednel a jobb,
hanem a bal fele; az az jobbra forditott.. szarvakkal.
Ilyenkor

L.
ejfel tajt tiinik fel; s a reggeli drâkban siit, mie mapkoltevel
elhalvânyul.
Ezt nevezik ntols6 negyednek. Az ntols negyed
îs folyton fogy, mig het nap mulva, kevessel napkălte elătt,
vekony sarloalakban tetszik fel, s a nap fenysugaraiban egeszen
elenyeszik, &s megint ujholdunk van. A hold ugyan az egen
van ekkor is, esaknem egyszerre kell s nyukszig a nappal; hanem sătet oldalăval van felenk fordul-va, s azert nem lăthatjuk.
A hold ezen negy fenyvăltozăsât, mintegy 29%, nap alatt vegzi
el, a mi majlnem megfelel a mi honapunknak.
Ilold tâltekor
nemni homălyosabb es vilăgosabb.. foltok, litszanak a holdban.
Ezekbăl a kepzelgăk most emberi ibrăzatot, maj ismet, egy
szep tono leinyt kepzeltel ki magolknak. De ezen foltok j6
tâvesovel (meszszelătă cs6k) elâtt oriăsi hegyekke, văloyekke
es melysegekke vâlnak, melyekkel a hold felszine Doritva van.

A megszâmlălhatlan csillagok kisebb — nagyobb szilrălnak lătszanak, itt-ott kiilânbăză alaku esoportokat, esillagzato- lat (constelaţiune) kepezve. Nehol oly stiriin allanak, hogy
fenyok _esillâmfoltokkă (asteroide) egyesiil, săt egy egesz leu
feher, esillâmezalagot .(faşie de stele) is lătunk az cgen vegie
huzodni, az Gsmeretes tejut (calea laptelui). Mindezel ezer meg
ezer egyes csillagokbol ăllnak. Nemely. csillagzatot meg a gyermek îs Gsmer, A ki tudja, merre van ejszak, tudom, lâtta măr
azt a het cxillagot, melyet cgyiitt nagy gânezăl szolkertnel;
(eavul mare, nrsa, mare) hinak. Ennek hătuls6 kerekeivel egy
irânyban lâtni a kis gânczăl szeker (earul mic) ridlja vegin a
szep sarkesillagot (steana polară). A- mezei gazdăk jol ismeril
a fiastyukot (găinușa, cloța cn puii) €s a gy dnyăr i kaszăsesillagot (orion).
A cesillagzatok, loves kivetellel, viegtartjăk egymăshozi
ăllisakat, pl. a gânczăl exillagai mindig osmert alakjokban
tiinnek tel. Azert az ily. ăllăâsnkat nem văltoztato csillagokat
alld esillagoknak (stele fipte, stătătoare) nevezik. De ixmeriink
nehâny, kevesbeeesilliumlo szep esillagot, mely el-elhagyja szom=
szedjăt, s mâsokhoz bujdosik. Ilyen peldâul az a fenyes esillag,
mely egyszer mint vacsora 'csillag (luceaferul de sara) naplemente utân szokott feltiinni, măskor meg mint hajnalesillag
(luceaferul de dimineata) a. hajnali drăkban' ragyog.
Az ilyen
esillagokat bujdosâknak vagy bolygoknak hijak (planete). Neha
egy — egy csodilatos alaku csillag is tiinik fel az egen, most"
korok majd hosszuko” esillianlo ruhăban, s megint csal: clttimh,

LI.
Az ilyen csillagot iistokhez hasonld s maga
utân vont burkârol
(coadă) tistkosnek (cometa) nevezil,
,
A Riilânbâză nagysigi s tâvolsăgu csillagok
szânlălhatlan

sokasăgăt csak a tudos csillagiszol ismeril.

Gl pontosan tud-

ji, hogy mikor, s az comel melyik videken
szokott mindenil
„teltiinni. Mily kedves dolog, hogy a jo
Isten a sotet ejszakăt.
„most -a barâtsâgos hold, majd a tâbli csilla
gol ezrei âltal eg
vilăgitja !

-
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”
utân elsă folyam

E
II. kâtet,

Az idâjârăs.
Nem mindig sit a nap; ncha borus, n€ha exsăs
id jăr;
neha havaz, vagy a stirii kOd miatt alig lătunk
. A levegă sem
mindig csendes, hanem tâbbelevesbbe mozog,
az az szel tâmad.
A szel iidlvos vâltozăsokat idez el6 a levegâben,
s az egyes videlkek hideg vagy meleg, szăraz vagy nedves levegă
âjet kiesereli
egymăssal.
A dâli szelek rendesen melegebb €s nedvesebb,
—az jszakiak hidegebb &s szărazabb levegovel erkez
nel hozzânk.
|
Ha rekkenă meleg nyări napon gyânge szel (szellă
, fuva„lom) fiidogil, nagyon kellemes; egeszen felidi
ti az embert. De
ha erâsen kezd fini, €s szelvâszeze, viharră novel
edik, ember,
“allat siet eldle biztos helyre menekilni.
Neha oly hatalmas
„vihar tâmad, hogy a făkat gyăkerestăl kitepi,
sa hăzak fedelct

' leszalgatja:

i

_

Nagy kăloubseg van egy meleg uyări nap s
egy hideg
teli este kozti A nagy teleg eppen oly'hiăllhat
lan, mint a
„nagy hideg. Ilyen nagy melegben folmelegsziink,
megizzadunk,

„Abrăzatunl

verpiros

szint Olt,

Nagy

hidegben

is kivărosodil

âbrăzatunk, bâriiuk is: pirossă, de egyszersmind
szârazză &s
inerevve lesz. Ugy tetszik nekiink, mintha a levegă
ug&y szurna,
mint valamni hegyes tii. Ezt a szirâst Gs viszketegs
eget (mâncărime) kilonosen akkor crezziik, ba nagy hidegbăl hirtel
en ineleg
szobăba megyiink. Nem tanâcsos hăt nagy hidegbăl răgtăn
nagy
melegbe, văgy megtorditva, nagy meleglăl nagy hideg
be menni;
mert az szertolott egeszsegtelen. Leglellemesebb az idă nyărb
au a

hives. esteben €s reggelelkeu, telben deltâjt a verâteuyeu. Oszsze
l

&s tavaszszal ninesen semn nagy hideg sem nagy meleg.
A levegăben sok millid găz- 6 vizpăra (abori de apă)
-lebeg mint kOd (ceaţă) vagy felleg (noor). Iu a telleg
el para
Imborekai
Oszszesiiriiduek, eseppekke “văâlnak es
sulyokuăl
| iogva (după greutatea lor), minț es6
lehullauak.
Az es

TI.
nagyon sziikstges az allatoknak es novenyeknek; de ha igen
sokâig tart, a novenyek megsinylik: clsărgulnak vagy megrothaduak. Kivălt virăgzăs idejen a sok es nagy esd ârt a gyiimoles-termesnek. (Miert ?) Hoszszas esâzeskor a vize is kiăradnak.
Nyărban sokszor: huzamos ideig nem esik az as. Ilyenkor.
a nOvenyel elszăraduânak, ha helyet nemileg nem potolnă a
harmnat (roaa). Ii uyări regeclen korân mezăre megy, minden fiiszalon (firde iarbă), virăglevelen eziistszintă vizeseppeket lit. Mikor a
uap felstit, e harmateseppel ugy ragyoknal, mintha maganynyi
gyemântszemek (ochi de diamant) volnanak. A harmat a levegâben
levă vizgăzbăl kepzădik mindig naplemente utân. Elkkor tuduiillik hivesebb leven, mint nappal,a vizpărăk nagy resze a hi„deg, fiiszălra ii, ujbol cseppe vălik, s mi ezt harmatuak nevezzik. A bogărka, virăg es bokor meg azt goudolja:ez az 5k
iidită (recreatoriu, e) itala. Ha az cj auynyira hideg, hogy |
" harmat megfagy, hoharmatnak vagy 'dernek (brumă) hijik. A
hoharinat, mint valosigos jeg, egeszen fehtr, s a noveyeket
mind leforăzza (opăreşce). A harmat €s der tiszta, deriilt cjeken
a legerâsehb; a borult felleges ce, tgy a szel în, gătolja kep“zodestiket,
e
A kodot (ceaţă) rendszerint a mocsaros retelk cs vizel
tolott latjuk, mint teher szalagot, kiilânâsen-estenkent. Neha a
hegyek ormăra telepszik a kăd; ekkor ugy tetszik uckiin,
mintha a hegy fiistălâgue, vagy mint mondani szokăs, mintha
„a hegy pipăzuekE, Legtobb kădăs îl kesG Oszszel jăr; neha
delig sein tul a nap melegere szetoszlani (desface, trece), vaay
gomolyakban (ghen) a magasba tolszăllani. Ri a siră kodreteg
kâzt jar, areza, ruhăja hideg es nedves, lelekzese nehezebh lesz,
Az
esă fellegek szârkek, a zâpor &s viharfellegek (noorii
„de vijelie şi uzon) feketek, esak szeleiken feherlâk, mint valamni
oriăsi hegyseg, melynek 'ormit ho koszoruzza. A sătet, vesze
fellegektol (roorii de furtună). ember €s âllat egyarânt fl; nem is ok nelkăl, mert gyakran jegesât (grândină, ghiaţă) hoznak,
mely solkszor az egesz hutăr termeset tonkre teszi.
Neha oly
nagy darabokbhan hull a jeg, hogy ablakokat, hazfedeleket
belor, a madarakat s măs lisebb allatokat-agyon veri. A veezfelleg ugynevezelt felhâszakadăst (spargere de nvor) is hozhat
magăval.
Ilyenkoruz exbeseppek roppant sebessegrel, titjokban
folyvăst noveledve, szakaduak le, mintha „eseberrel dutenthke
(toarnă, ca cu găleata). A telleoszabadăs nagy pusztităst szokoLi
tenui;
folyok; patakok kiaradual, magukkal sodorva, a mi uti

III],

jokban -al, es elântik az egcsz videket. Szerenesenlkre az -es0eseppek esak rithăn jelentleznek ily rombolo (nimicitoare) erăvel.
hendszerint” esendesen hullnak ali, mint făldiink valddi joltevâi.
A vihartellegel sokszor hatalmas egihiboru (furtună, tempextate) kisăretăbin, villimlăs (fulger) es dorges (tunet) kozt,
vonulual feleni:. Ilyeukor a -foldmives hazatereli mărhăit,.a
madarak nyugtalanul keresnelk biztos rejteket, a feeskek serpegve ropdânek a sătât vesztelhk alatt. Most 'egy villâm
czikăzik Ri (selipeșce) a
felhogomolyabol,
nagyon
csattan..
(pocneşce),
es mindent megrăzd (cutremurătoriu) mennydărges (tunet, urlet) robog cl (scutură, face sgomot)a videk
„FOlott.
Remiilve
neznek
ki az emberek ablakaikbol:
vajjon nem eynjtott-e meg vagy egy hiăzat, avvagy nem. zizott-e
(derimmat) dssze vagy egy €lofăt (arbore) a villăm? A villăm
(inennyk == trăsnetul) ereje szerfălătt nagy; embert, allatott
halălosan sujt le (loveşce de moarte); Orjăsi fâkat, fodeleket
szetroinbol.
Legtâbbszor azonban a magas kăczileli lea, &piiletelkre cs fâlira” szokott hullani. Ezârt uehez idă alcan] nem
tanâesosa magas făk ali vonului. a nagy legrăzkodăs pl. haran-:
“gozăs, valamint a tiiz koriil dllăs is veszelyes egihaborulor.
|
Az egihăboru nyărban szokott jărni. A ho rendszerint cesak
telben esik. A ho isa fellegben kepzădik, e salhogy a păral
nem eseppekke, hanem kiunyii pelyhekke siivădnelk âssze (se
inchiagă), s ugy hullaual ală a Leve 'goben himbălodzva (legănându-se).
Nines sennni feherebb az ujon esett honil; azeri
mondjik a szep feher târgyrol, “hogy hofeher, A gyermeliel
“nagyon szeretik, unikor havaz; hogomolyăklal (buş de nea)
lapdăzhatnak, vagy szânkăzhatuak.
De erâs hidegben a havat
nem
lehet gomolyăba eyurni (frementa). A szăukăzăsnăl i
lkedvescbb
€s. egeszs6gesebb mulatsig a csicsonkăzăs vazy
csăklyăzăs (ași da de ar&pagușul) a sima jeg hâtân. Csakhogy
„meg hell im vârni, mig a jeg annjira vastagezii, hogy az
"embert megbirja, kiilnben beszakadhat.
Sokan măr cletokkel
is lakoltal, hogy gondolatlanul vekony jegre meutek.
„. Mikor. tavaszszal az id melegedni kezd, a h6 cs a jeg
lassankent elolvad, azaz vizze vălil. Tlyeuhkor a folyok jeglerge (scoarţa de rea) nagyrecsegessel (scârţiitură) darabokra tări;
a jegdarabol, mint valuni tutajok (plută), usznek a viz hătân; ncha
ineg a parti videket is elărasztjik. Az utakou nagy lesza sir, s hol
"miuesenek kâvezett utal, alig lehet miatta jirni. Az €jjelek azonban
meg auuyira hidegek, hogy a sâr reggelre meg-megfagy. Hu az cjjeli

LIV.

”

fagyok
lâs6bb is eltjănek, , a fâk ayănge haităsait s virăgbim-&
Sy0ng
boit elforăzzăl, kiilânosen a korâneră gyimolesfăk, > VHaAŞ
a szăl6 es:
erzekenyebb
vetemenyek (ugorka, dinnye, paszuj stb.) sinlik
„meg a kesăi fagyolkat (le strică, adecă degeră de frig).
N
- Minden ember olyan idăjărast obajt, inilyen reâ
nezve
leghasznosubb €s czelszeriiebb ebb volna. - Az ttas
deriilt idot
kivăn ;2 a szânto
vetă . (ariitoriulși, smnăâuătoriul)
.
esât ker elvetett, .
magvăra; i szenăjival vagy aratâsăval foglalkozik,
uzt akarnă, hogy
j6 meleg> legyeu.
De Isteu az idăjărăst ov
Bu
lkorin
âuyozza ?
>

mikent legjobbnak lătja;

|

Az idâjărist nemelyek elăre . megjosoljăl (spun înnain
te,
profetează); egy — egy naptăr îr6 meg az cgyes
napokra îsi
megmondja elâre, hogy milyen lesz akkor az idâ. De
az ilyen
'joslatokra legkevesbbă sem lehet Gpitni. Az igaz, hogy
bizonyos
Jelekbâl kovetkeztethetni az idâjărâsra ; de nem esalha
tatlanul.
A josjelel neha dertlt idăre mutatnuk, s megis
es6 lesz: mert
a termâszet (natura) torvâuyeit az 'ember nem miudig
tudja
kifiirkeszui” (erua).
”
Găâspâr 6s hovăcsi

olvas6konyv

ulân es

folyam

11. kâtet,

Honfidal.

Tied vagyok, tied, hazăm!.
E sziv, e Iele;
Kit szeretnek, ha tegedel
Nem szeretnclek?
Szentegyhâz. keblem
" Oltara

leped :

-

belseje,
|

Te âllj, s ha kell, a templomot
Eldântom

erted;

:

S az ăszszeroslade
Vegso imăja:
Aldăs

a houra!

Aldăs 'răja!

lebel

istenern
+

„De en nem monom senkinek,
Ki nem kiâltorm:
e
Legkedvesebbem hogy te vagy
A nagy vilăgon, -

.

LV.

'Titkon liserem l&pteid,
S mindegyre hiven
Nem, mint az ârny az ttazât,
Csak jo idăben.

De mint az irnyek n6, midân
Azt, est kâzelget:
„NS bim, ha sătetedni. kezd,
Hazăm,

fălâttted,
Petăâti,

Legszebb 6nek..
Diesă Hunyad kirâlyfia.
Fenyes teremben il,

Vitez orszâgnagyok lepik
Dus asztalăt koriil,
Es a kirâlyi lak tere
. Orâmzajos neppel tele.
„Ri fogja felviditui e
Gyăzelmi iimnepet?
Vagy nines-e lantos itt kozel,

Ki zengjen eneket?%
Alig hogy. igy szdl a kirăly,
“Elotte im het daluok âll

aGyângygyel rakott aranyszala g
Lesz a lant diszjegye,
Melynek szebben s szivem szerint,
Fog zengni eneke.*
S lantjara hajtva Osz fejet,
Az elsă kezdi eneket:
„Legy idvăz, oh dies kirăly,
Kirâlyok tiikăre ;
Hatârtalan legyen neved
S hegyelmeid kre;
Ejszak. kelet, del &s nyugot
Imâdjon mint vilâgnagyot.*

Tovâbhb. is zengne

meg

az ag
2

De kiinn a nep kiălt,
$ beliil eljenzaj kornyezi
- Hunyad dies fiăt,

Am a kirâly kăriiltekint
Ș a serdiil dalnolnak int:

„Udvozlek aldva titeket,
Derek orszâgnagyok!
Riknek magas nagy erdemok
Honn €s esatin 'ragyog,
Honn, es midân csatâra” szăll,

Ti veletel nagy a kirâly.“
„Derek fiu, tied a dij,

Ragyogjon lantodon,
Mert

reszre

nem

Oszinte ajkidon.€

hajlott a dal

Îgy a kirâly, s fog serleget
Iăszântni a gyiilt nepeket,
»Udvăzlăm en a nemzetet
S szivembe foglalom,
Javăra lenni nem sziinend
"Tanăcsom 6s karom,
Szegeny s nyomott îigy rfala

Lesz a kirâlynak udvara.&

|

LVL.
“Hat melyen a nagy aldomăs,
Elfogva sziveket,

“Orâmkânyilk melengetil
A. serlegiblălet,
S habar nem îit zajt a terem,
De

forr beliil szent, erzelem.

S agg Szeesi szol, a bihoraz:
„Ăldăs, nvaan, reăd;
A nemzet ime neked îs
E nap jutalmat âd,
De

5

mondăl

dijal

legszehb

nyerel

ii

enehket,

szivelket.“

Criveţul.
Ventul de meazănoapte ait mers odată 1) la preumblare 2);
dar ca un 3) desmăţat 4) copil siret, 5), ati făcnt totfelnl de reutate. Când

ati ajuns

în gradină,

ati rupt încoaci

şi încolo G) tu-

fele de trandafir; cu tot 7) cu trandafirii mândrii au frânt,
crinii 8) frumosi depre cotor 9) j6s 10); perseeile abia făcute 12)
și alte poame le-ai scuturat; 13) jos depre arbori, şi le-au împrăşchiat

14) pre

pământ.

Afară

pre câmp

sati purtat

şi

mai

re, 15): paile de grai 16) parte le-ai cenlcat 17), parte le-ati
frânt 18); crengile arborilor le-a rupt 19), ba încă de cei mai
bătrâni ati scos 20) cu rădăcină cu tot 21). Oamenii nai șciut
a-i se opune 22). Sai dus dar la regele vânturilor, care după
bună voea sa 93) direge venturile, așa, că numai acel vânt poate
eși afară, căruia-i concede 24) regele, și numai pănă acolo poate
merge fecarele, pănă. unde iarta 25) regele. Oamenii spuseră 26)
regelui, că ce au tăcut 27) sburdatul 28) vânt de meazănoapte,
spuseră 29), cât de mult 80) se supără 31) grădina și câmpul
pentru vătemarea 32) și dauna, ce au cauzat 33). Atunci regele
lăsă să cheme înnainte 34) pre vâutul cel acuzat 35) de meazănoapte, și-l întrebă 36): o e adeverat; ce vorbesc oamenii? Nimie n'aii putut. rega, căcă fiecine putea să vadă grădinele sparte
37) şi câmpul trântit 38). „Pentru ce ai facut aceea?* întrebă
regele. Vântul de meazănoapte respunsă astfel: Nu înadins 39)
şi nică din îndemn 40). ret am făcut; eri numai a me juca 'am
voit un pie cu trandafiri, cu crinii și (meg) cu celelalte, și nici
nam crezut, că le doare.“ La aceasta regele astfel de respuus
„ati dat: „Dacă tu așa de fără cruţare“ 41) și de dur 49) te joci
atunci nu te pot lăsa -afară mai mult, mai virtos vara; deaceea 43) preste toată vara 44) (aci) acasă trebue să șezi. Apoi
(majd) la iarnă poţi merge afară, când nu vor fi nici fiori, nică
„arbori eu frunză 45), nică- poame; atuncă te poți juca. după

a

|

placu-ţi 46) și voieţi. Așa văd, că
nimereșci 47), şi numai cu Eștea
poamele nn te Şnii juca.
Omul are minte, şi. totuși:
admonăca
m,cn frații:și soţii 49)
(pra când se joacă),
a
Uiăspăr cs Kovăcesi olvaskânyr

„IYIL

numai en nea și: cu Shiaţă ta
te poţi juca; cu florile și cn
IE
i
pre mulți copii trebuia să-i
lor să nu fie duri în joc 49)
i
i

utân. elsă tot. 1, kâtet;
1) csykor; 2) SEtâlni 3) valamely ș 1) văsott ș 3) ami;
6) îssze vissza
teps 7) exit; Ș) liliom; 9) szâr; 10) letârdel;
11) haraczkş 12) zsenaliilt
„.13) lerâz; 14) szetszar; 13 onoszabhul 16) gahona
szăr; 17) isszeluszăl ;
15) ledântiizet ; 19) lehas
3 20) kidânt; 21) gyăkerestăl ; 22) cllontăllani
;
25) tetszes; 24) megenged ; 25) bhocsât ; 26) elcad;
27) mivel ; 25) pajkos
elmond ; 50) menşnyire; 51) busul ş 82) bântalom;
35) okoz; 51). dehivș
35)
bevărdalt ; 36) mezkârd — 160, t6; 87) teldilt;
38) îsszekuszălt
30) szândekosan 10) indalat; 11) gorombân ;- 42) durvân ; 43)
azârt îs; 44) uyăr foly„tân ; 45) lommhos 46) kenys 47) talăl ; 48) pajtăs ș
49) jătek kâzbear;
Îi
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A

SO

000 aut

aaa

honfoglalăs.

Z.

Ărpâd. vezer.
|

„Bela, kirâly

nevtelen

jegyzâje

.

|
elkkeppen adja

ele

Arpăd |

vezer viselt dolgait:
-- |
e
„- Erisztus urunk sziiletesenek 903-dik esztendejeben Îrpăd

„. vezer: seregeit: kikiildven, az egesz fâldet, mely a Tisza
es
“Bodrog kozăâtt van,. Ugocsiig minden lakdival magănak
foglalu es Borsova vârăt megszăllă ; harmadnap megvivân,
beveve, falait lerontă, es Szalân vezăr vitezeit, kiket ott
taalt, lânezra verve Hung (a mai Ung) vârăba paranesolă
vi-

„tetni. S midân itt tâbb idei lakoznak vala, a vezer €s_dvei
lătvân a feld “termkenysegât €s mindenfelo vad feles voltăt,

" 6s a hal bosegât a Tisza es Bodrog vizeben, a fâldet Arpâd
„Vezâr €s 6v6i kimondhatlanul megszerettel. Vegre pedig,
midân
- „mindezt, a mi târtent, Szalân vezer megszokott embereităl
meghallotta - vala, kezât sem merâ emelni, hanem
kăveteket
„kiildven, bolgâr mâdra, mikent azok szokăsa, fenyegetăzni kezde,
s Arpădot “mintegy - nevets&gbăl, „hungvări vezeriil“ -iidvozle, s
„&veit ginybol, „hungvăriak“-nak neveze &s mindenkeppen eso-

DPI
dălkozni kezde: kiesodâk &s honnan jânek, hogy ilyeket tenni.
inerâszeltek, s meghagyă nekiek, hogy rosz tetteiket hozzilk
„helyre, 6s a Bodrog folyon semmikeppen ne inerjenek âtlepui;
nehogy 5 a gorbgăkes bolgărok segitsegovel megerliezven, rosz
tetteiliert a kălesânt viszszaadva, alig boesisson el valakit, ki
hazatervo menekiileserăl drămbirt vihescen,
zalăn -vezer,
kovetei pedig Zemlin vaârâhoz erlezven cs a o ndroz folyon
âtkelven, mâsnap Âr pâd vezârhez jutânak, harmadnap pedig
Arpâd vezârt urok neveben iidvoziek &s aunak izenetet, Arpăd
vezârmel eltadăl; Arpăd vezer pedig meghallgatvân a kevely
Szalân vezer kovetseget, nem kevelyen, hanem alizattal felele
neki, mondvân: „Jollehet az &n Gsapăm, a nagyhatalmas Attila kirăly, birta vala a făldet, mely a Duna s Tisza kozott a
bolgâr hatârszelig terjed, imely foldet. most 5 Dir, mindazăltal
en, nem a gărăgoktăl vagy bolgăroktâl. vald feltemben, hog,
“ellengk nem birnel ăllani, hanem vezertăk Szalân barătsăgăcrt,
“a magam igazibâl csak. egy kis reszt kevek barmaim miatt
tudniillil a Sajo vizeig vald foldet, s ezen foliil kerem vezertâktol, hogy kiildjsn nekem a maga embersegebăl ket kulacs
Duna-vizet es egy nyalăb (legatuă, braţssaroiuă) fivet Alpăr
homokjârel, hogy meghkiserthessem, ha &desebbel-6-e Alpâr homokJânak fiivei a Seythia es dentinagyeri fuvelnăl, s ha a Duna

„vize jobb-e a Tanais vizen6l 9%

Es: kiadvân nekik az iizenetet, kiilânfele ajândekokkal
gazdagită, Gket, es joindulatokat megnyerve, hazamenniăk -paranesolă. Akkor Ârpid vezer tanăesot tartva, azon imddon kiilde
kâveteket Szalăn
veztrhez, €s kiulde nek tizenket fehâr !
lovat, tizenhket tevet, tizenhket lun Syerneket, es a vezernenek
tizenktt igen okos ruthen leanyt, tizenket hâleymenyet €s tizenlet nyusztbârt (pele de samna) &s tizenket aranyos kântăst. Es
azon kăvetseghe a nemesebb szemelyekbăl Ondot, Ete atyjit,.
es măsiknak Netelt, Alap-Tolma atyjat, es ismet kildenek egy igen sereny vitezi, Tarezal nevezetiit, “lkemleles
vegett, ki a f5ld mindseget . nezze hăriil es mminncl hamarâbb
viszszatăr ve, hozzon hirt urânak, Ârpâd vezernek.

II.
Az erdăelvi fâlărăi (Transilvania = Ardealul.)
A mio a gyăzedelmes magyarok a Nyirsegen idoztel;, akkor * "ăhâtâm, Harka atyja, a minthogy fortelyos

|

LIX.
„ (vielean,) ember vala, midăn kezdetto hallan
i a lakosoktol az
erdâelvi f0ld josăgât, hol bizonyos Gyel6 olâh
uralkodek vala,
arra kezde âhitani, hogy ha lehetă volna, az
erdâelvi foldet
magănak €s maradekinak megszerezn, mi .igy
is tortent azatin. Ez a 'Tohotâm pedig, mint nagy okos
fârfiu kiilde egy.
ravasz ferfiut, Parkas apjăt ass Miudot, hogy
loppal jirva
kemlelje ki neki az erdoelvi f0ld mivoltât s
milyenek annak
lakoi, hogyha lehetă volna,. velăk megvivna;
mert 'Dohătăm
maga
erejevel hirt, nevet cs foldet akart magânal:
szerezni,
mint hegedoseink mondjâk:
„Mindnjâjan Gk foldeket szerzeuek,
Tis magoknak

hirt, nevet nyerânek,«

De hagyjân! Midon age Mând apa, Tâhâtâm.ke
me, roka
„modjăra korăljârva, a făld Josăgăt, termelenysepât
€s la kossăgit
megtelinte, 'menynyire emberi szem. belăthatja,
kimondhatlanul
megszerette, ds sebes văgtatva visszafutott urâhoz
. Ki is midân
megârtette, azon făld Josăgărol urânak sokat beszele
; - hogy
azon: foldlet igen j6. folyok Ontozik, melyek neveit
es hasznait
sorra elmondă, 65 hogy: azok tăvenyeben. aranya
t szednelk, s
„azon f0ld aranyaa legjobb, es hogy ott kâsot, soskut
akat âsnak,
es azon' t5ld lakoi az egesz viligon a leghitvâny
abb emberel,
„mivel ijon 65 uyilon kival amâs fegyverăk
nins, es hogy
vezerăk Gyelo is uem igen bător,:&s nincsenek
korălătio jo
vitezek, hogy ellene mernenek âllani a magyarok
MerCszsegg6nek, minthogy a kunoltol &s besenyOktol sok băntah
nat szeu-

vednek.

|

|

Akkor Tobotâm uzon. Fold .j0 voltăl hallvău,
kăveteket
lilde Arpăd vezârhez, hogy ueli adjon szabadsăgot
az erdon
tul. menetelre Gyeld vezer elleu harezolui. Arpad
vezer pedig.
dunăcsot tartvân, T'Ohătăm szândehkat dicseri, 65 ui szabad
săgot
“megadta neki. Midău ezt 'T'ohătăm a kovettăl
meghallotta
vezereivel felkesziile es olt hagyvân Lajtărsait (soţii,)
megindula
az erdon tul kelet fel Gyel, olăk vezer elen. Gyeld erdăelv
i

vezer perlig meghallvân jovetelet, sereget sszegyiijte, 6s sebes

uyargalvâst elebe lovagolni kezdett, hogy dt a meszesi
kapunăl
feltartsa. De 'TOhotom egy nap az erdân ătkelven, az Almâă
s

vizehez

erlezett.

Alkor

mindket sereg oszszetalălkozott,

folyo fekridven kozăttok. Ş Gyelo
itt tartoztassa „fel Set ijiszaival.

csak

vezer azt akarja ala, hogy

a

Gyel6 halâla.
Regeelre lelve 'Dohitim het reszre osztă sereget, s az
egyik reszt kisse feljebb liilde, hogy a folyon Gy elo vitezeinel
tudta nelkil âtlelve, kezdjek meg a cesatăt, mi rigy is târtent.
[is mivel kânynyen esett ătkelnik, mindket sereg egyirânt
viadalra leriile, es: erOsen vivânak egymissal, de meggyăzetenel Gyeld vezâr vitezei, 6s kozilolk sok megileiel, tobben

“pedig

foglokkă

lânek.

Midân

vezerik

Gyelo ezt lâtta, akkor .

€lte “vădelmo vegett futâsnak erede, kit is futtăban, a mint a
Szamos mellett, Epult vara fele siete, 'Tăhotom veztrei meresz
nyargalvăst iildăzven, a Kapos foly6 mellett megălenek. . Alkkor

a fold lakoi urok

halălăt lătvân,

tulajdon magol: joszântabol

lkezet adva, 'Vâhotomot, Harka atyjăt urokkă vălasztăk, s azon
helyen, “melyet Eskiillânek hivak, hitoket eskiivel erositel,
's az naptol fogva azon helyt
Eshkiillânek
neveztek,
minthogy ott eskiidtel meg. 'Tohătom pedig az naptâl fogva
azon toldet bekevel es boldogan birta, săt maradeka îs a szent
Rivăly Istvân idejeig. Dirta. “Iohătâm pedig nemzette Iarkăt,
Iara nemzette Gyulăt &s Zsombort; Gyula nemzeti ket leanyt,
-Riknek egyiket Karoldn uk, a măsikat Saâroltnak hijăk
vala, 6s Sarolt volt Istvân anyja; Zsombor pedig nemzette”
a lisebb Gyulăt, Buja es Bokna atyăt, kinek idejeben a
“szent kirăly Istvăn meghoditotta az erdoelvi foldet. S magăt
Giyulit kotâzve Magyarorszăgb a hozia, S egesz cletenek foly tan
Limldcsben tartotta, mivelhogy a hitben gyenge vala cs ke-.
resziyeuue leuni nem akara, 6s sokut. ellenere tett Istvău sent
Rirălynak, „jollehet auyjânalk versegebol volt. |
Găspâr €s kovâesi olvasokonyr

utân, mâsodik

folyan

II, kâtet,

Dicţionariu
la deprinderile
din gramatică.
A.
Ablak, fereastră. .
Aczel, pe

Adv.

t, dă,

Adakozik v. n. p-, se dă.
Ad6s, detoriu.
„Agg, betrân.
Aggâdik v. n. p.; se îngrijeşee.
Aggodalom, îngrijire temere.
Aa,

pat.

Agy, crel,
Ajândek, dar, don.
Akadâly, pedică,
Akar

+. t

vrea.

Akarat, voință.
Alaconş, jos.

Âld v. t., binecuscută
Akahnas, potrivit, favozabil.
Alkalom, ocaziune,
Allkouy, amurg.

AN x. n. a stă.

Almudik, visază.
Alom, vis.
- Alpok, Alpă |
Me
Augyal, înger,
Apr6, merunt, mic.
Aprâsâg,

puţiuetate,

merunţisuri.

Arad, Arad.

Arat, seceră, culege rodul.
Aratâs, racoltă, secerare.
Armâny, întrigă,
.
Arniyek, umbră,
Apa, 0rz.
Artalnias, stricăcios,
Artatlan, nevinovat.
Artatlansâg, nevinovăție.
“Arul v. t „„ vinde.

Arulăs, denunţiare,
Arulkodik v. n. p., denunție.
Arviz, înnundare, diluviu.
As v. t., sapă.

„Ăllapit v. t., stătoresee,

Asszony, mucrc, doamnă.

Allapot, stare.
Allâs, stare.

Asztal; masă.
Asztalos, măsariu,
Athenebeli, Atenian, *

Allhatatos, stătornic.
Ălit, afirmă, spune,
Ăllităs, afirmare.

Atlâtszo, strevezecios.

Bajusz, mustață.
Bal, stâug, nenorocos.
Balaton, Balaton, (luc).,
: Balgasâg>? nebunie.
Pâlvâny, idol.
Pâmul v. £., se miră, sc miuună.

Bânt v. t., vatemă, face reit,
Bărâny, miel,
Baraczk, parsecă,
Darât, amic,
-

- Dânat, durere, căinţă.

Lâtor, înimos, indrezurţ.

Barâtsâg, amiciţie,
Barna,

negricius, vacheș.

LAII,
Bâtorsăg, inimoşie, curaj.
Decs, Viena.
Bees stimă, preţ.
Becses, prețuit, stimat.
Beesiil v. t.,'preţuo.
Recsiiles, prețuire,
Beesiiletes,

de

Boltozat, hoaltă, cerine.

Bolya6,

rătiicitoriu, mișeatorin,. ceea

ce se mişci necontenit fără scop
Șciut,
Bor, vin.
Dorit +. t., astr ucă, acopere,
Borul v. n. a., se pleaca, se închide,

omenie.

Beto, prinde la-,
innvorează,
Betolyăs, înfluință.
Boszant v, î., necăjeşce,
Deke, pace.
i
Dot, bât.
Belesâg, pace, paciuire.
Botlik v. n. p. se împedică.
Berez, pise, munte.
BO, larg.
Berekeszt v. t., incheie, închide.
Dokeziisâe, muniticenție, darnicie.
Berlin, Berlin.
Băles înţelept.
Beszăl, vorbeşce,
Bălcsescg, înţelepciuue.
seteg, morbos, biteag.
Bolesesz, filozof,
Deteges, bitegos.
Bor, pele.
Betegsây, morb, biteșuu.
.
Povit, Lărgeşce.
Bezirodig, se închide, se încune,
Bi, tristeaţă.
|
Bir, poate, poşede.
Duda, oraşul Buda,
Divaly, bihol,
Budapest, Budapesta.
TAR
i
Bizik v. n. pe se încrede,
Buza, griii.
Dizouyos, cu bună samă, ceva. anumit, Biintet, crimă.
Boldos, fericiţ.
Biintet v. î., pedepsezee,
Boldogsâr, fericire,
Piintetes, pedeapsă,
Bolt, hoaltă, magazin, pretălie,

Cs.

Cesar, Cezar.
Csal v. 4, încelue, inșalii,
Usalârd,

Cz.

a

Useresznye,
Csillagr,

înşălatoriu,

cireașă,

stea,

Csatăz v. n. a. se luptă în Dătălie,
Usekely, puţin.
Csekclysez. puţinetate.
Uselekedet, faptă.
lin, încet,
, linișee,
Cserehogâr, scărăbuş, pimndăc,

Csillipodik v. n. pe se domoleşce,
v
Csinăl v. £., face,
Csinos, curat, elesant,
Csizma, cizmă,
Csoda, minune.
Csodălatos, de minune.
Usor, cic, cioc,
Csues, virt.
Csunya, hid, urit.
Usittortok, Joi.
Uzukor, zahar.

Dehreczen, Debrețin.
|
Delelâtt, nainte de ameaz.
Delutăn, după aueaz.
Derek, minunat, bun,

Deszka, scândură.
Dicser. v. ti, laudă.
Diescret, Lăudă.
Dicsi, glorios,

Csalozâny, privighitoare.
Csapăs, plagă, lovitură,

Csata, bătalie,

,

.

TXIII.
, glorie.
săstues, wlorios.
Di6, nucă.
Didfa, nuc,

Diszn6, pore.
Dolgozik v. n. p., Ineră,
Dolog, lucru.
!
Drăga, scump.

Lb, câne.
Hed, prânz, amcaz,
des, dulce,

Engedelmes, ascultătoriu.
Enyhiil v. n. a. se alină,

e,

pe, ere.

ceriu.

i

e v. n. a, arde,
Fges, ardere.
Lgeszsâues; sănetos,
Igyenesen, drept.
tgryenlă, egal.

t., ajunge,

Eeyszersmind, totodată.
Ehes, flămând.

I:j, noapte.
„Et,

meazănoapte.

7

Ejszak, noapte Nord.
Ejszak, noapte, (timp de. noapte).

Ekes, infrumseţat, ornat.

Ekesen, frumos, docuent,
Ekeseg, clocuenţie, înfrumseţare,
Tmber,

om.

_

Timberfaj, soiu de on.
Imahertârs, deaproapele, soţul,
Timelkedik v. n. p., se înnalţă.
Emesztădik v, n. pu se mistuie.
„Enek, cântec, cântare.
: Enokel v: tu cântă,
Enckles, cântare.

Enged v. t., concede.
Yngededeuy,

lăsătoriu, iertătoriu,

Fâj v. n. a. doare.
Fâjdalom, durere.
Fâjdahmas, dureros.
“alăuk, mâncătoriu.
Fâradozik v, n. p., se frâuge,
teneșce,

Tăradhatlan, neustenit,
Fâradt, ustenit.
Farkas, lup.
“Feeske, rindunea.
Fegyver, armă.

Epit Y. t, zideşee,
Ele daire.

.

se

preţnesee,.

Tirdemel v. £., merită.
krâny, virtute,
Erenytelen, fără virtute,
Eretlen, necopt.
rez, v. t., simte,
Erkoles, moral.
- Erkâlesteleu, nemoral.
Frkălesisâg, moralitate.
Erdlkodik, se opinteşce..
Lrds, tare
- pricepe,

lrtal, a
E rtelmes, înţelegătoriu.
Erzâkeny simțitorău,
Iirzes, simţire.
1565, ploios. .
Este, sară,
:sz, minte.
Jusztelen, făra minte.
" Eisztendă, an.
Titel, mâncare,

e, an.

Fojsze, secure.
el, jtuniătata.
FEL v. n. a. se teme,
Feledekeny, zeuitătoriu.
us- Felejt v. t., zeuită,
Felel v. t, respunde..
" Pâlelem, frică.
Felelet, nespus,
Felszâlit v, t., agrăieşce,
- Fentart, susţine, consar vă.
"Fony, lucire, lumină,

.

LXIV.
Fcuybogăr, licuricău,
* Fenyeget v. t., amenunță.
Ferencz, Pranţise.
Ferto, Fertă, (lac).
Fest, v. t, depinge,
Feostesz, pictor. ,
Peszek, cuib,
Feszkel v, n. p. se încuibă, face cuib,
Fiatal, tiner,
Fiver,

Fog, dinte.
Fogtâjăs, durure de dinţi.
Folyam, fluviu, curs.
Folyo, rii, fluviu,
. ontol v. t., eumpeneşee,
. Fordit. +, t., întoarce,
Forro, ferbinte,
Făld, păment, câmp.
Păldhirtok, posesiune de pământ.
Fâldlnivelo. agricultar..
,
Păldreteg, strat de păment, pătură de
păment.

frate.

Fizet-meg

v. t., plăteşee,

Fog

v. t., prinde.

Fo

v. aj, va începe.

Fâsveny,

zgârnăit,

avar.

G.
Gaza,

Gyalăz v. t., detaimă, hulegee. |

avut, sazdă, stăpân.

Uazdag, avut, bogat.

-

Giazdagsâg, aruţie.
Gerenda, grinda.
Goly6, glob, glonţ.
Gond, gând.
Gondolat, gând.-

Gondolatlau, fără, gandire.
Gondviseles, providenţie, purtare
grijă.”
Gâmb, glob.
,
Gâmbolydea, rotund, în forma

ului.

:

de

gl

/

Gândâr, creţ.
Gârâgorszâg, Grecia.
Gyakorlăs, deprindere.
Gyakorol v. t., se deprinde.

Gyăm, tutore.
Gyâr fabrică.
Gyarapodik %. n. a -, se vindlică,
Gyenge, slab.
Gyermnek, copil.
i
Gyogyul v. n. a. se înmulțeșce,
Uyom, burucană, buede.
Gyomlălis, plevire.
”
Gyoker, rădăcină.
Gyângy, margea, margăritariu.
Gyânyăr, desfetăre.
Gyâyorii, desfâtat.
Gyoz-v. t., învinge,
Gyiijt +. t. adană.

Gyăl6, v. t., urășee.
Gyiimoles,

rupt, poame.

H.
Iad, oaste.
Iadvezer, beliduce.
Hal, peşce.
Hâla, multămită.

Hasznăl v. n. a. foloseşee.
Ilasznos, folositoriu.

Hatâs, înfuință.
Hazudik v. n. p., minte.
Hazuasâg, minciună.

Hăladatlan, nemulțămitoriu.

Ilegy, deal, munte.

* Halâl, moarte, Haland6, muritoriu.
Hall v. t., aude..

Hallăs, auz. auzire.
Hallgat

v. t., ascultă,

tace.

.

Mallgatăs, ascultare.
Ilalvâny, galfed.
Hamarkodik, se grăbeşce preţipită.

Ilegyes, delos, muntos.
Hej, coaja.
Hennye, lenes, trândav.
Iennyel v. n. a.; trânddveşee.
. Ilennyeseg, lencvire.
: Ilernş6, omidă.
let, septemână,

Hetf, Luni.

Hold, jugere.
Holl6, corb Holmi, lucrurile ce le are cineva
Hideg. rece, frig.
(catrafusele).
Hideglelâs. prindere de friguri.
„Holnap, mâne..
Hiena, Hiena.
Jomlok, frunte.
Hir, faimă, veste.
Hon, patrie, ţară.
Hires, vestit.
Honallapit6, intemeictorii de ţara.
Tit, eredință.
Honfoglalâs, ocuparea patriei. “
Hite), credit.
H6nap, lună (30 zile),
Hitrâny, mișel.
Honn, acasă.
Hiu, îngâmfat.
Hoz v. t., aduce.
Hiusâg, irufie, deşertăţiune.
- Hus, carne.
Nizelg6, lingușitoriu.
Husev6, carnivor.
Hizelkedik, v. n. p. se linguşeșce.
-Huzămos, indelungat.
Hizik v. n. p., se îngrașă.
Hodit v. t. cucereșce, cuprinde supune. Hiisâg, fidelitate, credință.
Tliiseges, fidel, cu credința.
Hold, lună..
Hiba, smintă.

IL.
Indul Y. n. a porneşce.
Idegen, străin. .
Idegenkedik v. n. p., se înstrăinează. Indulat, afect. |
Ins€g, miserie.:
“Idegenkedes înstrăinare.
Int v. t., admoniază,
05, timp. |
„Int6s, admoniare,
Ifju, june, tiner:
Ir v, t., serie,
Ifjusâg, tinerimea, tinereaţa,
Irâs, scrisoare,
Tea, jug.
- Trgalmas, îndurătoriu,
Igazol v. t. » justifică, verifică.
Irgalmassâg, îndurare.
„ Igazolâs verificare."
Iskola, şcoală.
“
Iger v. t. promite,
Ismers, cunoscut, .
Igeret, promisiune.
Isten, Dumnezei,
Illatos, mirositoriu.
Istvân, Stefan,
Ima, rugaciuune.
It6l v, t., judecă,
Imâd v. t., adorează.
Itelet, judecată, sentință,
Imâdkozik v. n. p., se roaga.

Inas, servitoriu, fecior.

Jânos, Joan.
Jârâs, umbiare,

În, încheietură, rând.

Joszivi, bun la inimă,

Jâtekony, binefăcttoriu,
Jâtetemeny, binefacere,
Jaxit v. t., ameliorează, inbunătățeşce, Julius, Julie
" Julia, Julia
"Jeg, ghiaţă,
Jih, oae
J5, bun.
.
Juhăsz, păstoriu, pecurariu
Joakară,- binevoitoriu,
Jutalmaz v. î. remunerează
Jsizii, de. bungust, gustos,
Jutalom, remuneraţie,
. .
J6sâg, buneţă,

Jârodik v, n, p.„ se bate, se umblă.

LĂVI.

Habât, caput
Ralap, pălarie
Kalmâr, neguţătoriu
Kap v, t, capetă, primeşce
Kapitân, căpitan
HRapkod:r. n. a, s'apucă ȘI una și
dalta
Wâprăztat”. t. seaperă, sehlipeșee, orbeșce cu vederea
Napi, poartă

Karansebes, Caransebeş
Iar6, par
Râroly, Carol
Nârtekony, stricăcios
-Katona, ostaș cătană
Jecske, capră

sa

Redd, Marţi
HKedy, voire, cef plac
Kedretlenseg, fară voie, neticnă
Kegy, graţie
Regyelem, grație, îndurare
Kek, vinet
|
Rekszinii, de coloare venetă .
Kellemes plăcut
:
emeny, tare
Kenyes, gingaș
Tep, icoană, imagina
_ Kepz6dik v, n, p. se formează
Ker v, t, cere
Rerdes intrebare
„Kerdez v, t. întrabă
Weres v, t. caută
Rereset, căutare, căștig

Kereskedă negoţătoriu
Kerites, gard
- .
Hert, grădină
Kertesz, grădinariu
Reriil v. t,, ajunge, ocoale, încunjură
Neserii, amar
heskeny, îngust
IT6s6, amânat, târziii
Keszit v, t,, face, pregăteşce
Itâsziil v, n. a., se găteşce
Nevâly, sumeţ

Revâs, puţin
ez,

mână

Nezid v. t., incepe
Iezdet început
Keztyii, mănușă
Kiad v. t esdă, estradă, dă afară
Kiâll, sufere
Kicsapongă, excesiv
Nies, plăcut, mândru
Kilo, chilo
Kilometer, chilometru
Kimel, cruță
Finos, dureros, cu chin
Nirâly, rege
Tiser v, t, cearcă
Risert-el v, t. cearcă
Kitelik v, n. p. ajunge, e de ejuns

Rirân 7. t. pofteşce
Kivâncsi, doritoriu, curios
Tocsi, cocie
Koldus, cerşitoriu
Komoly, serios
IKormânyoz v. t direge, guvernează
Iorom, funingină
hors6, câreeag
Hora, cremene
IX6d, negură
Itdlesân, înprumut
NOIt5, poet
Tomires, zidariu
„Iântâs, vestment
Nânyek, cot
Rânşăril v, n. a. se îndură
Kânnjen, ady, lesne, uşor
Ronyşr, carte
Konyrnyomtatâs, tipografie
Ropeuy, paliu, chepineag
Ror, cere
Kocos Criş
Koriilmeny, împrejurare

Kărzet, cireonferenţie
IS6sz6n,

cărbune de peatră

Koszân v, t. mulțămeşce
Kâteles îndetorat _
Kotelesseg, indetorire
Iovet, trămis, deputat
Kâvetel v. t. predinde
Jăveteles, pretenziune

LAVIL.

.

3

Lâb. picior

.

Lep

Lâbbeli, încalţăminte
Lajos, Ladislaii
Lakik

v, n. p.

locuicşee

L.assi incet, merei
Lât

v, t. vede

Lâtăs; vedere
Leâny, fată
Legott îndată, deloc |
Leledză, îngenioş, izăfleţ
Lelkiismeret conscință
Len, in Lâuy, fiinţă

Macska, mâţă
Maczedonia, Maţedonia
Magas, înnalt
|
Magaviselet, conduită, purtare
Magyar, Magiar, Ungur
Magyarorszâu, Ungaria, Fara ungu-

reaşcă

|

Marad v, n. a. remâne
Maradand6 stătornic
Marha, vită, marvă
Mâsodperez secundă
„Mâsz-f6l e. t. se suie în sus

Megragad v. t. prinde, răpeşce'
„Megszentel.x, t. sfințeşce

Megtisztiul v. n. a. se curăţe
Megvet v. t. despreţuieșce
Meleg, cald
Melleny, peptariu.
Mely, afund
Melyseg, afunzime
"Melt6, demn

Nadrâg, cioareci
Nagy, mare
Nagyanya, mama bătrână
Nagyatya, tata bătrân
Nagyherezegseg, Mare ducat
Nagynâue, mătușă,
Nagysâg, mărime

n.a,

păşesce

Lep v, t, acopere, prispeșce, dă preste
cineva,
E
" Lepesă, treaptă
2
Lctra, seară
Lievegă aer.
Liter, litră
Lomb, frunză
Lomha, molatic
.
London, Londra,
lykurgos, Licurg
Lugos, Loyoj

-

Meltosâg, demnitate
Menes, mergere
Meresz, indrizueţ

Merfăld, milă
Mâsz, var .
Meter, metru
Meză, câmp
Mielâtt, îunainte de
Mihâly

Mihaiu

|
”

Mendenhatd, atotputernic
Miudjârt, îndată, acuş
Moluâr, murariu
Mond

v. t, zice

Mondâs, zicere, prorerb
Mozgâs, mișcare

Mozogv, n, a, se mişca
Mutat v, t. arată
Mutat6, arătătoriu
Mulanâ6, trecătoriu
Miivel v. t, face, operează

Miivelt cult

Nap, soare, ziuă
Nehez, grei
Nem, gen
Neâma, mut |
Nemes, nobil
-Nemesit v, t, nobilează
Nevel v. t., creşce

se cultivă

Ă

LAVIII.
Nevelâs, creşcere, educaţiune
Nevet v. t, ride

-Nyel, mănupehiu, plăsele
Nyer v. t., caștigă, dobândeşce

N6. femeie

Nyit v. t., deschide

NĂ v. n. a., creșce
Năvekszik y. n. p.y- ereşce
Nârer, soră
.
Nyâjas, amicabil, afabil
Nyăl, schipiţii, bale
Nyâr, vară
Nyavalya, neroie

„_

Xyugalon, odihnă
Nyul, iepure
Nyugodik ș. n. p., se odihneşce
Nyomor, mizerie
Nyomorult, mizer, urgisit
Nyiszâg v. n. a., flutură.

o
,

0,6.
Ocska, vechiu
Oesmânge

"

urielune

Orvos; medie
Orvoslăs, vindicare.

Ohajt v. t., doreşce

Orvosol v. t., vindică

Ok, cauză .
Okos, cuminte, prudent.

Ostor, zbiciu
Oszt +. t., împarte

_

Okossâg, înțelepciune
Okoz v. t., cauzează *
01l6, foarfeci

-:

,

Olom, plumb

.

01 v. t., omoare
“Oltăzet, imbracământ
_ Ontudat, conşeinţă

.
-

Oreg, betrân

Olvas, v. t., citeșce

Oregsts, betrâncţa

Onoka, nepot.
:
Onoku dese, văr
Ora, orologiu
Oralap, cadrant
Oramutată, arătatoriu de oare
Oroszlân, lei .
:
Orszăs, ţără
i

genei sporeşce |
Oriz x. t., păzeșce, poartă grigă
Orok, vecinic“ etern
Orolkeval6, vecinic
Orokles, moştenire
Orokol, moşteneşce
Orăm, bucurie

|
|

„Orszâgiit, drom de fară

Osz,

toamnă,

-

P.
Pacsirta, ciocârlie .
Pad, scamn, scâmnie

,

Patak, rii
Pentek, vineri

a

Pajkos, sburdat, petulant
Pâl, Pavel
Pâleza, bâtă

Pânz, bani
|

Perez, minut
Perezmutat6, arătătoriu de minnte

.

Panasz, acuză

|

Persa, Pers

Panaszkodik v. n. p., se vaită.
Papir, artie
“Pâr, păreche
,
Paranes, poruncă, ordin
Paranesol v. t., ordincază
Paranesolat, ordine
.

„Peter, Petru
Petofi, Petofi
Piros, roşu
Pok, panjene
Pokhâl, pânza de panjene
„ Polgâr, cetăţian

Părizs, Pariz
Pâttaparte
Pâsztor, pastoriu

Pont, punct
,
.

Por, pulbere
Poszt6, postaii

LXIX.
Pozsony, Pojon

Pusztit v. t., predează,
Pusztul-el v. n. a., pere
Pânkâsd, Rusali.

Probâl v. t., probează
Puszta, pustă

Râg v. t., roade
Ragadoz5, răpitoriu
Ragyog +. n. a, străluceșce
Rajna, Renul
Rajzol v. t., desamnă
Ravasz, astut, viclean
Râz v. t., scutură
Regeute, demult, odinioară
Reggel dimineaţă
Rejtek, loc ascuns

Repdes v. n. a., flutură
Repil v. n. a., sboară
Repiiles, sbor

|

Rest, leneş

Rendel v. t., ordinează
Rendelet, ordinaţiune
|
Rendes, regulat,. de râud

Râsz, parte
Rez, aramă
Rohan v. n. a., se repede
Rohanâs, atac
Rokon, neam
Rosz, reii
Rorar,, insect
Rozs, secară Rozsa, roză, rujă . Râvid, scurt
Râvidseg, scurţimea,
Ruba, vesmâut

Sajnâl v. t., crută, îi pare reii

Siet v. n. a., se gribeşce

Remâuş, speranță
Remânyel

. t., sperează

Rend, rând, ordine

Ă

Sândor, Alexandru

Sik, neted, plan, luciu

Sânta, şchiop
Sâr, tină, imală
Sarl6, seceră
Sâros,

Sima, neted
Sir, v. t., plânge
Sirâs, plângere
Sor, rend, șir
Sors soarte
Sâr, bere
Sătet, întuncrec
Săvâny, gard
Sit, fript
|
Siitv. t., frige
_Siivâlt v. n. a. urlă.

imalos

Sas vulture
Sebes, iut
,
Sebesit v. t., vulnerează
Sejt v. t., presimțeşce
Selyem, mătasă ”
Selyemszăl, fir de mătasă
Seper v. t., mătură
Sepr6, mătură

Sz.

.

a

[

Szăl, fir. cotor

Szah v, t., croieșce
- Szalad, liber

Szalad v. n. a., fuge."

Szabadsăg, libertate

Szâlka, paiu. lomor

Szab6, croitoriu
Szag, miros
Szak, period, interval,
Szakâl, barbă

Szâll v. n. a., scoboare
-

Szâllăs, scoborire ...
Szalma, paie
Szamâr,

asin,

măgariu

Szânt v. t,, ară
Szamos, Someș
Szaporit v. t., sporeşce

Szârad v. n. a., se uscă
Szărasz v., uscat
Szărarfâld, pămentul uscat
Szed v. t., culege, adună,
Szediil v. n. a., amete
Szegyen, rusine
Szek, scamn
Szel, vânt
Szeles, lat
Szeles, ventos
Szelesseg, lăţime

Szelid, blând
Szem, ochiu
Szemerem, pudoare
Szende, piii
Szerenese, noroc
Szerencses, norocos
Szerenesâtlen, nenorocit
Szerenesetlensâg, nenorocire
Szerenş, modest
Szerenyseg, modestie
Szerez v. t.; agoniseșce
Szeret v, t., iubeşce
Szeretet, iubire
Szigor, rigoare
Szigori, riguros
Szikra, schintea
Szilaj, sâlbatic
Szilva, pruna.
Szin, coloare

Tag, membru
'Fâgas, larg

Takâcs, țesătoriu
Takar v. t., acopere

Tall v. t., află
Talâlmâny, învenţiune
Tanâcs, consiliu, sfat
Tanăcskozik, v. n. p., se sfătuie
Tanăcsol v. t., dă consiliu
Tanit ș. t., învaţă pre altul

Tanit6, înveţatoriu Tanitrâuy, înv&ţăcel
Tanul v. t., învaţă (lecţia)

Szinhâz, teatru
Szives, bucuros
“Szola, sobă
.
Szolgal v. t., serveşce
Szolsălat, serviţ
Szolgâl6, servitoare
Szombat, simbătă

-

Szomjas, setos
Szomort, trist
Szomorusâg, tristeață
Szoinsztd, vecin

" Szonok, orator
Szorgalom, diligință
Szorgalmatos, diligent
Szorit v. t., stringe
Szorul v. n. a., stringe
Szâke, băl
Szor, per
Szâruşii, complit
- Szovetseg, confederație, alianță
Szovetseges, aliat, confederat
Szovetkezik, se aliază, se confederează
Szur v. t., împunge
- Sziik, îngust
Szikălkodik, are lipsă
Sziikseg, trebuinţi,
,
Sziikseges, de trebuinţă, de lipsă.
Sziiksâgtelen, nu e de trebuință, de
lipsă
Szăl v. n. a. nașce,

Sziilă, născătoriu, parinte
Szârke, sur

|

Tanul6, învățăcel
Tanyăz v. n. a., petrece (la sălaş,)
întrun loc

Tânyer, taier
" Tapasztal v. t., esperiază,
perinţa
Tapasztalâs,
Târs, soţ

face ex-

esperință

Târsasâg, soțietate
Târgy,
Tart v.
Tavaly,
Tâvozik

lucru, obiect
t., ţine
an, astă toamnă
v. n. p., se indeparte

LXXI.
Tegnayp, -ieri
Tel, iarnă
Temesvâr, Timişoara,
Teinplom, biserică
Tenger, mare
Târ spaţiu
Terem v. n. a., creşce, se face
Teremt +. t., face, produce
Terjed v, n. a., se întinde
Terjedelem, intindere

Tisztasăg, curăţenie
Tisztel v. t., stimează
Tisztelet, stimă *
Tiszteletes, de omenie, reverend
Titkos, ascuns, secret
Titok, secret
Toll, pană
Tollas, pănat
Tokeletes, perfect, deplin.
Tokâletesseg, perfecţiune
Tokely, perfecţiune
Tărekedik, năzuieşce
Târtenelem, istorie
Tortenet, istorie, întemplare
Tortenik v. n. p., se iutemplă.
Târreny, lege
Tud v. t., şeie
Tiir v, t., sufere
Tiirelem, paţicuţă

Termekeny, productir
Termektelen, neproductiv
Termâszet, natură
'Termeszetes, natural, firese
Test, corp
Testalkatu, structura corpului
Tetă, virv

Tâved v. n. a., rătăceșce, sminteşee
Tâvedes, smintire
Tipris, tigru
Tinta, cerneală
Tisza, Tisa
Tiszta, curat

Tiirelmes, paţieut:
Tirelmetlen, nepaţieut, 'nesuferitoriu
Tyuk, găină.

U.
Udrar,

curte

”

Ut6d, următoriu

Udvarias, urban

Udită, recreatoriu

Uj, noit
Ujsâg, noătate

Ugyel v. n. a. veghiază, ia, sama,
_Ugyes, isteţ

" Urakkodâs, domnire
Uralkodikv. n. a.; domneşce.

Uzyved, advocat
Ul v. n. a., şede

Uratlan, fără domn
Uszik v. n. p., înnoată
Ut, drom
Utazik v. n. p. călătoreşce
Uteza, stradă

Uldâz v.
Uidszes,
Ultet 'v.
„Ultetes,
Utozet,

t., goneşce
persecuțiune
t. plantează,
plantație
lovire, bătae

V.
Vad, feară, serbatec
Vâd, acuză
Vadăsz, venătoriu
Vas, fer
Vak, orb
Varr, coasă
.

Vâg v. t., taie
Vasârnap, duminică
Văltozik v. n. p. se schimbă
E

cetate, oraş '
terg

schimbare

Vâltoztat v. t. schimbă
Vâlasz, respuns.
.

Varrân6, coasutoare
Vâros,
Vâsâr,

Vâltozâs,

Vâlaszt v. t. alege
Ă

Vâr v. t. asteaptă
Vârakozâs, așteptare

îi

LXXIL.
"Vădol v. t. învinovăţeșce -

Vezerel r. t. conduce

Veâgrendelet, testament
Vendeg, oaspe *

Veszendd, de' perdut
Verem, groapă
Virâg, floare

V6kony, subtire
Vetek, pecat
Vâtkezik v. n. p. pecătuieşce
Velemeny, opiniune

Villa, furcă, furchiţă

Vel v. t. opinionează
Velekedik v. n. p. e de părere

Vilâgtortenet

Vilâg, lume

Vilăgos
Vig

Vegez v. t. fineşce
Vet v, t. aruncă

vederos

voios

|

istoria lumei

vesel

Vidâm vesel
Videk regiune. tinut
Vitez viteaz

Vât v. n. a. pecătuieşce

|

Vâtseg, delict, vătemare
Ver, sânge
Ver v. t. bate.
Vezer, duce, capitan

|

Virit v.'n. a. înfloreşce

|

“Visszater v. n. a. întoarce napoi
Vizsgil v. t. cercetează |,

Vărds roşu

az
e
Zâr încunetoare .
Zabolătlan” desfrenat
Zavar. turburare, confuzie
Zavar-meg v. t. turbură încurcă

Zărget v. n. a. bate

urducă

Zivatar

furtună

Zaj sgomot
Zsăk sac
Zsâkmâuy pradă
Zsâgmânşol v. t. face pradă,
4
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şir 4 în loc
şir 5 în loc
N 8 şir 2 în
N 9 şir 17

de: A, zi: Az..
de: tonitâ, zi: tanito.
loc de: asszonyolk, zi: asszonynak.
în loc de: golyo;, zi: golyâe.

“VII N 9 șir 21 în loc de: kertekony, zi: Fârtekony.
TX şir
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loc de: hevelyek, zi: kevelyek.
loc de: szâja, zi: orăja.
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loc de: n'am, zi: nai.
15 în loc de: legerâsabb, zi: legerâsebb.
17 în loc de: hasszabb, zi: hosszabb.
9 în loc de: mind, zi: mint.
1 în loc de: gyângyenel, zi: eyângyenel.

şir 10 în loe.de: nalanăl, zi: nălânăl.

XVI N 9 șir 18 în loc de: val, zi: vol.
XVII N 10 şir 11 în loc de: barâtyamnak,
tomnak.
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XXI N 2 şir 13 în loc de: lăziilbelăl, zi: kării Ibelâl. —
»
n.
AXII șir 12 în loc de:-meteri, zi: meternyi.
m O XXIII N 4 şir 25 în loe-de: tâval, zi: tâvol.
m
XXIII şir 21 în loc de: foly6, zi: folyon.
n
XIV N 5 şir 1 în loc de: azztalol, zi: asztalok.
n
SXIVN 5 șir 5 în loc de: kăziil, zi: kăriil,
»
XXIV șir 7 în loc de:-kăziil, zi: k6riil.
m
OAXIV şir 9 în loe de: tesken, zi: telken.
n»
XXIV şir 30 în loc de: mitepy, zi: mintegy.
n
XV şir LT în loc de: âllhet, zi: âll het.
m
XVII în loc de: deprinteri, zi: deprinderi.
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