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A j6 kOnyvnek legjobb ajânl6 levele kelendâsege. - 
Konyvem immâr măsodik kiadăsâban hagyja el a sajtât, 
kibâvitve azokkal a tapasztalatokkal, melyeket a leleti 
lereskedelmi aladâmiân szereztem tizenhârom esztend6 
leiolyâsa alatt, mint a român nyelv tanâra. Azt a meg- 
gy6z6dest 6sszegeztem, hogy ment6l kevesebb nyelv- 

-tani szabâlyt ell adni a tanul6nak, de annâl tbb 
olvasmânyt, illetve ment6l tâbb sz6t elsajătittatni vele. 
A grammatikai botlăsokat a gyakorlat kisimitja, de a 
szObos6get nem pâtolja semmi. Hallgat6im rendesen 
az els6 6v befejezte utân a nagy vakâăci6t român videken 
tOltik (Jeginkâbb Bukurestben), mert csak az 6let az, 

"* mely kibâviti s megpecstteli az iskolăban tanultakat. 
Az a tanâcsom tehât, hogy a tanul6 iparkodjek meg- 
ismerni românul besz6l6 embereket is, hogy necsak 
a szemâvel, de fiilâvel is tanulja a nyelvet. 

Tobben sz6laltak mâr meg ilyenfajta munkâkkal 
magyar nyelven s torekedtek a magyar embert beve- 
zetni a român nyelv ismeretsbe. Amde aki e nyelv- 
tanokat iorgatta, igen j6l tudja, hogy egytol-egyig j6- 
formân hasznavehetetlenek. Ilyen k6riilmenyek kOzătt, 
azt hiszem, idoszerii volt valamelyes tok6letessegre 
igyekvO român grammatikâval el6âllani. A hazai târ-. 
sadalmi s politikai âllapotok, az 6let ezer nyilvânulâsa 
mâr r6g6ta 6get6en sziiksgess tettek egy ilyen mun- 
kânak l&trejottet. A mai român kulturâlis s irodalmi 
viszonyok, a românsăgnak vegtelen gazdag 6s gy5-



nyorii nepkâltszete, egy nyelvtan megalkotăsât m6g 
siettett6k is. | 

Az a c6l lebegett szemem elâtt, hogy a magyar 
- emberrel, a magyar tanul6val a vele egy hazâban lak6, 
vele egy s ugyanazon. kâtelekelbe tartoz6 român 
n&pnek kânnyti 6s dallamos nyelvet megismertessem 
Ss elsajătitâsâhoz ers alappal hozză jâruljak. Rajta . 
voltam, hogy egy oly mivet adjak a magyar tanul6 

„kez6be, 'amely necsak a român irodalmi nyelvet, 
hanem legels sorban a român n€p. nyelvet nyissa 
meg eldtte. - 

A figyelmes kutat6 talâlkozni fog tăbbfsle ujitâs- 
sal lkonyvemben;; î legfeltiin6bb văltoztatăs. azonban 

'a foneveknek, illetve minden mâăssalhangzân VEgzOd6 | 
nevszOnak teljes s 'nem teljes tovekre val6 fălosztăsa. 
A teljes tâvekben jelentkeză -u hang mâr igen. sokfsle 

„talălgatăsra adott. okot s az âltalânos megăllapodâs «e 
tekintetben, hogy ez -u hang kâtOhang. A teljes tâvek | 

„ Yendszerâvel, tigy vâlein, e kârdes egy csapâssal van 
„megoldva.. Megjegyzem mâg, hogy mint seg6dkânyv 
igen alkalmas Ghetie Jânos „Român-magyar sz6tăra“ 
(Budapest, 1896.) ; az egyes olvasmânyok îrdira nâzve 

"pedig bâvebb fâlvilăgositâs nyerhetă „Român irodalom- 
tortenetemben“  (Egyetemes irodalomtârtânet. Buda- 

„. Pest, 1904. II. kâtet.). 
- Ajânlom kSnyvem mâsodik kiadâsât is kartârsaim 

-.. S' românul tanulni akar6k szives jOindulatâba. 

Budapest, 1901. januâr havâban. 

Dr. Alexi Gyorgy.



“HANGTAN. 

Hangok 6s irzsjeayek 

| A szlâv Kirill-jegyek kikiiszăbăl6se utân, melyekkel az 

_eg6sz regi irodalom irva van, a latin betiiket hoztâk be a ro- 
mân nyelvbe. A milyen helyes volt e vâltoziatâs, akkora za- - 
vart is tâmasztott. Az els6 helyesirâsi vendszerek. jOformân 

mind etymologicus alapra voltak fektetve ; tudomânyos 
ismereteket kăveteltek att6l, ki mâg olvasni se tudott. A k6- 
„s&bbi ortographiâk egy resze meg hirdette a kiejt6s utân 
vald irâst: a foneticus helyesirăst. Az iigyet kezebe - 

"veszi a bukuresti akadâmia, mely a ket sz6]sseget ki akarja NI 

egyeztetni s megsziiletik a harmadik helyesirâsi rendszer : a 
mersâkelt foneticus, vagyis az akademiui în âs- 
m6d. Amde mind e kisârletek azârt nem vittek diillăre a 
român ortographia dolgât s mondhatjuk azt, hogy manapsâg 

ahânyan vagyunk, annyifele helyesirâssal îrunk. E kilOnfele - 
"- irâsm6d kăziil messze kimagaslik a Maiorescu: fele, amely 

a râcionâlis irâsm6dot hirdeti: irjunk ugy, hogy 
az ortographia ne homâlyositsa ela gramma- 
tikai formâkat. Ezt az elvet az ujabb român ir6k is magu- - 

k6&vă tettek s a mesteriik alkototta irâsm6d naprâl-napra tert 

h6ditva, az irodalomban mindinkâbb âltalânossă vâlik. A fone::: 

tismus hivei ezen az alapon folşton javitottâk az irâst s ma- 

- napsâg mâr valamelyes megâllapodâs jătt l6tre, melynek ered- i 
mânye az'alâbb foltintetett ortographia. Ez, mondhatjuk, a leg. 

âltalânosabb s egyiittal a legkânnyebb irâsmâd. i 
A român hangok megtestesitesere eme: ortographia 

szerint a kOvetkez6 betiik szolgâlnak:: 

Alexi :'Român pyelvtan, ! 1
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Magânhangzok.: 

l. Egyszeriek : Q,0,e,u,i;dă,î. 
2. K6tjegyiiek: A român nyelvben nagy szâmban fordul- 

“nak el diphtongusok; igazi kettăs magânhangz6k azon- 
ban: ea (a), oa. 

Mâssalhangzok. 

V, C, c(e,, c(î), d, f, A gle), gi), h, l, 1, N, b, 7, s, în t Ă 
v 3, Î, . : - Mi . , , . 

A măssalhangz6k âttekintese. 
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Idegen irâsjelek:y,h, qu, ph, v, a. 

A kiejtâsrâl. 

A0,0,f,g,h,l,m,n,o, D, 1 lu, v, 2 igy hangzik, mint 
a magyarban. 

| n egy kiss6 zârtabban ejtend6, mint a magyar d, pl. 
mama. (olv. mdmd: anya); alb (= d: fehâr); ba 
(= bă: nem, tagad6. sz6); pat (= pdt: âgy); patru 
= pdtru: n6gy); aduce (= dduk: hozok,viszek); 
asta (= dszd: ez); nora (= nord:: m enş); vaca 
(= vdhd: teh6n); cas a (= hdszd:.h âz) stb.
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e ugy hangzik mint a magyar zârt &,pl..m are (== mdră: 

nagy); nume (= numă:n6v); care (=.hdri:. ki, 
melyik); arde (== drdă; 6g) stb. 

_i=i €sj. A. sz6k, elejân. es: kât mâssalhangză kăzătt 

hangzik î-nek, pl. in (= n: len); inima. (= înimă: 
sziv); lrod-(= Irod: Her6des); istina (= îsztind,: 
igaz); inel (== în: gyiri); nime.(= mimi: senki); 

lipsa (== lipszd: sziiks6g); mititel (= milităl: ki- 
esiny) stb. Kât. magânhangz kăzătt j-nek, : pl..:puiul 
(=pujul: a fi6k); scaiul (=szkdjul: a bogânes); a sza- 
vak elejen : Ia d (= jăd: pok ol); a szavak vegân, ha magân- 

hangz6 el6zi meg, mellyel egy sz6tagot kepez, pl.femet 
(= femăj :n 06k); mal (== mdj: m 6 e); val (= vdj:jaj) 

stb. A fâlsorolt esetekben, a mikor az  hang j-nek olvasand6, 
mindig igy irjuk =], a sz6 kâzepân s k6t magânhangz6 kăzt 

az î-re nem tessziik ki a roviditâs. jelât, irjuk tehât igy:, 
olvasand6 j-nek. A râvidites jelet kiirjuk, ha az: ki nem - 

ejtendă, pl. spune-mi (= szpunim: mondsza nekem); 
mama-ți (= mdâmdez: anyâd) s ha mâssalhangzb utân 
a sz6 vâgân csak fâlig hallhat6 râvid j-nek mondand6, 
pl. bani (= bdnj: pânz); fraţi (= frăcj: testverek); 

porumbi (= porumbj: galambok); aceşti (= desistj: 
ezek) stb. 

Megjegyzendă, hogy az r hangban vâgz6d5 sz6kat: a 
român ember tbb videken akkâp ejti ki, mintha utâna egy 
rOvid j kâvetkeznâk, melyet azonban nem szokâs kileni, 
pl. călător (olv. kălălorj: utaz6); trecător (olv. : 
trilălorj : elhalad6) stb. 

c=h, pl. corb (= horb: ho116); curg (= harg : 
folyok); Cristos(= Kriszlosz: Krisztus); cărămidă 
(= kărămidă: tegla) stb.. Az e es i elâtt cs-nek hangzik, 

pl. cep (= csip: esap);,cerb (= csirb: szarvas); 
cerc (=cstrk: abrones); cina (=csind: a vacsora); 

cine (= csină: ki, kiesoda); ciorobor(=: csorobor : 

lârma,perpatvar)stb. E szabâlynak hâdol a g hang is: 
1%
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amely. e &si elătt dzs:nek (valamivel lâgyabban ejtend5), 
- minden mâs esetben pedig g-nek olvasand6, pl. gol (= gol: 
_iires, meztelen); grinda (= grindă:a gerenda); 
geme (= dzsimă: ny56g); ger (= dzsir: fagy, kemâny 
hideg); ginere (= dzsintrt: v5); urgie (== urdzsii: 
gyilolet, diih)stb. Ha azt akarjuk jelezni, hogy a cesghan- 
gok eredeti 6rt6ke megmarad az e €s î e'6tt, tehât hogy se 
cs-nek, se dzs-nek nem ejtendă, ID jelet tesziink utâna, pl. 
'cheltuesc (— hălluiszk: k51t6k); chilav (=. hildv: 
bena); ghem (= găm: gombolyag); ghimpe(=— gin 
pE: tOvis). 

s=—sz, pl. sare (= szdră: s6); sat (= szdl: falu); 
secere (= szostră: sarl6). 
Ss, pl. şerpe (= sărpi: kigy6); șuştar (== sus- 

lâr : “sajtâr); şură (= sură: esiir). 
=c, pl. ţap (=cdp: kecskebak); ţol (= col: 

takar6); țundră (— camără: condra, durva fel- . 
0146), | 

Î>zs, pl. jidov (== zsidov: zsid6); jar (= zsdr:: 
parâzs); joc (= zsok: tâne, jăteh; jele (== zsălâ: 
gyâsz, 'szomorusâg). 

ă 6s î. E kât tompa torokhang hiânyzik a magyar nyelv- 
ben; az ă meâlyebben ejtend a răvid 6-n6l (magyar ember 
o-nak hallja, pl. măi: h6 = moj), az î pedig melyebben a 
rOvid zi-n€l (magyar ember a-nak hallja, pl. român 6s rumân : 
român =rumun; înc: eszem = munk). - 
 ea=jă, pl. deal (= djdl: alacsonyabb. n dej): 

Predeal (= Pridjdl: Promontor,El6fok); neagră. 
= wjdgră: fekete); breaz = brjda: tarka); stea 
(= sa: esillag) stb. 
i. oa = k6riilbelul mint « a magyar hosszu a, pl.moarte 
e mărtă:. halâl); oameni (= amânj : omberei); 
coaje (== kuzst: kereg, h6j) stb. 

| e a kovetkezd sz6kban: ei (En), el (6, himnem), ei (6%, 
bhimnem), ele (6%, nOnem), e, este (van), eram (valek), erai
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(ralal), era (vala), eram (valânt), erați (valătok), eraă (vală- 

nak), ugy ejtends, mintha iei el, tei, „ele, e, ieste stb. 
volna irva. 

A kettos 6s hârmas magânhangzkat viojtes. Kozhen 

Ossze kell kapni, pl. dati: âdok „(Ha az u u hang răviden ej- 

tendă, azt mindenkor jelOljiik igy: d); oă (toj âs); bo oi 

"(6k5r); vre (akarok);r o&ă (narmat) stb. | 

A român nyelvben szerfălătt gyakori jelenseg a hangok. 
ăsszekapâsă. Ha egytagu magânhangzân vegzOd6 . 'sz6ra a 
kâvetkeză sz6 magânhangzoval kezdădik, az elsânek hangzâja 
 elhagyand, pl. n'am (= nau am:nines n ekem). Az. în 
raggal kezd6d5 sz6k î hangja elmarad, ha az €l6z6 sz6 magân- 
hangzân vâgz6dik, pl. mi'ntreabă (= mă întreabă. : ker- 
dez engem). Ha kât hasonl6 hangz6val bir6 sz6 iatâlkozik, 
az egyik hangzâ nem ejtetik ki,pl. c'aceasta (= ca aceasta 

mint ez); c'un om(=cuunom:egy emberze]); ugyanez 
târtnik, ha u-ra o hang kOvetkezik, pl. c'o muere (= cu o 
mauere: egy asszonnyal). Az elmaradt hangot a hiâny- 
jellel (*) pâtoljuk. Az e hangot azonban soha se szabad el- 
hagyni, tehât nem: tai dus (elment6l]), hanem te-a: dus. 

Kâtâjelet (-) hasznâlunk oly esetben, ahol azt akarjuk 

foltiintetni, hogy k6t vagy tâbb kiilOn âll sz6 egybe ejtendă, 
pl. fără-de-lege (istentelens6g, gonosztett); ve- 
nit-ai (eljatte); Turnu- Severin (Turnu: Seve- 

rin, vâros) stb. 

Hangsily, 

A hangstlyozâs olsajătitâsâban « az dl beszed a leg zjobb 

mester. A român nyelvben a hangstly keves kivâtellel ugyan- . 
azon szOtagon van mint a latinban. Ha oc vagy ea diphtongus | 

keriil el5 a sz6ban, mindig a kettOs hangz6n van a hangsily, 

pl. oameni: emberek; oală: fazâk; erenpă: kettereped ; 
steaguri: zâszlOk. stb. Az ârtikulus soha sincsen “hang- Sa
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" sulyozia:; Ha valamely kâttagu fânevet, mielynek hangstlya az 
utols6el6tti szotagon van, ârtikulâlunk, “a hangsily helye nem 
vâltozik, pl. eîne: kutya > cîinele: a kutya. Ez alapon nagyon 
termâşzetes, hogy a fânevek hanstlya ragozâs kăzben is meg- 
marad. oredeti helyân, pl. domn: tir; domnilor. A szâmnevek 
6s n&vmâsok genitivusa s davitusa azonban az utols6 sz6tagon 
hangsiilşos, pl. multor: sokaknak; citor: hânyaknak; cărui : 
kinek. ” 

Azi igek imult idejii răszesiilăi, tovâbbă: az. -at; -el, -ut, -eţ, 
-or, el; -AR, =esc, “05 6s. E vegii nevek; rendszerint, az utols6 
si6tagoii viselik a Hangsulyt, pl. curat (liszta), măret (iagy 
szerii; , biiszke). bătut (tot, vert), brunet (barria), ulcior (eu 
por), pureel (malacz), german (n6met), ceresc (6gi). morbos 
(beteg), costiș (lejte, lejt5s) stb. A hârom vagy t6bb 
tagu sz6kbân a hângsuly majdnem mnindig ă vegelătti Sz6- 
tagon van, pl. salutare (iidvăzlet), dormire (aludni), nimica 
(semmi), mărişoară (nagyocska), bunătate (j6sâg) stb., esu- 
pân n6hâny“ "sz6ban a harmadikon s a râvid -ăre-re (infini- 
tivus) vegz6d6 igekben, pl. margine (szâle vminek), patima 
(szenyedely), batere (ătni, verni) stb. 

Foânevek. 

. Alalânos nemi szabâlyok, 
A român nyelvben k&t nem van: himnem 6s ndne m, 

Vannak azonban fânevek, melyek az egyes szâmban him- 
nemiiek, a tobbesben pedig nânemiiek ; ezeket vegyesnemii 
fâneveknek vagy kettâsnemii fâneveknek nevez- 
ziik,.. Jelentâsiik szerint-a) himnemiek: a ferfit, himet, 

„_n6pet, szelet, €6l6fât, gyiimălesfât, hânapot jelentă fânevek,: 
pl: Alesandru: Sandor; ungur: ttagyar; romîn: 7o- 
mn; vifor: vihar; zetir: zefir; taur: bika; şerpe: 
kigyo; fag: driklfa ; măr: alhmafa; prun: szikafa; | 
Aprilie; dprilis stb.; b)r n &n emiiek: a nât, năstânyt, 6v-



szakok s' gyiimăles6k neveit jelentă fânevek, pl. Măria: 
Măria; slujnică: szolgdld; toamnă: 6sz; Iarnă: tel; 

Xapă: kanca; prună: szilva; pară: korte stb. 
Vegzetiik szerint:n 6ne miiek az egyes szâm 'nomina- 

- tivusban -ă-ra s -e-re vegzOd6k, pl.lînă : gyapju; ceară: 
viasz; masă: 'aszlal; lună:: hold; stea 6s-steaiiă: 
csillag ; cale: ait; vale: v6lgy; carne: huis 'stb. Az e-be 
v6gz6d5 fânevek koziil himnemiiek a kOvetkezok: arbore: 

€lâfa; abure 6s vapore (6s:abur, vapor): gâz, pdra; 
ariete: los;berbece: verbecs; bulgure (6s: bulgur, 

bulgăr): gărângy ; burete: “gomba.; cărbune: szen; 
cîne: kulya; castravete: uborha; dinte; fog; lu 

ture (6s: flutur): pillang$ ; fo aleg: hus; fo arfece! (6s: 
fo arfec): olld ; ;ghimpe: lăvis; greera(6s: greer): bi- 
csok; Xepur 6: “magi; lapte: lej; munte: havas, magas 
hegy ; mărăcine: tiiskebolor, dudva; mug ure (6s: mu- 
gur): bimbo; nasture (6s: nastur): gomb ; nume: n6v; 

părete: fal; pepene: sârga dinnye; peşte: hal; pîn- 
tece: has; pieptene (6s: piepten): fesii; purece 
(6s: purec): Dolha; păduche: tetii; pinten e (6s:pin- 
ten): 'sarkantyu;, sînge: er; sticle te: tengelice ; 
scăete: bogânes; sîmbure: ag; soare: na; şerpe: 
kigyo; şoarece: (6s: șoarec): eger ; s trugu re (es: stru: 
gur): sz6l6fiiri:tăciune: €gă szeu; tăune (6s: tiun): 
bâgăly; vierme: fereg; viezure: borz;: vulture (6s: 

vultur): sas. Valamennţi mâssalhangzân vegz6d5 fânev 
himnemi: pl. prunc: gyeriel; car: szeh6r; culcuș: 

fekvohelg 7 stb.: 
Az -ă-ba, v6gz6d6 sz6k kOziil jelentesiiknel fogva him= 

nemiiek: popă (pap); lată 6s laică (atya, az ut6bbi nepies 
alak); papă (pâpa); bădi ță (szeret6, igy nevezi a leâny); 
vodă (vajda); Gheorghiţă 6s Ghiţă (Gyorgy kiesinyiti) ; Zo- 
dică (T6dor kiesinyitâje) stb.; nânemiiek, :bâr jelentesiiknel 
fogva himnemiiek : cătană (katona); ;. calfă (seg6d); ;. călăuză 
vezet5); gazdă (gazda) ; slugă (szolga); îscoadă (k6m); strajă
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(5n). N6mely . videken cătană, calfă, g gazdă 6s slugă him- 
nemiiek:maradnak: : 

| A -dune, -ate, =ute €s -îme jEgzetii fânevek nănemiiek. 
pl. religiune (vallâs); bunătate (j6săg); virtute (er€ny); mă- 

” vine (nagysâg) stb,; tovâbbâ n6hâny -i (3) hangban vâgzâdă 
is: zi (nap); Lună (n6tf5); Marţi (kedd); Miercuri (szerda) ; 
Joi Ă (esăitortok) ; Vineri (pentek). 

Fânevek ragozăsa, 

Minden mâssalhangzân vâgzâd6 fânâvnek! kettâs tâve 
van: teljestâve 6s nem teljestâve. A teljes tă, mely 
esak a r€gi nyelvben volt jâratos, mindig u- ban vegzodik. 
A hatârozott ragozâsban az. ârtikulus csak a teljes 
t6hăz ragasztatik. E szerint az ârtikulust a tbbi TO- 
mân nyelvekt6l eltârâleg nem a fân6v el€, hanem a fân€v 
teljes tOv6hez, tessziik. A termâszetiiknel . fogva him-, vagy 
n6nemii fOnevek kivâtel6vel: mindazon fănev ek, melyek mâs- 
salhangzân (teljes tâviik -u-ban vâgzâdik) s -u hangban vâg- 
zâdnek himnemiek; a melyek -ă-ban €s -e-ben, n5- 
nemiiek, pl. prunc (teljes to: pruncu): gijermek; boii: 
kr stb.. himnemiek; doamnă: ur; masă: aszial; 
cale: it: parte: r6sz; floare: virdg stb. nânemiiek. 
Ugyanesak -e-be vegzâdik tâbb himnemii fân6v is, pl. frate: 
fiver munte: magas hegy stb. 

« 

Hatârozatlan ragozăs. 

Az egyes szâmban a nem teljes t5 vâltozatlan marad ; 
tobbes szâmban a himnemi: fânevek -i (3), a nânemiiek -e 
ragol kapnak. 

„ Himnemiiek : | 

poni (eyiimălesfa) -poml * 
boii (Gkăr) - - : bot: 
cărbune (szân)  —  - cărbuni 

„Yepure (nşul) „n slepuri



| | Nânemiiek : 

“ casă(hâz) i case Pa 
“femee(n5)  - femel "i 

Ac,g,t,d,s (2), st €s [ hangban vegzodă novek a 
tObbosszâm ragja elâtt az emlitett hangokat c , e), g G e), 

(3), şt 6s i-ve vâltoztatjăk: -. . 

muscă (legy) muște€s muşti 
gîscă (liba) - giște 6s gişti Ne 
drac (rdâg) . draci. 
frate (fivâr) . . - fraţi 

umed (nedves). umezi 
brad (feny6) brazi 
frumos (sz6p) - frumoşi 
urs (medve) . . | urşi 

obraz (arc). : obraji 
Francez (francia) __ Franceji €s Francezi 

En glez (angol) , Engleji es Engiezi. 
jurist (es iurist, jurişti 

„ csak Magyarorszâgon) 
nostru (mi6nk) noștri 
cal (16) cai 
cale (ut) căt 

| vale (vâlgy) - văi 

Megjegyzend: m în z (esik6), şoltuz (soltâsz, t, i. fa- 
„usi bir6), sturz (fenyvesmadâr), tâbbes szâmuk: mînzi, 

soltuzi, sturzi. Azol vegii fânevek s az al, el, îl vegzelii . 
„melleknevek megtartjâk 1 hang gjukat a tâbbes szâm î ragja 

elâtt, pl. diavol (5rdâg) > diavoli; bibol (bivaly) > 
biboli; egal (egyenl6) > egali; colonel (ezredes) > 
coloneli; visibil (lâthat6) > visibili (vizibili) stb. 

A kettâs (vegyes) nemii fânevek, melyek egyes szâmban 

tâbbnyire himnemiiek, isbbes szâmban nânemiiek, kâttele m6- - 
don k6pezik a tâbbesszâmot: -e:vel 6s -ri-vel. Az-înt, -ăl,zit,-oc, 

_-0g vâgiiek mindig -e-vel, pl. vest m înt (ruha),vestminte
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(ruhâk) ; capăt (v6g), capete (vâgek); cuţit (kâscuţite 
(k6sek) ; cojoc (kădmân), cojoace (kâdmân6k); zălog 
(zâlog), zăloage (zâlogok) stb. E kt sz6: mormînt (sir) 

6s pămînt (f6ld) tâbbesszâma: mo rmînturi (de mor- 
minte-is;morminţi: temet6), pămînturi. | 

Tovâbbă a kăvetkezâk, melyeknek j0 râsze a  atinban 
semleges nemii : 

ac:ti, tii gătej: szâtazgaly. 
animal: lat. :.: inel: gyurii. 
blid:tâl, Sa lemn: fa. 
căpăstru: kătOfek. măr: alma.. 
cîrlig: horog. museii: muzeum. - 

ciubăr: dezsa, esâbr. penel: ecset.. 
elopot;harang. petec: folt. 

cot: kânşăk. . pistol: pisztoly. 
crâctâg o _popor:n%." 
cul: szeg.  -- . sfredel: fur6, 
fier vas. Sa sămn: jegy. 
friîii: zabola. sinod: egyhăzi gyiiles. 
fulger: vilâm. : . tul ei: k6r6.   

Az alâbbi fânevek a tâbbesszâmot -ri-vel kepezik, a 

melyet mindig a teljes tâhâz kell fiiggeszteniink; tehât cer: 
6g, teljes tove: ceru, tobbesszâma: ceru-ri. E lajstrom 

semmiesetre se teljes, ds bârmely hasznavehetă pontos sz6- 
târhâl kiegâszithet6, lde tartozik a fân6v gyanânt nasznâlt 
S upin um sa fOneviil alkalmazott melleknev, pl. călărit: " 

lovaglăs, călăritu-ri; cules: szedes, culesu-ri; bun 
(mint mellknev : 36): jâszâg, bunu-ri; am ar (mint mellăk- 
n&v: keserii) : keseriis6g, „amaru-ri 

adevăr:igazsâg. “amor! szerelem, 
ajun: bâjt; Szilveszterest. | apel: flhivâs.: 
alai: kiseret.. . a asalt: roham. 
amestec: beleelegyedes. |. bal: tâncvigalom,bâl. 

2



bir:ad6, bâr. - 
bot:âlatorr; 
botez: keresztel6s.- ” 

burduf: tâmmlă: 

carne: hus >: 'căriură. 

cas (caz): eset.. 

cat: emelet. . 
cep: csap. 
cere: kăr. 
cehi in: szenvedes, Fin. 

chip: kEp. 
ceai: thea, csâja. !-- 
cioc: madârorr. ” 

cîrd: sereg. 

căștig: szerzemâny. : : 
clenci: horog. | 

club: klub. 
- conci: konty. 

„cont: szâmla. 
cor: (nek) kar. 
cor t: sâtor. 

co; Ș: kas. 

e ub: k&b. 

"cuib: feszel. 

dar: ajăndâk. 
deal: hegy. 
deșert: pusztasâg. -- 
desvăț: leszokâs. 

dejun: reggeli, friistok. 
dialog: beszelgetes, 

dis e: korong. 

dop: dug6. 
dor: vâgy. 

dos: hât. 
drept: jog, igazsâg. 

  
  

1. 

drum: ut.: ae 

dulap: szekreny. : î. -: 
fel: m6d, —făle. ':: 
Fiti: be ti 
îleac: pletyka. * :. tir 
foc: tiiz. - 32: Da 

fund: fenek, telek: 

fum: făst::: 
gard: kerites, ii. 

gen:nem. î 

ger::fagy. - : 

ghiold: szurăs, dotes. 
gînd: gond, „gondolat: 

gît:'torok." îi 
glob: golj6, gămb.:-? - 
glod: posvâny, sâr. : 
golf: tengersbăl. 
grai: sz6, i 
grajd: istâll6. 
ham: hâm. 
hap: goly6bis. 
h îrb: eser€p. 
hoit: dâg. 
hram: 

szentje. 
Yad: pokol. 
iarbă: fi > rerburi: 

gyOgyito fivek. 
la z: gât. 

ic: 6k. 
lac: t6.. | 

leac: orvossâg. 

leşin: âjulâs. 

loc:hely. - 
lucru: dolog.: 

'templom : ved6:
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1lucs: fenşiizâs, 
mal: part, 

marș: indul6. 
- miez:. kozepe, 

magva valaminek. 
mir: korozsma, ... 

mod: m6d.. _. 
„monolog: magânbeszed. 
monopol: monopâlium. 
nas: orr. 
nădu f: hâseg, 

nămol: iszap. 
năra v: szokâs. 

neam: nem, faj, rokon. 
nOroc: szerenose. -. 
nod: g5b. - 

omor: gyilkossâg. 
omăt: h6. 

pare: sâtâl6 hely. 
pat: âgy. 
piept: mell. 

pic: es6p. . 
pisc: hegyfok. | 

plan: terv. | 
pli c: levelboritek. 
pli se: madârorr. 

plug: eke. 

pod: hid, padlăs. 
port: kikât6. | 

- post: bâjt; âllomăs, 
prag: kiiszob. - 

_prav,praf: por. 
preț: âr, 6rt6k. 

prilej: alkalom., 
prînz: ebâd. 

belseje, 

  

prund: porond. .. 
puls: verG6r, -.. - 
puț: kit. | 
rai: mennyorszâg. .. 

rămășa g: fogadâs. 
raport: elâterjesztâs, 
rest: hâtralek, 
r îi: foly6. 
rînd:rend. 

rit: szertartâs. | 

rod: terms, gyiimăles, 
schit: kolostor. 

seoc: esatorna. 

scop: cel. 
soi: faj. 

șanț: sânc, ârok. 
șold: csipă. 

„Spor: el&menetel,. szapo- 
rodăs. 

stea g: zâszl6. 
ștreang: kâtel. 
stih: vers, versszak. . 
stîrv: dog. 

„sin: kebel. 

tact: item. . 

tare: sOvâny, gyepi. | 
teanc: kăt6s, esomag. 
teasc: prâs. 
timp:idă. 
ton: hang. 
trai: 6letmâd. 

tron: trân, 
trup: test. 
tun: âgyu. | 
turn, tur m: torony.



„tile: megfejtes, : 

'atac: tâmadâs. 

“balsam: balzsam. 

brâti: 6v. 

" cadril: negyes (tâne). 

"caracter: jellem.- 

teren: terilet, . :: : 

tir g: vâsâr. 

umor: humor, kedv. * 
unghi: szoglet, . 
vad: gâzl6. 
val: hullâm. 

venin: mâreg. 
vers: vers. 

văl: fâtyol, lepel. 
vîrf: tetă.   

vin: bor, 
vînt: szel, 

vraf,vrav: rakâs. : : 
zid: fal. IE 
jaf: rablăs, zsâkmâny.: 
joc: jâtk, tâne. 
jolj: gy6les. 
ju g: jârom. 
junghi: gâres. 
jur: videk, kOrnşek. 

Altalăban. e esoport magâba 5leli az idegen sz6hkat, a 
nyelvujitâs alkotta elemeket s 
semleges nemiiek. 

s azon sz6kat, melyek a atinban 

-Ezenkiviil van egy harmadik osziâly s ebbe oly kottăs- 
nemi fânevek tartoznak, melyek tobbes szâma akâr -e-vel, 
akâr -ri-vel kepezhetă. Valamennyi -iș -iŞ, -uş vepzetii fOnev ide 
sorakozik, pl. tufiş: cserje, tu fişe es tufişu-ri; cul- 
cuș: fekvGhely, culeuşe esculcuşu-ri, 

Aztân in ezek : 

arc:iv. | | 

atribut:jelză. | 
atestat: bizonyitvâny. |] 

așternut: fekv6hely. 

banchet: diszebâd. 
bilet: jegy. 
blăstă m: âtok. 

buchet: esokor. 

canal: esatorna, 

capriţ: rogeszme.   

catarg: ârboefa. 
;- chibrit: gyujtb (fa). . 

comitat: megye. 

comitet: bizottsâg. 
complot: Gsszeeskiives. 
comput: szâmadâs. . 
consulat: konzulâtus. 

concert: hangverseny. 
contrast: ellentât. 
concept: fogalom. 
decret: hatârozat, igazol- - 

vâny. 

diamant: gyemânt. 
diametru: âtmâră. 
di v a n:divâny,tanâcskozâs.
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doli: gyâsz, 
duel: pârbaj. 
eres: eretnekseg. 
“folos: haszon. 
fruct: gyiimâles. 
ghem: gombolyag. 
gaitan: zsin6r. .. 
grad: fok. 

gaz: gâz. 

imn: szOzat. 
îndemn: 6szt6n. 

interval: szinet. 
labirint: tmkeleg. 
material: anyag. 
metal:6rc. , 
mineral: âsvâny. 

miros: szag. 
model: pâldâny, minta. 

mil: mertf6ld. 

nutreţ: takarmâny. 

obicei: szokăe. 

palat: palota. 
pămînt: fâld.   

pomet: gyiimâlesos. - 
portret: arckep. . .. 

prilaz: sâvenyâtjârd, 
prisos: fălăsleg. 
proiect: terv. 
sat: falu. 
spital: k6rhăz.. 
schelet: csontvâz. 

stat: âllam; âllapot.. | 
stomac, stomah: gyo- 

mor. 
sughiţ: csuklâs. 

suspin: s6hajtâs.. 

sceptru: „Formânybot. 
Şir: sor.. 

teatru: szinhăz. 
temei: alap. 
tractat: 6rtekezes, bânâs- 

m6d. . 

tunel: alagut. 

vas: edâny. 

vis: âlom. 

vîrtej: 6rveny. 

A kimondottuk itelet eme esoporira is illik, hogy az ide- 

gen s a nyelvujităs alkotta, tovâbbă a latinban semleges nemii 
sz6k legnagyobb r6sze ide esatlakozik, : 

Seg6dig6k ragozâsa. 

(eii) sînt 
(tu) ești. 

(el, ea) este, e 
(noi) sintem 

(voi) sînteţi 
(ei, ele). sînt 

(En) vagyok. 
(te) vagy. 
(6) van. 

:- (mi) vagyunk. 
(i) vagytok. 
(Sk) vannak.



om (tăbhessz, : 

_şcolăriţă, elevă: 

am „: nekem van (= €n birok).. 
al | : neked van. a 
are - imekivan. 
avem : nekiink van. 
aveți : nektek van. 

aii : nekik van. 

| A segedigenek sînt, eştă, este, e, sîntem, sînteţi, sînt alak- 

jait hasznâlja az irodalom; a n€p nyelvâben jâratos alakok 
a kăvetkezâk : (eii) îs, mis, (tu) ești, (el, ea) îi, (noi) .nis, (voi). 
vis, (ei, n&piesen: fi, ele) îs. Az a m: „nekem van“ minţ seged- 

(n6piesen or). 

_ige igy ragozand6: am, ai, a (n&piesen o); tbbssz. am, ați, ai 

Szocsoport 6s gyakorlat. 

oameni): |! 
fiă: fiu [ember. 
făt: gyermek. 
copil: gyermek. 

fecior: legeny (fiu). 
fată (tobbessz.: fete): 
fiică: leâny. (leâny. 
copilă: leâny. 
mamă,mumă,maică: anya. 

tată: atya. 

frate: fitestver. 
soră (tâbbessz.: surorb): 

nOtestver. 

părinte: sziil6. 
mu ere (tâbbessz.: mueri): 

„asszony, nd. 
fem ee: asszony, n6,. 

şeolar, elev: tanul6. 

nâvend6k, 
slugă: szolga. 

leâny-     

slujnică: szolgâl6. 
prieten: barât: 
iarnă: tel. 

casă: hăz. 
masă (lobbessz. 
grădină: kert. 

școală: iskola. . | 
stea, steaită (tobbesszâm: 

stele): esillag. 

cal:16. 
carte: kânyv. 
hirtie, hîrtie: papiros. 
mărgea, mirgeaiiă (t6b- 

bessz.: mărgele): gyângy. 

pană,peană: toll. 
trup: test. 

frate de cruce: kenyeres 

crai: kirâlş, Ipajtăs. 

bun: je. 
m ar e: nagy. 

mic: kiesiny, 

: mese): 

|aszial.
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văzut: lâtott. - i Și: 6s, is. 

cumpărat: vett, vâsârolt. | nu: nem. 
vîndut: eladott, elârusitott, da:igen. 
în: -ba, -be, -ban, -ben,-n, | acum, acuma: most. 

-ra, -re. | acolo:ott. 
Ei sînt om. Tu ești copil. El e bărbat. No! sintem fete. 

Voi sînteţi prunei. Ele sint mueri. Ei am tată şi mamă, fraţi 
şi surori, Șeolari, văzut-ați cai? Da, am văzut. Prunc, nu sîn- 

„teță buni! Am cumpărat flori și am vîndut lemne. In casă sînt 
mese, Școlărițe sînt în şcoală. In casă este hărtie şi pană. Vor 
nu aveți cărți. Fată, a mărgele ? Aveţi vot grădini şi ease ? Soră, 
cumpărat-al hărtie? Am văzut case de lemn. Tată, ești în gră- 
dină ? Acuma e Iarnă. În turn sînt prunci. Acolo nu am văzut | 
hărtie și carte. Eii sint fiică de romîn. In Arad sînt unguri, ro- 

"mini, nemți şi sîrbi. In Budapest (Budapesta) am văzut case - 
mari şi case mici. Am vîndut cal și biboli în tîrg. Nu am (n'am) 
tată, nu am mamă. În casă am văzut vin. Al carte, al parte. 

Mi gyermekek vagyunk. Tanul6k, lăttatok-e telen (iarna) 
„ virăgokat a kertben ? Vettem falovat (Az ăsszetett fânevek s a 
fânevekbăl alkotott melleknevek românra de-vel forditand6k, 

„pl. keeskehiis: carne de capră; havasi madâr: pasere de 
munte; esti csillag: luceafăr de sară) a văsâron. Az iskolăâban 

- J6 tanul6k €s j6 leânynâvend6kek vannak. Testvâr, te nagy 
vagy. Apa, anya, fiver, nâver, hol (unde) vagytok? A kertben. | 
Telen h6embert lâttam. Anya, vettâl-e gyângyoket 6s kânyve- 
ket ? Nekiink szolgânk €s szolgal6ink vannak. | 

Cumpărat-al ace ? Măria e nume frumos. Am vîndut Oiiă. . 
Animal, blid, cap şi căpăstru sînt substantive (fânevek). lon 
(Jânos), Gheorghe (Gy5rgy) şi Dimitrie (Demeter) sînt frați. Er 
sînt în şcolă. Elena și Iuliana sînt surori. Livia şi Veronica nu 
sint școlărițe bune; Am văzut inele de aur în casă. Părinte 
bun, tu ești în cer. Romîni, vol sînteţi patrioți (hazafi) buni! 
Eii am fost (voltam) și sînt școlar bun. In pod e praf mare. 
In iad sînt diavoli. In joe am văzut fete şi feciori. Ei am văzut E 
şi tun de lemn. Ea are mere. Ea a cumpărat un (egy). buchet



17 

de flori frumoase. Am vindut un .vas de vin. In sinod 
sînt popi. | 

„ Vettem.egy faekât. Gyermekek, tollat, kânyvet 6s papi- 
rost nem vâsâroltatok? Van-e apâd 6s anşâd? Van (igen)- 
Nines eesetem 6s tollam. Rendben vagytok gyerekek ? A Kâr- 
pătokban nagy hegyfokokat Jâttam. A foly6ban iszap van. T&- 
len nagy fugy. van. Nincs j6 eletm6dom. Vetiel balzsamot ? 
Nem vettem. Anyai âtok. Gyăszruhât vettem. Most nagy szel 
van. Egy (0) rakâs almăt (de mere) veltem a văsâron. Peter 
€s Mihâly (Mihai) kenyeres pajtâsok; az iskolâban is j6 fiik. 
Mariska a temetăben (ţintirin) van. Az istâll6ban lovak van- 
nak. Ott nagy fiist van. Most szâlâsredâs van. Kis gyermek- 
sirăs (plins de ...). Vettem egy kădmânt. Ninesen dolgom. | 
A hăzban egy ember es egy fii van. Havasokon voltam, lâttam 
a kârnyeken nagy havat. | - i 

“Europa, Asia, America, Africa şi Australia sînt părți de 
pămînt. Tu nu al (n'a!) drept. In drum nu am văzut puțuri 

(fintîne). Sînt dealuri și văl în Szeged (Seghedin) ? Nu. Acolo 
"e un riii mare: Tisa. În Asia sint deșerturi. A piept de fier. 

Şi eu am fost copil, acuma sînt bărbat. Tu al tată bun și mamă 
bună. Ungariu e stat mare. Noi sîntem fraţi de cruce. Am cum- 

„părat chibrite. Ea are bilet de teatru. Tată, fost-al în Italia? . 
Am junghiură în piept. Voi aţi cumpărat mere bune. Eii am 

- cal în grajd. În cor sînt fete și teciori, Vol aţi fost în costum. 
In Buda am văzut șanțuri şi ziduri mari. ” 

Egy Isten van az 6gben. Argirius (Arghir) kirâlyfi volt 

_€s llona (leana) kirâlyleâny: En is voltam kirâlyfi(a). Volt - 
egyszer (odată) egy kirâly. Ninesenek gyermekei. Nagy fo- - 

lşam a Tisza. Voltunk mi is Aradon. Ott nagy hăâzak vannak. 
Hâmot vettem a vâsâron. JO szokâsod van. Mi (ce) vagy te?. 

O Român. Van egy tervem. Hol voltatok ? A vâsâron €s eladtunk 
egy lovat 6s egy bivalyi. Gyolesruhâkat vâsăroltam. Most bâjti 

x id van. A kolostorban papok vannak. Nagy hăseg van. Ti kis. i ăi 

„ay nep vagytok. Nekem olvas6kânyvem (carte de cetire) van. 

A falvakban lâttam fahăzakat is, AABLIOT o 

Alexi : Român nyelvtan. . CE, pd 
ENTRALĂ 

UNIVERSITARA].
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Hatârozott ragozăs. 

A himnemii fânevek,. melyek tehât magânhangzân : <u- 
ban s -e-ben, tovâbbă mâssalhangzân vegz5dnek, -l (teljes 
tăve: “lu, amely a mai nyelvben mâr nem jâratos) €s le ârti- 
Kulust kapnak, A le ârtikulust esak az -e-be vegzâdă fânevek- 
hez ragasztjuk. A n6nemii fânevek, 4. i. melyek d ben s e-ben 

„ v6gzOdnek, ârtikulusa -a, pl. om (teljes tâve: omu), b oii him- 
„nemiiek, ârtikulussal: az ember: omu-l; az 6kâr: bou-l; 
frate; munte himnemiiel, ârtikulussal: c testver: frate-le; 
a havas: matntele. Capră, grădină, vulpe, cale ndnemiiek, 

„ ârtikulussal: a kecske: capra ; a kert: grădina ; e r6ka: vul- 
Dea; az ut: calea. A răvid i ben vâgz6d5 fânevek teljes tăve 

„ szinten u-ba vegzâdik, pl. ai (foghugyma), obicei, (szokâs) 
ârtikulâlva: aiul, obiceiul. (Nemelyek az ârțikulălatlan 
alakokat igy is irjâk : aiăi, obiceiii, tehăât rădid îi-val, amely nem 
Olvusand6.) . | a 

A n6p nyelveben 6s âltalâban a kyzbeszâdben a mâssal- 
hangz6n vegzâdă fânevek ărtikulăsât -l(u)-esak ritkân ejtik ki, 
e helyett az illetă fân&vnek teljes tove halihat, pl. moșar miei: 
nagyapâm.. (szabâly szerint: moșul miei); vecina vostru: 
szomszâdtok (vecinul vostru):stb. 

" Az ârtikulus ragozăsa a kâvetkeză : 

Mimnemiă mdssalhangz6n tagy u-ban (illetve râvid i-len) 
ă vEg:6d6 fânevel: : 

  

Egyes szâm | , 'Tobbes szâm  : 

      

N. (a fânâv teljes tâvâhez) <+l(u) | N. (tobbessz. fânevhez) + i 
GG, pF Gu blo. 
D. n. „+ | D, E - + lor . 

7. m Hu) |A. » RI |     V. (ârtikulâlt alakhoz) e! | Y. . i +.lor! |
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Himnemii -e-ben vegz6d6 fânevel: : -. 

  

    

Egyes szâm __ 'Tăbbes szâm 

N. (fân€v) + le | N. (tăbbessz: fânâvhez) 4- i 
G.- . ju 16... , + lor 

D. ,„ ” lu |D. - „lor 

A le [A pi 
V. (fân6v!) | v.-j „lor!   

- Nonemii -di-ben vegz6d6 fânevel, : 

  

Egyes szâm 'Tâbbes szâm 

N. (tâbbessz. fânâvhez) 4 le 

[ 
| 
| 
| 

N. (fânev = vegzet n€lkiil) + a 

G. pompe dei -G. » - + lor 

D. 1. i» +a lb. pp lor 

An PN n +a. |A. » - + le 

V. (fân6v! Vi . + lor. 

Nânemii -e-ben +6926d5 fânevel:: 

  

  

  

  

Egyes szâm | 'Tobbes szâm d _ | 

N. (fân&v) +a | N, (tâbbessz. fân&vhez) + le 

G (lOnâv-e vegzet nel) dei | G. - por. 
D. 1 5 pei] D. n + lor 

A.(f6n&v) ? +a A: . „ + le 

V.(fân&v!) v. j - lor! 

o “



|. n6vragozâs. 

  

    

  

      

Egyes szâm | | .. Tobbes. szâm 

N. bărbatul (a fârfi, IN. bărbaţi 
G. bărbatului. ! G. bărbaţilor. 
D. bărbatului: | „ D: bărbaţilor. 

| A. bărbatul. A. bărbaţii, 
V. bărbatule ! | V. bărbaţilor! 

Egyes szâm | Tăbbes szâm 

N. leul (az oroszlân) | N. leii, 
G. leului ie G. leilor. 
D. leului. D. leilor. 
A. leul A. leii. 
V. leule! - V. leilor!       

E tâblăzatbel kitiinik, hogy a român nyelvben a nomi- 
nativus egyenlă az accusativussal, genitivus a dativussal; a | - vocativus ragja egyes szâmban -e, tObbesszâmban egybeesik a genitivussal s a dativussal. Megjegyzend6, 1. hogy a român - nyelvben a magyart6l elterdleg a birtok mindig a birtokos elâtt âll, pl. casa, vecinului: a szomszâd hâza; cartea fratelui: a fivâr kânyve stb. ; tovâbbă 2. hogy €l6lânyek s kivâlt tulaj- „donnevek el6 az accusativusban a pe (n6mely videken pre) praepositi6t alkalmazzuk, pl. pe bărbatul : a ferfit; pe fiul: a fit; pe lancul: Jânost ; pe Măria : Mâriât stb. 

II. n&vragozâs. 

  , 

    

    
  

  

Egyes szâm Tobbes szâăm 

Da aaa — N. doamna (az tirnd). N. doamnele.:: G. 'doamnei. G. doamnelor. D. doamnei. - | D. doamnelor, A. doamna. A. doamnele. 
V. doamnă ! V. doamnelor!
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A mit az el6bbi esoport ragozâsâra mondottunk, annak 

» ervenyess6ge az osszes fOnevekre âlland6. Csupân annyit kell - 
meg hozză tenniink, hogy az -ă -ben vegz5d5. fânevek vocati- 
vusa egyenlă az ârtikulălatlan nominativussal. Nehâny r nOnemii 
-ă vegzetii fân6v 6s szemelynâv azonban a voeativusi -o -val 
is k&pezheti, pl. soro? lestvâr! 6s: soră! testver.! 

Vannak olşan nânemi fonevek, melyek az egy es szâm- = 
- ban kettâs vâgzOdâsiek : -ea es -iiă. E fânevek az egyes geni- 
tivusban s dativusban, tovâbbă a tăbbesszâm valamennţi ese- 
teben az credeti (L. i. a latinban' eredeti) -l- hangot, mely a 
nominativusbau nem maradt meg, azârt van e hiâny kităl- 
tâsere az -u' hang, visszanyerik, -pl. stea 6s , sleaă (lat. 
stella: csillag sz6b0l szârmazit). a 

  

y .. ', Egyes szâm 'Tâbbes szâm 

  

7 

N. stea 6s steatia (a csillag). IN. stelele. - i dă 
G. stelei. G. stelelor. 
D.stelel. "D. stelelor. 
A. stoa €s sleaiia. : . A. stelele.   V. steatiă! aa -V. stelelor |: - aie 

Eme minta szerint ragozzuk az -el kiesinyită Fâpzăvdl 
" alkotolt fânevek nânemii alakjât, pl. purcel: malac ; purceu 

6s purceaită.: n6steny malac; porumbel: galamboeska.: 'po- 
ruimbea 6s porumbeaiici nâsteny galamboeska ; aztân n&mely 
a n6nemben -ea -ban v6gz6d5 mell6knev, pl. grea: nehez : 
grele: nehezek; rea: 7OSsz ; rele: „rosszak st. 

10, nâvragozăs. 

|  Az idetartoză fOnevek az ogyesszâm' nominativusâban 
-e-ben vegzâdnek s amint emlitettiik, kât esoportra oszlanak: . 
nânemii 6s himnemii fânevekre. A nânemiiek -a,a himnemiiek 

“pedig -le ârtikulust vesznek Ol.
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"“a) Nonemii -e vegzetii fânevel ragozdsa : 

  

    

  

-  Egyes szâm  - Tibbes szâm 

N. cartea (a kânyv)..  - N. cărţile. 
G. cărţei. Aa G. cărţilor. 
D. cărței, | De cărţilor, 
A. cartea.  : A. cărțile. . 
V. eaite! , | V. cărţilor! 

A genitivusban s dativusban mondjuk cărții is; vagy. pl. 
lumea: a vilăg, gen. 6s dativusa : femei 6s lumii, 

“Valamennyi -e hangban v6gz5d6 nânemii fân&v tbbes! | 
szâmu ragja -i. ” “ A ” 

b) Himnemii -e vegzelii fânevel: ragozăsa : . 

  

    

  
  

Egyes szâm ÎI Tobbes szâm 

N. muntele (a havas). “N. munţii. 
G. muntelui. _| G. munților. 
D. muntelui. D. munţilor. 
A. muntele. ȚĂ. munţii, 
V. munte! V. munților! 

Ez egybeillităs tanusâga szerint is a fânevekre vonalkoz6 
v6lemânyiink teljesen ipazolva van. Csupân annşit kell meg-. 

" jegyezniink, hogy az e-ben vegzOd6 him- €s n&nemii fânevek- . 
nek is egyes vocativusa egyenl6 az ârtikulâlatlan nominativus- 
sal. Vulpe (r6ka) vocativusa vul peolis; valaminta bade. 
es nene (bâcsi) szavakelehet: badeo! âsneneglis. 

Megjegyzendă nume (n6v) fânâv ragozăsa ((. i. egșes 
zămban himnemii, a tăbbes szâmban pedig nânemi): 

Î
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Egyes szâm Tobbes szâm 

  
  

N. numele(a n€v). 
G. numelul. 
-D. numelui. 
A. numele. 
V. nume: 

N. numele. . 
G. numelor. 
D. numelor.   
V. numelor! 
A. numele.   

Ugyanigy ragoztatik : cleşte (esipâvas), tăbb.sz.: cleşte | 
(eleștiis); codice (kodex) > codice;indice (index) 
> indice; apendice (apendix) > apendice. 

Az -ă-ben vegz6d6, de jelentesiiknel. fogva himnemii f6- 

nevek ragozâsa a kâvetkeză : 

  

Egyes szâim 'Tăbbes szâm 

  

N. popa (a pap). 
G. popel v. popil. 
D. popel v. popii. 
A. popa. 
V. popă! 

  
N. popil. 
G. popilor. 
D. popilor. 
A. popii. - 

] V. popilor ! 

“Amin ebbâl is kitinik, az ilyenfăle fâneveket az egyes. 

szămban nânemii ârtikulussal a n6nemi, tobbes szâmban meg 

himriemii ârtikulussal a himnemii fânevek mintâjâra ragozzul. | 

Altalânos megjegyzăsek a fânevek ragozâsăra.: 

A hât nevei, melyek a român nyelvben -i-ben (a latin : 

he!f6; Marţi: 
_genitivusi alakb6! keletkeztek) vegzâdnek, nânemiiek: Luni: 

kedd ; Jliercuri: szerda; Joi: esiitârtok; Vi- . 

peri: pentek. Artikulussal: Lania, Marţia, Miercuria, Joia, 

Vineria. Ragozâs alkalmâval jobb, ha a napok 6sa h 6na- 

pok neveit hatârozatlan forimâban hagyjuk s e kifejezeseket : 

h6tf6, kedd, szerda, esiitârtâk s pentek (napja), 

_tovâbbă pl. augusztus (hava), igy forditjuk: ziiia de
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* Luni (hâtfă napja); zitâ deMarţi; zitia de Miercuri; 
ziiia de Jor;-zitia de Vineri; tovâbbă: luna lut 
"August. a 

- Ugyandsak nânemii zi, zită : nap, ârtikulussal: zid : a 
„nap. Ragozâsa a kOvetkeză : - 

  

  
  

  

Egyes szâm 'Tâbbes szâm 

N. ziiia. - | . Zilele. 
Gi zilei. | G. zilelor. 
D.zile. - i D. zilelor. . 
A. ziiia. | A. zilele. 
V. ziuă! | V. zilelor! 

E szOk sora : năvâr, nora: meny genilivusa: sororii 6s 
surorii, nororii 6s nurorii; tăbbes szăma': sororile 6s Suro- : 

„vile, nororile 6s nurorile. 
“Tată ragozăsa a kovetkeză: E: 

| N. A. tata 6s tatăl. Ia 
G. D. tatel, tatii 65 tatălui. 
„V.tată! 

„> Dommul vocativusa : domnule : uram ! ellenben : 
doamne: uram (= istenem)! a 

„A kOretkeză fânevek car : szeker; oii: tojds; topor. fej- 
ze, pitlă : vângolomalom tăbbes szâma + cară, ouită, 6s 'vitci, 
topoară, pitici ; irjâk azonban igy is : care, vaite,lopoare, piiie. 
Doi (kett6) tbbes szâmii nânemii alakja: două (irvă îgy is: 
doue); noii (uj) t5bbes szămu nonemii alakja : noii (irva igy 
is: noiie). |, . - a . e 
„ză kOvetkez6 hârom fânâvnek: gr îi : buza; fr ti: kan- 

tir (a .lovaknâl); b rîu: ov tâbbes szâma: grîne, frâne &s 
brine. | a 

„ Vannak olyan -ă-be 'vâgz6d6 nnemii fOnevek, melyek Pi 
tăbbes szâmot nem -e-vel, hanem -i-vel k&pezik, tâbbnyire 

„_melyek -că, -gă, -ră, -șă-be vegzâdnek, pl. limbă: myelv,
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limbi(e.h limbe): ngelzek; ladă: lida, lăzi; nucă: 
did, nuci; cunună: koszoru, cununi; rugă: baicsii, 
rugi; baltă: pocsolya, bălți; minușă: keszlyii, mă- 
nuși, scară: lâpes6, scări;țară: orszdg, ţări. 

Tată (atya) tâbbes szâma: ta ţi; oaspe: (vendeg) > 
oaspeţi; ferestrăii (fiiresz) > ferestreie; vălă 

(văâlyu) 2 > vălauă;părăii (patak) > păraie. 

Egyes fânevelnek a tâbbes szâmban mâs jelentesiik * van, 
pl. ban: 1. bân (meltsâg); 2. penzdarab (Româniâban a .. 
legkisebb penz neve); bani: âltalaban penz, pl.nu am bani: 

„nines penzem; fier: vas; fiere: bilincs; frig: hideg; 

friguri: hidegleles sib. 

Mâs fneveknek a t5bbes szâmban kettâs jelentâstik tâ- 
mad: bucată: falat; bucăţi: darabol: s bucate: tel, 
gabona (v. d. a.magşarban &let = dlelem, g gabona); cot: 
sing, kânyok; coate: kângyGhkok ; co ţi: singel, rOfok ; 6 0- 

„tur: szâgletek; cap: fej; capete:f6k;capi: fânokoh, 

vezelăk; capuri: hegyfokoh. 

“Tâbbnyire esak a tăbbes szâmban hasznâljuk, BL. ime 
foneveket: foarfeci: oll6; mucări: hoppauld; cîlţi: 

"kocz; ismene: ldbravald; încălţiminte: libbeli; 

aburi: g6z, pdra: fiori: ldsas rohamok; merinde: 
ubra alo, ctelnemii ;nă d ragi: nadrdg stb. " 

'Tulajdonnevel ragozâsa,. 

A rendes fânevek ragozâsât6l annyiban miutatnak vălto- 

zâst, hogy az ârtikulust nem nemiik, hanem vegzetiik szerint 

veszik f6l. A măssalhangzen vegzd6k (teljes tâviik -u-ban) 
- -l(u), az -ă €s e-ben vegz6d6k pedig, habâr himnemiek is, -« 
ârtikulust kapnak, pl. Arad, ârtikulâlva.: Aradul; Anna: 
Anna; Luca: Lukăes ; Floarea : Flâra stb. 

A szemâlyne+ ek ragozâsânăl azonban az ârtikulust elsre 

is tehetjiik.
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N. Aradul. :.: N. Pătru (Peter). 
G. Aradului. -G. lui Pătru. 
D. Aradului. - D. lui Pătru, 
A. Aradul. "A. pe Pătru, 
V. Aradule! E | V. Peire'| 

N. Măria.. N. Olga. 
G. Mărie. G. Olgăi. 
D. Măriel. D. Olgiu. 
A. pe Măria. | jă. pe Olga 
V. Măria &s Mărio! | V. Olgă!   

A szemelynevek el€ az accusativusb 
mindig ki kell tenniink. Ă | 

_A legtăbb român szemelşnâv patrongmica: -escu 6s -an 
kepzOvel vannak alkotva, pl. Stefanescu (Sz6r6l-sz6ra : 
Istvânfi); Popescu (Papfi); Moldovan (Molduai) ; 

- Muntean (Havaselfâldi) stb. . | 
” A nem szemelşneveket (helş, foly6 stb.) rendszerint igy 
fejezziik ki, pl. C ip rus: insula Cipru (Ciprus szigele); Kra- | 
jova: orașul Craiova (Krajova vdrosa); Dnjeszter:. 
rîul Nistru (Dnjeszter Ffolyama). |lyenkor a tulajdonnevet nem 
ragozzulk, csak a termâszetet kifejeză szât. e 
“A tăbbes“szâmu tulajdonneveket termâszetesen csak a 
t&bbes szâmban ragozhatjuk, pl. Bucure ști: Bukurest, ârti- 

an a pe praepositiât 

kulussal: Bucureștii. 

  

N. Bucureștii. 
G. Bucureștilor, 
D. Bucureștilor. 
A. Bucureștii. 

A tulajdonnevek t&bbes szâmăt is, ha sziikseg van reâ, 
'szinten rendesen kâpezziik, pl. :
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N. Alesandril (Sândorok). 
G. Alesandrilor. 
D. Alesandriior. 
A. pe Alesandril. 

| N. Măriele (Mâriâk): 
! G. Mărielor. | 

D. Mărielor. 
A. po Măriele. 

| -B sz6: Domnezeii 6s Duninezeii: îsten az ârtiku- 

lust zkâr el61 veheti f6l, akâr hâtul hozză fiiggesztve: 

  

N. Dumnezeul. 
G. Dumnezeului. 
D. Dumnezeului. 
A. pe Dumnezeul. 

"-| Y. Dumnezeule! 

N. Dumnezeul. : 
“G. lui Dumnezeii. 
D, lui Dumnezeii. 
A. pe Dumnezeul. - 
V, Dumnezeule! 

Sz6csoport 5s gyakorlat. 

suflet: l6lek. 
vecin: szomsz6d. 

“sut: falu. 
„vacă: tehen. 
lumină: vilăgossâg. 
pădure: erdO.. 
vițăl: borju. 
vierme: fereg, 
pom: gyiimolesfa. 
pasere:. madâr. 
„vulpe: r6ka 
iubesc: szeretek. 
verde: zăld. 
frumos (himnemben), 
"frumoasă (nânemben): 

szep. . - 
bun (h.), bună (n): j6- 
stricăcios (h.), strică- 
'cioasă (n.): ârtalmas. 

acasă: otthon, itthon, 
haza.   

: pe (a mâgyar helyrag 
egyertekese):  -ra, -re, 
rajta. i 

aici, acib:ilt. 
abă, habă: abaposzt, 

feher poszt6 . 
_acăti, acov: ak6.. 

alei, arvuniă: foglal6, 
elâpenz. 

- aldimaş. âldomăs. 
aprod: aprâd. 
bacăi: h6hâr. 
jude: birâ. 
ic: €k. 
căpitan: kapitâny. 
cătană, soldat, mili- 

tar: katona. „i 
chin: kin. 
lanţ: lânc. 

“lacăt: lakat. . 
lampă: lâmpa:
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meșter, măestru: mes- Crăciun: karâeson. ter. - colibă: kalyiba, putri. oraș: vâros, cioban,păcurar:, pâsz- piră: pâr, tor, esobâny. | . pildă: pâlda. - | fiorin, florin: forint. poștă, postii: posta. gunoi: ganaj: rif: râf. lobodă: laboda. șoim: s6lyom. muncă: munka, sobă: kâlşha, kemence. ploscă: palack. uriaș: 6riâs.. pipălacă, pitpalac: usură: uzsora, pitypalaty. vamă: vâm.. procoviță 6: pocro- zăbală: zabola, viță: pokrâe. . - arindă: ârenda. E porumb: galamb. arindaș: ârendăs. rață: râce.. briciag: biesak, tablă: tâbla. buzdugun: buzogâny. . 

  

Eit am văzut paseri, Vecinul are viței, boi și rațe. loan e căpitan. Am cumpărat lut Pătru haine de habă. Am vindut în oraș oiiă. Tu ai prieteni buni. E] are bani. Ea are tărbat bun. Nul avem case, Voi aveți topoară. Ele au cumpărat un lanț de aur, Noi am vindut casa și grădina lui Dimitrie. Văzut-aţi pe mama și pe tata ? Mama lui Gheorghe e în Arad; ea are acolo casă și grădina frumoasă. In grădină are pomi și Iloră, Fratele Și sora lui Aurel sînt în: Bucureşti. Murăşul (Maros); Tisa şi Duniirea “(Duna) sint rîuri mari. 'Tu ui casă în Budapest. Debreezen (Debreţinul) și Hodmezăviăsârhely (Oșorheiul) sînt. orașe în Ungaria. . 
A kânyv Jânose, a papir Veronikâ6. A gyermckek levele nem sz6p. A virâgot s a kOnyvet Mâriânak vettem meg. Hâtfân, kedden 6s szerdân lâttam Annât. Iarâcsony:napja estitârtă- kân van. .Neked nines anyâd? A tâbla az iskolâban van. A r6ka ârtalmas âllat, Az almâban i€reg van. A szomszednul „ feles6ge 6s gyermekei, meg a szolgâl6 a văsâron' vannak. Nyerget vettem. Annânak van malachiisa 6s recehiisa. Romă- nok vannak a Balkân hegyei kăzt (în) is. 

.
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Eti am vinuri bune. 'Pu at vindut pămînturile. Lui Ale- 
sandru l-am cumpărat un cuţit. Ileana a vindut în bal.buchete 
de flori. Brînele sînt în casă. In tirg am cumpăiat..mese, 
cuțite, vase şi struguri. In .casă nu e lumină. Pătru are buz- 
dugan de lemn. Arindașul satului e vecinul iratelui lui Stefan 
(stvân). AY bani de aur? Ela cumpărat poeroviţe. Pitpalacul e 
pasere. Mamele Yubesc pe copiii buni. | 

“ Jânosnak kertj6ben sz&p gyiimâlesfâkat lâttam. A szom= 
„sz6d kertj6ben vannak virâgok €s fâk is. Nekem bivalyaim; 
teheneim, borjaim s kecskâim vannak. Szeretem a sziilOket, a 
fivert s a nâvert. Ciprus szigetân j6 bor van. Az trnd a szom- 
sz6d feles6ge. Az €gen szep cesillagokat lâttam. Sz6p Tiyerge- 
ket vettem. A forint pânz. A szolgât nem lâttam a hăzban. 
Helen bâtyja katona. Nincsenek gondjaim. A lakat vasb6l van. 
Levelek vannak a postân (la). A szomszâd leânyânak fia bir 
Krajova vărosâban.. 

Sînt părintii Jur Mihai acasă? Sînt în oraș. Ei am 

cumpărat casa vecinului.” Abrudbânya (Abrudul) e oraș în: 
Ardeal (Erdâly). In colibă sînt oameni. Şoimii € pasere 
stricăciousă (6s: stricăcioasă). Nu sînt uriași (n&piesen „urieşi“ 
is) în lume. AY bani, al și gînduri. Doamne, tu eşti în cer. 

". Domnule, al prunci buni și fete bune. Muerea domnului nu e 
acasă. Nu al (n'ai) văzut aici pe mama? Cărţile fetei lui 
Constantin sînt acasă. Şi căpitanul e soldat. In Ungaria sînt 

orașe Și sale frumoase: 

„Neked ck6id vannak. Az embernek teste 6s lelke van. 
Afrikâban gyemântokat lâttam. Az anya testverenek kertj6- 

ben lăttam gyiimălesfâkat. Van-e ncktek bivalyotok? Van: 
Mâg (Şi) teheniink, kecskânk, ekeink 6s jârmaink is vannak. 

Hol vettetek a virâgesokrot? Az: anya vette a virâgesokrot 
llonânak. Nincsenek barâtaim, se testvâreim, meg sziileim . 

se .(nicl).: Az erdâben fâk vannak; gyiimălesfâkat nem 
lâttam ott. A csillagoknak fenyiil van (lucesc).. A vârosban 
urak vannak. A faluban az. embereknek abaposzt6 ruhâjuk
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vad, Az trnânek nines szolgâl6ja. A szomszed szolgăjânak 
fia az iskolâban van. Leânyn5vendekelnek is van tâblâjuk. 
A f6rgek kârtekonşak a fâkra n&zve (dativussal). 

Muerca vecinului e sora mamei lui Pătru. Popii sînt 
slujilo lui dumnezeii. Fratele lor (Ov6k) e popă în Bănat 
(Bânsâg). Sora fratelui lui Alesandru e în grădina vecinului. 
Am cumpărat o cunună de jlori.. Tata lui loan e căpitan în 
Romînia. Îubese pe tata și pe mama. Doamna nu are (n'arc) 
nică pluguri, nici juguri, nici bibolx și nică vaci. Ele ati capre. 
Mama are mărgele și diamante, In Budapest am văzut și case 
de fier. Fratele Elenei (Helân) a: cumpărat în oraș vase de .: 
lemn. Șeolarul şi școlărița ati cumpărat cărți, pene și table. 

” In oraș e neaiii (h6). Satele sînt Îrumoase. Ziiia de Luni e ziiia numelui mamei. ' .! 

__ Hugom, te nem vagy az iskolâban. Nincsenek se kOny-. veid, se tollad. Apăm, anyâm otthon. van; hiigom, bâtyâm ott van a szomsz6d kertj6ben. Se asztalom, se hâzam. A f5ld&n 
„emberek 6s âllatok vannak. „Hegyeken, vâlgyekben .6s erââk- „ben madarak vanaak. Az Griâs leânya otthon van. O 6s a fiai 
az erd6ben vannak. A famunka Sz6p, A madarak meglăttâk a. gyermekei az erdâben. Azsia, Afrika. vilâgresz. A Volga -Oroszorszăgban van 6s a Tisza Magyarorszâgban. Az alya.. nover6nek magyarâdi bora van. A fân almâk vannak.- Aur6l j6 'gyermek, j6 tanul6. Ninesen itthon, az iskolâban van. . A faluban leânyiskola €s fiuiskola is van. Se ilthon, se ott - nem lăttam a szomsz6d menyât. a 

| Nu am casă, nu am masă, nici frate, njci surori, nici. părinți. Iarna sînt oamenii în casă, E neaiiă și frig. Buzdu- gan și briciag- sînt cuvinte turceşti. (tărăk szâvak). Nor romînii sîntem oameni buni. In munții Ardealului am văzut 
„ciobani. Romînul și ungurul sînt fraţi de cruce. Limba ungu- rească e limbă frumoasă. Pe pămîntul vecinului am văzut şi grîu. Pluguri și juguri am vîndut lui Todor (Tivadar). Eu Iubesc limba, ungurească. . In orașele și satele Ardealului sint
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și-romini şi unguri și nemți. Fratele nuroril vecinuluil e căitană' 

Pravul e stricăcios. Nu am haine de i iarnă. Sint romin, copil 

de munte. 

A lâmpa a kâlyhân van. A legnagyobb telben (în cap 

de Yarni) nincsen a leânynak tâli ruhâja. Hideglelesed van ? 

Igen. En pâsztor vagyok; vannak juhaim (oaie, tbbssz.. oi) 

6s keeskâim. A kânyvnek papirtâblăja van. Olt is, itt is hideg 

van ; nines a hâzban kemence. A fej 6s hâtgerine (spinare, nn.) 

_testresz. En vagyok a falu birâja. Nines a f6ldân, sem a vilăgon 
barătom. A falu leânşai s legânyei a tâncban vannak. A szom- 

sz6d malaca a kertben van. A test a fâldg, a l6lek az istenă. 

“A temetă sâncâban virâgokat lâttam. Istenemre, nines Jelketek ! 

edden 6s penteken bâjt van. Pâter nagynânje karâesony | 

. elGestejen nincsen Budapesten. 

- Mell6imevek. 

A meilkneveket k6t esoportra oszijuk: egy 6s.k6t 

vâgzetii mell6knevekre. Az els0 esoport him- 6s 

nânemben egyarânt -e-be vegzădik; a mâsodik a himnemben 

vagy mâssalhangzon (leljes toviik -u-ban), vagy -t hangon, i 

" n6nemben pedig mindig-ă-ban. Az egyvegzâdesii mell&knevek 

ârtikulusa -le a himnemben s -&'a n6nemben;, a ket vegză- 

.. d6sii melleknevek ărtikulusa -l(u) a himnemben s-a a nânem-' 

ben. Ragozâsuk megegyezik a fânevek ragozâsâval, pL.: 

a) eguyuegz6desii melleknev. 
  

Himnem ] Nânem 
  

Egyes szâm | 'Tâbbes szâm | Egyes szâm | Tobbes szâm 

    

N verdele (a Verzi, | N. verdea. | verzile. 

z5ld). - Po 
G. verdelui. | verzilor. . |: G. verder. verzilor, 

D. verdelui. | -verzilor. i D. verdei. verzilor. 

  

A. verdele. : | verzit. ! A. verdea, | verzile.      
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b) mdssalhangzou VEgz6d6 lelvegzelii mellelnev. 
  

Himnem - „.N&nem 
      

'Tăbbes szâm 
  

Egyes szâm 

  

  

  

  
  

N.bunul(aj6).| buni. | N. buna. bunele. G. bunului. | bunilor, IG. bunei. bunelor. D. bunului. |! bunilor. | D. bunei. | buneldr. A. bunul. |! bunit A. buna. | bunele. 

c) magănhangzon VEgz6d6 le! vegzetii mellehnev. 

| 
| Rgyes szâm Tăbbes szâm 

  

      

    

  

  

Himnem 
DINO   

  

| 
Nânem .    

Egyes szâm 

  

  
| Tobbes szâm 

  

] | 
4 

Egyes szâm    

  

Tâbbes szâm 
  

  
  

  
N. asprul - - |! aspril. |_N. aspra. asprele. (a szigori, | ” 

a kemâny) | . : | G..asprului | asprilor. "G. asprei. asprelor, D. asprului.. | asprilor. D. aspre. asprelor; A. asprul. aspril. A. aspra. asprele. ] 
Tâbb mell6knev, mint a f&nev 

szâm nominativusâban nem 
"z6dik, (V. 6.) N 

„- “A mell6knâv voeativus 
fOnsv. Arlikulus n6lkiil: 
lubitule! . 

A hâtul ragasztoit ârtikulus 
nâvnek eldlâll6 ârtikulusa is: 
nemben. Akkor hasznâljuk, ha 
a fOn6v tulajdons 

ek is, a nânemi tObbes 
-e-ben, hanem -i hangban veg- 

Yubite! szeretett! Ârtikulussa]: 

on kiviil van mâg a mellek- 
cel a himnemben, cea a n6- 
nagyobb stlyt akarunk helyezni âgâra, t.i.a melleknâvre. Ez eldâll6 ârtikulus helye a fân6v 6s mellâknăv kOzt van s az elGtte l6vă fânevvel nomben, szâmban €s esetben megegyezik. Rago- zâsa megfelel a fânevek ragozăsânak: 

ăt. szintn tgy k6pezi, mint-a . :
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  — — 
Himnem | | Nânem 

: i 
  

Egyes szâm |: Tâbbes szâm || Egyes szâm | Tăbbos szâm 
    
  

      

| 

ÎN. cel. cei... | N. cea cele. 
- | G. celui. celor. i G. celei. . celor. 

| D. celui. - celor. -1] D. celei. celor. 
A.cel, * | cei. ! A. cea. cele. 

A melieknâv âilhat a fânâv elâit 6s a fân6v utân. lla u 
fânev clâtt âll, a melleknev veszi f6l az ârtikulust s nemben 
6s szâmban cgyezik. a mâgăâtte âll6 fânevvel, amely ârtilkulă- . 
latlan marad, nem ragoztatil; s csak a szâmragot veszi f6l, 
Ha pedig a fonev utân âll,'a fânâv veszi f6l az ârtikulust s 
esetben kiilânbâzik a melleknevtâl ; a melleknev ellenben vâl- 
tozatlan marad, nem ragoztati s csak nemben 6s szâmbun 

- egyezik meg a fânâvvel. Megjegyzem, hogy az ut6bbi eset 
inkâbb egyezik meg a român nyelv szellemâvel. - 

Hu a fânev 6s melleknev kâzt a cel, cea ârtikulus 
“Al, ez ărtikulus nemben, szâmban 6s esctben egyezik meg a 
fân&vvel, a mellelnev pedig foncv utân l&ven, esak nemben 
6s szâmban. 

Ha a meileknâvnek âlitmânyi szerepe van, akkor esak 
nemrâl 6s szâmrâl lehet sz6; pl. pruncul e bun; pruncil 
sint buni; fata e bună; fetele sînt bune. 

a) mellekuncv 'a făncv elăil. 
  

    
    

    

  

  

    

Ț “1 ” 

] Himnem | Nânem J Himnem | Nânem 

Ț | 
% |N. A. bunul domn ibuna doamnă | vezăete pom| recea apă 
$ [G.D. bunului domn [bunei doamne) verdelui  |(ahidegviz 
2 |: |, pom il recei ape 

i 
= | i | : 
&£|N. A. bunii domni [bunele verzii pomi „zecile ape 
ZI: |. doamne _] 
5 G. D. ibunilor domni bunelor verzilor . . trecilor ape 
= - doamne. pomi i       
„Alyxsi: Român  ngelvtan. . , 3
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b) fântv a mellelmcv clu. 
  

  
  

      
                    
  

    
  

  
        

  

    

Himnem |  Nănem Himnem | N5nem 
gi i . 

& N.A [domnul bun |doamna bună |pomulverae apa rece 
a | G. D. domnului bun doamnei bune! pomului apei reci & verde | 

£|N. A.|domnil buni |doamnele bune || porii verzi apele reci 
2 [G. D.|domnilor buni|doamnelor pn pomilor apelor reci 
N 

6) mellekncui driikulussul. 

| Egyes szâm | | Tâbbes szâm 

x | N. bradul cel frumos (a | brazii cer frumoşi 
= “sz6p fenyâfa) | | 
3 || G. bradului celui frumos |! brazilor celor frumoși 
S || D. bradului celui frumos. || brazilor celor frumoși 

A. bradul cel frumos - . brazii cei frumoși 
V. bradule cel frumos! . || brazilor cei frumoși |. 

Egyes szâm | Tobbes szâm 

2 N. mama cea bună: .. | mamele cele bune 
S: || G. mamei celei bune mamelor celor bune 2 | D. mamei celei bune mamelor celor bune 
E | A. pe.mama cea bună pe mamele cele bune 

V. mamă cea bună | mamelor cele bune !             
  

: Ha a mell6kn6v n6nemii fânsv utân âll, az egyes geniti- vusban s dativusban -e-ben vâgz6dik. Megforditva is, ha a fânâv nnemi s a mell6knâv mâgătt foglal helyet, az egyes szâm genitivusâban s dativusâban szinten -e-ben vegzâdil, pl: mama bună: a j6 anya; gen. dat. mamei bune; vagy: | bunei mame. Az egy vâgzâdesi mell6knevek az egyes szâm nn. gen.-ban €s dat.-ban -i-ben vegzOdnel, valamint az -esc
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vegzădesii melleknevek is, pl. N. A. limba romineasci: a 
român nyelv; C. D. limbei rominești. . 

Tot, loalii: e g 6sz ragozhatatlan s mindig ârtikulâlt 
” fon6v elâtt âll, nom. ace. tot orașul: az egesz vâros; gen. 

dat. tot orașului. Tobbes szâmban toți (h.) 6s toate (n.); 

gen. dat. tuturor, jelentâse: mindnyâjan. A toate alak 
“ jelentâse minden îs, pl. toate siaţ bune: minden j6. 

Az -l vegzeti melleknevek a tăbbes szâmban az -l han- 
got jâsitik, pl.-sătul: j6llakott, sălui (ârtikulălva: sătai?); 
mișel: nyomorult, mișei st. . 

Mondjăk bună ziita: j6 napot; bună dimineața: j6. 
reggelt s bună sara: J6 estât. Szabâly szerint (t. i. meliâknev 
âll a fânâv elâtt) igy volna: buna sară stb. 

Mell6knevek fokozăsa.. 

"A mellâknevek kOzepfokât tigy k&pezziik, ha az alapfok 
„el6 a mai, fels6fokât meg, ha a kozepfok el€ a și vagy acel, 
cea szst tesszăk : 
  

Him- | bun: j6; mai bun: jobb; și mal bun, 

  

nem cel mai bun: legjobb. 

N&- bună; mai bună; şi mal bună, cea 
nem || mal bună. 

il 

"A koz6pfok esak a fonev mogăli, a felsofok azonban a 
“ fânâv eldit 6s a fânâv mâgălt is ăllhat. Mindkât esetben a... ? 
mellelnevek ragozâsânak szabâlya €rvenyben marad. 

A f6lsă s tulzOfok k6pzestre e hatârozk is szolgâlhat- - 
nak, melyek az alapfok e!6 teend6l: pre v. prea, foarte, 
tare, de tot: nagyon, igen, szerfălăii; peste măsură: 

- merteken fălil, pl. prost: ostoba: foarte prost, prea prost, 

de tot prost: igen ostoba. E 
ge
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Az Osszehasonlitâs kifejezesâre a ca v. decit: mint 
sz6kat hasznâljuk, pl. az ur gazdagabb mint az urnă v. az 
urnGnel: domnul e mai bogat decit doamna. A kăzepfok 
utân csak a decit jârja. A ca 6s decit utâna fânevet 
ârtikulussal kell ellătni! 

Szâcsoport 6s eyakorlat. 

  

d Ă 

cine: kulya. | invițicel: tanul6, 
mîță, pisică: macska rîndunea, rînduneaiiă, 
oțăl: acer” rindunică: fecske. 
fier: vas. " tara,țeară: orszâg. 
cenusi, creion: ceruza. |. patrie: haza. 
lună: hold; hânap. viață, vieaţă: 6let, 
soare: nap. creştere: neveles. 
elefant: elefânt. | „* binefacere: j6tâtâmâny, . 
tigru: tigris. . lene: lustasâg. a 
chit: cethal. “timp, vreme: idă. 
argint: eziist. noapte: j. 

“metal: 6re. „vară: nyâr, 
platină: platina. primăvară: tavasz. 
apă: viz. | anotimp: €vszak. 
aer, văsduh: levegă. piatră: k6. 
fericit: boldog. | a stejar: tâlgyfa. 
fericire: boldogsăg. plop: nyărfa. 
scump: drâga. "| brad: fenyăfa. 
nefericire: szcrenesât- fag: bikkfa, 

lens€g, boldogtalunsâg. uliţă, stradă: utea, 
model: minta. . - prieten, amic: barât 
notar: jegyz6. prietenă, amici: barâtnă. - 
unchi: nagybâtya. neprieten, inimic: el- 
alb: feher.- E | “lens6g. 
negru: fekete. „erai, rege: kirăly. 

“ luminos: vilăgos. împărat: esâszăr. 
“puternic: hatalmas. scrisoare, epistolă: 
ușor: kOnnyii. . level. 
plumb: 6lom. : | negreală, cerneală: 

"-aramă: r6z, tenta. _ 
preţ: 6rlek. "|. făptură, creatură: te-..   haină: ruha. | remimeny.



mingăero: 
vigasz. 

vigasztalâs, 

lucru: dolog, mii, munka. 
mînă: kez. 
drum:ut. 
comitat: vârmegye. 
cerc: kâr; keriilet, jârăs.. 
comite suprem, fi- 

șpan: f6ispân. 
vice comite, vicișpan: 

alispân. 
„pretor, solgăbirăă: 

szolgabirâ. . 
capitală: fâvâros. 
silbatec: vad (mn.). 
ascuţit: hegyes, €les. 
isteţ: iigyes, 
leneş: lusta, hanyag.-: 
diligent, sirguitor, 

sirguincios,silitor: 
szorgalmas. . 

tinăr, tinăr: fiatal, iu. 
mare: nagy. 
-mic: kiesiny. 
tare: er0s. 
bătrin: Greg. 
blind: szelid. 
îndestulil: elâgedett. 
bogat, avut: 'gazdag. 
nefericit: szerenesetlen, 

boldogtalan. 
“greii: neh&z. 
înalt, nalt: magas. 
folositor: hasznos, 
dulce: des. 
sănătos: egâszsâges. 
periculos, primejdios: 

- veszedelmes. 
scurt: rovid, kurta. - 
lung: " hosszii. 
cald, călduros: meleg. 
rece: hideg. 
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plăcut: kedves, kellemes. 
rar: ritka. 
înțelept: okos. 
făcător, creator: te- 

remto. 
ţiitor, susţinător: 

fânntart. 
făcut: esinâlt, teremtett. 
venit: jâtt, erkezett. 
fidel, credincios: hii. 
slab: gyânge. 
bolnav, beteag, mor- 

bos: beteg. - 
nărod, nătărăii,nebun: 

esztelen, bolond. 
viclean: ravasz. 
pestriț: tarka. 
gingaşș: gyânged, puha. 

finyâs. 
ori: tegnap. 
de: -bâl, -bă!, -i. 
dela: -t6|, “tăl. 
la: -hoz, ez, „-hâz, -nâl, 

-D6], 
bine:j6l.: 
cu: -val, vel. 
cam:: -s; :caykevess6 (pl. 

cdeskâs.. cam dulce). 
cînd: mikor,-midân. 
așa, aşa de: tigy, 0ly, 

olşan. 
administrează:  kor- 

mânyoz, kormânyoznak. 
însă: hanem, de. - 
aveam: nckem vala, vagy, 

volt. 
aveal: neked vala. 
avea: nelki vala. 
aveam: nekiink vala. 
aveați: nektel vala. 
aveai: nelik vala. 
cunosc: ismerel, ismernel:
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servesc, slujesc: szol- | am băut: ittam, 
gălok, szolgâlnak. | am căpătat: kaptam. am mîncat: ettem. ; 

Fratele e mai bitrin decit mine (= ei nâvmâs accusa- 
livusa; forditand6: mint »6n“, vagy „nâlamnâl“), sora e mai 
tinără, Eit sint mai tare decit Ion. Piitru e mai mare decit 
Măria. Domnul e mal bogat decit noi. Cinele e mai fidel decit 
miţa. Calul e mai frumos și mai folositor decit cinele. Pruncul 
vecinului e mai sirguincios decit fratele lui Mihai, Tu ești mai 
fericit decit ea. Calul e mai tare decit vaca, însă (de) boul e 
și mal tare. Noi sintem mal îndestuliți decit voi. Mat tinăr e 
fratele lui Carol decit tine? (A tu nâvmâs aceusativusa ; for- 
ditand6: „mint to“ vagy „năladnâl.“) Nu, el e mai bătrin, 
insă mal mic decit mine. Cartea mea (enyem) e mai frumoasă 
decit a lui Mitru (Demeter). Penele școlăriței sînt mai bune 
decit penele învățiăcelului. Muntele e mai nalt decit dealul. 
Pisica nu e așa de credincioasă ca cinele. Cerusa, nu ce așa de 
tare ca fierul. Casa vecinului nu e așa de naltă ca casa, părin- 
ților Miiriet, Mai scumpă e cerusa, decit fierul? | 

Jănosnak bătyja (fivere) szorgalmasabb mint te.. Peter 
nem fiatalabb nâlamnâ].. nagyobb 6s erâsebb nâladnăl, de 
a szomsz6d hiiga (soră) meg nagyobb 6s mâg erâsebb. 
A hold kisebb minta nap. Gregebb vagy-e- te nâlamnâl? 
A kutya szelidebb mint a maeska. En el6gedeitebb vagyok 
năladnâl. Ti gazdagabbak vagytok mint mi. Szerencsâtleneb- 
bek vagytok nâlunknâl. Az 6lom nehezebb a vasnâl, a vas 
azonban hasznosabb az 6lomnâ]. Nem vagyok oly idâs mint $. : 
Budapest nagyobb 6s szebb mint Arad 6s Kolozsvâr (Cluj). 
Mi nem vagyunk oly gazdagok mint az urnă, de boldogabbak „ €s megelegedeltebbek vagyunk nâlânâl. Edesebb a sz616 
mint az alma 6s a esereszne (cireasă).. - 

Apa din Murăș e mal bună decit cea din Tisa. Minele 
mamei sint albe ca; neaiia. In grădină am văzut pietrii mari. 
Bunul dumnezeii este țiitorul lumii. Comitele suprem admi-
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nistrează bine comitatul. Domnul: pretor e om bun, mai bun 

decit domnul vicecomite. EI a fost la noi în grădină şi a. 

cumpărat ilori dela noi. Stradele cele mai lungi ale oraşului: 
sînt pardosite cu pietrii și sint foarte luminoase; cele mal mici 
și înguste (sziik) nu sint aşa de luminoase. Am o (egy) - 
scrisoare la poșiii dela domnul pretor. Pana e mal ascuţită, 
decit creionul. Cerneala surorii nu e așa de neagră cu cea a 

lui acob. Cerneala pruncului e cam albi (fehres). Părul 
(haj) fratelui e cam negru, însă el avea păr și mai negru. 
Neaiia e cea mai albă. Domnul notar e omul cel mai bun. 
Iubesc pe oamenii cei buni. Noi. avem în comitatul Aradului 
ulițe lungi. Haina e lucru de mînii, Dumnezeii esto creatorul 
și țiitorul lumii. Noi la unchiul lui Vasilie (Vazul) am mîncat 

carne de purcel și am băut vin cu apă. eri am căpătat dela 
fratele mamei scrisoure. 

A vilâg, f6ld, €g, nap, hold, esillagok, âllatok, vizek €s 
fâk a jo Isten kezeinek munkâja. Az Isten a dolgok fânntar- 
t6ja, a legjobb szilă 6s a legbălesebb (okosabb) teremtâ. A vâr- 
megyei ut kOvekkel van esinâlva (pardosit). Nekiink van tollunk, 

de nincsen tintânk. A fâvâros utcâi szebbek mint a kis vâro- 
- sok 6s falvak uteâi. A szolgabird testvârenek kutyâi egy kiss 
vadak. A fdispânok, alispânok 6s szolgabirâk igazgatjâk a. 
vârmegy6t, a jegyzOk 6s birâk a falvakat. A vârmegye fejei a 

foispân €6s alispân ur, a jârăs feje a szolgabir6 ur; a jegyzâk 

es birâk a falvak fejei. Nem tettem 36, midân a legszebb 
lovakat adtam el. Nekik volt kerti gyiimălesilk. Az urnăk kezei 
“fehârek mint a h6. Sândor, Fiilăp (Filip) fia, nagy ember. 

_ Tâlen hidegebb van mint tavasszai. A haza a leg6desebb 
anya. Ea jobban (mai bine) szeretem a hazât az 6letnăl. 
Magyarorszâgban a legnagyobk folyo a Duna 6s Buropâban 
a Volga. 

Luna nu e așa de mare ca pămintul. Pruncul vecinului 
e mai silitor decit feciorii unchiului. Grădina mătușei nu e 
așa de lată și frumoasă ca a vecinului. Cărţile Ilenei sint *
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“mal folositoare decit cărţile Smarandiţe. Pisica nu e 
așa de tare ca tigrul. Leul e cel mal tare animal. Vecinul e 
mai bogat decit tine; el e omul cel mai bogat în oraş. Aurul 
e mat grei decit argintul. Platina e metalul cel mai greă. 
Măria e mai frumoasă decit Veronica; Floarea e :cea mai 
frumoasă fată. Stefan e copilul cel mai tinăr în școală şi 
Givrila (Gâbor) e cel mai bătrin. Cînele e animalul cel 
mai fidel. Tu ești prietenul cel mai bun al lui Gheorghe. Casa 
vecinului e casa cea mai naltă în oraş. ai 

“A madâr igen kiesiny âllat. Mâria nagyon szep; 6a 
szomszâdnak legszebb leânja. Az eziist nem olyan hasznos * 
mint a vas. A nagybâtya a legszerencsâsebb ember a vâros- 
ban. Aurel szorgalmasabb J6zsefn6l (Josit), de Kâroly (Carol) 

„u legszorgalmasabb. Peter ruhâi igen szepek, de Jânos ruhâi 
m6g szebbek. Ti nem vagytok oly szegenyek (săraci) mint 
Annânak anyja; 6 a legszegânyebb a faluban. Az erdâben a 
tâlgyfa a legmagasabb fa. Lâttam egy (un) feszket a leg- 
magasabb fa tetejân. A legszebb kOnyvek tâblăin tenta van... 
A vilâgon szegeny 6s gazdag emberek: vannak. 

| Apa e ușoară, hărtia e şi mal ușoară, câl mai uşor e 
însă aerul. Pipălaca e o pasere foarte plăcută. Fratele cel mai 
bătrin și sora cea mai tinără sînt în școală, Şcolarii cei:mai 
mari slujesc de model Școlarilor celor mai mici. Eii cunose pe 

 fratele' cel mai bătrân și cel mai tinăr al lui Aurel, Aurul are 
preţ mai mare decît argintul. Ei am haine mat frumoase 
decit tine. Mama a cumpărat hainele cele mar frumoase fetei 

- celei mal mici. AI tu hărtie mat bună Și pene mai bune? Am 
cumpărat şcolarilor celor mai sirguincioși și școlărițelor celor 
mai silitoare cărți foarte frumoase. Rindunicele vara, sînt la 
NOI, iarna în țările cele mai călduroase. 

A galamb kisebb a rucânăi, de nagyobb a pitypalatynăl. 
Az id5 penz 6s drâgâbb az aranynâl. Az er6ny a legbecsesebb. 
A legmagasabh hegy Eur6pâban a Montblank s a legnagyobb 

„ foly6 a Volga. A vallăs a leg&desebb vigasz a szerenesetlen- - 
.
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segben. A gazdag emberek is szerenesâtlenek, sât (ba) sze- 

- venesăâtlenebbek a legszegânyebbeknâl. Az emberi 6letnek 

legveszedelmesebb ellensâge a restseg. A -jo neveles a leg- 

_ nagyobb j6tâtemâny. Tâlen râvidebbek a napok mint az 6jje- 

__lek s az 6jszakăk hosszabbak mint a nappalok. A t6l a leg- 

hidegebb s a nyâr a legmelegebb 6vszak. Az elefânt s a cethal . 

- a legnăgyobb ăllatok. A t5lgyfa magas, a feny6fa 6s câdrusfa 

(cedru) a legmagasabb.: A gyemânt a legkemânyebb (aspru). 

„s legritkăbb drâgako (piatră prețioasă). 

-N&vmâsok. 

a) Szemelyes ndumds, 

A szemâlșes nâvmâsok kovelkezOkâpen hangzanak : eit : 

&n, tu: te, el 6s ea: 6, noi: mi, voi: ti, ei s.ele: Ok. Ragoză- 

  

    

    

  

  

suk im ez: 

. ! Pr re . ” 

Egyes szâm |. 65 Tâbbes szâm Sk 

- ! ihim-| n& mi | | ti him- | nâ- 
en 2. nem nem ij U |nem|nem 

N.| «ii tu.lell'ea noi vol | ei | ele 

G.| — — lui | ei — — | lor! lor 

D.! mie ție lut | Ci ! notă | voii | lor | lor 

A.|pe mine! pe tine |peel!peea|) pe noi |pe voi|pe ei pe elej . 
. | pu . 

i - |                 
  

      

  
A szemâlyes n&vmâs dativusa rOviditve is hasznâltatik : 

mi: nekem. 

ți : neked. 

Î + neki, 

ne (ni): nekiink. | ” 
ră (ei): nektek. - 

le (i) : nekik.



A szemâlyes nâvmăsok răviditett alakja* az accusati- 
vusban : . 

| 
mă : engem. ne : minket. 
le : teged. tă -.  : titeket. 
1(h.), o(n.): st. i(h.), le (n.): Oket, 

E rOviditett alaku szemâlyes n&vmăsok a beszed bâr- 
melyik reszevel âllhatnak kapesolatban, de a leggyakrabban 
megis igekkel, pl. a dativusban: dă-mi apă : adj nekem vizet; 
dă-i pîne : adj neki kenyeret; dă-ne bani: adj nekiink penzt; 

- dă-le peană: adj nekik tollat; a passivumban: mi să dă: 
nekem adatik; ţi să dă; i să dă; ni să dă; vi să dă; li să qă; 
az aceusativusban: du-mă: vigy engem; du-te: credj, menj . 
(= vidd magadat) ; du-l; du-ne ; duceți-vă: menjetek (= vi- 
gyetek magatokat); du-i: vidd Sket, | 

- Ha e szemelyes nâvmâsokat ănâllsan hasznâljuk, azaz 
ha a mondat valamely râsz6hez nem figgesztjiik azokat, a 
dativusban igy hangzanak: 

îmă : nekem. ne, îi : nekiink. 
âjă : neked, tă, vi : nektek. 
îi: neki, le, li : nekik. 

Az accusativusban : 

mă : engem, ne "2 minket, 
le :teged. vă : titeket. 
îl(h.),o(n.): 6. îi(h.), le(n.): Sket. 

Pl. (a dativusban): îmi cumperi haine? veszel-e nekem 
ruhât ? 6s: cumperi-mi haine ; îti voi spune: mondani fogok 
neked ; 6s tagadâlag: nu-ți voi spune; îl dai: adok neki; az. 
aceusativusban: îl văd: lâtom &t;. 6s tagad6lag: nu-l văd; îl văd: lătom Gket ; 6s tagadâlag: nu-i vid. 

Egy 6s ugyanazon mondatban el6fordulhat-a szemslyes 
n6vmâs 'dativusânak 6s- aceusativusânak “teljes : s “răviditett 
alakja is, azonban-a răviditett alak maga is elegend5,
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pl. 'a dativusban: 'Eii vam spus voi toate, dar voi nu 
mi-aţi spus mie nimic: 6n nektek mindent megmondtam, de 

ti nekem semmit se mondtatok. 
A visszahat6 (reflex) igek mellett a szemelşes. n6vmâs 

“kăvetkeză râviditett alakja. j jârja: 

Ră : magamat. „ne: magunkat, 
le : magadat. vă : magatokat. 

să : magât. sci : magukat. 

Pl. mă duc: megyek (= viszem magamat), mă bat: 
verekszem ; te duci; te baţi; să duce; să bate; ne ducem; ne 

batem ; vă duceți; vă bateţi; să duc; să bat. | 

A szemelyes n6vmâs harmadik szemelyenek visszahatâ 

alakja him 6s nânemben: 

sine: magât să (râviditett alakja): magăât. 
şie : magânak și (roviditeit alakja): magânak. 

A dativusi roviditett alak și, ha Onâlloan fordul'el5: îşi, 

pl. (a dativusban): Copila şi-a tăiat degetul: a leâny elvăgta 
az ujjăt. El își vinde grădina: 5 eladja a kertjst; (az accusa- 
tivusban): Lauda de sine pute: az ândicsâret (= ânmagârâl 

val6) biidăs; de“sine să ?nţelege (a teljes 63 roviditett alak 

egy mondatban): nmagât6l 6rtetâdik. 

A harmadik szemâly megjelălesâre a kăvetkeză szeme-. 

Iyes n6vmâsok is szolgâlnak: însul (h.), însa (n.): &maga €s 

dinsul (h.), dînsa (n.): 5. Ragozăsuk rendes : 

Egyes szâm: Tâbbes szâm. . 

N.  insul. insa. inșii. însele, 
dinsul. dinsa. dinşii.  dinsele. 

G. D. însului, insel. înşilor.  înselor. 
“ dinsului. dinsei. dinșilor.  dinselor. 

A. însul, însa. | înșil, însele. 

dinsul. dinsa.  -. diaşii. dinsele.



Belle : dintrinsul, . dintr'insa. 
„Benne : întriînsul, într'insa. 
Rajta (ât): printr'insul, printr'insa. 

Az ilyen kifejezesek: ketten, 
stb. pl. vagyunk, românra igy 

„Patru stb. înși (h,), tuse (n.). 
- Az însul, însa szemâlyes nâ 

-dativussal kapesolatban is ragoziatik 

hârman, negyen 
forditand6k: sîntem doi, trei, 

vmâs a răviditett alaku 

"Egyes szâm: 

N. ei însumi (h.),. eii însami (n.): enmagam. 
G. — 
D. mie însumi, mie însemi : enmagamnak. 
A. pe mine însumi, pe mine însami: enmagamat. 

  

N. tu însuţi. iu însaţi. | 

ţie înseți, 
pe tine însaţi. 

. ție însuţi. 
pe tine însuţi. 

———— 

> 
p
a
 

N. el însuși. 
G. lui însuși. 
A. pe el insuși. 

ea însași. 
ci înseși. 

pe ea însa.” 

Tâbbes szâm : 

N. noi înşine, NOI însene: mimagunk. 
G. — 
D. noiiii înșine, . noită înseno: mimagunknak: 
A. pe noi înşine, : pe not insene: mimagunkat. 

  

N. voi înșivă. 
G. — | 
D. vouă înşivii, ' ă voilă însevă. 
D. pe vol înşivă. . pe voi însevii. 

voi înscvă, 

——————



N. el inşiși, „+ ele insesi, 

G. lor înși. lor insei. 
D. lor înșisă. „lor înseși. 
A. p6 că înșiși. pe ele înseși. 

Amint ez egybeâllitâsbâl is kitetszik, az însul s însa 

harmadik szemâlyii nâvmâs csak nemben 6s szâmban vâltozik. 
Mondjâk mâg: şie însusi (h.), şie înseși (n.): Onmagă- 

nak ; șie înșiși 6s șie înseși: Onmagulnak; pe sine însuși (h.), . 
pe'sine însași (n.): Snmagât; pe sine înșiși 6s pe sine înseși: 

Snmagukat. | Si | 
Măi! mă! h6,kend; tu! te; dumneta: 5n, kegyed, maga; 

“ domnia ta, domnia: voastră: 6n, kegyed, urasâgod; domnia 

sa: urasăga. Măria ta, măria-sa ; nagysâgod, nagysâga. Ilustri- 

tatea ta, ilustritatea sa: mâltâsâgod, mâltosâga. Escelenţa ta, 

escelența sa: nagymâli6sâgod, nagymâltâsâga. Alteța ta: 

fonseged. Maiestatea (majestatea) ta, maiestatea sa: fâls6ged, 

folsege. o i 

A szemelşes n&vmâs genitivusât a birtokos n6vmâssal 

fejezziik ki. Megjegyzendă: de mine: irântam, râlam vald ; 

de line : irântad, r6lad val6; de noi: irântunk, r6lunk val6; 

de voi: irântatok, rlatok val6. - 

b) Mulalo nevinds. | 

Kăzelre mutatâk: acest, cest, sl, ist (h.), aceasta, 

cesta, asta (n.): ez." | i 

Tâvolra mutatk : acel, cel, dl (h.), acea (aceea), ce 

(ceea), a, aia (n.): az. 

Kâzelre mutatok ragozăsa: 

Himnem. Egyes szâm. 

N.A. acest, cest, ist, ist : ez, ezt. 

G. D. acestui, cestui, îistui, istul: ez6, ennek. 

Tâbbes szâm. 

N."A. acești, cești, ăşti, iști (aișt) : ezek, eze ket. 

G. D. acestor, cestor, îistor, istor (aistor): ezek6, ezekne ko.
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-Nânem. Egyes szâm. 

NA, aceasta, ceasta, asta : ez, ezt, 
" G. D. acestei, cestei, ăstey: ez6, ennek. 

 Tâbbes szâm. 

"N. A. aceste, ceste, aste : eczok, ezeket. 
G. D. acestor, cestor, ăstor : ezeke, ezeknek. 

E Tâvolra mutat6k Tâgozâsa: - 

Himnem. Egyes szâm. 

N. A. acel, cel, ăl : az, azt, | 
G. D. acelui, celui, ălui: az 6, annak. 

Tâbbes szâm. 

NA. aci, -co, tă : azok, azokat, | 
“G.G. acelor, celor, ălor: azokE€, azoknak. 

Nânem. Egyes szâm. 
A. acea, cea, aia: az, azt, 
D. acelei, celei, ălei: az6, annak. 

Tâbbes szăm. 

N. A. acele, cele, ile: azok, azokat. 
“G. D. acelor, celor, ălor: azok 6, azoknak. 

Mind az elsoroltak mutat nâvmâsok, ha înmaguk-! ban vagy a fânâv utân âllanak, egy -a hanggal cr&sbiilnek „ meg, amely hangot az eg6sz ragozâson keresztiil a rendes vegzet utân megtarijâk. A mellâknevi ârtikulusr6l a cel s coa mutată nâvmâsrl fântebb azt âllitottuk, hogy az elâtte 
l6vă fânevvel nemben, szâmban s esctben . megegyezik. Ugyanez a szabâly 6rvenyes a t5bbi mutat nevmâsra, akâr a fân€v utân, akâr pedig elâtte âllanak. Nem kell azonban el- felejteniink, hogy az esetben, ha a mutat nevmâs a fân6v
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elâtt van, a fânev nem'kap ărtikulust ; ellenben, ha a fon&va. 
mutat n&vmâs el6tt âll, a megfelelă ârtikulust ok ve Ul e n năl 

hozză kell fiiggeszteniink. Ei 

N, A. acest domn, ez az tr, 

LA domnul acesta:  eztaz urat. 
| acești domni, ezek az urak, 

v. domnii aceștia:  ezeket az urakat. 

G. D. acestui domn, eze az ur6, | 
V. domnului acestuia: ennek az tirnak. 

| acestor domni,  ezek6 az urak6, 
v. domnilor acestora : ezeknek az uraknak. 

„€) Birtokos neumds. 

Himnem. Nânem. 

mieii- : enyem mea. 

tăi: tied ta, 
săi _: 6v6 sa. 

nostru : mi6nk noastră. 

vostru : tiâtek voastră. 
lor .:6v6k. . lor. 

A birtokos nâvmâs helye rendszerint a fân6v măgătt 
van, riellyel szâmban 6s nemben megegyezik. Ha ânâll6an, 
vagy nominativusban s accusativusban 16v6 ârtikulâlat- 

“lan fân6v elâtt âll, a birtokos nevmâs el6 az al (h.), a (n.) 
mutată n6vmâst kell tenniink. - 

- Himnem. Egyes szâm. 

„N.A. al mieii : az enyem, az enyemet. 
al tăii : a tied, -et. 
al săii ;: az Ov6, -t.. 

al nostru : a miânk, -et. 
al vostru : a tietel, -et, 
al lor . : az Ov6k, et.



E
S
 

CW
 

Tobbes szâm. 

N. Ă. almiei  : az enyâim,-et. 
ai 1ăă : aticid, et, 
al săi: az 6vâi-t, 
ai noștri : “a micink, ei 
al voştri : a tieitek, et, 
allor-  : az Oveik, -et. 

Nânem. Egyes szâm. 

N. A: a mea. 

a ta. 

a sa. 

a noastră. 

a voastră, 

a lor. 

Tâbbes szâm. 

N.A. ale mele. 

ale tale. 

ale sale. 

ale noastre. 

ale voastre. 

ale lor. 

PI: fratele mieti v. al mieii frate ; frații noștri v. ai noşiri 
fraţi. Onâll6lag: Cari copii sînt mai buni: mely gyermekek a 
legjobbak? AI voştri. Care mamă e mai bună: mely anya a 
legjobb 2 A mea. 

A fânâv utân all birtokos nâvmâs ragozăsa a kăvetkeză : 

Himnem. Egyes szăm. 

  

N. A. cinele miei, e își? 
G. D.. cînelui mieti.



- tăi stb. | 

Tobbes szâm, 

N. A. cînii miel. 
„G. D. cinilor miel. 

"Nnem. Egyes szâm. 

“N. A. cartea mea, ta, sa, noastră, voastră, lor. 
G. D. cărţii mele, tale, sale, noâstre, voastre, lor. 

Tobbes szâm. 

N..A. cărțile 
G. D. cărților i mele, tale, sale, noastre, voastre, lor. 

Ebb6l is kitotszik, hogy a himnemben a hătul âll6 bir- 
“tokos nvmâs -esupân szâmban -6s nemben; a nânemben 
_(egyes genitivusban s dativusban) m6g esetben is egyezik 
meg a fân&vvel. 

"A săă (h.), sa (n.): 6ve helşett mondjâk : laă (h.), ei (n). 
A grammatikai kovetkezețesseg- ugyan szigorian megszabja, 

„hogy esak akkor hasznâlhat6, ha nem a mondat alanyânek 

birtokâr6l van sz6; âmde a kâznapi beszâd e tekintetben: 
szabad. kezet nyujt, hogy tetszes szerint akărmelyik formât 

bâtran hasznâlhassuk. 

"Tata miei, tăi stb. helyeit mondjuk: tatăl mieii, tatăl: 

Tată 6s frate a genitivusban s  dativusban a miei, tăi, 
săti el6tt nemesak tatălui, fratelui mieii, tăi, săi, hanem: 

__tătine, frăţine mieii, tăii, său. 
A mamă. sz6 a ta, sa (tied, 6v€) elătt i igy hangzil: măta: 

anyâd, măsa.: anyja, sât: mânela 6s mâînesa. Uey ragoztatik, -.: 
mintha egy sz6 volna: gen. dav. mitei, măsei; minelor: 
anyăde, anyjâ€; anyjuke. 

“A szemâlyes n&vmăs râviditett: dativusât gyakran bir 

tokos. n&vmâsnak is hasznâljâk. Igen fontos szabâlya a român 
nyşelvnek, mellyel a kozbeszedben l6pten- nyomon, talălko- 

| zunk, pl. 

Alexi: Român nyelvtan. : ! : , 4
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îmi trimit copilul la şcoală ? kăldăm fiamat az 
„trimit copilu-mi la școală ' $ iskolâba. 

Sât a birtokos nâvmăs mellett a dativusban âll6 râvidi- 
tett alaku szemâlyes nevmăs is jârja, pl. îmi trimit copilul 
mieii la școală. 

d) Visszateră 6s Rerd5 ncumds. 

Visszateră nâvmiăs care: ki, aki, ce: ami. Ez ui6bbi, 
mely mindvegig ragozhatatlan s dsak az egyes szâmban hasz- 
nâlatos, 6lettelen dolgok nevât pâtolja; gyakran azonban a 
nyelv ilyen esetben is a care-val 6l,: melynek ragozăsa a 

kOvetkeză : , . Si 

Himnem 6s nânenm. 

Egyes szâm-' „_  'Tâbbes szâm, 

- N. A. care. e | care, cari. 

G. D. cărui; nânem: cărei. „căror. 

Artikulussal: | | 
Egyes szâm. 

Himnem. i Nânem. 

„N. A. carele. carea. 
G. D. cărui. | cărei, 

- 'TObbes szâm, - | 

N. A. carii. "1 carile(nem igen hasz- 
G. D. căror. . ' _  nâlatos.). 

a e care, cari. 
căror. 

Ezen visszahoz6 n&vmâs, ha ănmagâban vagy a. nâv 
_utân âll, a genitivusban. s dativusban a n6vmâsolhoz esatla- 
koz6 erâsită -a hangot veszi fl; gen. dat, căruia b), ), căreia . 
(n); cărora. . .-... : LAN 

-- E visszahoz6 n&vmâsokban: cel ce Q. Je 'ceă,ce, ceea. ce (n): 
az aki, az ami; același (h.), aceași (n.): ugganaz esupân a.
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cel, cea (ceea, acel;. acea (aceea) râszt ragozzuk. az ismert . 
m6don, a -ce, -și râsz pedig mindvâgig vâltozatlân marad. 

K6rd6 nâvmâsok : care? ki, mely, mi? cine? ki, kicsoda ? 
ce? mi, miesoda? A ce? ragozhatatlan; a care? ragozăsât 

.fântebb mâr lâttuk. A cine? him- 6s nOnemben. egyarânt a 
nominativusban s accusativusban vâltozatlan marad; geni- 

_tivusa s dativusa, mindkât nemben cui? ki6, kinek? Tbbes 
" szâma ninesen. Mint visszatârâ nâvmâs is jârja ; „cine“. 

Milyen ? 1nifle ? ce? vagy ce fel (de)? Ce zinat a? Milyen 
mestersâged van? Ce fel de om e vecinul? Mifele ember! a 
szomszed?, : 

c) Hatărozatlai 3 ncumiis, 

îm Cutare: cgy bizonyos,. egy valaki. - 

| atare: egy oly, egy olyan.: 
astfel (de): egy ilyen; igy | 

„iecine, fie-cine | akâztii, bârki, i fiecare, fie- care $ | i 
“fioșă-cine 
fieşte-cine 
orşicine, orși-cine 

. Orșicare, orși-care 

fieși- ce 

fiește-ce i 

nimene, nimenea : senki. 

akărki ; mindenki. 

akârmi ; minden. 

oarecine, oare-cîne Î 

oarecare, oare-care $ 
- oarece, oare-ce: valami. 
fiece, fic-ce: akârmi. . | 

vre-un, ora (h >, ore-t -ună, rundă, vre-o, vr'o: 

vagy cgş. 
careva : coy bizonyos, valaki. a 

certa: valami. . CI ae 

valaki. 

4



su
 Lo 

nică un (h.), nică ana, mică o (n.): egy sem, 
"senki. pp 

nescine d : 
. Lă valaki, valami, valami fele. 

“niște $. 

“alt (h.), altă (n): măs, mâsil, egy mâsik. 
„celalalt (h.), cealaltă, ceealaltă (n): a mâsik,. 

az a mâsik. 

_ tottoută: minden. 

“anii . une (n.): n&mely, nemelyek. 

Mindazon hatârozatian n6vmâsokban, mălyekoek est , 
reszât a care vagy a cine n6vmâs kpezi, esak a care sa cine _. 
ragoztatik a rendes mâdon, a tăbbi pedig mindvâgig vâltozat- 

"lan marad. Az asifel-ben csak az ast tagot ragozzuk. A cela- 
„dalt.(h.), cealaltă, ceealaltă (n.) sz6ban csak a cel, cea (ceea) - 

„n6vmâst ragozzuk, amit fOntebb mâr megtanultunk, a -lalt s' -- 

-laltă tag meg văltozatlan marad, tehât gen. dat. celuilalt (h.). 
"A nânem genitivusa s dativusa celeilalie. A tâbbes szâmban a 
mâăsodik râsz- esak nem 6s szâm szerint ragozand6,tehât 

nom. ace, (h.): ceialalti; (n.): celelalte ; gen. dat. (h.): celo- 
„ ralalţi; (n.): celoralalte. 

A cutare s alare a care n&vmâs mintăjăra ragozand6 

Az alt (h.), altă (n.) ârtikulussal ekkep ragoztatik: | 

„Egyes szâm. 

Himnem. .. __ N6nem 

Nat: alta, 
G. D. altui, altuia: Si altei, alteia, 

"Tâbbes szâm. 

N.A. alţii. altele. 
G; D. altor, altora. . .. altor,altora.
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A nime, nimene: senki csak egyes szâmban jăratos; 
utâna a mat: nem tagad6 szOeshkât okvetetleniil ki kell tenniink. 

“ Himnem. Nnem. 

N.. A. nime, nimene.. 
_G. D. nimănui, nimărul.. 

„Vagy az erâsită -a hanggal: 

N. A. nimenea. 

G. D. nimănuia, nimăruia. 

” Az unii (h.), une (n.) imigy ragozand6 ârtikulussal: 

Himnem. : Nânem. 

N. A. unil. unele, 
G. D.unor,unora. . . unelor, unor, unora... 

A tot toată ragozâsârdl fântebb megemlekeztiink. Mon- 

dottuk, hogy az egyes szâmban ragozhatatlan ; tâbbes nom. 

ace. toți (h.), toate (n.); gen. dat, tuturor, tuturora. Ha a toi, 
toată mellett nines kiteve.a fânâv, melyrâl sz6 van, hanem 

âltalâban valami dologrol beszeliink, a toale alakot hasz> - 

nâljuk, pl. am cheltuit toate: mindent elkâltâttem; lipsit 
de toate: hiânyzik mindene (sz6r6l-sz6ra: hiânşos 1 min-: 

“dent6l); bun la toate: mindenre: 6. 
A vre-un, ur'un (h.), vre- -ană, vrună, vre-o, vr'o (n.); 

nici un (h.), mică ama, nică 0 > (n) vagozăsakor csak az 2, 

una, tag râgozandb: 

Himnern. | | „. N6nem, 

N. A.unul. . _una,0. 

G. D. unui. . „unei, 
N. unule ! 

Ha a genitivusban s dativusban az unul, una-ra fon&v 
nem kăvetkezik, ha tehât egymagâban âll, az erăsit -a hang 

"gal bovil: unuia (h.), uneia .).



' Sz6csoport 65 gyakorlat. -.. 
laudă: dieser. 
az: ma. 
m în e: holnap 
îl place: szeret, tetszik 

neki. 
i, facă: hogy tegyen. 
ți strici: rontasz mu- 
gadnalk, bajt esinâlsz ma- 
gadnak... 

purtare: viselet. 
plecăm: elmegșiink, elin- 

dulună, 
puteți să mai staţi: 

âllhattok meg, vărhattok 
meg. ! ! 

nu face: ne tedd. 
bogat: gazdag. 
tocmai: epen. 
folositor: hasznos. 
cunosc: ismerek. 
a pierdut: elvesztette. 
orologi:  zsebâra.: 
lecţiune, lecţie: f6l- 

adat, 
ușor: kânnţii. Sa 
a aflat: megtalâlta. - 
bită, baston: bot. 

“Sa lăudat: magăt diesârte, 
aii lăudat: diesârtek. | 
vă lăudaţi: magatokat 

diestritek. 
insă, dar, ei: âm, 
laudă: dicsârnek.. 
cu atit mai virtos: 
“-annâl inkâbb, 

s 
Î 

„să iubește: magât szereti. 
iubesc: szeretik. 
lubește: szere=d. 

“Ungaria: 

i cetăţan, 

ne-am născut:   

deaproapele: feleharăt 
de obicei, de comun. 

rendesen. ” 
strică: ârt. 
înțelept: bătes, okos. 

- nici cind: sohaseni. 
-vec hi: râgi. 
axiomă: Gletszabâlg. 
cunoaște-te: ismerd meg - 

magadat. 
puţin: lkev6s. 
e în staro,poate: ke&pes. 
să să cunoască: magât 

megismerje. 
trimite: kuld.: 
mîncare: tel. 
am văzut: lâttam. .. 
datorinţă: kătelesseg. 
a iubi: szeretni. 
patria: a. haza.: 

Magyarorszăg. 
dulce: €des. . 
nutrește: tâplâl. 
crește: neve]. 
scutește: oltalmaz. 

" de= 461, 161. 
mîngăie: vigasztal, 
su fe. rinţă: Szenvedes. 
să bucură: driil, . 
la: -ban,-ben,-nâl, -nâl, -n. 
fericir e: holdogsăg. 
le ge: târveny. : 
apără: vedelmeznek. 
asigură: biztositjâk. : 

„cetățean: 
 honpolgăr. | 

“sziilet- 
tiink.. i



va Îi: lesz. 
„loc: hely. 
odihnă: pihenes, nyug- 

vâs. 
- Yubeşte: szeret. 
trădător: ârul6. . 
păcat: bin. 
lume: vilâg. 
a Iubit: szerette. 
pururea: GrOkke. 
in veci: mindâtig. 
fii: fiu. | 
sincer: Gszinte. [tett. 
m'a vătămat: megser- 
voi ierta: fogok megho- 

esâtani. 

al vorbit: beszăltel. 
cu: val, -vel. . 
cum te afli: hogy vagy? 

hogy €rzed masad? 
mulțam, mulțumesc 

k&szânâm. : 
-a fost: volt. 
medic, doctor, doftor: 

Orvos. 
săptămînă: het. 

„a vindecat: gyog yitott. 
ai durmit, al dormit: 

aludtăl. 
noapte: jjel.. 
căci: mivel. 
larmă,toi: za). . 
atunci: alkor. 
a te muta: elkoitâzndd. 
ştii: tudok. 
pentru: -ert. 
potrivit, 

alkalmas, kenșelmes. 
cvartir,coriel, sălaș: 

szâllăs. 
prevenitor, afabil: 

ezives, clăzekeny. 

: acomodat: | 

— 
A
 
a
 

m
 

a 
a
 

a 
aaa 

  “cunosc 

departe: messze. 
de aici: innen.. 
curat: tiszia, . | 
luminos: vilâgos.. 
călător: utas. 
am dat: adtam. 
Sa dus:  elment, el- 
„utazott. : a 
mai: tâbbe. 
am văzut: lâttam. 
am ales: kivâlasztottam. 
om de omenie: beestile- 

tes ember. 
a dat: adott. 
a murit: meghalt. 

“a locuit: lakott, 
a plecat: elutazoti, 
Ardeal: Erdely. | 
să îndestuleşte, să 
mulţumeşte: megelâg- 
szik. - 

fericit: boldog. 
a secerat: aratott. 
a simănat: vetett, 
m ir: alma, almafa. 
ai. căpătat: kaptâl. 
dela:-t6], -t6l.. 
pănă, pînă: -ig 
miel: bârâny. 
ai cetit: olvastăl. 
foaie, jurnal, ziar: Uj- 

săg, lap. 
poesie: koitemeny. 
ceteşti: olvasol. : 
in el: gyiiri, 
a auzit: hallott. 

" despre: -r6|, -râl. 
ai vorbit: beszeltel. 
cunoşti: ismersz. 
dintre: kozul. 

: ismerek,; 
statii: âllnak.
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scurt de vedere:kăzel- 
lât6. 

"recomand: ajânlok. 
“renumit, vestit: hires. 
să mulțămește, să 
mulțumește: meg- 

" elâgszik. , 
pierde: elveszt. 
sărbătoare: iinnepnap. 
Duminecă: vasârnap. 
tei: hârs. | 
din: -b6l, -băl. 
trebuincios: hasznos. 
moarte: halâl. 
cruță: kimel. 
să naibă:.-ne legyen, ne 

lenne. 
pe lingi: mellett, 
botez: kereszteles; 'viz- 

kereszt iinnepe. 
numir e: elnevez6s, 
familie: csalăd. 
saii,:or: vagy.. 
prolecă, polecră: veze- 
laudă: dieser. 
atunci: akkor. 
prețuesc: beesiilik, 
“sănătate: eg6szs6g. 
poate sluji, poate 
“servi:.szolgâlhat, . 

lume: vilăg. 
a zidit, a creat: terem-! 

tett. 

a intra: bemenni. 
dreptate: igazsâg. 
a face: tenni, eselekedni. 
vede: lâtja. .. 
spin: tâvis. 
birnă: gerenda.  . 
straiţă, traistă: ta- 
"risznya. 

a dat: adott. 

[t6knev. .   
“ smintă, 
zidit, creat: teremtve: 

  

piept: mell, 
spate (ibssz. nn.): hât. 
„vedem: lâtunk. 
numai: esak, esupân. 
dor: vâgy. 
luncă: erdâs sikf&la, lon- 

kasâg, 
știe: tud. . 
cînd: mikor. 
să culcă: lefekszik, le- 
_Nyugszik. 

răsare: kikel, f6j6. 
ai simănat: vetetiek. 
ati secerat: arațtak.. 
aii vorbit: beszeltek. 
despre: -râl, -r6]. 
să află: talâltatik. 
pădure: erdă. 
pai: szalmaszâl.. 
umbră: ârnşek. | 
lucră,lucrează: dolgoz- . 

nak. - 
ș6 d: iilnek, vesztegelnek. 
pălărie: kalap. 
vor învăţa: 

„Bulni. 
vor mînca: fognak € enni. 
crede: hisz. 
înșelat: megesalva. 
să înșeală,să înșală: 

megesalatkozik. 

fognak | ta- 

| seamănă, samănă: 

hasonlit. 
ar face mal: aseme- 

nea: hasonl6bbă tenne. 
greșală: hiba. 

spre  perire, 
mulandâsăgra. 

peire: 

de geaba, de a fitea,. 
in deșert: hiâba. 

propune: eldad, tanit.



    
sii înveţe:tanuljon.  : |. totdeauna: mind îi 
vrea: akar. spune: mond. 

- nOroc: szerenese. dă: add. 
groapă: gâdăr, verem. - nebun: bolond. 
sapă: îs. -| poate căștiga (ci 

_cade,pică: esik, hull. tiga), poate-să căș- 
„fă: tegy. tige (cîştige): szerez- 
nu te teme (de): ne f€]j.. het 
lucreazii: dolgozz. a păstra: megârizni, meg- 
ar vrea: akarna, szeretne. tartani. 

„Tot ţiganul își laudă calul. Az mie; mine ţie. Lui i 
"place să facă bine (j6t). Ţie-ţi strici prin (âltal) -purtarea ta. 

Noi plecăm, dar vol puteți să mal staţi aci. Ce ţie nu-ţi place, 
altuia nu face. Tatăl tăti e mai bogat decit al mieii. Penele 

- mele, sint mai bune decit ale tale. Casa noastră e mai mare 
decit a voastră. Hainele mele sint mal noiiă (6s: nuol) decit 

ale lor. Caii miei sint toemai aşa de frumoși ca'ai tăl. Cărţile 
tale sînt mai folositoare decit ale noastre. Eii cunosc pe fraţii 
tăI și pe al lul. Părinţii miei ati vindut casa-lor şi ait cumpărat 
casa voastră. Tatăl miei şi-a pierdut orologiul. Lecţiunea ta e - 
cu mult mai uşoară decit a mea.: Aflatu- -și-a fratele tăi 
bita ? Aflatu-și-a Pătru orologiul ? In orașul nostru sint case 

„mal m ulte decit în al vostru. 

O ânmagât diesârte, de măsok nem diesertek. dt; îi azon- 
ban nem dies6ritek Snmagatokat, âm măsok annâl inkâbh di- 

"“ esârnek titeket. Aki esak &nmagăt szereti, azt mâsok nem 

szeretik. Szeresd felebarâtodat mint dnmagadat. Rendesen 
- Snrhagânak ârt, aki mâsnak ârt. A băles soha se diesâri 6n- . 
magăt. R6gi 6letszabâly: ismerd meg Gnmagadat; de kevâs 

ember kepes, hogy &nmagât megismerje. Anyâm kiildi neked 
e virăgokat. Ily 6teleket nem szeretek, (mi plac). : Ma 

es s tegnap ugyanazt az embert lăttam. i 

"Datorința noastră e a ne iubi patria. Patria noastră e 
Ungaria. Ea e mama dulce, care ne nutrește și ne crește; 

" ea:ne scuteşte de răii, ne mingăie in snferinţe şi să bucură cu
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__nol la fericirea noastră, Legile ci ne apără-şi.ne asigură 

drepturile. Toţi sintem cetăţeni al el. Aici ne-am născut șin 
al el pămint va fi locul nostru de odihnă. Cine nu-și fubește” 
patria, e trădător de patrie, cea. ce e mai mare păcat în lume. 
Romînul şi-a iubit pururea patria și el va fi în vecă fiii sincer 
al patriei. 

Nagyon megsertett, soha se fogok neki megbocsătani. 
Atyâm 6s anşâd testverek. Kivel beszâlt€l tegnap ?  Szomsz6- 
doddal s az 6 fiâval. Hogy €rzi magât? Kâszânâm, mâr. job- 

ban. Volt ânn6l az orvos? Egy hâtig gy6gyitott engem. Hogy 
aludt az 6jjel? Nem eppen j6l.; mert nagy zaj volt az utcân. 
Akkor j6 lesz elkâltâznie ; tudok egy Snnek-val6 igen kânyel-.. . 
mes szâllâst. K6szânâm uram, $n nagyon szives. (Az ige az 
egyes szâm măsodik szemely be teendă, t. i. „vagy“.) Messze 
van ide az a-lakâs?.Ninesen messze, a mâsik uteâban van. 
Kenşelmes, tiszta. €6s vilâgos lakâs, 

Căliitorul, căruia i-am dat bani de drum, s'a dus și nu 
l-am mai văzut. Oamenii; pe cari i-am ales, sint oameni de 

omenie. 'Doamna, care ţi-a dat acest6 haine frumoase, -a 
"murit (morit), Al cuie cinele, a aceluia, e și miţa. Domnul, care 

a locuit la noi, a plecat în Ardeal. Cine cu puțin sit ndestulește, 
e om fericit. A secerat, ce a săminat. Ale cui sint penele, al 
„aceluia e și cuțitul. Ce fel de arbori sint aceștia ? Aceştia sint. 
meri ? Cit ai căpătat dela taliil tii pe fiecare lună, pănă ce al. 
fost la șeoală.? id ! 

 Ri6 eza bârâny ? Ama păsztore. Ki6 ez a ruha? A test- 
vâremă. Ki€ ez az 6ra? Az atyâme. Ki vette meg ezt a hăzat? 
Nagybâtyăm. Kii ezek a kânyvek? Jânos tanitojâ6. Ki van 

- „iut? Nagyanyâm. Mit olvastăl tegnap az ujsâgban? Egy igen 
szep kOltemenyt Alexandrit6l. Melşik ujsăgot olvasod ? A „Con- 
vorbiri literare“-t €s: a' „Luceafărul“-t. Melyik. (care) leâny- 
nak veti apâtok gyiiriit 6s gyângy5ket? Ki hallott valamit 
testveriikrol ? Kik ezek a gyermekek? Barătaim. Mifele em: | 
berek voltak azok, akikkel a văsâron beszsltel ?.Ismer-e n
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valakit amaz urak kăziil ? Nem, egyet sem ismerek. Kik azok. 
-az emberek, akik ott âlinak ?- Nem ismerem. Gket, uram. On 
kăzellât6 ? Igen, uram. -Ajânlom ânnek Csapodi dolitort, aki 

Budapesten egyike a leghiresebb szemorvosoknal. . 

Cine nu si mulțumește 'cu ce are, pierde și acea 
(aceea). Astiizi este sărbitoare, e Dumineca ceu mare, sărbii- 

toarea, cea cu tei. Strada, cea mal lungă și cea mai frumoasă 
din Budapest este strada Andrâssy. Hiărtia este un lucru 

trebuincios fiecărui om. Moartea nu eruță pe nime. Nu e 
nici un om, care să n'aibă oarecari neamuri. Oree om pe lingă 
numele de botez: mat'are un nume de familie saii o poreclă. 

Ki-ki a sajâtjăt dieseri. Nemely ember csak alkor be- 

esiili az egâszsegât, mikor beteg. Senki se szolgâlhat kât 
urnak. Isten a vilăgot semmibăl teremtette. Van valaki a hăz- 
ban? Lâttam egy asszonyt bemenni (intrind). Nehez .(hn.) 

egyilnek is, măsiknak is igazsâgot tenni. Mâs szemeben meg- 
lâtja a szâlkât (pai, t.i.a român „szalmât“ mond), de a 

- maga szemeben nem lâtja a gerendât. st zsâkot adott az Is- 
ten minden embernek; egyikben vannak a maga binei, a mă- 

sikban a măsokei. Amaz a mellen, emez a hâtân van. Ez okbel 

"(din causa aceasta) lâtjuk esak a mâsok hibâit, a magunkâit 
„pedig nem. 

Cine n'are dor de luncă, nu ști (știe helyett hasznălja 
„a n6pdal) luna cînd să culcă. Cine nare dor de vale, nu ști 

luna cînd răsare. Cei ce n'ait simănat, nici n'aii secerat, 

Nişte domni și niste doamne mi-ati vorbit despre purtarea 
- ta cea. rea. Ce fel de lemne să află mai multe în pădure? Tot 
paiul își are umbra sa. Pe unele fete le învăţ eii, pe altele tu. 

Unii lucră, alţii șed. Unuia i-am dat mere și altuia pere. Lui 
lon ti-am cumpiirat pălărie frumoasă și lui Pătru cisme. Toţi 

“ciți nu vor învăța, nici nu vor minca. Cel ce crede tuturor, e înșe- 
lat; cel ce mimănui nu crede, singur (magamagât) să înșeală. 

Egyik tojăs hasonlit a mâsikhoz (cu). Nines semmi - 

(nimic), ami az embereket egymâshoz hasonl6bbakkâ tenn€
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mint hibâik. Mulandâsâgra van minden te teremtve. Hiâba tanit 
valaki, ha (dacă) nin€s, aki tanuljon. Aki boldogeâgot akar 
hâzână!, mit se bizzon (de fel să nu să 'ncrează) a szeren- 
esre (în ...).' Aki mâsnak vermet âs, maga esik bele. 'Tegy 
j6t (bine) s ne felj senkităl. Dolgozz kevesert (pe,..)'is, : 
mert jobb valami mint semmi. Mindenki boldog szeretne lenni - 
(să fie). Mindenkor esa ugyanazt mondja. Ad meg minden- 
kinek a magâtt (al său) . Minden bolond szerezhet penzt, 
de nem tudja megtar tani azt. 

Szâmnevek. 

, e Alapszdmok. 

1 una. 11 unsprezece. : 21 doităzeci și una. 
2 doită, 12 doiiăsprezece. 22 doiiizeci și doită. 
3 trei, tri. 13 treisprezece. 30 treizeci. 
4& patru, - 14 patrusprezece. 40 patruzeci. 
5 cine). 15 cincisprezece. 50 cincizeci. . 

-. 6 șese, șasă.' : 16 șasăsprezece. : 60 șasăzeci. 
7 şepte, șapte. 11 șaptesprezece. . 70 șaptezeci. 
S-opt. 18 optsprezece. 80 optzeci. 
9 noii. 19 noiiăsprezece. 90 noităzeci. | 

10 zece. „20 doiăzeai. | 100 o sută, ună sută. 
101 o sută una, o sută și una; 200 doiiă sute;. 1000 o mie: | 
2000 doiii mil; egy milli6: un milion; k6t milli6: doită mi- 
lioane; egy billid;: un bilion. 

Tizen feliil huszig spre (cra, -re, -on, -en, -6n) praeposi-. . 
tioval k6pezziik a szâmneveket; huszon felii! şi KOtOszOval 
kapesoljuk Gssze, pl. 1904: o mie noiiă sute și patru. 

Az alapszâmok koziil az 1,2, 3, 100, 1000, milli6 6s bil- 
li6 ragozhatâh. | 

Egy:un (h.), una (n); ârtisulussal: unul, una. Rago- 
zăâsât mâr ismerjăk. .
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| __ Ha az un, una szâmnev fânâvvel kapesolatban,. fordul 

e16, mebylzgel nemben, szimban s esetben megegyezil, ugy- 
szinten a kett6: doi (h.), doiă (n.)is, a rendes mâdon târtenik . | 
a ragozâs, pl. . .: . 

Egyes szăm. - . 'Tobbes szăm, 

_N. un bărbat: egy fârfi. „N. unii bărbaţi. 
 Giunui bărbat. : _* G. unor bărbaţi, 
_D. unui bărbat. - D. unor bărbaţi, 

A. pe un bărbat. "A. pe unii bârbați. . 

N. un frate: egy fivâr; | N. unii fraţi. 
„G. unul frate. | | __G.unor frați. 
D. unui frate.: . . | D.unor frați. 
A. pe un frate. “|. A, peunii frați. 

„N. o mamă: egy anya. ] N. unele mame. 

G. unei mame. __ G. unelor mame. 
D. unei mame. | .D. unelor mame. | 

A.pe o mamă... | A.pe unele mame. , 

, Az ârtikulâlt alak anul s una esak akkor jărja, hă egy- 
magân âll, kiveve ezeket: unul dumnezeii: egy isten ; una sută, 

una. mie. Mondjâk azonban igy is: o sută, o mie. Huszon 
"f6lil a fân6v elâtt mindig. az ârtikulâlt formât hasznâljuk, 
“pl. doiiăzeci și unul de bărbaţi, doiliizeci și una de femei. 

A kettă: doi, doit ragozăsa kovetkeză : 

Himnem. | ş | Nânem. 

Ndoi. iN. doită, 
G. duor. _G.duor,. 

.D. duor. i. D.duor. 

“Ador Adei,



„A genitivus s  dativus duor alakja regies, s,e helyett mond- 
jâk : de doi (h.), de două (n.); v. (gen.) a doi, a doi: 

(dat) la doi, la doiiă, pl. averea a doiiă surori, vw, a doi frâți: 
vagyona ....; am dat cartea la doi oameni, la. doiiă femci. 

Megjegyzendă 22 nem doizeci și doi, hanem doiiăzeci . 
şi doi, mert a doiiă. a zeci-re vonatkozik, amelget a nyelv 
nânemi sz6nak €rez. 

Mindakettă: amândoi, amindoiiă, vagy:, „ambii, 
ambe, Ragozăsuk a lkovetkeză : 

Himnem.. -.- Nânem,-. 

N. A. amîndoi. 

G. D. amînduror. 

“N. A. amîndoiiă. - 
pG.D. amînduror. - 

N. A. ambii. | NcA. ambele. 
G. D. ambilor. : | G.D. ambelor. 

Megjegyzendă, hogy a doi, doiiă utân.a fânevet nem - 
ârtikulăljuk, mig az amândoi, amândoită. utân igen, pl.. doi 
școlari. a | | 

A trei, tri:. hărom szâmnevnek esak nânemii mellek- 
alakja, van: trele s esupân' ebben a kapesolatban tustrele: 
mind a hărom (n.); tustrei, v. tuslri (h.), cîte trele: hârman- 
kint (n.), câte trei (h.), A tot: min d sz6 tobbes szâmu toță 
formâja . tus-ra vâltozik.a 3—9-i -ig terjedă szâmnevek elăti: 
tustrei, tuspatru, tuscincă, tusșasă „tusșapte, tusopt, tus- 
nouă. | 

Sută, anie az - €s - -e vegzetii fânevek mintăjâră + rago- 
zand6; a milion s bilion a măssalhangzâra . vâgzâd5 fă- 
nevek szerint. 
 Haa szâmnevek egyrhagân vagy fânâvvel kapesolatban 

fordulnak el, a genitivusban de, dativusban la-- praepositiot | 
kapnak s ârtikulus gyanânt a cel, cea 'mutat nâvmăs szere- 
pel, pl. el area da: pîne la cinci copii: t gyermelnek : kell 
kenyeret adni; cei doisprezece apostoli: a 12 apostol ; cele 
treisprezece mii de vergure: a 13 ezer sziiz.
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Huszt6l a szâmneveket de praepositiGval kâtjiik ossze f6- 
neviikkel, pl. Mihai e de doitiizeci de ani; tata e de cincizeci 
și cinci de ani. stb. Kereskedâk esupân szâmokkal irjâk a 
mennyisâget, 'amely utân azonban a de nem iranâ6 ki s esak 
olvasăs alkalmâval mondand6 Ki, pl. 200 franci (olv. doită 
sute de franci). 

14, 15, 16, 17, 50 s 60 igy is mondatik: paisprece, cin- 
sprece, șeisprece (Şaisprece), şaptesprece, cinzeci, şeizeci. Al- 

- talâban 11—19-ig a sprezece helyett sprece, spece is jârja, 

Rendszdmok. 

“A rendszâmok, melyek rendszerint a fânsv utân âllnak, - 
a kâvetkezokeppen alakuinak az - alapszâmokbl : a himnem 
jelălesere -le, a nnemere pedig -« vegzetet kapnak s elâltett 

_“ărtikulus gyanânt hasznâljuk a himnemben az al, nânemben 
meg az a mutat? nvmâst. Szerepel mâg'mint el6ltett ârtiku- 

lus a. cel (h.), cea (n.) mutat6 nevmâs is, de ez esetben kozie 
's a rendszâm kâz€ a de praepositi6 răviditett d alakja Szu- 

- rand6, 

H in mnem., | | 

întiul Gatitul) : els6. . cel d'întil. 

al doile,. -,  : mâsodik, 
al treile .  .: harmadik. 

al patrule : negyedik. 
al cincele : 6tâdik, 

al zecele: * : tizedik. 

al unsprezecele : tizenegyedik. 
al doiiăzecele  : huszadik. 

al treizecele  : harmineadik. 

alsutăle  - : szăzadik. 
al miele:  -  ': ezredik. 

N&nem- 

întia. (întiia), cea d'intia (cea dintii). 
adoia. :



a treia. 

a patra. , 

a cincea. SI 
“a zecea, 
"a unsprezecea. 
"a doilăzecea. 

a treizecea. 
a suta. 
a mia. | 

Ha a himnemii rendszâm egymagân vagy fân&v utân 
âll, a -le vegzet utân mâg egy erâsită -a hangot kap, pl. al 

" doilea, al treilea stb. E 
Mondjâk primul, prima: cls6, secundul, secunda 

„măsodik. o... ă | | 
„Întiul, întia, primul, prima,. secundul, secunda ,az is- . 

mert modon ragozand6k. A mâsodik alak pedig minden eset- 
ben igy:. | „ | | Ia 

" Himnem. Egyes szâm. 

N: A; cel d'întil. 
G. D. celui d'intii. - 

Tâbbes szăm 

N. A. cei dintii. 

C. D. celor dintii. 

N nem. Egyes szâm. 

- N. A. cea d'intia, 

_G. D. celei d'intie. 

„. Tâbbes szâm. | 

pu A. cele dintie, 
G. D. celor d'întie.
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Azaz esak az ârtikulus gyanânt szereplă mutată n€v- 
mâs ragozand6. | 

„Oszt6 szdiok. 

„ Ugy kepeztetnek, hogy az alapszâmok el€ cîte sz6 te- 
end6, pl. pruncii merg cîte doi la biserică: a gyermekek 

kettenkint (parosâval) . mennek a templomba; fetele merg 
cîte doiiă la biserică. 

Cite unul (h.), una (n.) : egyenkint. 
cîte doi, doiiă (6s: doi cu doi): kettânkint. 

cîte trei : hârmankint. 

cîle zece : tizenkint. 

cite o sută i : szâzankint. 

A tortszâmot românul igy fejezziik ki,. hogy vagy az 
alapszâmhoz hozzăfiiggesztiiik az -ime k6pzot, vagy pedig a . 

rendszâmok mell6 a parle: resz sz6t tessziik, pl. o treime: 

egy harmad; o zecime: egy tized; o a patra parte: egy ne- 
gyed; o a cincea parte: egy 5tâd. - 

„+  Megjegyzend5: întreg: egâsz; jumătate: fel; pălrar:ne- 

gyed (trei pătrare : hârom negyed). Ha idâr6l van sz6, a ne- 
_ gyed kitejezes6re hasznâljuk a sfert sz6t is, pl. Cite ore vagy 

ciasuri sint? hâny 6ra van ? o oră vagy un cias: egy 6ra; 
doiiă ore vagy ciasuri: kt 6ra; doiiă ore şi jumătate ; vagy: 
jumătate 'la. doiiă (t.i. ore): ket fertâly hâromra (csak Magyar- 

orszâgon !); patru fără un sfert; vagy: trei pătrare la patru: 
hărom fertâly negyre (Magyarorszâgon !); patru fără cinci 
„minute: n6gy 6ra dt pere hijân. 

Sokszorozd sedimok. 

odată :egyszer. o 
de doiiă ori : kâtszer. : ţ 
de trei ori  : hăromszor. 
de zece ori: tizszer, 

" Alexi: Român nyelvtau. : . , 5.
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de doiiizeci de ori : hiszszor, 

_de o sută de ori : Szâzszor, 
de doită sute de ori : kâtszăzszor. 
de o mie de ori : ezerszer, 

de doiiă mil de ori : k6t ezerszer. 

Amint ez Gsszeâllitâs is vallja, a sokszorozo szâmokat 
igy kâpezziik, hogy az alapszâmok utân az ori sz6t alkal- 

mazzuk, el6biik pedig a de-t (Huszi6l fljebb az alapszăm s dz 
ori sz6 k5ză is de-t teszink.), pl. 2 X 2 —4 = Qe doită ori doi 
(doiiă) sînt patru; & X 6= = 24=— de patru oră șasă sint doiiii- 
zecă și patru. 

Megjegyzendă : el&szâr: întia oară; mâsodszor : a doiia 
oară; harmadszor: a treia oară; tizedszer: a zecea oară; 

szâzadszor: a suta oară. Azaz a sorszâmok utân csupân az 
cară sz6t kell tenniink. 

A sokszoroz6 szâmok keret6be vehetjiik a ketszereză 

szdmokat is, melyek tigy tămadnak, hogy hozzăjuk az -it k6p- 
zOt fiiggesztjiik, elebiik pedig az în (p 6s D hang elătt în-nek 
irand6) praepositidt, pl. k&tszeresen: îndoit; hăromszorosan : 
întreit; n6gyszeresen: împătrit, €s împătrat; szăzszorosan : 

însutit stb. 

Megjegyzendă : egyszeres: simplu (jelent annşit is, mint 
a prosl szo: egyszerii, egyiigyii) ; kâtszeres: duplu; hârom- 
szoros triplu. Eme hârom szâmnâv, melyek a latinizâl6 

irânynak kâszOnik leteliiket, tehât a nâp nyelveben ismeret- 
lenek, ârtkulălhalok, pl. duplul: a kâtszeres, 

Hatdvozatlan szâmol. 

Mult: sok; puțin: keves; destul: eleg; tot (h.), toate 
(n.): minden ; toți, toate: mind, minânyâjan ; unii (h.), anele 
(n.): nemely; mai mulți, mai multe: tâbben; cît: mennşi, 
hâny ; atât : annyi ; ceva: valami. A puțin s destul nem ragoz-



  

„6 

hat, esupân neme 6s szâma van: puţină, puţini, puţine; 
destulă, destui, destule. Cit, mult, atit szâmneveknek egyes 
szâmban nines ârtikulusuk; tâbbes genitivusuk : citor, multor, 
atitor. A cit szâmnevhez hozzâjârulhat €ppen tgy mint a ce, 
cine, care n6vmâsokhoz az or, oare vagy va szoeska, pl. orcit: 
akârmekkora, bârmekkora; oarecit (oare-cit): sokaeska (in- 
kâbb jârja : cam mult); citva, ciţiva, citeva: n6hâny. Cite 
ceva: valami. Atîla: annyi himnemben s n6nembem is vâlto- 
zatlan marad; pe atita: annyi. A mellâknevek elătt âlls cât: 
milyen s atât: olyan, valamint a destul is maguk utân min- 
dig a de prepositict kivânjâk, pl. cît de bun ești: milyj6 vagy! 
atit de ușor: oly kânnyii! destul de scump: el€g drâgal Fo- 
kozott mell6knevek uiân a decît jârja mint 'jelentâsben, 
pl. te jobb vagy mint 5: tu ești mai bun decit el. Astfel 
încit, așa încît: ugy hogy, annşira hogy; toți cîţi (h.), toale 
cîle (n.): mindazok; așa ceva : olyasmi. 

Megjegyzendă mâg: o păreche : egy pâr; doiiă. părechi 
„de cisme: k6t pâr csizma; puțintel: kevesecske ; multișor, 
cam mult : sokaeska ; nici cît: egy espp sem; nică anul (h.), 
nică una (n.): egy sem; cit toți: mindannşian, valamennyien ; 
cu totul: egeszben veve; tol una: mindegy ; o leacă, o țirucă, 
niţel, mițică, un fir, un pic, an strop, o piciilură : eg 2y 'Szikra, 

„egy es6pp. Utânuk mindig de teendă. 

Szocsoport €s gyakorlat. 

numâăr:szâm,. - | face: tesz, 
locuitor: lakos. îndepărtare: tâvolsâg, 
să urcă (la): eleri. soare: nap. 
glob: gâmb. secret,taină:titok. 
locuesc: laknak. știi: tudnak. 
suflet: I6lek. chilie, odae, e camără; 
vorbesc: beszelnek. szoba. 
deosebit, diferit: kii- scaun: szek. 
mor: halnak. [lSnb5z5. de cînd: midta. 
periferie: keriilet. am mîncat: ettink. 

- 5 :
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a trecut (de): elmilt. 
dar, dară: hât. 

“ seriem: irunk. 
șede:il, 
ochi: szem. 
ureche: fil. 
picior: lăb. 
“gură: szâj... -. 
să întrebi: k&rdezz. 
să greșeşti: hibăzz. 
să'numește: nevezik. 
săras: szegâny. 
dai:adsz, :. . 
ai dat: adiâl... | | 
a muncit: dolgozolt. - - 
trebuia: kellett volna, 
premiu: jutalom. - : 
vom da: adni fogunk. 
clasă: osztâly. . 
din partea: -t6, -tâ); 
sa numit: neveztetett, 
apostol: “apostol. 
sa înmatriculat: ik- 
sfint::szent.: -  [tattatott, 
Sfînta Soriptură: 

szentirâs.. | 

traducător: fordit6,: 
a tradus: fordittatta, 
grecesc: gârog. 
pe grecește: gorâgre. 
praf de pușcă, farbă 

de pușcă: puskapor. 
veac, secol: szâzad. 
a inventat: fâltalălt, 
tipărirea cărţilor: 

ânyvnyomtatăs.. 
tatar: tatâr. . | 
ati devastat, ai pus- 

tiit: pusztitottak. 
nefericit: szerenesetlen. 
bătălie, bătas: iitkozet, 

esata. 

  

    

punic: pun. 
răsboi: hâboră, 

„ture: tărâk, . 
ai domnit, ai Stipi- 

ni t: uralkodtak. 
"datină: szokâs. 
“selipeşte: fânşlik. 
“funie: kOl6l, . | 
_e: împletit: fonva van.. 
capătă: kap. 
merg: mennek, 
ostaș, soldat: katona. . 
Şir: sor. 

aii murit: haltak. 
coleră: kolera. 
să apucă: fog valamihez. 
meșteșug, măestrie, 

" meserie: mesterseg. 
|. ajunge: jut. 

sapă: kapa. 
sgîrcit: făsvâny. 
cheltueşte, spesează: 

kăt. 
|. vorbeşte: beszăl, beszâlj. 
“minţeşte: hazudik. - 
vezi: lâss. 

„auzi: hallj. 
judecător: bir6, birâl6. 
m erei: folyton. 
uită m: felediink. * 
povață, sfat: tanâcs. 
dă: ad. . 
învaţă: tanit. - 
vor trece: el fognak ha- 

ladni. 
oprește: âllitsd meg. 
să merge m: menjiink. ' 
biserică: templom. 
vin : jânnek. 
să duc: mennek. 
ai știut: tudtak, 
a moștenit: GrOk6lt.
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îmi. pasă: târ6dâm.  . „. să.teme: f6l. 
vor zice: fognak mondani. lăsat, părăsit: elhag sya- 
despre mine: rOlam.. -tott,. Ma 
trăeşte:l, ar fi: volna. 
cunoaște: ismer. ” „sar povesti: "mesâltetn6k, 
slăbiciune: gyarlâsâg. mesâln6k. 
îndestulit: elegedett. (ag duegte, promite: 
conștiință: lelkismeret. L. „Îg6r. 

Ciţă oameni sînt aiei? Doi, Cite pens al D- ta? Doiiă. 
Cite zile sînt într'o. săptămină ? Intro „săptămînă sînt şapte 
zile. Un an are 12 luni, or 52 săptămîni, saii 365 zile. Numărul 
locuitorilor din Ungaria să urcă la 20! "milioane, „Globul 

. pămintulul îl locuese cam 1400 milioane de suilete; aceştia 
vorbesc cam 2604 limbi deosebite. Pe un an mor cam la 33 
milioane de înși. Periferia, pămîntului face 40. 000,000 metri. 
Indepărtarea soarelui dela pămînt face cam un milion și jumăi- 
tata de miriametri. Nu e secret, „ce şti trei înși. Un nebun 
face o sută de nebuni. 

Hâzunkban van tizennâgy Szoba. Minden egţ es  szobâban 
k6t asztal s tizenkât szek. Szomsz6dunknak van Ot gyermeke : 
hârom fia s k6t leânya. Kertetekben tizenăt gyiimălesfa van. 
A h6napnak negy nete sa hâtnek: hât napja van. Egy 6râja 
mâr (deja), mita ettiink. Oes6m tizenhârom 6ves mult, higom 
pedig nines mâg tiz 6ves. Mennyi 4X 15? Hatvan. Hât5 X202 
Szâz. Ma 1904-et irunk. Aki k6t sz6ken iil, a făldre esik. Kât 
szemiink, ket făliink, k6t karunk (braţ, tbssz. + braţe), ket lâ- 
bunk, de esak egy szânk van. 

Mai bine să întrebi de doiiă ori, decit să gresești odată. 
Care e a șaptea lună a anului?: Intia zi a. săptămînii să nu-: 
meşte luni. Sărbătoarea Sin-Giorgi (Szent-Gyârgy) cade la 
23 Aprilie. Dacă la doi săraci le dai cite cinci bani, ciți bani 
le -ai dat amîndurora (la amîndoi) ? El a muncit -întreit, „decit 
trebuia. Premiul întii îl vom da celui .d'înţii școlar al clasei. 
Az am vizut vre-o cîţiva (nehâny) şcolari sîrguincioși, Cine e.
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cel d'întii în clasa a patra ? Fratele mieii Aurel e al dotiuzeci 

și cincelea. Dechembre e a doiiiispezecea lună în an. Stefan | 
întiul din partea lui papa Silvestru s'a numit de apostol; ; ar 
(pedig) prin (-t6|, -t6l) papa Grigorie al șaptelea. s'a înmatri- 
culat între (kăze) sfinţi. 

II. Ptolomeus a szentirâst hetven forditâval (prin) for- 
dittatta gârâgre. A puskaport Schwarez Berthold a XIV. sză- 

zadban talâlta f6]. Guttenberg Jânos a XV. szâzadban talâlta 
fo! a kOnyvnyomtatâst. IV. Bela alatt (sub) a tatârok pusz- 

titottâk hazânkat. II. Lajos alatt volt a szerenesttlen mohâesi 
(dela) iitkăzet. A III. pin hâbori 146-ban volt. A târâkok 
150 6vig uralkodtak hazânkban. Ahâny hăz, annyi szokâs. Nem 
mind arany, ami fenylik. 

„ Funiea e împletită încincit, înzecit. Cite doi fiorini ca- 

pătă tot omul pe zi. Cite doi și cite patru merg ostașii într'un 
rând (șir). Cu sutele (szâzâval) aii murit oamenii în coleră. 
Cine sii apucă de zece meșteșuguri, ajunge la sapii de lemn. 

Sgîreitul cheltuește duplu (de doiiă ori). Haina aceasta e 
foartă simplă. Pătru a stăpînit (a domnit) de doiiii ori în 

Ungaria. Cel ce vorbește mult, saii știe multe, saii mințeşte 
multe. Tot însul e domn Ia casa sa. Vezi, auzi multe, vorbește 

puţin. Nimenea nu poate îi şieși judecător. Mereii uităm multe, 
insă nu toate. Altora dă povaţă și pe sine nu să "'nvaţă. Orşi- 

cîți oameni vor trece pe aici (erre), oprește-i. Să mergem cu 
toții (mindannyian egyiitt) la biserică. Unii vin, alţii să duc. 
Dumnezeii este părintele tuturor, 

Amit az ember Onmaga tesz, Gnmagânak tulajdonitsa 
kâvetkezmenyeit is (singur să-și tragă sami), Csak nehâny 

tanul6 tudta ma a lecket. Nekiink nines eleg pânziink. Nem 

adta nekem mâg a harmad râszât sem annak (abb6l), amit 
Srăkălt. Keveset tăr5dăm (azzal),. mit fognak mâsok mondani 

r6lam. N&mely ember esak a penzârt (pentru) 6l. A Tiszânak 
tbb a hala minta vize. Mindenki ismeri a maga gyarlsă-: 

gait. Mindennek megvan a maga ideje. Nekem keves pnzem
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van, de elegedett vagyok. Akinek tiszta lelkiismerete. van, 
semmităl (de) se fel. Ot mindenki (mindenkit]) elhagyta. 
Egyszer volt egy Greg ember, akinek tâbb gyermeke volt. 
Egyszer volt mint soha se, mert ha nem volna, nem is me- 
seln6k (a român: mes6k rendes bekezdse). Aki sokat iger, 

keveset ad, 

A hatâroz6k. 

A hatârozOkat hârom osztâlyba sorozzuk: î. holphată- 
roz6k, 2. idGhatărozok, 3. mâdhatârozk, 

1. Helyhatărozăk: 2) e Ktrăsre , hol 2% 

aici, aci, ici: it. | dinapoi: hâtul. 

acolo, colo, colea: ott. alăturea: egymâs mellett, 
- aiurea: mâshol. ' egy sorban. 
„nicăirea: sehol. . : de faţă : jelen (sînt de faţă: 
dincoace : innen, errdl. “jelen vagyok). 
dincolo: tul. unde: hol. 
orunde, or-unde: akârhol. afară : kiinn. 
pretutindenea: mindeniitt. sus: fânn. 

“undeva : valahol. jos: lenn. . | 

departe : messze. asupra, de asupra: făliil. 
aproape: kâzel. i supt, de desupt: alul. 

înliuntru, înuntru: benn. peste: tul, tulnan, keresztiil 
înainte: el], elăre. (peste drum : âltalellenâben). 
inapoi, îndăriipt, îndărăt : în laturi: oldalt, felre. 

hâtul, hâtra. la dreapta: jobbra. 
împrejur: kăril. |. . la stînga : balra. 

"dinainte: elil. . acasă : otthon.   
b) e kerdâsre „hovd 2“ 

în cotro: merre. "| îneoace, încoaci: erre. 
unde: hovă. încolo: arra, odebb.
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afară: ki, | 
la deal: hegynek. 
la vale: vălgynek. 

în dreapta : jobbra. 
în stînga: balra. 
acasă: haza. * 

în sus: f6l, fălfel6. 

în jos: le, lefele. _ 
„de adreptul: egyenesen, 

egyenest. | | 
într'acolo: arrafelg.. : 
încătrova : valamerre. 

c) e kârdâsre „honnan 2 

. A sziikseges irâny kifejezâs6re szolgâl6 sz6 el6 a de prae- 
positi6 teendă, pl. de unde: honnan; de aici: innen; de acolo: 
onnan; de afară: kiviilrăl; de undeva : valahonnan. Megjegy- 
zend5. din lăuntru, dinuntru : beliilr6l ; din prejur: (valahon- 
nan) kăriil, kârnşekr6l; din jos 6s de din jos: alulrl. 

E k6rdesre „meddig?“ a sziikseges hatâroz6 el6 a 
Până :-ig praepositid teend6, pl. pănă aici: eddig; pănă acolo : 1 

addig: pănă unde: meddig stb. - 
. 

cînd: mikor,. 

az, astăzi: ma. | 
mîne : holrap. 
dimineața : reggel. - 

des de dimineaţă: -korân . 
reggel. : 

in zori de zi, în zori dezitiă.: 
hajnalban, pitymalatkor.. 

sara, seara : este, estâre. 

de sară : ma este, estere. 

a sară: tegnap este, - - 

istan, ăstan: ez iden. . - 
anţerț : tavaly elâtt. 
an: tavaly. 
la anul, la anul viitor: jăvă 

vre.   

IL. ldăhatârozâk: a) e k&rdâsre „milor 2« 

„_ într'acea: azalatt,. 

„ziia: nappal. 

noaptea: 6jjel. 
altă dată: mâskor. 
acum, amu: most. - 

acuș: mindjârt, nyomban. 
iute: hamar, gyorsan. - 
de loc: nyomban, mindjârt 

(Magyarorszâgon) ; 

de loc: &ppenseggel nem 
(Româniâban). 

atunci : akkor.- | 

înainte, mai nainte: elSbb. 

“adese, adese ori: gyakran, 
sokszor. 

timpurii: korân.



de vreme: korân. 
" totdeauna: mindig, minden- 

For. E 
odată: egyszer, egykor. 
nică odată: soha. 

odinioară: egykor, 'vala- 
mikor. 

rar: ritkân. 

de unăzi: minap. 
pururea, în veci: 

mindstig. 
„ întiă, mai întii: el6bb. 

cite odată: neha, 

Grokke,   

. 

pe urmă: utoljăra. 
apoi: azutân. . 

mai apol: kesbb. . . 
ieri : tegnap. 

alaltăieri: tegnapelătt. . . 
poimîne: holnaputân. 
tîrziti : k6s6. | 

“curind, indată: mindjârt, 
“ nyomban. 

- orcînd: bârmikor. 

oarecînd : valamikor. 

cîndva: valamikor, 

peste puţin : r5vid idă mulva. 

Idâhatăroz6 gyanânt hasnâlhatunk bârmely idât jelent6 
szot, pl. primăvara : tavasszal ; vara: nyâron ; toamna : Gsszel; 

„Xarna: telen. Amint ebbâl is "ivilăgik, az ârtikulâlt aceusati-" 
vusi alatot Kell alkalmaznunk. Egyebkânt lehet praepositi6k- 

„ kal kapesolatban bârmely idât jelentă. sz6t mint id&hatârozât 
hasznâlnunk, pl. despre sară: este fele; la toamnă: Osszel ; 
la vară: nyâron; peste zi: egâsz nap (sz6r61 sz6ra.: a napon 
eresztii]) ; poz zi, pe O zi: (egy) napra, naponkint; pe noapte: 
Gjszakâra stb. 

b) e k6rdesre „midta ?“. 

“A megfelelă idăt jelentă sz6 el6 a, de praepositi6 teends, 
pl. de acum: mostantâl fogva; de atunci: azâta; de mîne: 
holnaptâl stb. 

c):e k6rdâsre „mil sokdig 7“ a 

mult: sokâig. . | - Tar, rare ori; a rare ori: 

puțin: kevâs ideig. 

cînd și cînd: nha. 
din cînd în cînd: n6ha-n&ha. 

_ritkân. 

câtva: egy ideig.
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pururea, în veci: Grokk6, | încă: meg, 
drăkâsen. . necontenit : szakadatlanul. 

cit de mult: mily hosszi - mai: meg, 

ideig ? meddig? nu mai: nem tâbbe. 
tot : mindig,. : 

E k6rd6sre „hingszor 2* bârmely sokszoroz6 szâmnev 
jârja id6hatâroz6kepen, pl.: de zece ori: tizszer ; de cincizeci 
de ori: Gtvenszer stb. Vagy pedig: rar. rare ori: ritkân; une 
oră: n€ha ; de multe ori: sokszor stb. ” 

III. Modhatârozok. 

Minden melleknâv 6s gerundium himnemii ârtikulă- 
„latlan alakja hasznălhat6 m6dhatărozânak, pl. sora serie 
frumos: a nvâr szepen în; ea cîntă plăcut: 6 kelleme- 
sen €nekel; l-am aflat durmind: aludva talâltam ăt. - 

Az -esc vEgzetii meli6knevek m6dhatâroz6ja mindig 
-ește, pl. fratele mieii vorbește bine romînește și ungu- 
rește: testverem j6l beszâl românul 6s magyarul; cine 
cinește (szOr6l szora: kutya mâdra): meg megjârja; vala- 
hogyan, nagy nehezen. 

__ Megjegyzendă: e mell6knevnek van, bună hatărozâja : 
bine : jel. : 

M6dhatârozk mâg a kăvetkeză sz6k 6s kifejezâsek: 

-a) dilitok. 

așa: igy ; igen. | adevăr, în adevăr, într” ade- 
da : igen. văr : igazân. 
e, este:. igen (Magyar- să "'nțelege: magât6l €rtetă- 

orszâgon). dik ; termeszetes. 
de sigur: bizonyosan. 
zeu, zăui : bizony; istenemre! Ugy van! 

zic zeii: istenemre, lelkemre! . .



  

asemenea: hasonl6k6pen, | negreșit: mindenesetre, ter- 

szintân. | meâszetesen. | 

așișderea : | hasonl6kâpen, nesmintit : termeszetesen, . 

szinten. | mindenesetre. 

firește : termâszeteseg, - | 

b) tagadoh. a 

nu: nem, - cu grei : nehezen. 

_ba:nem. da fel: semmi szin alatt: 

ba nu: 6pen nem; încă nu: mâg nem. | 

din contra: ellenkezâleg. fereascii dumnezeii 3 isten 

din potrivă, din protivă: ments, 

ellenkez6leg. pentru toată lumea: a vilă 

nici decum : semmi esetre. "ger sem. 

anevoie ; nehezen. 

c) kâtkedâk.. 

doar, doară: talân. nu cumva: csak nem. 

poate: lehet, talân. |! deși: ha is. 

cam: mintegy. în zădar: hiâba. 

cam așa: tigy, kărilbeliil. de a fitea: hiâba. 

sii poate: lehets€ges: ! în dar: hiâba. 

mai ales: leginkâbb, kivâlt. | parcă: mintha. 

d) Fârdâk. 

cum : hogyan? de ce: miâri? pentru ce: miârt? la ce: - 

minek ? nu-i așa, nu e așa, nem tigy van? nem igaz? | 

Hatâroz6k meg: de tot: egeszben veve; măjlociii, de 

mijloc: kăzepszerien ; cruciș : keresztben ; în hungiș, lungiş 

hosszâban ; în curmeziș, curmeziș: rezsut; fepiș: banyati- 

homlok elâre le; fățiș, pe față: lătszatra; abea: alig; 

_allinintrelea : mâskiilOnben ; de a lungul: hosszâban ; 

de a latul: szâlteben; baucuros:. 6râmest; de ajuns:, 

el&gsegesen, bven; de prisos: făloslegesen; numai: esak,
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csupân; de geaba: hiâba; împreună: egyiitt; precaun : vala- 
mint; foarte, pre, prea, tare: nagyon, igen; tocmai: 6pen; 
chiar: 6pen; altfel: măskiilânben ; cum (utâna de): hogşan ? 

Altalâban mint hatârozk jâratosak im e szok is: în 
frunte: el6l, 6l€n ; în coadă: hâtui; cu plăcere: Srâmest; pe 
din afară: kiviilrâl; de a roslul, din cap: fejbăl, kânyv 
n6lkil, beteve; pe nesimţite : 6szrevâtleniil; pe neașteptate : 
văratlanul; a lene: lustân; peste măsură. : mârteken făliil, 
szerfolott; din zi în zi: naprâl-napra; din ce în ce: mina- 
egyre (tobb 6s tăbb); în scris 6s prin scris: irăsban, irâsbeli- 
leg; din gură: sz6val, mondva (szăjrâl-szâjra : din gură *n 
gură); pe semne: tgy tiinik f6l, amint a jelek mutatjâk; în 
genere, în general, de rînd, de obște: âltalâban. Megjegy- _. 
zend6, hogy a miroase: szaglik; pule: biizlik ig6k utân a 
hatărozât a prepositival fejezziik ki, pl. hal biizii: pute a 
pește; mennyk6 szagii (t.i. a leesapott villâm utân tâmadt . - 
szag): miroase a pucioasă. | 

„A hatâroz6kat epen tigy fokozzuk mint a meli6kneveket, 
pl. iute: hamar, mai iute: hamarabb, şi mal iute: 'leghama.- 
rabb; vagy foarte iute, tare Xute, prea iute: nagyon hamar, 
leghamarabb. ” 

Sz6csoport, 6s gyakorlat, 

sboară: răpiil. fierbe: fâz. 
repede: gyors. 
gol: iires. 
sună: hangzik. 
vine: j9n. | 
mîngăere: vigasztalăs, 

priveşte: tekint. 
poticnește: megbotlik. 
va umbla: jârni fog 
drept: igazsâgos, egyenes. 
binecuvîntare: âldâs.   

gată: vegez, elkălt. 
- a să culea: lefekiidni. 
timpurii, de vreme: 

korân. o 
îngăe: „i- a să scula: folkelni. 

poți afla: megtalâlhâtod. : ! : 
precaut:-el6relâ16, szemes. 

tîrziii: kes6n. a 
trîndav, leneș: lusta. 
străduitor: tărekve, 

szorgalmas. 
poţi: birsz, k6pes vagy. 
nu âmiîna: ne halaszd. 
domnie: uralkodăs



s'aii așezat: leilepedtek, 
megvetettâk. alapjât. . 

treabi: dolog. 
aleargă: siet, fut. 
vrednic: igyekvă, munkâs. 
scrie:ir. 
trandafir: rOzsa, 
miroase: szaglik, 
vorbește: beszel. 
vin : jăvâk, 
a venit: jătt. 
vint: sz6l. 
nesmintit,la toteasul: 

minden esetre. 
ajung: €rkezem: 
vină: 36)). 
umblă: jârj. 
învață: tanul. . 

„duce: visz. 
vorbești: beszâlsz. 
știi: tudok. 
pricep: €rtek. 
învăţ: tanulok. 
m'am apucat (de): hozză- 

fogtam (vmihez). 
citesc, cetesc: olvasok. 
nefericit: boldogtalan. 
a suferit: szenvedett. 
călătorești: utazol. 
ui fost: voltăl. 
merg: megyel. 
te rog: kerlek, 
spune: mond. 
ieftin: olesâ. 
străin: idegen. 

  
    

== 
ți 

trai, viaţă, (vieaţă): 6let. 
-poate trăi: €lhet. 

„am  durmit (dormit): 
aludtam. 

_de,dacă (deacă) : ha. 
“ai fi venit: jăUel volna. 

al fi aflat: talâltâl volna. 
des: siirii, , 
vei fi primit: fogadva 

leszel. 
acuş, la moment: 

nyomban, mindjărt. 
va fi: lesz. 
sună într'o ureche 

(într'o dungă) : felre verik. 
clopot, zvon: harang. 
“sus inimile: f6la szivek- 

kel | (lelkesedjiink.) 
'mează-zi: 6]. 
mează-noapte: 6szak. 
răsărit: kelet. 
apus: nyugat.. 
privim: tekintiink. 
la dreapta: jobbra. 
la stînga: balra. 
june; ifju. 
piață: piac. 
a fost: .volt. 
viitor: jOv6. 
frig, rece: hideg. 
am fost: voltam. 
să seoali: f6lkel. 
va veni: jnni fog. 
a zice:.mondani. 
a face: tenni. 

Norocul sboaă repede. Vasul gol sună mal bine. "Dacă 
din afară nu-ţi vine mîngăerea, o poți afla în lăuntru. Omul 

precaut privește nu numai înainte, ci și îndărăpt (îndărăt). 
Cel ce nici cind nu potienește,nici odată nu va umbla drept. 

De sus vine binecuvintarea. Dumnezeti e de faţă în tot locul.
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Cel ce fierbe puţin, curind gată. Paserea or în cotro (bârmerre) 
sboară, e tot acasii. A să culca timpuriii, a să scula tirziii 
e Qatina trindavilor; a să scula timpurii, a să culca lirziii 
«ea străduitorilor. Ce poţi (amit tehetsz) gată astăzi, nu amina. 

pe mine. Sub domnia lui Matei Basarab și Vasilie Lupu 
S'aii așezat cele d'intil tipografii (kânyvnyomda) romînești. 

Unde-i (ahol van) mullă treabă, acolo aleargă omul cel 
vrednic, 

A tanulb tisztân ir. A rzsa j6 szagu (sz&pen szaglik). 
Jânos hangosar (cu glas mare) beszel. Mâr tăvolrâl lâttalak. 

Estâre (pe) megjăvâk. Az esâ (ploiiă) văratlanul jătt. Peter 
okosan viseli magât (si poartă). Naprâl-napra kemenyebb 
(aspru) az id. A hegyen fânn nagyobb a sz6l. Mindenesetre . 

delre megerkezem. Hetfân reggel korân j5jj el. Gyorsabbun 

jărj. Aurel nagyon rosszul (foarte răi) tanul. Ez az ut visz 
Budâra (spre). Fâladatât betâve tudja. Mind nyelveket 
beszâlsz? 'Tudok magyarul, n&metiil (nemţesțe), az Gsszes 

szlâv (slav) nyelveken (-et), franciâul (friințuzește), olaszul 
(italienește); €rtek latinul, gârâgiil, angolul s most tanulok 

românul. Îgen kOnnyen tanulom a român nyelvet; alig 
- hârom hânapja, hogy hozzâtogtam s mâr mindent ertek, amit 
olvasok, 

E nefericit acela, care nici odată n'a suferit. Pănă unde 

călitoreşti, domnule ? Pină la Budapest, Ce faci acolo; poate 
n'al fost încă la, Budapest? Nu, acuma merg întiași dată. Te 

rog, spune-mi, este traiul ieftin acolo ? Nu toemai, dar (de) un 
străin cu 10 coroane poate trăi la zi. Astă noapte n'am dormit 
nimic (semmit). De-ai fi venit mai de curind, mal fi aflat la 

masă. Vină la noi cit de des și vei fi bine primit. Acuș 
va fi miezul nopții. Clopotul sună înţr”o dungă, e foc. Sus 

inimile ! 

Ha eszakra (cătră) tinte hăâtunk măgătt (după) 
van d6l, jobbra, kelet s baira nyugat. Te egykor gyermek voităl, 

ma ifji vagy.: E vârosban hetenkint (în fiecare săptămîna)
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ketszer van piac s 6venkint hăromszor văsăr. Amint (cum) 

elâbb volt, tigy van most is s csak igy lesz a jăvăben. A leveg5 
lenn (jos) melegebb, fânn hidegebb. 'Tegnap s tegnapelătt 
voltam beteg barâtunknâl (la); mâr jobban van, holnap 
fOlk6l s holnaputân iskolâba (la) jSn. :Mindeniitt j6, de sehol 

se jobb mint otthon. KOnnyi mondani, de neh6z megtenni. 

Praepositiok. 

A român nyelv bâviben van a praepositioknak s pen 
“ azert a magyar ember el€g nehezsâggel fog talălkozni hasz- 
„nâlatuk alkalmâval. Sziksâgesnek tartjuk tehât fălemliteni 
ama kiilânbs6geket, melyek e tekintetben a român s a magyar 

nyelv kăzătt vannak. Pl. az a praepositidt hasznâljuk 1. amint 
fântebb is emlitettiik a pule s miroase ig6k utân s azonkiviil 

a hasonlat kifejezescre: omul acesta seamănă (samină) a 

ungur: ezen ember magyarhoz hasonlit;.2. e kifejezesben: 
“tata nu e acasă: az atya nincsen otthon; Petre, de vreme 
să vini acasă! Pâter, korân j6jj haza; ritkâbban az ilyen 

kifejezâsben : ciobanul vagy piicurarul e a munte: a pâsztor 
a havason van; 3. az ig€k esonka infinitivusa el6tt: a lăuda: 
diesârni ; aveni: jânni ; a de- praepositidval forditjuk a magyar 

sszetett fâneveket s a fânevekbăl alkotott mell6kneveket, 

pl. havasi madâr: pasere de munte; kecskehis: carne de 
capră; emberi hang: glas de om; esti esillag: luceafăr de 

seară (sari); ha valakinek korât, valaminek râszât, tovâbbă 
mert6ket, minâseget, sokasâgot akarunk kifejezni, ugyancsak 

a de praep alkalmazzuk, pl. Gt &ves gyermek: prune de cinci 
ani; egy kilogramm cukor: un chilogram de zahăr (zăhar) ; 

arany gyiirii: inel de aur; egy pohăr bor: un pocal de vin; 
egy pâr cipă: o pireche de ghete; megjegyzendă mâg: a lua 

de mină: kez6ndl venni, fogni; moare de foame: €hen 

(Ehsegt6l) hal meg; ele mai bătrin de doiiăzeci și șapte de 
ani: Gregebb 27 6vnc/; a la rendes hasznâlatân kiviil jârja
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ilyenfele kifejezesekben is: 1. șeză la masă: îilj az asztalhoz; ; 

vină la noi: j6jj hozzânk; acum locuesc la ţară, dar pe tarnă 
mă voi muta la oraș: most vid6ken lakom, de tâlire a vârosba.. 

„koltăzăm; Vă (Gat, kegyedet) rog la un joc: k6rem egy tâncru; 
vină (6s: vino) lac ină: j6jj vacsorâra; a fost la: prînz: ebâden 
volt; la şezătoare junii şi fetele cîntă: a fon6ban a legenyek 

s a leânyok €nekelnek; 2. hasznâljâk az id6 megjelălesere: la 
noapte: az 6jjel; la patru ciasuri: negy Grakor; la vară: 
„nyârra; 3. e kerdesre. mire (n6zve)? pruncii vecinului sînt 
copți la minte, dar slabi la trup : a szomszEd gyermekei 6szre 
Grettek '(€rett esziiek), de testre gyăngek; 4. a szâmnevek 
mellett, n6ha a ca hatârozâval e jelentesben „kăriil-beliil“ : 
în școală sînt la patruzeci de prunci: az iskolâban koriil-beliil 

40 gyermek van; casa aceasta ajunge cam la trei mil de 

fiorini; e hâz meger koriil-beliil 3000 frtot;- a cu 1. annak 

kifejezesere hogyan târtânik valami : omul acesta bea vinul cz 

litra : ez az ember literrel issza a bort; 2. sokszor a tulajdon- 

sâg megjelolâsere: om cu minte: eszes (6sszel bir6) ember ; 
tinăr cu talent; tehetseges ifju; a pe 1. ilyenfele kifejezesek- 
ben: paserea, o cunoşti pe pene și omul pe vorbă: a madarat 

tollârdl ismered meg, embert szavâr6l; călătoreşte: pe (prin) 

ploae: es6ben utazik; a întrat pe ascuns: lopva jătt be; 
2. rendes jelentâse -n, -ra,-re: pe cer: €gen, 6gre; pe pămînt: 
f6ldon, fâldre; pe masi: asztalon, aszialra; pe Xarnă: t6lire; 
jor (jur) pe “ dumnezeii: istenre eskiiszăm; pe onoarea mea: 

- „beesiletemre, ! 

__A praepositi6k floszthatok clvâlaszthatatlanokra s el- 
vălașzihatokra, 

LL Elvâlaszihatatla nok. 

+ Csupân ig6kkel s seal szârmazgtt szOkkal kap- 
esolatban fordulnak elă, tehât-a magyar îgekătăhnok: telel- 
nek meg. 2



ad -un: Osezegyiijtăk. 
con-trag : Osszevonok. 
cu-prind: Gsszefogok, elfog- 

lalok, Osszefoglalok, f5l- 
fogok. 

des-fac : szetbontok. 
e-dati : kiadok. 
es-pun ; s-pun: kiteszek, el- 

beszelek, elsadok. 
pri-cep: €rtek, fâlfogok.   

„Si 

pro-duc: termesztek, .. 
" termelek. 

pur-ced : indulok. 
ră-suilu : lehel6k. 
răs-torn : f5lforditok. 
stră-mut: văltoziatok. 

sub-pun (supun): alărende- 
lek, alâteszek, legyozăk. 

supra-veghiez :. fOlvigyâzok. . 
. tra-duc: forditok, 

Il. Elvâlaszthatok. 

Kst osztălyba sorozhat6k: egyszeriiekre s sszetettekre, 

- a) egyszeriiel. 

a: -hoz, -hez. 
„de: -r6l, -r6|, -ra, -re, 
la: -nâl-" -n€l,. -ban, -ben, 

-ba, -be. 
„cu:--val, -vel. 
pe: -n, -ra, -re, -ba, -be. 
sub, supt: alatt, ală. 

- fără: n€lkul, , 

supra : f5lătt, f6l€. 
in: -ban, -ben,-n, -ba, -be. 
pănă :-ig. 

după: utân, -6rt, szerint, 
peste: folâtt, tul, 
lingă: mele. 

Alexi: Român ayetvtan. 

  

pentru: -€rt, miaţt, vegett. 

i fele, irânt. “ 
spre | 
din : -bâl,- bă]. 

- despre: 6), -r6), felă!. 
dela: -tâl, +5), -T6], -r5l. 
între, dintre: kăzătt, kăzăl. 
întru: -ban, -ben, -ba,-be, - 

bell. Leginkâbb în he- 

Igett âll magânhangzâval 
kezd6d6 sz6 -elâtt, pl. 

într'o casă: egy hăzban. 
"prin: âltal, keresztiil. 

printre : kăzăLt. 
af
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: b) osszelellel. 

încontra, contra, nainte, înainte, 
împotriva : ellen. dinainte : eliil. 
înlăuntru: Beliil. în locul: helyett. 
dinlăuntru : beliilrâl. de alungul: hosszâban, 

“împrejur, în jur : kOriil. “afară de: kiviil, 

asupra, de asupra: - folătt, | inapoia hâtul. 

ț 
! 

de desupt: âlul. | dineoace de: innen. . 

"în faţă: elâtt. dincolo de: onnan, tilnan. 
îndărăpt piină în: egesz -ig. 
în urmă hâtul. aproape de: kăzel. 

înapol a departe de: tăvol. 

“Ă fâlsoroltuk praepositi6k kăziil az egyszeriiek accusa- 
tivust, az Osszetettek pedig genitivust kivânnak maguk utân 

Az utols6 hat Ssszetett praepositi6 azonban csak accusativust. 

Megjegyzend, hogy az ăsszetett praepositi6k vegzetiik- 

nek megfelel6 ârtikulust is kapnak, tehât az -a-ba, vegzOd6k 
a nânemi ârtikulust: az -a-t, a mâăssalhangz6ban vegz6d5k 
pedig a himnemi: ârtikulust : a -l(u)-t, amelşet mindig teljes 

tâviikhăz kell figgesztenink, pl. împrejur, ârtikulâlva : 
împrejurul. A râjuk kăvetkez6 genilivus, ha az nevmăs, t: i. 
Dirtokos nâvmăs, az elâtte 16v6 praepositioval nemben s 
szâmban “megegyezik, pl. asupra mea: -făl5ttem ;  împrotiva 

noastră: elleniink; în locul mieii: helyettem; împrejurul 

nostru: kărăttink, e 

La . ME RRSI e ine „ 

Sz6esoport es eyalorlat, 

pelin: rom, i ar | ma adresez: fotăutot: 
„peşte: hal. : „bi o ridică: emeld. 
-să fir: legy. | armă: fegyver.



a murit: meghalt. | 
băut: ivott (part. 

perf.): inni. 
cetește: olvasa.. 
băigare de sami: 

figyelem. 
așază-te,. aşeazăte: 

'ilhess, legy nyugton. 
fii: l&ey. - 
mulțime: sokasăg, tmeg, 
totuş: mâgis. 
fin: sz6na. 
lipsă,nevoie: sziiksâg. 
plugar: fOldmives, 
poarti: viselnek. 
lină: gyapju.! 
durere: fâjdalom. 
pofteşti: kivânsz. 
di. dea: adott; esett. 
groapă: gădăr. : 

praes. 

„plinge: sir. 
de vîndut: clndăsra vali 
am.prin s: fogtam. 
nu-ţi.bate joc: „ne Ei 

n yol6di. tu 
a orbit: beszelt. 
ereițar,  crucer: 

krajcâr. 
daii: adok,. 
dejun: reggeli... - 
prînz: ebâd.-.: 3 
cină: vacsora,. ..; 
țăran: fâldmives. 
lucrează: dolgoznak: 
dimineaţă: reggel. : za . ! 

d primblare; plimplare: seară, sară: este, A 
de: priceput (orccepu): 

„ €rteni, 
am - priceput: eritem. 
singeros, erincen: 
. 

ai: sburat: ohrăpăltek; 

chiamă: niv. a 

v6res. * . il,         

s3 

acoperiș: tet, hăztetâ. 
e hotarit (hotarit): el van 

hutârozva, 
judet, judecatorie: 

„birOsăg, 
Si moară; meghaljon.. 
a isbucnit: kitârt,. 
is vor:-lorrâs. 
vine: jân. . 
du-te: eredj. . 
nu vorbi: ne beszelj.: : 
te poţi duce: clmehetsz. 
renumit: hires, neves. 
poate trii: Glhet. . | 
curge: folyik. : 
voi fi: leszel,: 
am cetit: olvastam. 
am representat: 

viseltem. . 
deosebire: Klonbseg. 
riisărea: fOlkelt. 
mindru: sz6p. 

-kep- 

șezi: il). a 
ofteste,placii: tess6k.: 
mă vol duce: menni ; 

logok. : m 
concer i: hangverseny, 
adverb: hatârozb. | 
răspund: felelnek.: 

întrebare: k6rdes. 
"sint invitat: meg vâgyok 
hiva,,. 
poţi sluji: stolgălhatsz.. 
im sosit: erkeztem. i 
mergi: mâgy. : 

  

.d 

-s6tâlăs;, 

  

“trunchi „târzs6k, ton: 
brad: fenşofa: ti 
'crește:n6..- 
frag: szeder.:.::. ! 
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stă: âll. 
împromutii- mI. kălesă- 

n6zz (nekem).: 
însoțţeşte-mă, petre- 
ci-mă: kiserj cl(engem). 

trebue si așteptiim: 
" -kell vârnunk. 
pune-ţi: tedd (magadnak, 

gen. helyeli). 
pilarie: lkalap. 
Pubește: szeresd. . 
deaproapele: felebariăt. 
onoare, cinsti: beesii- 

let. 
plătești::[izetsz. : 
locas: lakâs. : 
ciput (palton) de farni: 
telikubât. , 

umblă: jâr. 
cald: meleg: 
su ascuns: elbujt. 
şură: szin. - 
vină: j6j). 
ajungi: erkezel. 
pădure: erd6, 
poțiajunge: 6rhetsz. : 
urzici: csalân,. +     

soarte: sors... .: 
să întîmplă: 

tenik, , 
meglor- 

. daii voie, conced. per- 
mit, îngăduesc: meg- 
engedem. 

sinitos: epeszsăpes. , 

s'a, cugetat, a meditat: 
gondolkozolt. 

trecut: mult. : 
conducător, duce: 

vezer. , - 
dujman, dușman: 

ellens6g. 
a condus, a coman- 

dat: 'vezetie. 
medicament: orvossăg, 
a măsurat: megmerle.. 
selipește: ragşog. 
am călitorit: utaziam. 
curge: folyik. 
intrind: belepven. 
a cheltuit: elkăltătt. 
ati ales: megvâlusztottak. 
deputat, ablegat: 

k&pvisel5. 

Vinul acesta. „miroase a pelin. Apa aceasta pule a peşte. 
Vecinul nostru seamiinii a neamț. De vreme să fil acasă. 
Cătri tine mă adresez. Ridică-ţi ochii cătră. cer. Vină cu 
mine în oraș. Cu arma n mină a murit. Cu măsură trebue 

“băut vinul. Cu dotant ești mai bătrin decit mine. Cu cît ai 
vindut casa ?. Ceteşte cu biigare de seamă! Așază-te, fii cu 
minte! Sgircitul are o mulţime de bani și totuş e siirac. Am 
cumpărat un car de jin. Avem trebuință de oameni precauți; 
Plugarii poaxtă. haine de. lină, Are un nume de romiîn. Unde e 

„jurnalul de ieri? Toată! ngaptea am. avut (voliak) dureri, Ce 
poftești dela un copil, de patru: ani? Dădea în gropi, de post 

„ce era. Plinge de bucurie. Casa aceasta e de vindut. L-am
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prins de mînă. Nu-ţi bate joc de toate. A vorbit bine de tine. 
"Mai mult de cincizeci de creițari nu daii. Ce aveți de dejun, 

"de prinz și de cini?. Ţiiranii lucreazii de dimineaţă piini 
seara, De priceput am priceput. - 

Tâlem egesz hodzâtok f&l Grai ut. Vâres volt a rig6- 
“mezei (Cimpul mierlei) îitkăzet. Epen most jăvâk hazulrăt 
(de acasii). A fecskâk elrepiiltek a hăztetâro! (ds pe). El van 
hatârozva a bir6sâgt6l (de cătră), hogy meghaljon. A f&!d alu! 
(de sub) kitârt a forrâs. A hegyeken tilr6l (de peste) jăn a 
sz6l. Eredj el mellâle (de lingă). A Kărpătokon tul (de dincolo 
de) van România. Budapesten innen (de dincoace de) van 
Czegled ? A vâroson kiviil (de afară din) mez5 (cimp) van. Ne 

- beszâlj r6lam. T5lem (de, despre) elmehetsz. Eredj a hâzam- 

b6l. Eminescu a leghiresebb a român kâltâk (poet) kăziil. 
. Utânam ! Senki sem 6lhet stel nâlkiil. Munka nâlkiil (firii de) 
vagyok. A Tisza a Dunâba folyik. K€t hânap mulva Brass6ban 
(Brașov) leszek. E verset Aranynăl (în) olvastam.. A mig a 

-“vilăgon voltam, teged kepviseltelek. | 

Ce deosebire e intre cine și pisicii? Intr'o zi de sirbii- 
toare riisărea un mindru soare. Șezi lingă mine. La arme! 

Am fost la voi. Poftește la masă. Asarii am fost la teatru și 
“astiză mă voi duce la concert. Cari adverbe riispund la între- 
barea unde? Siat invitat la cină la vecinul tii. Nu poți sluji 
la doi domni. Toemai la cirici ore am sosit la Arad. Mergi la 
plimblare ? Am vîndut la vr'o doiii sute de mici. Te chiamă . 

'măta; du-te la ea. Jos la trunchiul bradului crește floarea 
' fragului. La fintina din sat stii o fată și un bărbat. 

Klesânăzz 5t forintot esiitârtăkig. Kiserj el a templo-. 
mig (pănă la). Meddig kell meg vârnunk? A mezân făldmive- 

seket lâttam. Tedă a kalapodat a fejedre. Szeresd felebarăto- 
“dat mint Onmagadat. Decsiiletemre ! Mennyit fizetsz a lakâsert 
“havonta ? Ebben a hidegben (pe) i€likabât nelkiil jăr.: Nâlunk 
(pe la) mâg meleg van. Az erdă mâllett (pe lingi) folşik:a 
foly6. A macska elbijt a szin mâg€ (pe după). Szekesfehervâr
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a Dunân tul van. Hârom nap- mulva (peste) j6jj el hozzâm. 
Az Istenert! Miert haragszol (te 'minii).: Eredj az erdân keresz- 

tiil s oda 6rkezel. Szorgalommal (prin). messzebb rhetsz. 
A virâgok kOzt gyakran csalân is n5. J6ra fordul (merge) a 
sorsom. Dâlre van Olaszorszăg. Sok târtenik meg a nap alatt. 
Semmi szin (condiţie, condițiune) alatt sem engedem meg. 
„A văroson kiviil (afară din) egâszsâgesebh a levegă. Sokat 
gondolkozot a românok multja fălătt (asupra, gen.). A vezer 
a katonâkat az ellensâg ellen vezette. A halâl ellen nines 

„Orvossâg. Hosszâban 6s szelteben megmerie a falut. Hâzunk 
_fl&tt mâr egy esillag sem ragyog. Fălăttiink van az 6g. Dunân 
imnen, Dunân tul igen sokszor utaztam mâr. Nyolevan nap 
alatt utaztam a făld kăriil. Ket nap elâtt (inainte cu) "Nagy- 
Szebenben (Sibii) voltam. fdes ânyăm hăza elâtt folydogăl 
.ey kis patak. Kertiink mâgătt van nagybâtyăd hâza. Be- 
lepven a hăzba, lăttam egy dreg embert. Mindig ny omâban 

„(în urma) volt. Vâgre i is (la urma urmei) elkăltătte az egâsz 
penzi. Kit vălasztottak meg helyâbe nâlatok kepviselânek? 

„Kotâsz6k. 

A kotâsz6kat, melek egozhataienol Tloszljul: 

2) sszekălătro. 

: 65, îs; nici: sem; atit-cit: Ugy- hog y, aniyira-hogy; 
incă: măg, is; iarăș: megint; Yari, : ismât; după acea (aceea): 
azutân ; ; pe urmă:  azutân, vâgtâre. 

b) ellentătesekr e. 

că: de; hanem ; insă, iar, ară, dar, dară: de, hanem, 
„azonban; totuș: mâgis; numai: esak, csupân; nu numai, ci 
“ȘI, nu numai, ba și: : nemesak-hanem; cu toate că: mindaz- 
= âltal ;-deși, măcar (macăr) că : habâr, IE



9 okadokr a. 

- că, să, fiindcă, pentrucii (fiind-czi, pentru- ci), ca să, 
pentru ca sii: hogy, mivel; ciici:. mivel; de acea: azert ; 

de oarece: mivel, minek folytân; cu atit mai mult: annyival 
inkâbb; cumei: hogy, mivel, ca și: olyan; precum, după 
cum : amint ; asemenea: hasonl6kepen. 

d) eludlasatolru. 

ati, saii, or: vagy; saii-saii, or-or: vagy-vagy, akâr- akâr ; 
niei-nici: sem-sem ; afară de acea: azon kiviil. 

c) kăvelkeztelăk. 

deci, de acea, așa dară, prin urmare: azârt, eszerint; 

de oarece: mivel; deci dară: igy hât, tehât; drept acea, 
pentru acea: azârt, kâvetkezeskâpen;. așa încit: annyira 
hogy ; de unde: amibâl (kovetkezik). 

7) folielelezărre. 

| “dacă, de: ha; de cumva: hogyha, ha talân; de nu 
cumva : ha, netalân; dară de, dacă însă: ha pedig; până nu: 

a mig nem; dacă numai: hacsak; almintre, altmintrelea, 
amintrelea : ellenben. 

g) îdăl jelentăkre, 

cind: midân; pe cind, pe timp ce: amidOn, amikor, az 
id6ben ; atunci: akkor; după ce: miutân ; pănă ce, pănă cind: 
meddig, mig ; de cite ori: valahânyszor; de cind: mibta. * 

Megjegyzendăk mâg a kăvetkeză kifejezesek, melyek 

szinten kât&sz6 6rtekben jâratosak: mai departe: tovâbbă; 
adecă: t.î.; anume: nevezetesen, jelesen; afară de asta:
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azonkiviil ; în sfirșit : vegtere; ei bine: nos; îndată ce: amint, 
_ nyomban; abea că: alig; afară dacă: kiveve ha; decit să: 
minthogy; parcă: mintha; apoi: azutân; din intimplare : 
veletleniil; la întimplare: az esetben; avind în vedere că: 
szem elGtt tartva hogy. 

Indulatsz6k. 

Az indulatsz6k, melyek szinten ragozhatatlanok, kât 
csoportra oszthat6k, Az els6 csoportba tartoznak a valâdi 
indulatsz6k: a, ah, o, oh = oh! ai, of,vai == jaj l hai, haide 
== jerl iacă, iată, ian = im! sus = rajta! măi, bre = h6| 

A mâsodik esoportot alkotjălk azon sz6k s kifejezesek, 
melyeket indulatsz6k gyanânt hasznălunk: săracul de mine! 
jaj pekem ! trieasci, să triiească ! 6ljen ! vai de capul tăit ! jaj 
a fejednek! nu mă lăsaţi! segitsetek! ne hagyjatok el! dă-mi 
pace! hagyj bk6ben! pei! vessz el! bagă samă! ia samă! 
vigyăzz ! stai! âllj |! sai! săi! rajta! sărițil rajta| zei! iste- 
nemre ! ferește-te ! vigyâzz | Grizkedj! sii trăești (râkâszn6s) ! 
egâszsegedre | €lj sokă! să-ţi fie de bine! egeszsâgedre | îmi 
pare răit! sajnâlom ! 

Ide tartoznak a szidâst s âtkozodăst jelentă kifejezesek : 
ce drac! mi az Grdăg! du-te la dracu! menj a pokolba! 
mince-te focul! emâsszen el a tiiz! pusztulj el! Ugyancsak e 

„rovatba sorakoznak -a k&szontâsek: bine-ai venit! Isten 
hozott ! mulțumesc, mulțam! kăszănăm! plecăciune! alăzatos 
szolgăja ! sluga Diale! alâzatos szolgăja! la revedere ! visszont 
lâtăsig ! rămii cu sănătate! maradj egeszsegben! Isten veled! 

“ziiiii bună, sănătate bună ! Isten veled! să ne vedem (videm) 
cu bine! a visszontlătâsig! să fii cu bine! isten veled! să 
auzim de bine! (j6t halljunk egymâsrâl) isten veled! La mulţi 
ani! boldog tij 6vet! Cristos a înviat! Krisztus fOltâmadt! 
felelet : adevărat că a inviat (c'a ?nviat)! igaz hogy făltâmadt!
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Sz6csoport 6s gyakorlat. 

luminează: megvâlăgit, 
facem: tesziink. * 
căştigăm: szerziink. 
merit: €erdem. 
ştim: tudunk. 
deplin: teljes. 
samănii: vet, 
seceriă: arat, 
dă din mini: mozgasd 

„_ kezeidet (adj a kezekbâl). 
“vrei: akarod. 

să ajungi: hogy elârj. 
mal: part.. . 
început: kezdet, 
sfirșit: veg, 
ține: tart. : 
voi merge: menni fogok. 
am făgăduit: igârtem. 
ne-am vizut: lâttuk 
. egymăst, 

am petrecut: tOltoitem. 
am fi: lennenk. 
leneș: lusta. 
am învăţa: tanulnânk. 
ar pedepsi: biintetne. 
glumă: trâfa. 
vesel: vig. 
voie: akarat, kedv. 
căutam: kerestem. 
să fie: leggen. 
schimb, înschimb: 

” aserelek, 
avuție, bogăţie: 

vagyon, 
fum: fust. 
să ridica: f6lemelkedik, | 
mic: kicsiny. 
apar: f6ltiinnek. 

  
am spus, 

“minca-te-ar: 

te-am aşteptat: vâr- 
talak, 

mă bucur: ârvendek. 
ai venit: megjăttel. 
ai învățat: tanultăl. 
vei minca: fogsz enni. 
vreii, voesce: akarok. 
să fac: hogy tegşek. 
ai vorbit: beszâltăl, 
merg: mennek. 
să săi rouge: 

zanak. 
imâdkoz- 

am zis: 
mondtam, 

să înveţe: tanuljon. 
a ascultat (de): hallga- 

tott (vkire). 
vrei, voeşti: akarod. 
mă doare: îâj. 
nenorocire: szerenest- 

lenseg. | | 
ati trecut: elvonultak. 

ennânek: 
meg tâged. . 

corb: holl6 
sărman: szegen; 
a suferit: szenvedett. 
bată: verjen,. 
n Oroc: szerenese,. 
pas: lep6s. 
aida de: isten neki, âm 

legven. : 
pleacă: indulj, menj el. 
faci: csinâlsz. 
murise: meghalt. 
ducînd: viven. 
nevastă: menyecske, fe- 

'les€g. mie
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jelea: gyâszolt, siratott, 
aoleo: 6h, jaj!. 
mă îngrijea: gondosko- 

dott r6lam. 
mînca: evett. 
să poarte: viseljen, 
căciulă: sipka. 
avea: birt, volt. 
întreabă: kerdez. 
avea de gind: făltette 

magiban, szândeka volt. 
cumpere: vegyen. 
bea: igyek. ; 
pocail, pahar: pohăr. 
a găsit (găsit): talălt. 
nucă: di6. 

răspunse, a răspuns: 
„felele,. . . 
am luat: fălvettem. 
causă, pricină: ok, 
începură, ati inceput: 

elkezdtek, 
a să certa: civakodni. 
staţi: âlljatok meg. 
să impac: kib6kitsek. 
întră,a întrat: belepett. 
sparse, a spart: făltârt, 
coajă: h6j. 
a văzut: lâtott. 
a luat: fâlvett. | 
rețin (rețin): visszatartok. 
judecată: itelet. 

zise, a zis: mondă, am făcut: tettem. 
am văzut: lâttam.   

Soarele și luna lumineaza pamintul. Cu cit facem mai 
mult bine, cu atita ne ciiștigim mai multe merite. Știm, că în 
„lumea aceasta. nimenea nu e deplin fericit. Cine precum sa- 
mănă, aşa și seceră, Dă din mini, dacă vrei sii ajungi la mal. 
Timpul n'are nici început, nică sfirșit. Fii este pronume, 
fiindcă ţine locul unui nume. Mine voi merge cu tine la țară 
(ţeară), după cum ţi-am făgăduit. Timpul, de cînd nu ne-am 
mai văzut, l-am petrecut la țară. Dacă am fi leneși și nu am 
învăța, învățătorul nostru ne-ar pedepsi. Eşti ferieit, pentrucă. 
ai prieteni buni. Gluma e bună, dar nu totdeauna. Pănă cînd 
eram cu prietenul miei, eram totdeauna vesel și cu voi6 bună, 
Unde erați, cind vă căutam. 

Bârmily gazdag legyen, mâg sem adom eserâbe 5rămă- 
met vagyonulkal. -A fiist folemelkedik, mert kânnyebb a leve- 
gânel. A cesillugok igen kiesinyeknek tinnek f5l (nekink), 
mivel igen messze vannak t6link. Mindamellett (cu). hogy 
nem vârtalak, mâgis (totuș) ) Grvendek, hogy megârkeztel. Ma 
mit sem tanullâl, tehât nem is s fogsz enni semmit. J6t. akarok
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tenni (hogy tegyek) veled, bâr mindig rosszat beszeltel r6lam. 

Az emberek a templomba (la) mennek, hogy istenhez (dat.) 
imâdkozzanak. Mondtam neki, hogy tanuljon, de nem hall- 

gatott -râm. Akâr akarod, akâr nem, megis elmegyek az 

iskolâba. : 4 | 

O, cum mă doare capul! Vai, cite nenorociri aii trecut 
peste noi! Minca-te-ar corbii! Vai de capul tăii! Sirmanul de 
el, cite a suferit. Bată-l norocul! Stai, nici un pas. Aida de, 
pleaci. acum. Prea bine, domnule. Pentru dumnezeii, ce faci? 

Un ţigan murise și ducindu-l la groapă, nevasta îl jelea așa: 
„Aoleo!' aoleo! Ce bine mă îngrijea! Ce bine minca! Cine 
sa-i poarte căciula acum ?“ „Da avea, or n'avea?“ o întreabă 

unul. „Ba n'avea, dar avea de gînd să-și cumpere 1“ 

“Tess6k, igy6k egy pohâr bort! Isten bizony, igy van! 
Kst gyermek talâlt egy di6t egy fa alatt. „Eny6m, mondă 
Lâszl6 (Vasilie), mivel 6n lâttam meg azt elâbb:* — „Nem, 

_enyem, felel& Peter, mert €n vettem f5l azt lentrâl!“ Ez okbâl 
civakodni kezdtek. „Âlljatok meg, hogy n kibâkitselek titeket:, 

mondă egy fildmives. Kozebiik lepett, [6ltorte a dit €s 
mondâ: „Egyik heja aze legyen (să cuvine), aki elobb lătta 
-meg a di6t; a mâsik meg az6,aki lentrâl fâlvette; a belet 
“azonban visszatartom magamnak az itâletâri, amelyet tettem.“ 

Ig6k. 
„ Az îgek folosztăsăbân a kâvetkeză hârom szempont az 

irânyad6 : 1. a genus verbi, t. i. az alany s a cselekvâs kăzătti 

viszony; 2. a eselekves modja; 3. a eselekvâs ideje. Az els 
“alapon megkiilânbozietiink cselekv6, szenved6, visszahat6 

(reflex) €6s szemâlyielen ig6ket; a mâsodik szerint jelentă, 
„EGt5, 6hajt6 vagy fâltâteles, paranesol6 6s hatârozatlan mâdot, 

a harmadik esetben pedig az egyes idoket. 

„ Hogy.valaki românul ig6t ragozni tudjon, hârom alakot 
kell ismernie: 1. a jelentămâd foly6 jelen idejenek els6



    

y2 

szemâlyet; 2. a teljes vagy esonka hatârozatlan mâdot; 33. a 
befejezett jelen idejii reszesiilăt. Megjegyzends, hogy minden 

„ige teljes infinitivusa -re-ben vegzădik s fânevi 6rt6kii (mindig 
nânemi!); ha pedig a -re tagot elhagyjuk, megkapjuk a 

esonka infinitivust,: de msg eltbe teendă az a praepositi6, 

pl. cintare teljes infinitivus, annşit jelent: nek, dalolds; 
« cînta esonka infinitivus: dalolui. Minden helyesen szer- 

keszteit sz6târban az ige. mell6 e hârom alakot okvetetleniil 
meg kell talâlnunk. . | 

A csonka infinitivus egyuttal az ige tâvet îs făltiinteti. 

Hăromfâle tăvii iget. kilnboztetiink meg: -a, -e 6s - 
tâviieket. | . , 

A român grammatikâk tulajdonk&pen nâgyfele tâvii igât 
ismernek: -a, -€, -6, -î. Azonban, mivel a hosszi -e s a răvid 
-e tăvii igek kozt a ragozâsban semmi kilânbseg nincs,; az -e 
tOviieknek kât osztălyra val6 tagolăsât melăztiik. A kiilânb- 
seg esupân -annşi, hogy a hosszu -e tovii igek hangsulya 
mindig a tOn, azaz az ige vâgzetân van, a râvid -e tăvii igek 
hangsilya pedig az utols6 elâtti sz6tagon: Megjegyzendă 
azonban, hogy minden igenek hangsulya az infinitivusban a 
tâvân van. A hosszii -e tâvii igek vegs6 hangzâja, tehăt az 
igetO, 6pen azert mivel a hangsuly rajta van, -ea-nak hangzik. 

: A -român grammatikusoknâl .talâlkozunk mâg a supi- 
um elnevezssel is, amely alakjâra, teljesen megegyezik a 
befejezett jelen idejii participiummal s esupân €rtelmi kiil&nb- 

- seg van kăztik, A befejezett jelen idejii participium ugşanis 
mellekn6vi 6rt6kii, a supinum pedig f6n6vi, pl. cîntat. de 

- cocoși: kakas kukorâkolâs; ârtikulâlva: cântatul cocoșilor; 
cules de vii: sziiret; ârtikulâlva: culesul viilor. A fânâv 
gyanânt hasznâlt supinum tâbbes szăma -e-ben, vagy -ri-ben 
'vegzOdik. Ha praepositid âll a supinum elătt, rteke mellek- 
'nevi, mint a befejezett jelen ideji pârticipiumnak, pl. puşcă 
de vinat: vadâszfegyver; apă de băut: ivâviz; merge pe 
sărite: ugrâlva jâr. 

Valamennyi idegen credetii ige, ugyszintn a denomi- 

nâlis kpzâsii ig6k '(fânevbă! alkotott ig6k) a IIL.-igeragozâs- 
"“hoz tartoznak; a csonka infinitivusban, =, —ui-ra veg- 

- z6dnek, - II a a
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Mielâtt azonban valaki iget tanulna ragozni, okvetetle- 
nil meg kell ismerkednie a segedig6k ragozâsâval, 'mert ezek 
tâmogatăsâval vagyunk csak kepesek tâbbfele idolakot ki- 
fejezni. Hârom segâdige van a român nyelvben, a fi: lenni, 

  

a avea: birni, a toi, vrea: akarni. Az a asea: birni mint 
segedige csupân kât idben jârja. 

Indicativus. 

Praes. imp. Egyes szâm. | Tâbbes szâm. 

lam. 4 1. am. 
2, ai, Da 2. aţi. 
Ba Baii 

"Optativus. - 

- Praes. imp. Egyes szâm. _ 'TObbes szâm. 

1. as. a 1. am, 
2. ai. e Daţi, 
Sar. | 3. ar, 

Ază voi, a vrea: akarni mint segâdigânek csak egyetlen 
alakjât hasznâljuk. . 

„Indicativus, 

Praes. imp. Egyes szăm „+. Tobbes szâm. 

1. voi (0i).%) „1 vom (om). 
2, ve: (-i). -2..veţă (-ți). 

3. va (a). 3. vor (or). 

Az a fi: lenni segedige ragozâsa im ez: 
. . ai 

*) A rekeszjelben 16v5 formâk vagy n&piesek, vagy olyanok, 

melyeket leginkâbb az esetben'“alkalmazzuk;: ha “a nu tagadâsz6 âll 
elâttiik, pl. nu-ți nierge:;;..? nem fogtok elmenni..,.? Rendesen 
azonban irâsban a teljes: alak hasznâlatos, tehât nu veţi merge,. „2



LI Indicativus. 

Praes. imp. Egyes szâm. . _'T&bbes szâm. 

i, sînt. | Î. sîntem. 
2. ești, 2. sînteți. 

3. esle, e. 5. sînt. - 

Megjegyzend6, hogyha az els6szemelyt &nâll6an hasz- 
nâljuk, jârja meg: îs. A mu tagad6 sz6 utân -s, pl. nu-s 
bolnav: nem vagyok beteg. Îrâsban azonban leginkâbb izy: 
nu sînt bolnav. A harmadik szemely ânâll6an: î, răviditve: ; 
a tâbbes szămi harmadik szemely Onâll6an îs, roviditve -s, 
pl. copiii-s la școală: a gyermekek az ikolâban vannak ; irâs- 
ban leginlâbb : copiii sînt la șeoală. 

Praeteritum imp. Egyes szâm. Tăbbes szăm. 

1. eram (val6k, stb.).  -t: eram. 
„Dderai, - 2. erați. | 

"8.era. m erati, * 

Auristus. Egyes szâm.' 

1. fai (val&k, stb.) zagy, ase 
2. fuși  fuseşă, 
:3, fu “fuse: | 

: . îi : 

da 

i [33 

Tobbes sim, 
pr ” da 

ăm tagy . fuseră).. o 

 fuserăţi.-. oi cit 
" fuseră.. : 

  

  



  

„ Praesens perfeetum. Egyes szâm.. 

1. am fost (voltam, stb.). 
2, ai fost. 

3. a fost. 

Praeteritum perfectum. Egyes szâm. 

"Tobbes szâm. 

1. am fost.. DI 
2. aţi fost. 
3. aii fost. 

! 'Tăbbes szâm. 

1. fusesem vagi fusem (voltamvala, stb.) 1. fuseserăm , fusem. 
fuseși. 

fuse. 

2. fuseseși 

3. fusese 

- Futurum imperfectum. Egyes sz. 

1. voi 
2. vei fi (eszek,stb.). 
3. va - 

Futurum perfectum. Egyes szăm. 

1. voi îi fost (ritkân hasznâla- “1 
2. vei '! tosidă; fâlteteles jelen- 2. 
3. va “46sben jârja). 

„Coniunctivus. 

Praes, i imp. Eg gyes szâm. 

1. si fiii (legyek, stb.). 
2. sa fii. 

_3. să fie. 

Pracs. peri. Egyes szâm... 

i. să fiii 

2. să fii 

3. si fie 

fost.(=— lettem. 
volna, stb,). 

2. fuseserăţi - fuseți, 
3. fuseseră -: fuse. 

" 'Tâbbes szâm. 

_Î.vom - 

2. veţi fi. 
3.vor “(: 

Tâbbes szâm. 

1.'vom. 
veți :Î fi fost. 

3. vor 

Tobbes szâm. : 

1. să fim. 

2. să fiți. . 
3. să fie. 

„„ Tâbbes szâm., 

1. să fim = 

2, să fiţi fost. 
:"Bsăfie: |; -
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Megjegyzend6, hogy a kătOmod mult idejenek vala- | 

__ mennyi szemâlyere egyes 6s tâbbes szâămban jârja a să fi fost . 

alak is, azonban a megfelel6 szemâlyes n6vmâs utâna teend6. 

 Optativus, 

Praes. imp. Egyes szâm, Tâbbes szâm. 

1. aș fi vagy  fire-as (lennek, st.) 1. am fi v. fire-am. - 

2. au fi - fire-au. 2, aţi îi fire-ați. 
3. ar fi fire-ar. .. 3. ar fi fire- -ar. 

Praes. Perf. Egyes szâm. | 'Tăbbes szâm. 

1. aş  1.am 
a; fi fost (== lettem - 

2, ai | 2. ați fi fost. 
] : po PI _VO na, stb;) 3. ar 

“Imperativus. 

" Praes. imp. Egyes szâm. Tâbbes szâm. 

2, fii (tu): legy. 2. fiți (voi): legyetek. 
3. fie (el, ea): legyen.. 3. fie (ei, ele): legyenek. 

Infinitivus. 

 Praes.imp. a fi (esonka alak): lenni; fire (ejes alal, 
jelentese: l6tel, €sz, egyâniseg. 

Praes,perf. a fi fost. 

Perticipium. 

Praes.imp. fiitor: lev6. 
_Prăes peri. fost (h.), fostă (a): “volt. 

Gerundium.. 

“Praes, imp. fiind : l&ven.



  
|. 

. SZ. 

„Sz. Î. juram (es- 

. Sz. Î. juram. 

Cselekv6 igeragozâs. 

a a | 
Praesens imperfectum. 

-a toviiek: 
„sZ. Î. jur (eskii- 

szâm, stb.). 

kiivek, stb.). 

  2. jurață, 

3. jurai. 

sz, 1. jurat (eskii- 
vek, stb.). 

„ juraşi. 

. jură O
 

IW
9 

„T.sz. 1. jurarăm. 
2. jurarăţi, 
3. jurari. 

Alexi : Român nyelstan, 
i Aa 

I. Indicativus. 

-e tăviiel: 

tac” (hallgatok, 
„stb.). 
taci, 
tace. 

tăcem. 

tăceți. - 
tac. 

“Praeteritum imperfectu 

tăceam  (hallga- 
tek, stb.). 

tăceai. | 
tăcea. 

tăceam. 

tăceaţi. 
tacea. 

Auristus. 

„tăeui (hallgatek, 
stb.). 

tăcuși, 

ticu. .. 

tăcurim, 

tăcurăţi. .. 

tăcuriă. 

    

  

m. 

-i toviiek: 

dorm (alszom, 
stb.. 

- dormi. 

doarme. 

dormim. 

dormiţi. 
dorm. . 

dormeam (alvek, 
stb.). .. 

dormeai. 

dormea. 

dormeam. 

„ dormeaţi. 
- dormeaii, 

dormii (aluvek, 
stb.). 

„ dormiși. 
. dormi, 

“dormirăm. 

dormirăţi. 

“ dormiri,
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Praesens perfectum. 

  

  

  

E.sz.l.am) _ am e am |) = 
2. ai = ai 5 ai | e 

S z = 3. a LE a | Ea a > a 

î 8-a pa Es 
T.sz.l.aml 3 *! am IS? am ze 

dati | E al | 3 “ai [2 
“LE a |8 | 3. ai ) | ai. 3 ali.) 

Vagay: - 

“E. sz.1. jurat-am. ! tăcut-am. | dormit-am; 
2. jurat-ai, tăcut-ai. | dormit-ai. 

3. jurat-a. " tăcut-a. |  dormit-a. |. 
| . , Bi . | i . | , | 

Ţ. sz. 1. jurat-am. tăcut-am. dormit-am. 
2. jurat-aţi. tăcut-aţi. dormit-aţi. 

8. jurat-aii. tiicut-aii. dormit-aii. 

Practeritum perfectum. 

E. sz. Î.jurasem (0s-|  tiicusem (haligat- dormisem: (alud- . 
A kiidtem vala, tam vala, stb.). tam vala, stb.). 

stb.). | e 
-2. juraseși, tzicuseși, dormiseşi. 

'3. jurase. tăcuse. 2 1 dormise, 

T.sz.1. jurasem. v.|  tiicusem. v:tăcu-!  dormisem.v. dor- 
juraserăm. serăm, . miserim. ' 

2. juraseţi. v. |. tăcuseţi. o. tăcu-| dormiseţi 2. dor- 
-„juraserăți. |. serăţi, N _ miserăţi. 
3.jurase. i. |! .tăcuse.'.. ticu-|' dormise. ; dor-     juraseră. |  - seră. . i -miseră,..



Futurum imperfeetum. 

    

  

  

  

      

E sz, Î. voi | „e wi 14 Ivo 1 
2. vei | E A vei -z vei ze 
3.va |:3 va 2 va -= 5 PA IS = pă za T.sz.l.vom | a? vom ! Ss vom | £* 

 2uveţi | ZI veţi | 3 = veți | = - a 2 Est 7 5, =. = ă S vor ) 2 vor. | E vor ) $ 

| Vagy: 
E. sz. 1. jura-voi. " tace-voi, : dormi-voi. J ! 

2. jura-vei. tiico-vei. . „dormi-vei. 
a 3. jura-va. . lăce-va.. dormi-va. 

- T.sz, 1. jura-vom. tace-vom. „_ dormi-vom. 
| 2. jura-veți, tiice-veţi. " dormi-veţi. 
|: 8. jura-vor, | tice-vor, dormi-vor | E . Ia a . 

Futurom pertectum. 

E.sz.1. voi) voi ) voi ) 
2. vei | vei. |. vei |. 
3.va | va, - pa 1 

E 5 E ” (5 | (3 f S 
T.sz.Î.vom | «3 vom | vom |! = 

| 2. veţi | veți veţi 
3.vor | vor | vor | 

Vagy: 

E.sz.1Î.fivoi ) | fivo)] fivoi ja 
2. five + 8.|: five fi vei.$ £ 

3. fiva 1.2 îiva | £ fiva | -. | | _,



u 

E. sz. 4, 

„100, 

- T.sz. 1. fi vom 

2, fi veţi 

3. fi vor 

. 

LD
 

Î»i 
o
 

- 
S 

xi 
3 
— 

E.sz.]. si jur (es- 
kiidjem,stb.). |. 

„să juri. 

„să jure. 

"T, sz. î. să jurăm. 
2. si jurați. 

3, să jure.: 

„să fii 

9, să fii 

3. sa fie 

Ţ,sz. Îl. si 

2, să fiţi 

3, si fie 

E.sz. Î..să | 

„să îi 

„să fi 02
 

19
 

T.sz. Î. sa fi 

2, s să Îi. 
a 

  

3, să [l-. 

Y 
-& 
2 
"3 

1:23 
SL 
[ZI E 

IS 
— 

3 

= 
E 
] 

) 
|, 

5 [ 

) 

d
o
i
 

si
n.
) 

fi vom 

fi veți 

fi vor: tă
cu
t,
 

| “1. Coniunctivus. 

Praes. imp. 

să tac (haligas- 
sal;, stb.). 

-să taci. 

să tacă. 

să tăcem. 

să tiiceți. 

să taci, 

Praes. Peri. 

să fii ) 

să fi | 

să fie | 

să fim. | 

să. fiți 

să fie - Cc
a 

(E
ga

rt
ar

a 
vo
ln
a,
 

st
b.

).
 

  

.) 

Țe . Vagy: 

„să fi 

să fi 

să: fi 

tă
cu

t,
 

să fi 

să fi 

„să fi 

! 

| 
t 
( 

| 
) 

„ 

să fiii 

să fi 

:să fi 

fi vom ) 
fi veţi E 
fi vor |. 

să dorm (alud- 
jam, stb.). 

să. dormi. 
să doarmi. 

să dormim. 

se dormiți.: 

si doarmă. 

—
 

să fii - 

să fie   

să fim 
să fiți 

să. fie | d
or
mi
t 

(a
lu
dt
am
 

vo
ln

a,
 

st
b.
).
 

  

—
 

să fi 
su 

să fi 

do
rm
it
. 

să îi 

p
r
 m
 

e
 

să fi



| E, sz. 1. aș 

  

E.sz.Î.aș ) 
2.ui Ș 

ii „Sar | 3 

T,sz. 1. am | — 
- Se 

2. aţi | = 
dar i 

st
b.
).
 

- E.sz. Î. jurare-aș. 

2, jurare-ai. 

3. jurare-ar. 

- T,sz. Î. jurare-am.. 

2. jurare-aţi. 
3. jurare-ar. 

  

1 g 
2, a. 5 
a S 3.ar l:2 

| -4 
” [a 

T.sz.Î.am | 3. 
2.ați | 3 

"ra 

3.ar |: 

—
 

„E. sz. Î. fire-aș 
2. fire-ai 

-3, fire-ar ju
ra
t.
 

Praes. 

III. Optativus. 

Praes. imp. 

k,
 

6 

  

li
ic
ea
 
(h
al
lg
ai
n 

Vagy: 

tăcere-aș, 

tăcere-ai. 

tăcere-ar. 

sl
b.
).
 

: 

tăcere-am. 

tăcere-aţi 

tăcere-ar. 

aș 
ai 

ar 

n
 
.
—
—
 

ic
ut
 

(h
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lg
at
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m 

  

fi 
1 

Vagy: 

fire-aș 
fire-ai 

fire-ar 

Perfectum. 

vo
ln
a,
 

st
b.
).
 

tă
cu
t.
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. fire-ai 

p
p
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5 

do
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i 
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= 

dormire-aş. 

dormire-ai. 

dormire-ar. : 

dormire-am. 

dormire-aţi. 
dormire-ar. 

ge
. 

Se
 
n
 

2 

fi 
do
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it
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T.sz.1. fire-am 

2, fire-aţi | £ fire-aţi E fire-ați E 
3, fire-ar Sa fire-ar = „le-ar | S 

IV. Imperativus. (Praes. imp) 

a) dllito. | 

E. sz, 2. jură: es- | taci:.hallgass. - dormi: aluggy. 
kiidj. . E i 

5. jure: es- |. -tacă: hallgas- | doarmă: alugy- | 
kidjân. son. gyon. 

T. sz. 2. juraţi: es-|  tăceţi: hallgas- 'dormiţi: alugy- 
| . kiidjetek. satok. gyatok. 

3. jure: es-| tacă: hallgassa- doarmă: alugy- : 
kidjenek. -, nak. gyanak.- 

b) tagado. 

mu jura. “| nu tăcea. nu dormi. E. sz. 2. 
. aj 

O 3. nu jure. 

fire-am 

nu tacă, 

" fire-am 

nu doarmă. 

TT. sz. 2. nu jurați. | nu tăceţi. nu dormiţi. 
8, nw jure. nu doarmă. nu tacă. 

V, Infinitivus. 

Praes. imp. 

lăcere: hallgatâs. | dormire: alvăs. 

a lăcea: haligatni. ja dormi: aludni.. 

jurare : eskii. 
- a jura: eskiidni. 

Praes. perf.- 

a fi jurat. 
. 

. la fi tăcut, la fi dormit. .
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jurind : eskiivân, 
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VL Participium. 

Praes. imp. 

iuritor: eskiivă. !tăcător: hallgat6. . dormitor: alv6. J ku „i 

Pracs. Perf. 

| jurat (h.), tăcut, - 1 dormit, | 
jurată (n.): eskiidătt. tăcută: haligatolt. dormiti : aludott,- 

VIL Gerundium. - 

  tăcind : hallgatvân. | dormind: alvân. 

Ez egybeâllistâsbâl kitetszil, hogy legfâk&ppen 6 szem-- 
”„ pontra. kell iigyet vetniink: a esonka infinitivusra s a mult 

idejii râszesiilâre. Az els6bâl szârmazik 1) a foly6 jelen id6, 
ha a esonka infinitivus vegshangzâjăt elhagyjuk. Vannak azon- 
ban az Î. s IL. ragozăshoz tartoz6 olyan. îg6k, melyek a foly6 
jelen id els6 szemâlyeben egy -ii hanggal boviilnek, pl. stare: 
âllani; dare: adni, foly6 jelen idejiik els6 szemâlye: stai, 

„dai; bere: inni; scriere? irni, l0ly0 jelen idejiik els6 sze-. 
mâlye : bei, scriit. * 

Az |. s Il. igeragozăshoz sorakozik t5bb olyan ige is, 
mely a jelentâm6d, kotmâd s paranesol6m6d foly6 jelen ide- 

jenek egyes szâmban. s a tâbbesszâm 3. szemâlyâben -ez 
(|. igeragozâs), -esc (III. igeragozâs) vegzetet nyernek. Ezen 

" îgeket, melyek minden mâs idejiikben a rendes mâdon rago- 
„ zand6k, închoativik-nak nevezziik, pl. 

1. igeragozâs. 

Indicativus. Praes. imp. 

E. sz. 1. lucrez (dolgozom, stb.). Ţ. sz. 1. lucrăm. 

2. lucrezi. -- „2, lucraţi, 
3. lucrează  : ' -. -» . d.lucrează.e
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Coniunctivus. Praes. imp. 

E. sz. 1. să lucrez (dolgozzam, stb.). T. sz. 1. să lucrim. 
2. să lucrezi. » 2. să lucraţi. 

3. să lucreze. | 3. si luereze. 

Imperativus. 

„E. sz.2. lucrează: dolgozz, . T. sz. 2. lucraţi: dolgozzatok. 

5. lucreze : dolgozzon. 3. lucreze: dolgozzanak. 

III. igeragozâs. 

Indicativus. Praes. imp. 

E. sz. 1. vorbesc (beszâlek, stb.). 'T. sz. 1. vorbim. 
2. vorbeşti. 2. vorbiţi. 

3. vorbește. i 3. vorbesc. 

Coniunctivus. Praes. imp. . - 

E. sz. 1. să vorbesc (beszăljek, stb.). T. sz. 1. să vorbim. 
2. si. vorbești. 2. să vorbii. 

3. să vorbeascii. | 3. să vorbească. 

Imperativus. 

 B.sz.2. vorbeşte: beszelj. T. sz. 2. vorbiţi: beszâljetek. 
3. vorbească : beszâljen. 3. vorbeascii: beszeljenek. 

A II. igeragozâshoz tartozik t5bb olyan iz, melşek je-" 
lent m6d folş6 jelen.idejiik |. szemelyât kâtfâlekep alkot- 
jâk, pl. ard, arz: 6gek; scot, sco!: kiveszek: cer, cei: kerek; 
pun, puă: teszek ; cad, caz: leesek; rad, raz: vakarok; pol, : 
poci: birok, k6pes vagyok; rîmin, rămâi : maradok, stb. 

A kătâm6d foly6 jelen ideje abban it el a jelentâm6d 
foly6 jelen idejetâl, hogy 1) a sc kăt6sz6t tessziik az ige el6; 
2) az I. igeragozăshoz tartoz6 ig6k a 3..szemâlyben az -ci veg- 
hangot -e-be, a IL. s III. igeragozâshoz tartoză igek pedig az -e 
veghangot -ă-be văltoztatjâk. — A paranesolâm6d tulajdon-
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keppen egyenlă a esonka infinitivussal, a jelent 6s kătămâd oly6 jelen idejânek ismerete alapjân kânnyen k&pezhetd s esupân az egyes: szâm mâăsodik szemâly6ben akadunk ne- 
h6zsegre. Ez onnan tâmad, hogy az âllit imperativusban a hangstily, mely az infinitNusban âz ige toven van, visszamegy az ige els6 hangjăra s az igetă ennek folytân hangvâltozâst A szenved. Az |. igeragozăshoz tartoz6 igek t6hangzâja -d-ve; all. 
igeragozăs azon igti, melyek hosszi -e tăviiek, râvid -î-ve, a 
TOvid -e tăviiek pedig rendszerint vâltozatlanok maradnak, “A III. igeragozăshoz tartoză igek tohangzâja (hossză i) răvid 
-î-ve vâlik. 

A" tagad6 imperativusban a hangsily a. n tagad6 
- szOcskân l6ven, a esonka infinitivus vâltozatlan marad. 

- Megjegyzendâk a kăvetkeză imperativusi alakok: 

ia : vegy; nu lua: ne vegy. 
stai: âllj; nu sta. 
vină, vino: jăjj; nu vini. NI 
zi (zi) : mondj ; nu zice (zice). 
du: vigy; nu duce. | 

“fă: tegy; nu fă, nu face. 

3) A foly6 jăv6 id6 akk&ppen szârmazik, hogy a csonka. 
infinitivus el€ az a voi: akarni segedigânek foly6 jelen ide- 

” Î6t alkalmazzuk. | 

4) Az Ghajt6 mâd folş6 jelen ideje az infinitivus s az « 
avea : birni segâdige Ghajt6 m6d foly6 jelen idejânek kombi- 

- nâlăsâbâl cred. 
5) A praeteritum imperfectum akkânt tâmad, hogy az 

infinitivus vâgzetâhez az a avea: birni segâdige foly6 jelen 
„ idejst figgesztjiil, pl. 

Cint(a)-am, ai, a, am, “aţi, ati. 
: șede-am, 5 dn n» 

dormi-am, » » » » » 

x
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Az L. igeragozâs t6hangzâja egybeolvad a segedigevel, a 

tObbi igeragozăs t6hangzoja n sogedige kezdShangzâjăval - 

diphtongust alkot. . 

6) A gerundium az infinitivusbol ugy keletkezik, hogy a 

esonka infinitivus vegzetehez az -nd sulfixumot tessziik. . Az 

-nd elâtt az ige thangzâja (a III. ragozăs kivetel6vel) meg- 

tompul. | 

Megjegyzendă «. rctanâne : arad, ger. rămână; a 

pr inde: fogni, ger, prinzind, 

A szemâlyes nâvmâs râviditett alakjât mindig a gerun- | 

dium teljes tâvehez fiiggesztjiik, pl. lăadânadau-l: dicserven st; 

caielindu-să : sirânkozvân, stb, 

-7) A participium praesens imperfectuma, a csonka. infi- 

__nitivus s a. -tor k6pz6 hozzăesatolâebâl jin I6tre. Megj egy- 

„zend5 a dare: adni, dălător ; a stare: ăllni, slătător. 

“A parlicipium praes: perfectuma a esonka infinitivus- 

b6l a -t k6pză 5 hazzâfiiggesztesevel szărmazik. Am azon igek, . 

melyelnek infinitivusi. vegzete elâtt c, d, g, n hangz6 van, a 

participium  praes. perfectumâban -s-ben. vegzOdnek, pl. 

culege : gyiijteni, cules; a arde: 6gni, ars; a spune: mondani, 

spus; a toarce: fonni, lors. A -șle vâgzetiiek paticipiumă- 

nak praes. perfectuma -scut, pl. a naște: sziilni, născut. Meg- 

jegyzendă 1) a kovetkeză igek participiumânak praes. per-- 

fectuma : « fierbe: făzni; a coace: siitni; a rupe, a rupe: 

tepni, târni ; a fige: dâfni ; a frânge: torni; a sparge: sz6t- 

"tărni, Bsszetorni; d suge: szopni; 4 frige: sitni: 

fiert, copt, rupt, fipt,. 

“ frînt, spart, supt, fript. 

2) a scoate: kicenni ige participiumânak praes. perfectuma 

scos; a scrie (n6piesen a scria): irni, scris. | 

| Az auristus akk6p tâmad a participium pracs. perfectu-. 

mâăbol, hogy az els6. szemelyhez azi, a  măsodikhoz a -și, a
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tobbesszâmban pedig ă. -răm, -răți, -r szemelyragokat fiig- 
gesztjiik. Termâszetesen a participium praes.” perfectumânak 
vegso -L hangja elmarad. Azon ig6k azonban, melyek a. parti- 
cipium praes. perfectumâban -s hangba vegzâdnek, eme k€p- 
zâjiiket megtartva a koţetkeză szemâlyragokat kapjâk: -eă, 
-eși, -e, -erdim, -erăți, -eră, pl. ars: 6gett; arsei, atseși, arse, 

- arserăm, arserăți, arseră. 
„.- “Megjegyzendă 1) fript auristusa: fripsei, fripseși, fripse, - 

" fripserăm, fripserăti, fripseră ; rupl; rupsei, stb., friut; 
frinsei, stb.; 2) a da auristusa: dădui, dăduși, dădu, dădurăm, 

" dăduriiți, diăduri ; a sta, stătul, stb. 
A praeteritum perfectumot ugyanazon mâdon kepezziik * 

„a participium praes. perfectumâb6l, mint az auristust, - 
csupân szemelyragjai a kovetkezâk: -Sent, -seși, -se, -sen, 

"seți, -se. Vagy pedig a t5bbes szâmban: -serdii, -se= 
rciță, -serdi. . i 

Az praes. perfectum a participium praes. perfec-" 
tumâbl s 'az a ateu segâdigenek jelentă mâd foly6 
jelen idej6bâl alkotand6, pl. am liiudat; megforditva is: 
lăudat-am. . | | 

| A futurum perfectumot a praes. perfeelumbl s az a 
-voi segâdigenek futurum imperfectumâbâl kâpezzik, pl.. 

„voi fi lăudat; megforditva is jârja: fi voi lăudat. Megjegy- 
zend6, hogy a megforditoti igealakokat .kiilânăsen kârdâs 

 -alkalmăval hasznâljuk. A" segedige, mely az ige utân âl, 
elveszti hangsulyăt s igy ejtjik, mintha szemelyragja volna 

"az: igenek; âm az irâsban kătâjelet: (lăudat-am) _tesziink 
KBzejik, | . 

Ami az idk hasznălatăt illeti, a kvetkezăket” kell meg- 
jegțezniink : | i 

A român nyelv, mely annyira bâviben van az igeala- 
„koknak, &ppen ezen bâs6gâvel nagy nehâzseget okoz. az ide- 
gennek, aki tanulăsâba kap. Azârt elegend6, ha kezdetben 
az  egyes igek jelentâmâdjâbâ! a praesens imperfectu-
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mot, praesens perfectumot s a futurum imperfectumot 

tanulja meg alaposan, mert az 6letben is ezek a legjărato- RE 

sabbak. 
A futurum imperfectum helyett hasznâljâk mâg az 

a avea segâdigenek praes. imperfectumât s az illetă ige 
coniunctivusânak praes. imperfectumât, pl. am si fac: tenni 

fogok (sz6r6l-szâra : van [kell], hogy tegyel: ; sstazam, ci, . 
stb. helyett az a“fi segbdige futurum imperfectumât is. tehet- 

jul, îgy: voi să fac, vagy „egyszeriien minden szemâlyre 0, 
tehât: o să, fac. - 

Rendhagy6 ig€k. 

A român nyelvben keves a rendhagy6 ige.. Az.]. igera- | 
gozâsba tartozik: a da: adni; asta: âllani; & lua: venni ; a 

la: mosni. 

indicativus. . 

Praes. im). 

E. sz. 1. daii (adok,| stai (âllok, | dai (leu) (ve 
stb.). | _ stb.). szek, stb.). 

„9. dai. i stai. | iai (iei). 
3. dă, „stă, ia (ie). 

T. sz. 1. dăm. stăm. luăm. 
2. dați. staţi. "luaţi. 
3. dati. stai, „Xati (iei). 

Praet. imp. 

E. sz. 1. dam (adek, stam (âliek, .| luu (vevek, 
stb.). stb.). IRI stb.). 

2. dai. stai: ua, 
3. da. „sta. * | lua.



E. sz. 

1. dam. 

2, dați. 
3. dati. 

1, dădeam. 
2. dideai. 

- 3. dădea. . 

T. sz, 

ri tn
 

N „Î. didui (ad6k, 
„stb.). 
2. dăduși. | 
3. dădu (dete),.. 

T. sz, 

E, sz. 

T. sz. 

1. dădurăm. 

dădurăți. . Id
 

[3
2]
 '8.diidură (detera). 

Praet. imp. 

stam. 

staţi. 

stati, 

Vagy: 

| stăteam. 

| stăteai. 
stătea. 

stăteam. 
- stăteați, 

stăteati. 

Auristus. 
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luam. 

luaţi. 
luati. 

stătui (stetei) (âl6k, | luai (vevel, 
stb.).. 

| stătuși (steteși). 
stătu (stete). 

stb.). 
luași. 

lua. 

stăturăm (steterăm). | luarăim. 
stăturăți (steterăți). |luarăţi. 
stătură (steteră). 

Praes. perf. 

) 

  

o 
0
 

09
 

ID 2 2 

e
 p
e
 dat (adtam, 

stb.). | 

m
 

stat(âlltam, 

] 
) 

stb.). 

| luară. 

luat (vet- 

„tem,stb.)..
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Praet. perf. 

E. sz. 1. dădusem (ad- | stătusem (âlltam 
“tam vala,stb.).| vala, stb.). vala, stb.).. 

2. dăduseși.. stătuseși, 'lauseși, 
3. dăduse, - stătuse. „luase. 

T.sz. 1. dăduserăm.  |stătuserăm. luaseri.m. 
2. dăduserăţi. stătuserăţi, “ tluaserăţi. - 

3. dăduseră. stătuseră, . „. |luaseră, 

A Vagy: 

E, sz. 1. dădesem. - stătesem. 
2. dideseși. „__ Stăteseși. 

„_ 8..dădese, . „stătese. 

"T, sz. 1. dideserăm. | stăteserăm. 
2. dădeserăți. | stăteserăţi. 

5. dădeseră. . | stăteserii. 

Coniunctivus. 

Praes. imp. | 

E. sz. Î. să daii (adjak,| să staii (âlljak, să Tati (leii) (ve- - 
stb.). stb.). ! _gyek, stb.). 

2. să dal. să sta. să Jai (el). 
3. să dea (dee). să stea (stee)." „siuIa (lee), - 

T.sz. 1. să dăm. să stăm. să luăm. 
2.-să daţi. - să staţi. - să luaţi. 

“E, sz. 2. 

„să dea (dee). să stea (stee): 

Imperativus. 

dă: adj; stă: âllj. 

adjon. 

„ dea (dee): "stea (stee): âll- 
| jon. 

luasem (vettem 
“ 

! 

si Ta (lee). : 

„a: vegy. 

"a (lee):. vegyen.



în ui 
9
.
 

“F.sz.2. daţi: adja-|: 
tok. | | 

„dea (dee);! : stea (stec): âllja-| Ia (iec): vegye- - . 
adjanak. | mak.. nCk,: - | 

staţi: âlljatok. | luaţi: vegyeteh. 

  

o
s
”
 

| „__ Anfinitivus. 

ada: adni; dare:|a sta: âllari; stare: | a lua: venni ; luare: 

_adâs, ad6 (tribu-| . ăllhelyzet, âlla:|  vetel. 
tum). pot. 

. Participiuim. 

Prâes. imper. 

dătător: ad5. | stătător: âll6. | luător: vevă. 

Praes. perf. 

dat:adott.  ! stat:âllt. | luat: vett. 

| Gerundivum. 

dind: advân. | stind:âllvân. | luînd: vevân. 

a tSbbi, e tâblăzatban fl nem sorolt id6, a a rendes m6- 
don k&pzendă. | 

| A negyedik rendhagy6 ige « la: mosni, jolentâm6d 

foly6 jelen ideje: lai,'lak, stb.; auristusa: Jăui, liiuși, stb.; 
futurum  imperfectuma!: la-voi, la-vei, stb.;. imperati- 

“vusa : 'lă, lee, laţi, lee; participiumânak praes. perfectuma: 
lăut ; gerundiuma : lînd. Megjegyzendă, hogy ez ige inkâbb a: 
regi nyelvben volt jâratos s ma napsâg a nâp nyelveben csak. - 

_ itt-ott hallhat6. Helyette a spăla : mosni ige hasznâltatik. Ra- 

“gozâsa rendes. A la : mosok igeb6l szârmazott nelăul: pisz- 
los, mocskos s a lături: moslek sz6k âltalânos keletiiek. 

A esonka infinitivusban -ia-ba v6gz5d5 igek, pl. a tiia : 
vâgni, a încaiu : bezârni coniunctivus praes. imperfectuma :. .
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săi taie (3. szemâly), să incuie, e helşett: să, tai, st încuiă ; 
gerundiuma : tăind, încuind. | 

A kOvetkezo k6t igerâl : a mânca : enni ; 4 usca: szâri- 
tani megjegyzendă: 

Indicativus. 

E. sz.'Î. mîne (eszem, 
2. minci. 

3. mîncă. 

T. sz. 1. mîncăm. - 

2. mîncaţă. 
3. mînă. 

E. sz. 1. mănînc... 

2. mănînel. 

3. mănîncă, 

T. sz. 3) mănîncă. 

E. sz. 2. mîncă: egyăl. 

3. mînce : egyen. 

T. sz. 2. mîncaţi: egyetek. | 
„8. mînce: egyenek. ... 

E. sz. 2. mănîncă. 

3. mănînce. 

Praes. imp. 

stb.). 

  
Imperativus. 

Vagy : 

pn   

usc (szâritok, stb.). 
uști, - 

uscă, 

uscăm. 

uscați. : 

uscă, 

usuc. 

usucă. 

usucă. 

usucă. 

uscă : szârits.. 
„uște: szâritson. 

uscați: szăritsatok. 

uşte: szâritsanak. 

usucă. 

usiice.



T. sz. 2. mîncaţi. 

3. mănînce. 

1i3 

uscați. 

usuce. 
ri 

A IL. igeragozâs rendhagy6 ipâi a avea * birni, a bea: 
inni, a vrea: akarni, a rămânea: maradni, a pune: tenni, he- 
lşezni; a mâne (elavult) : meghâlni, megszâllni (vhovâ).' 

E. sz, 1: am (aș). 
" 2..ai. 

3. are (ar). 

„T. sz. 1. avem (am). 

2. aveţi (aţi). 
3. aă (ar). 

IL) 

E sz. 1. avul. 

.2. avuşi, 
3. avu, 

T. s2.1. avurăm. 

2. avurăţi. . 
3. avură. 

E. sz. l. să am. 

2. să ai (albi). 
_3, să aibă, 

Alexi : Român nzelvtan ” 

Indicativus. 

Praes. imp. 

beaii (bei). 
bear (bei). 

bea (be). 

bem. 

beţi. -: | 

beau (bei). | 

- Auristus, 

băui. 

băuși. 
bău. 

băurăm | 

băurăți. 
băură. 

- Coniunctivus. 

" Praes.imp. - * 

săbeati(beăi). 
să beai (bei). | 
să bea (bee). 

vreaii (vreu).. 
vreai (vrei)... 
vrea (vre). 

vrem. 

vreți. 

vreati (vrei). 

Vrui, . 

Vruși. 

_Yru, 

vrurăm. 

vrurăţi. - 
„Vrură, . 

să vrea (vrei). Da 

să vreai (vrei), - 
să vrea (vree). 

. $
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Praes. imp. 

T. sz, î. să avem. să bem. să vrem. 

2, să aveți. să beţi.: să vreți. 

3.să aibă. să bea (bee). | să vrea .(vree). 

| imperativus. 

E. sz. 9. albi. i bea (be). ! vrea (vre). 

Saibă. | bea (bee). | vrea (vree). 

T, sz, 2. aveţi. beți. vreţi. 

3.aihă. . bea (bee). - | vrea (vree). | 

infinitivus. 

a avea: birni. a boa: înni. |'a vrea: akarni. 

vrere: akarâs. 

  

avere : vagyon. bere: ital, sâr. 

A vrea helyett jârja a voesc: akarok ige is, melynek 

esonka infinitivusa : & voi 6s a vroi.; paranesolmâdja : voeşte, 

voească, voii, voească. ” i 

_ Arămâneaige minden id$ben rendesen ragozand6, esak 

participiumânak praes. perfectuma rămas: maradott. 

A mâsik kât ige: a pune 6s a mâne szinten csak a par- 

ticipium praes. perfectumât k&pezi rendhagy6lag: pus: tett, 

_nelyezett; mas: meghălt. - | . 

„A IL. igeragozâs rendhagy6 igtinek keret6be tarto- 

zik: a zice, a face, a duce; imperativusulk: zi (2î), fă, du. 

A.face ig6nek auristusa rendes: făcu, făcuşi stb.; 

participiumânak praes. perfectuma szinten: făcut. A regi 

nşelvben jâratos volt: feci, . fecişi. - fece (auristus); fapt 

(participium  praes. per). Ez ut6bbib6l szârmazik a mai 

nyelvben hasznălatban lev fapt: teny ; faplă:telt; făptură: 

alkotâs sz6k. Se AN 
.
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ANL igeragozâshoz sorakoz6 rendhagy6 ig6k a fi: 
" lenn; a veni: jănni; a şti: tudni. A fi igerăl fântebb volt mâr 
szO ; a veni imperativusa (2. szemtlșe) : vină 6s vino; gerun- 
diuma: vinid €s viind. Indicativus praes. imperfectuma: vin, 
vină, vine stb,, vagy: viii, viă, vine stb. 

| A sți indicalivus s coniuntivus praes. imperfectumă- 
nak 3, szemelye: ştie; auristusa: Ştiui, știuși stb.; parti- 
cipiumânak imperfectuma: știutor €s ştiitor; praes. per- 
fectuma: Şliut ; gerundiuma: Știind. 

„A esonka infinitivusban -râ-ben vegz6dă III. ragozâsu 
igek szinten rendhagyâlag kepezik az indicativus praes. im- 
perfectumnak egyes 6s tâbbes szâm 3, szemâlşet, pl. a. omori: 
megălni: (el) o moară, (e!) omoară. Coniunelivus praes.imper- 
fecluma: (cl) să omoare, (e) să omoare ; imperativus : omoară 
(tu), omoare (el) stb, 

A târgyas ragozăsban âll6 igenek târgya, ha a szemâly neve nines kil&ve, românul a mutat nâvmâs roviditett alak- jâval fejezend6 ki, pl. îl laud (h.): dieserem 5t; o laud (n.); îi laud (h): dies6rem 6ket; le laud (n.). St mâg akkor is hasz- nâljuk ez alukokat, ha a târgy nyiltan ki van fejezve s legin- kâbb olyan esetben, mikor a târgygyal vezetjiik be a monda- tot, pl. pe copilul bun î/ laud: a 36 gyermeket dicsrem; pe copiii buni îi laud: a 6 gyermekeket.... -3 pe fata bună o laud: a j6 leânyt dies6rem; pe fetele bune le laud. 

Szenved6 igeragozâs. 

A szenvedă igeragozăs az illetă ige participiumânak 
praes. peri ctumâbâl 6s az a fi: lenni segâdigânek Osszetete- 
IEb6l tâmad; a participium praes. perfecluma, melynek mint 
tudjuk mellekn€vi erteke van, nem 6s szâm szerint egyezik 

„a megfelelă fânsvvel, a segedige pedig md, ige €s szemely 
„szerint vălozik, El6âllhat a szenvedd igeragozâs oly mâdon 
is. hogy az illetă ige megfelelă idejenek egyes vagy tâbbes 

„ szâmât hasznăljuk a szemelyes n&vmâs răviditett alakjâval,” 

p. 
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amely az ige 6l6-:te&nd5. Az elsă alak. annşit jelent:diesert - 
(aie s6rve) vagyok, văgy,vân sib:; a- mâsodik podis, en 
gem, teged stb. diesez. vasy d die.sernek eee 

. Ye 

NA ala. . 

: “mdicativus,: AIE ai 

| | Praes, imp. ii 

E. sz. 4. sint lăudat (h.), Tszi1, sîntem lăudaţi w 
lăudată (n.). ae lăudaie (n.). | 
Deși per. 2 sînteți Ra 

3. este vagy e.:, | „e 8. sint. mi 

| Praet, imp. ! 

E. sz. : eram lăudat, -ă. 7. sz. Î. eram lăudaţi, -e. 
Dera e pp i  deraţi » 

3. era pm Berta pipi 

i  Auristus., Ă | 

„E, sz. 1. fui v. fusel lăudat, -ă. “T. sz. 1. farăm ». fuserăm 

” | Pe: E , : Jăud: țI, „e, 

2. fuși v.fuseși-„ 2. fură v. fuserăţi ,. 

3. fu v. fuse -, - 3. fură -v. fuseră 

Praes. perf. 

"E. sz; |. am fost ] T.sz. l.amfost] - 
Ba n d bimdat, că: 2aţi » € lăudaţi, -e. 

| -3.a pi 3 3.ali , : 

pa Vagaa 
E:sz.1.fostam |. :. . T.'sz. 1. fost: am ) . 

2 fost-al - lăudat, -ă.. . . 2. fost: ați $ lăudaţi, -e. 
"3. fost-a..] ! „om 8 fosta |



  

  

: ju? ” 

„Praet, pert 

E sz, 1. „ fuseșem. 2: fasera T. sz. 1.  fuseserăm.. ». fusen, 
“lăudat; ză, a E " ăudață, : -e. 

.. fuseseşi, u.. : fuseşi 2. fuseserățiz, fușețilău- 
ee ă, - “daţi, - -e, 
3. fusese” v. fuse lău- -8. fuseseră v. fuse lău- 

dat, -ă, „n fiat dați -e, 

| Futurum-imp. 
* Esz. A.-voi fi .). T. sz. 1. vomifi: | ZE 

  

- Deveifi. £ lăudat,-ă. 2, vețifi (+ lăudati, -e. 
d.vafi: |, 3. vor fi Îi a e 

„Vagy: 
„E. s; 1. B-VOL. e pe a Teszd, fi-vom 

“aia. vel. + udat -ă, a, fi-veţi lăuidaţi, 
3. fiva „Ji e „ Buhvor Îsi 

Futurum peri. 
E. sz. 1. voi ) “e sz. 1. vom 

2. vei fi fost lăudat,-: a, 2. veţi f fost uda, 'î-5 9 iati iz ; i Bi or.: 3 pr . zf 
ţ i 

| | „Vaey: 
E. sz. 1. fi-voi “7, sz. 1. fi-vom | 

2. fi-vei „lost lăudat, să, 2. fi-veţi; „fost laudaţi, re. Ip 8 fixa j d 8 fi-vor pa 

"Coniunetivus 
: Praes. imp. 
E. sz. 1. să fiu liudat, A Tosz 1.să fim dați -e 2. să fii: i ct 2. să fiți: iii e a a - safe ii 3. să fie | 

    

m
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| | Praes. pert. 

E. sz, 1. să fi fost lăudat, -ă. T, sz. 1; să fi fost lăudaţi, -e. 

2. săli „ o. 2, să fi „ - » 
3.săfi „px. dsăfi „ » 

Optativus. 

| Praes. imp. 

E. sz. î. aş fi Jăudat,-ă. . T. sz. 1. am îi lăudaţi, -e. 
2aifi .„ - 2. ați fi pi. 
Sar , » 3.arfi . „ 

Vagy: 

E sz, d. fire-aș lăudat, -ă. T. sz, 1. fire-am lăndaţi, -e. 
9. fire-ai , 2, fire-ați . » 

3. fire-ar  ,„ î „ 3. fire-ar n 

, - Praes, perf. 

E. sz. 1. aș Aa  MDesz.d. am 
2. ai î fi fost lăudat, -ă. -  2.aţit fi fost liudați,-e. 
3.ar| E A 

Vaay: | 
E. sz. î. fire-aş T. sz. 1. fire-am 

2. fire-ai | fost-lăudat,-ă. "2, fire-ați fost l&udaţi, -e, 

3. fire-ar „8. fire-ar 

Imperativus, ae 

E. sz. 2. fii lăudat, -ă: T. sz. 2, fiți Jiuâaţi, -e, 
3fie j . i .3. fie ÎN
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Infinitivus. 

Praes. imp. 

„a îi lăudat, -ă. Ă 

Praes. peri. 

a fi fost lăudat, -ă. 

Gerundium. 

fiind lăudat, -a. 

fiind lăudaţi, -e. 

II. alak. 

Indicativus. 

Praes imp. 

E. sz. î. mă laudă. T. sz. î. ne laudă. ! 
2. te laudă, 2, vă laudă, | 
3. îl (h.), o (n.) laudă. 3. îi (h.), le (n.) laudă. 

Praet, imp. 

E. sz. Î. mă lăuda v. lăudati. T. sz. 1. ne lăuda v. lăudaii. 
2, te > - “ Ă 2, vă „9 s » . 

3.î,0 „,„ 3.1%le, . 

" Aurislus. 

E. sz. Î. mă lăuda. T. sz. Î, ne lăuda, 
"2. te > d.vă , 

3.îl,0 , 3. îi, le „
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, Praes. pert. 

Egy. sz. î. m'a, mai lăudat..! „T. sz. . ne-a, ne-ai lăudat. 
„2. te-a, te-ai, 2. va, va » 

3. l-a, l-ai (h.),oa,-o0 '-- ''3.%a, tai (h.), lea, 
ati (n.) lăudat. -„ le-aă(n.) lăudat. 

| Puturam imp. 

Egy. sz. î. mă va, vor lăuda... T. sz. 1. ne va, vor lăuda. 
2, te „n n. ” 2. vă - PI 

3. îl, o n» a E 3, îĂ, le n» » 

Coniunotivus 

Praes. imp. | | 

Egy. sz. 1. să mă laude. T. sz. 1. să ne laude. 

2săte m dsăvă - 
3. să-l, so , a : 8. să-l, să-le , 

“" Optativus. : 

Praes.:imp. 

| Egy. sz. 1. m'ar-lăuda (vagy :-T. sz. 1. ne-ar Tăsida. IE 
lăuda-m'ar).: 

„ 2 te-ar lăuda. = . War lăuda. 

- 3. l-ar, o ar lăuda. ” | 3 Y-ar, le-ar lăuda. 

| “Es igy tovâbb valamennji.idâben. Megjegyzend5, hogy . 

akit6l .vagy aki âltal, pl. dicsârve vagyok, de călra, ritkâbban 
de praepositi6val fejezietik ki, pl. școlarul 6' lăudat de cătra 
învăţător: a tanulât 'dies6ri a ant a tanul6 a tanilG16), tanit6 
âltal diesertetik). - 

Van mg egy formâja a szenvedă ragozăsnak, amelyet 
inkâbb szemâlytelen alaknăk: mondhatunk. Ugy. k&pezziik, 
hogy a reflexnevmâshoz az illetă ige megtelelă idej&nek har- 
madik szemâlyet kapesoljuk, pl. să povesteşte: „meselik (me- 
seltetik); să zice :.mondjâk (mondatik) stb. 

e,



  

sal 

 Visszahată igăk, 
me 

A visszahatb ip6k ragozăsa. sa annyiban Iilonbăzik 
a cselekv6 igeragozâst6l, hogy: az. illetă i ige cl€ a szemâlyes E 
n6vmâs râviditeit accusativusi.vagy dativusi- alakja teendă. 
AZ imperativusban s gerunditimban a szemâlyes n&vmâs helye 
az ige utân van. Az Gsszetett: igealakokban a. szemâlyes nsv- 

" mâs az ige elâtt-vagy:utâna âllhat. Â visszahal igeragozâs- 
- ban râszesiilă nincsen. 

„Vannak olyan reflexigek, melyek. a szoindlges nâvmăs 
rOviditett accutivusi alakjât kivânjăk 'maguk el€, mint î, 

= “mă mir (inf. a să mira): esodâlkozom. RR 
mă duc (a să duce): *megyek;- DE a 
„mă apropii (a să apropia): : kăzelederm - Ti 
"mă înveselesc (a să înveseli): : fâlvidulok, 
md. bucur (a să bucura): Griilok, : : 
mă întrislez (a să: întrista); szomorkodom. . 
mă tulbur (a 'să tulbura): folzavarodom, f6lăiihădăm. 
mă tem (a să teme):. f6lek. 
să ascund (a să ascunde): elbuvok." 

r»-nă deprind, (a să deprinde): hozzâșzokom, cret j 
„măjoc (a să juca): jâtszom.. .. js, i i. 

„mă uil (a să uiţa); elfeledkezem. ERIN I 

  

mă preumbhu, mă plimb (a să preumbla) setălok, ue 
mă înlorc (a să întoarce): visszatârek. 
mă închin (a să inchina): meghajlok. 
mă rog (a să ruga): k6rek, imâdkozom. | 
mă stîng a. să stingo): elepedek e. a șromiusăgt6); 

(tizrăl) kialszik,” 
mă veştejesc (a să veșteji) : elsorvadok, elkeryadok. 
mă ândoesc (a să îndoi) : ketkedem. 
"RĂ supăr (a să supăra) : szomorkodom, haragszom., 
mă culc (a să culca): lefekszem. »...; 
mă scol (asă scula): fâlkelek.



mă înec (a să ineca): befuladok. 
mă apuc (a să apuca): hozzâfogok (valamihez: de ceva). 
mă deștept (a să deștepta): folebredek, 
mă căesc (a să căi): megbânok. 
mă încred (a să încrede): bizom. 
ma gîndesc (a să gîndi): gondolkozom. 
mă lupt (a să lupta): kiizd6k. 

mă nasc (a să naște): sziiletek. 
A szemâlyes n6vmâs răviditett dativusi alakjăt kivân- 

jâk maguk elg: 
îmi propun (a-şi propune): f6lteszem magamban. 
îmi tert (a-ȘĂ lerta): megbocsâtok (magamnak). 
mă aprind (a-și aprinde): meggyijtok (magamnak). 
îmă curăț (a-și curăţi) : tiszlitok (magamnak). 
îmă ascut (a-și ascuţi): meghegyezek (magamnak). 
îmă scot (a-și scoate): kiveszek (magamnak). 
îmă tund (a-și tunde) : megnyirok (magamnak). 

- Îă cos (a-şi coase): megvarrok (magamnak). - 

Visszahat6 ig€k ragozâsa. 

Csupân az Î. igeragozâsb6l adunk egy mintăt, amely- . 
nek alapjân minden igeragozâshoz tartozd igât lehet ragozni, 
pl. nă spăl (a să spăla): mosakszom ; îmi spăl (a-și spăla): 
mosom (pl. ezeimet.: mînile). 

T. sz. 

indicativus. 

Praes. perf. 

sz. 1. mă spăl. | îmi spăl. 
2, te speli. „iti spell, - 
3, să spală, | își spală. 

1, ne spălăm. „ine spălăm. 
2. vă spălați. „vă spălaţi, 
3 „să spala. își spală. -



  

„Bey. sz. 1. mă spălam. 

2, te spăla. 

2, spălatu-vați. 
3. spălatu-s'ai. 
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Praet. imp. 

imi spălam.' 
îță spălai. 

3, să spăla. își spăla. 

T. sz. 1. ne spălam. ne spălam. 
„7 9.vă spălați.. vă spălați. 

3. să spălai, îşi spălaii. 

” Auristus, | 

Egy. sz. 1. mă spălal. îmi spiilal. 
2, te spălaşi. îți spălași. 
3. să spăla. își spăla. 

T. sz. 1, ne spălarăm. ne spălarăm. 

” 2. vă spălarăți. vă spălarați. 
3. să spălară. își spălară. 

| Praes. peri. 

'Egy. sz. î. mam "mi-am 
2, te-ai: ţi-ai E 
3. sa J şi-a , 

| „E Pg 
Ţ. sz. 1. ne-am iz ne-am |! & 

2. v'ați v'aţi | 
3. s'au ) și-ali 

| Vaey 
Egy. sz. 1. spălatu-m'am. spălatu-mi-am. 

2. spălatu-te-al. spălatu-ţi-a. 

3. spălutu-s'a. spălatu-şi-a. . 

Ţ. sz,  î. spălatu-ne-am. spălatu-ne-am. 
spălatu-vaţi. 

spălatu-și-aii.
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Praet. perf. 

    

  

      

Egy. sz. 1. mă,;spălasem. îmi spălasem.. + ... : + 
2. te spălaseşi;: - „ÎN spălaseși.» «: 
3. să spâlase. ; + îŞI spălase.. ::; „:: 

| T. sz, 1. ne spălasem. ne spălasem... . 
2. vă spilaseţi. vă spălaseţ, ar 
3. să spălase. .. își spălase. :; 

, totu imp. 

„Egy. sz. 1.mă voi .] i îm vol |: ; 
- 2. te vel, i îţi vel , 

3.siva . “ îȘI va SI "lia gi 

T. sz. 1. ne-vom.: e a nevomil m. ...-ii 
2. vătveţi Ț: vă veţi: IE A 

3. să vor! ). ÎŞI vor Jia 

| * Nagy;.: 
Egy. sz. 1. spăla-mă-vol.: î:-. spala-mI vol: » E 

"2. spălacte-ver. î.:: spăla-ţi- vel; 
3. spăla-să-va. :- „ spăla-giva, 

T. sz. . 1. spăla-ne- -vom, e spăla-ne-vom. 
2. spăla-vă-veţi. LL spăla-vă-veţi, . 
3. spăla-să-vor. i Aa spălă-şi-vor, i 

Futurum pert. | 

Egy. sz. 1. mă voi: PE "îmi voi A: ȘI , 
2-t6. je Na îți vel , 
3, să vă E își va a 

B “a a lă , 3 3 

S, 2 T.sz. 1. ns vyom,.|: a ne vom 1. ? . - - cz 2. vă, veți, |: ini „vă veți-: [-..-.. 
3. să vor. , tii ÎŞI vor » j-.



Ey. sz. 1. f-mă- vo. 
2. fi-te-yet'. 
3, fi-să-va _ 

1. fi-ne-vom | 

2. fi-vă-veţi 
3. fi-să-vor . 

T. sz, 

  

—
 

Praes. imp. 

Egy. sz. î. să mă spăl. 
2, să te speli, 

- 3. să să spele. 

Ţ, sz. 

'2. să'vă spălați. 
3. să să spele, 

. Praes. perf. 

pi
 

Egy. sz. î. să mă 
2, să te 
3.săsă 

1. să ne 

2. să vă. 

3 „să să -* 

Tsz.. 

p
a
 

sp
ăl

at
. 

î. să ne spălăm. 

e
e
 

Vagy: . 

Coniunctivus. 

fi 
sp
ăl
at
. 

198 

fi-mi-vol 7] 
fi-ţi-ver .. |: 

şi-a 

f-nextom | je 

-) 

sp
il

at
, 

fi-vă-veţi 

fi-și-vor 

să-mi spăl. 
să-ţi spell. 
să-şi spele. 

Cp „i 

„să ne spălăm. 
să vă spălaţă. 

să-și 

"să-și spele. Ă 

să-mi ) 

să-şi - |'ş 
, 2 

să ne | Ai 

să vă. . |. .» 

FE
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„spăla-sar.” | 

    

  

Imperativus. 

Alto : 

Egy. sz. 2. spală-te. spală-ți, , 
3. spele-să. spele-şi. 

“T.sz. 2. spălaţi-vă. spălaţi-vă. 
„8. spele-să, spele-și. 

Tagadu: 

Egy. sz. 2. nu te spăla. nu-ți spăla. 
- 8. nu să spele, nu-și spele. 

T.sz. 2. nu vă spălaţi. nu vă spălaţi, 
3. nu să spele. nu-și spele. 

Optativus. 

Praes. imp. 

Egy. sz. 1. m'aş ] mi-aș ) Ne 
- 2. te-al ţi-ai o 

"8. sar d Și-ar d 

aa 
T. sz.  î. ne-am i | ne-am | « 

2. waţă i vați | 
3. s'ar | Si-ar ) 

| Vagy: 

Egy. sz. 1. spăla-m'aș. spăla-mi-aş. 
"2. spăla-to-ai. „spăla-ți-al. 

3, spăla-s'ar. | spăla-și-ar. 

T.sz. 1. spăla-ne-am. “ spăla-ne-am. 
2. spăla-v'aţi. - " spăla-v'ați. 

spăla-și-ar. -



i T, sz. 

m'aș | 

„te-ai 
1 „Sar S

P
D
 

=
 . ne-am 

„ Waţi 
3. s'ar 

„W
ND
 

a mă spăla. 
a te spăla. 
a să spăla. 
a ne spăla. 

„a vă spăla. 
a să spăla. 

spălindu-mă. 
spălindu-te. 
spălindu-să. 
spălindu-ne. 

spălindu-vă. 
„ spălîndu-să. 

fi
 

sp
ăl
at
. 

. Praes. perf. 

| 
Infinitivus. 

! 
| 
| | 
1 

4 

Gerundium. 
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mi-aș 

ți-aY, 
şi-ar 

ne-am 

vați 
și-ar 

: f
i 

sp
ăl
at
. 

m
 pe
 

m 
n
 

et
 

a-mi spăla. 
a-ți spăla. 

a-și spăla. 
a ne spăla. 
a vă spăla. 
a-și spăla. 

spălindu-mi. 

spă îndu fi. 
spăliadu-şi. 

- spălindu-ne. 
spă îndu-vă. 
spăliadu-și, 

Szemelytelen igek. 

Hârom oszlâlyba sorakoznak : : 

a) teljesen szemslştelenek, melyeknek minden idâben 
€s m6dban esupân harmadik szomelşăk van.
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fulgeră: villâmlik,: 
tună, irăsneşte: Menny- 
"dârâg, 

ninge: havazik. 
grindină: jeges6 esik. 

  

să înoptează: -alkonşo- 
„dik. =: 

să întunecă: sâtâtedik. 
să înuorează: befellegzik. 
să cuvine: illil 

brumeâză: derezik. să pare: tigy lâtszik. , 
ploiiă.ploaiă, ploaie: să poate: lehet, lehet- 

es6 esik. s6ges. . 
îngheaţă: fagy. să întimplă: megtăr- 
viscolește: zivatar van. tEnik. 
să însărează: esteledik, 

Indicativus. 

Praes. imp. fulgeră. | 
Praet. imp. fulgera. - 
Auristus: fulgeră. * 
Praes. peri. a fulgerat. 
Praect. perf. fulgerase. 
Futurum imp. va fulgera. 
Futurum peri. va. fi fulgerat. 

Coniunctivus,. 

Praes, imp. să fulgere. o 
Praes.: peri. să fi fulgerat. 

- Optativus. . . 

_Praes. imp. ar. fulgera. i 
Praes. peri. ar fi „fulgerat. 

“-Imperativus: 
Infinitivus: 

"fulgere. 

a . fulgera.
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Participium. 

Praes. imp. fulgerător. 
Praes. perf. fulgerat. 

Gerundium: fulgerind. 

b) melyek a. szemelyes n&vmâs râviditeti accusativusi 
alakjăt kivânjâk maguk el6, pl. mă doare: fâj (nekem); mă 
ustură : sajog (nekem) ; mă mâncă : viszket (nekem) ; 

c) melyek a szemeâlşes n&vmâs râviditett dativusi alak- . 
jât kivânjâk maguk el6, pl. îmă place: tetszik nekem; îmă 
mirouse : szaglik (nekem); îmi pasă: bânom; îmi vine: ugy 

"Jon (nekem); mi să cuvine: illik (nekem); mi să cade: illik 
(nekem) ; înnă trebue: kell; ui să pare: iş £y tiinik fl (nekem). 

Ide tartozik a szenvedă igeragozăs kâr6b6l eme alak, 
pl. să vede: lâtszik; să aude: hallatszik; să crede: tigy hiszik; 
să zice: ugy mondjâk; să vorbește: ugy beszelik stb, 

Ugyanesak szemelytelen ige gyanânt szerepelhet a 

segâdigenek egyes harmadik szemâlye : e, este kapesolatban a 
szemâlyes n6vmâs rOviditett dalivusi alakjăval, ha a) fânsv 
cl6zi meg, pl. mi-e foame: €hes vagyok; mi-e sele: szomjas 
vagyok; mi-e dor: vâgy6dom; mi-e somn: âlmos vagyok; 
mie frig: fâzom; mi-e rușine: szegyenlem magam ; “mi-e 
fri ică : felek stb.; ;b) ha mell6knâvi hatâroz6 âll elâite, Dl. mi-e 
bine: j6l meg 2y dolgon, jOl vagyok; mi-e răii: rosszul vagyok; 

„ai-e grei: rosszul vagyok; mi-e rece: fâzom; mi-e câld: 
melegem van stb. 

 Hiânyos ig€k. 

Az alâbbi igek esak a fâlsorolt alakban jâratosak: 

“adă: add (ide). 

hai, haidă: jer. 
„- „ haidăm.: jeriink, 
a haidaţăsjertek, | 

. Aldai : Român nyelvtau. a” ” . 9 
ad 
Da să
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vă: ereggy. 

pasă: ereggy. | 

blăm: menjiink. 
bleți: menjetek. 

N
e
m
 

al
ta
lâ
no
s 

ke
le
ti
ie
k 

Sz6alkotâs. 

A român nyelvben egy tămeg latin sz6 van, melyeket 
hiâba, keresiink a n6p nyelveben, mert azok l6teliiket a nyelv- 
ujitâsnak, a latinizâl6 irânynak kăszănhetik. Ezekre a neolo- 
gismusokra, melyekkel deriire-boriira ârasztottâk el a nyelvet, 
meg olyan esetben is, ahol az illet6 fogalomra volt mâr meg- 
felel6 sz6 a nâp nyelveben, kevâsb6 vetiink iigyet. Konstatăl- 
juk azt, hogy a român nyelvben a kelletânâl tâbb a nyeivuji- 
tâs alkotta szavaknak szâma s ajânljuk, hogy amennşire esak 
lehetseges, keriilni kell azokat, mert az ij, egâszseges irodalmi 
irâny, mely a latinossal vegkep szakitott, a n&p nyelvât akarja 
irodalmi magaslatra emelni. Uj szot olyankor hasznâljunk, 

- mikor az illet6 fogalomra a n&p nyelveben odailld kifejezest 
nem talâlunk. | | 

A român nyelvben is kettâs alapon alkothatunk sz6kat: 
k&pzOkkel s Osszetâtel utjân. 

I. Szemâlytjelentă fânevet alkothatunk 
dolgot jelentă fânâvbâl:a)-ar k6pzâvel, pl. fier (vas), . 
fierar (vasârus); doagă (donga), dogar (kădârmester) ; căr- 

- bune (szen), cărbunar (szân6get5); b) -aș k&pzâvel, pl. luntre. 
” „(esolnak), luntraș (esolnakos); arîndă. (ârenda), arîndaș (âren- 

dâs); e) -îst k&pzOvel, amely a nyelvujitâs utjân keriilt a 
român nyelvbe, pl. artă (miiveszet), artist (mivâsz); -giă. 
tOrok eredeti k6pzâvel, pl. cafă (kâv6), cafegiii (kâves). Meg 
“jegyzend: 1. hogy az -ar 6s'-aș k&pzâk & hangja, ha îi, e 
hang âll elâtte, e-be megy ât, pl: .corabie (haj6), corabier 
(haj6s) ; vie (sz616), vier (vincell&r) ; mie (ezer), mieş (ezredes) ; 
2. hogy az -ar k&pzâvel alkotott sz6knak egy r6sze nemesak 

-
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szemelyt, hanem dolgot is jelenthet, pl. umbră (ârnyek), 
umbrar (naperny6) ; ploaie (es6), ploer (esGernyd). | 

A fontebbi k6pz5k utjân alkotott szOkb6l, -îe, -ît k6p- 
zâvel foglulkozdst, mesterseget jelentă sz6k tâmadhatnak, 
pl. dogărie, dogiirit (kâdârmesters6g). Az -ie k6pzâvel alkotott 
szOk nehânya jelălheti a helyett is, ahol valami t&rtânik, 
pl. fierărie : vasârusbolt. 

A nyelvujităs alkotta -at kăpzăvel « szinten olyan termâ- 
szetii fânevek l&tesiilhetnel, amelyek helyet jelâlnek, ahol 
valami târtenik,. pl. episcop (piispăk), episeopat (piispâkseg). 

Az -îme, «el, -îș k6pzOkkel gyiijtânevet alkothatunk, 
pl. boier (bojâr), boierime (bojârsâg); pom (gyiimălesfa), 

pomet (gyiimălesăs) ; tufă (bokor), tufiș (siirii bokroshely). 
Kiesinyită fânevek szârmaznak az -el, -ică, -aș, -uș, - 

-jor, -șor, -uț, -uță, -îță, -cea, -șel kepzăk segelyevel, pl. po- 

rumb (galamb), porumbel ; rîndunea (fecske), rindunică ; copi! 
(gyermek), copilaș; picior (lâb), picioruș; frate (fiver), frăţior ; 

.. soră (n6ver), sorioară; ac (ti), acşor; nucă (di6), nueșoară; 
deal (hegy), deluț.; casă (hâz), căsuță; poartă (kapu), portiță ; 

„vale (vălgy), văleeă ; cal (16), căluşel. | 

Rendkiviil gazdag kiesinyită kepzâkben a român nyely, 

melyeket igen gyakran hasznâl, kiilondsen becâz6 kifejeze- 
sekben. | | 

Nagyit6 kâpzok: -oc, -0i, -andru, pl. om (ember), omoc; 
vulpe (r6ka), vulpoi; copil (gyermek), copilandru. 

FOnevet alkothatunk mellâknâvbăl -ie, 
-îme, -cţă, -eață, -tate, -eală kepzkkel, pl. sărac (szegeny), 

sărăcie (szegenşs6g); înalt (mugas), înălțime (magassâg) ; 
frumos (sz€p), frumseță (szepseg); dulce (€des), dulceaţă 
(6dess6g); răii (rossz), riutate (rosszasâg); umed (nedves), 
umezeală (nedvess6g). 

FOnevet alkothatunk ig6bâl -ură, -oare, -ală 

(ceală), -et, -ință, -iș, -mînat, - tor, -ciume vagy țiune k&pzăvel, . : 
“pl. fript (megsiilt), friptură (siilt);..seris (megirt), scrisoare 
(levâl); a să îndoi (kâtkedni), îndoeală (k6tked6s); a să osteni 

„ A 9*
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(elfâradni), osteneală (fâradsâg); a suna (harigzani), sunet 
(hang); ă şti (ludni), știință (tudomâny); a să sui (fOlkapasz- 
kodni, fOlhâgni), suiș (fâlmenetel); a nutri (tâplâlni), nutre- 

mînt (tâplâl6k); a lucra (dolgozni), lucrător (munkâs == a par- 
ticipium praes. imperfectumâval); a ruga (kerni), rugăciune 
(imâdsâg) ; a publica (kâzzâtenni), publicaţiune (hirdetes). 

Lâtni val6, hogy hâromf€le alakjâbâi az igenek k6pe- 

ziink fânevet, i. m.:a esonka infinilivusb6!, az indicativus - 
praes. imperfectumânak 1. szemâly6băl s a supinumbsl, illetve 
az igenek, participium praes. perfectumi ulakjâb6i. Fânâvi . 

€rt6ke van, amint fântebb emlitettăk, az ige teljes infinitivu: 
“ sânak 6s supinumânak, 

Fânevet k6pezhetiink mg: a) szâmnâvbâl, pl. 
una (egy), unitate (egys6g); zece (tiz), zecime (lizedresz); ; 
sută (szăz), sutaș (szăzados); b) n6vmâsbâi, pl. însuși (6n-: 
maga), însuşire (tulajdonsâg) ; e) praepositi6b6!, pl. împrotiva 

(ellen), împrotivnie (ellenf6l, ellenkezâfel); q) hatâroz6bsl, 
pl- jos (le, alant), josnic (alantas), josnicie (alantassăg); bine: 

(j6), mint fân6v: vagyon), bineţe (iidvăzlet). 
Sz6âsszetătel utjân kevăs fânev keletkezett a român 

nşelvben; Osszetettek leginkâbb a neologismusok, pl. inter- 
pelare, permutare, excursiune sib. - 

Fânevbl fonevvel kapesolatban szârmazik 

nhâny fânâv, pl. ano-timp: 6vszak; dumnezeii: tristen: ; 

Turnu-Severin ; vagy de prepositi6val, pl. unt de lemn: faolaj. 
__“FPân6vbăl melleknâvvel kapesolatban, 

pl. bunăvoință : joakarat ; meazăzi: d61; meazănoapte : &jfel, 
€jszak; Cimpulung ; Sin-Petru: Szent Peter. 

FOnevbăl szâmnâvvel kapesolatban, 
pl. primăvară: tavasz; trifoi: l6here. . 

Fân6vbăl igâvel kapesolatban, pl. codobatură: billegetă 

"(egy madârfele); pierdevară : sehonnai ; ; papalapte: mutuj 
„ember. 

FOnevbâl hatărozâval kapesolatban, 
pl. binecuvintare: âldâs; neadevăr: igazsăgtalansăg.
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Fânâvbăâl pracpositi6val kapesolatban, 
pl. descintec: râolvasâs; preumblare (plimblare): setâlâs; 
contrazicere : ellenmondăs. 

IL. Moll6knevet alkothatunk: 

a) mellelnâvbăl -el, -cel, -icel, -șor, -uţ, -ej, -leț, - 
k&pzâvel, pl. subțire (v6kony), subțirel (vekonşia) ; ; mare 
(nagy), măricel (nagyoeska); bun (j6), bunicel ; acru (savanyu), 
acrişor; mic (kicsiny), micuț ; alb (feher), albeţ ; lung (hosszii), 
lungui, lunguleţ (hossziikâs); verde (zăld), verzi, verzul 
(z5ldes). 

b) lân6vbil a kăvetkeză k6pzOkkel 1. -esc, -os, -aș, -îș, 
-lec (-tie), -nic, pl. părinte (sziil6), părintese (hn. sziilâi), părin- 
tească (n.); minie (harag), mînios (haragos); patimă (szenve- 
d6ly), pătimaș (szenvedelyes) ; cruce (kereszt), eruciş (kereszt-. 
ben); toamnă (6sz), tomnatec, tomnatic (5szi); obraz (arc), 
obraznic (arcâtlan); 2. eme k&pzOkhel; melyek a nyelvujităs- 

„sal l&ptek be a român nyelvbe: -al, -îc; pl. rege (kirâly), 
regal (kirâlşi); poet (k5lt6), poetic (k5lt6i). 

€) ig6b6l a kOvetkeză kepzâk segitsegâvel : -eţ, -bil, pla 
” îndrăzni (mereszelni), îndrăzneţ (meresz); a lăuda (dieserni), 
laudabil (diesâretre melt6). A nyelvujităs alkotta -bil kâpză 
românos formâja -ter, €lt a regi nyelvben; sokan azonban, 
kivâlt a latinoskod6k, ma is pasenâljâk: lăudaver (diesâretre 

, m6]t6). 

 Osszetett melleknv keves van a român nyelvben ; azok- 
nak is java r6sze a nyelvujitâsnak kâszOni I&telst. 

Mell6kn6v fânâvvel kapesolatban: fructifer 
(termekeny); somnifer (âlmot hoz6). 

Meli6knev mell6knevvel: a tot puternice (min- 
denhat6). _ 

 Mell6kn6v hatârozâval: binecuvintat (âldott); 
nevinovat (ârtatlan). . 

Mell6knâv. praepositival: cuviincios (1119); 

afund (mely); îndispus (kedvtelen). N



III. Ig6t alkothatunk: 

a) igebâl nagyon keveset, pl. a dormi (aludni), a dormita, 
- (szundikâlni) ; a scăpa (elejteni), a scăpăta (alâsilyedni erk5l- 

esileg vagy vagyonilag); b) fân&vbăl olşan ig6ket, melyek az 
indicativus praes. imperfectumâban -ez (I. igeragozăs), -esc 
„(UL igeragozâs) vegzettel birnak, pl. lucru (dolog), a lucra 
(doigozni), lucrez (dolgozom); vorbă (sz6), a vorbi (beszâlni), 

„vorbesc (beszâlek). Fânevbâl ige szârmazhatik mâg a kâvet- 
kezO k6pz6k segitsegevel: -eca, -ega, -ura, -îșa, -ui, -îsi, iza, 
pl. fier (vas), a fiereca (megvasalni) ; spună (tajt6k), a spumega 
(tajtEkozni); vînt (sz6]), a vîntura (polyvât6l megtisztitani a 
bizât) ; faţă (arc), a înfățișa (szembesiteni) ; păcat (bin, vâtek), 
a păcătui (v6tkezni) ; istorie (târtenet), a istorisi (elmondani); 
romin, a romîniza (românositani) ; e) melleknâvbăl ugyanolyan 
ig6ket, melyeknek a jelen idăben -ez, -esc vâgzetiik van, 
pl. uşor (kOnnşii), a uşora (kânnyiteni), uşorez; orb (vak), 
a orbi (megvakulni, megvakitni), orbesc. 

Megjegyzendă: strimt (sziik), a strimtora (szikiteni), 
strimtorez ; moale (lâgy), a moleși (lăgyitani), moleşesc ; d) nâv- 
mâsbâl, pl. însuși, însuşesc (elsajâtilok); e) szâmnâvbăl, 

"pl. mult, înmulţese (sokszorositok); doi, îndoese (behajlitok) ; 
t) hatâroz6b6!, pl. tirziti (k6s6), întirziez (kesek, kesledem) ; 
g) praepositi6b6l, pl. înainte, înaintez (eldre haladok) ; înapoi, 
înapoiez (hâtra maradok) ; asupra, asuprese (elnyomok). 

A nyelvujitâssal az igenek kiilânbâz6 Osszetâtele mâs E 
besz6drâszekkel keriilt a nyelvbe, pl. erucifie (keresztre feszi- 
tek); multiplie (sokszorositok) ; cireumscriii (oriilirok); con- 
trazie (ellentmondok) stb. A legszokottabb &sszetâtel a kiilân- 
băz6 elvâlaszthatatlan prepositi6kkal, pl. descriă (leirok) ; 
descînt (răolvasok) ; subseriii (alâirok) stb. , | 

Ami a f6nevek nemvâltoziatăsăt illeti, megjegyezziik, 
hogy. mâssalhangzân vâgz6d5”fân&v oly mdon vâlik n5- 
nemiv6, ha -a kâpzăt fiiggesztiink hozză, pl. domn: ur; 
doamnă: urnă; copil: fiigyermek; copilă : leânygyermek stb.. 

e
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Az -el kiesinyită k&pzâben vegz6d6 fânevekben azonban, ha 
nOnemiiekke vâlnak, az -ela alak Gsszevonand -ea, -eatiiă-be, 
pl. purcel: malac; purcea, purceaiiă; vițel: borji; vițea, 
vițeatiă: iiszâ-tin6. A hivatalos foglalkozâst, rangot, melt6- 
sâgot jelentă fânevekbăl -easă, -iței k&pzâvel alkotunk n6- 
nemii fânevet, pl. împărat: esâszâr; împărăleasă: csăszârnă, 
csâszârne; preot: pap; preuleasă: papn6; dascăl: tanit6; 
dăscăliță: tanit6nă, tanitân6; învățător: tanit6; învățăto- 
reasă: tanitân; învățătoriță: tanitâne; socaci: szakâes; 

„socăciță: szakâesn6; baron: bâr6; baroneasă;: „Pârând; 
baroniță : bârne stb. 

Nânemii fOneveket alkothatunk mâg: -că, -oaie, -oane 
kepzâvel is, pl. român; româncă : român n6; ungur: magyar; 
unguroaică, unguroane : magyar n5 ; sîrb: szerb ; sîrboaică,: 
szerb n6; neamț: nemet; nemfoaică, nențocane, nemţoaie : 
n6met nd stb., 

A râvid -ă hangra vâgzâd5 mellâkhevekbăl - -e k&pzovel 
alkotjuk a n6nemet, pl. vechi: rgi, veche ; slingaci: balos, 
balkezii, stingace. 

Az -iăl vegzetii mell&knevekbăi -ie- vel, pl. aurii: arany- 
sârga, arie; cenușiă: hamvassziirke, cenușie. 

A -tor vegzetii mell6knevek -e kepzâvel vâlnak n6-' 
: nemiiekk6, pl. mamncitor : kiiszkod6, szenvedă, muncitoare. 

Az -el kicsinyit6 kepzOvel. ellâtott melleknevek nâneme 
-ică-re vgzâdik, pl. mmitilel: kiesiny, militică; subţirel: 

v6kony, subțirică ; frumoșel: szep, frumoşică (frumuşică). 
„Neha -ea-ra, pl. mititel, anilitea ; frumoșel, frumoșea stb. 

Roviditesek €s miszavak. 

„Az alâbbiakban f6lsoroljuk mindazon răviditeseket s 
miiszavakat, melyek a român nyelvben leginkâbb jăratosak. 
Egyuttal sziiksegesnek tartottuk e lajstromhoz csatolni mind- 
ună elnevezâseket, melyeket nyelvtanunk tartalmaz.
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Răviditve Teljes €rtelme Jelentese 

la. c. anul curent, foly6 &v; f. 6. 
). e. luna curentă. - | foly6 h6; f. h6. 

em d naturi 
a cr. a i Cislos | Krisztus utân; Kr. u. 

în. d. înainte de Hristos a: - Hr, ee) iaainte de Cristos Krisztus elâtt; Kr. e. 

D-le. Domnule ! Uram ! 
D-lor, Domnilor! Uraim ! 
D-zeii. : | Dumnezeii. “| Isten. 
D-ta. domniata. „| maga,6n,kegyed, ura- 

E sâgod. 
D-voastră. | Domnia voastră. maga, în, kegyed, ura- 

- sâgod. 
Dl. | Domnul. az tr. 
M. S. M. E.| Măria (maiestatea) ia 

Folsege. 
sa; el. 

S. (SE) | Sînt (Sfînt). Szent. 
S. $. Sfinţia sa. Szents6ge. 
Ș, a. m. d.| și așa mal departe. | 63 igy tovâbb. 

Îş. ce... şi celelalte. ' slb. 
N. "nominativ, alany eset. 
G. genitiv. - „| birtokos eset. 
D. | dativ. - „.. | tulajdonit6 eset: 
A. accusativ. târgy eset, 
V. ] vocaliv.. - | fOlszâlit6 eset.               

A român nyelvtanokban a kăvetkezd elnevezesek jâra- 
tosak: părţile cuvîntului: beszâdrâsz ; vorbă: sz6 ; : silabă : 
szOtag; sunet: hang; literă: beti; proposiţie, proposiţiune : 
-mondat; substantiv: fânev; concret: Osszevont; abstract
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elvont; substantive proprii: tulajdonnevek; — commune: 
k0z; — colective: gyiijto; — materiale: anyagnevek; gen: 
nem; număr: szâm; cas: eset; declinaţiune : fân&vragozâs ; 
singular, singurit: egyes szâm ; plural, înmulţit: tâbbes szâm ; 
artielu, articol: ârtikulus, nemsz6eska ; adiectiv: melleknâv; 
genul bărbătesc, -masculin: himnem; genul femeese, -femi- | 
nin: n6nem; număral: szâmnv: — .hotărit: hatârozott; | 
-nehotărit: hatârozatian; — cardinal: alap; — ordinal:. 
rend; — distributiv: oszt6; — proporţional: arâny; — multi- 

- plieativ: sokszorozâszâmnâv; pronume: nevmăs; — per-: 
sonal: szemâlyes; — posesiv: 'birtokos; — demonstrativ: 
mutat6; — relativ: visszahoz6; — interogativ: eră: — 
nehotărit: hatârozatlan nâvmăs; verb: ige; modul indicativ: 
jelentă m6d; — conjunetiv: rătă —; -optativ: Ghajt6 —, f5l- 
tâteles —; — imperativ : paranesol6 —; — infinitiv: hatâro- 
zatlan —; gerundiul, supinul: fân6vi igenâv; participiul: 
mell6kn6vi igen€v; presintele : jelen id, folş6 jelen; imper- 

- fectul: foly6 mult; perfectul 'simplu: egyszeră befejezett 
jelen ; perfectul compus: Gsszeteit befejezett jelen ;: mai mult 
ca perfectul: befejezett mult; fiitorul: j5v6 id6; verb ajută- 
tor, — auxiliar: segdige ; verb nepersonal, — inpersonal: 
szemelytelen —; verb nerugulat: rendhagy6 —; adverb: 
hatărozd ; sufix: kepz6 stb. stb. 

A mi grammatikânkban talâlhat6k meg a kâvetkeză 
miisz6k : praeposilio : viszonysz6 (el6ljâr6); praesens imper- 
fectum: folş6 jelen, jelen id5; praeteritum imperfectum: 
foly6 mult; futurum imperfectum: foly6 jăv5; futurum per- 
fectum; futurum exactum.: befejezett jăvă; auristus: befeje- 
Zett jelen. (elbeszelesben); praesens perfectum: befejezett 
jelen; praeteritum perfeetum : befejezett mult. ”
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A hâromfele helyesirăs. 

bucată: falat, darab. 
mușc, a mușca, muş- 

cat: harap. 
săr,a sări, sărit: ugrik 
vioșie: j6kedv. 
bucătură: falat, 
rump (rup), a rumpe 

(rupe), rupt: târ. 
"dinte: fug. 
„să pare: ugy lâtszik. . 
ademenesc, a ademe- 

ni, ademenit: âltat, 
csâbit. 

miros: szag. 
urmez, a urma, urmat: 

lkovet, - 
mieunez, a mieuna, 
mieunat: nyâvog. 

"frec, a freca, frecat: 
dârzs5l. 

linguşire:. hizelgâs.' 
încredinţez,a încre- 

dința, incredinţat: 
biztosit. ” 

curăție: tisztasâg. 

e 

amiciţie, prietenie: 
barâtsâg, 

Eiymologicus : 

Unu pruncu se 

    
_ Akademiai : 

Unii prunci se. 

înșel, a înşela, înşe- 
lat: "megesal. 

aparință: nyilvânulâs, 
jelensâg. 

întru adins: komolyan. 
întru adevăr: igazân. 
recompensez, a re- 

- compensa, recom- 
pensat: viszonoz, 

ma car, a să căra 
(cărat): elviszi magăt. 

las, a lăsa, lăsat: 
hagy. 

singurel: egymagâban. 
Mă.mir, a să mira 

(mirat): esodâlkozik, : 
a "încep, a începe, în- 

ceput: kezd, | 
îmbunez, a îmbuna,;: 
îmbu nat: csitit, becez, 
dâdelget. | 

făt: fiu. 
neadevărat: igazsăgta- 

lan. 
căștig, a căștiga, căș- - 

tigat: szerez, 
_folos: haszon. 

Phonelicus : 

Un prune să du- 
ducea cu una bu- ducea cu o bucată ceacuo bucată de 
cata de pane in de pâne în mână, pîne în mînă, muş- 
mana, musicandu mușcândii din când cînd din cînd în 
dein candu incandu în când din pâne și cînd din pîine și să- 
dein pane si sarindu sărindă de vioşiă la rind de vioșie la



  

de viosia la tota bu- 
catur'a ce o rumpea 
cu dentii. Er' una 

- pisica adaminita de 
mirosulu mancarei 
urmă  mieunandu 
si  frecanduse de 
petidrele pruncului 
asia citu cu duleile 
ei lingusiri se parea 
că vră alu inereden- 
tiă despre curati'a 
amicetiei, ei catră 
densulu. 

Prunculu  insie- 
latu de aste frumâse 
aparenti crediu in- 
tru adensu, cumu 

“că mici i-e intru 
adeveru amicu si 
vrendu alu recom- 

“pensă i dede una 
parte dein bucata. 
Ci mieia abia pren- 
se in gura bucatur'a 
si se si cară lasandu 
pe pruncu singurelu. 

Acesta vediendu 
prunculu se miră si 
incepu a plange. Er 
-unu mosiu betranu 
apropianduse si im- 
bunandulu i dise: 
Nu te superâ felulu 
meu, că pisica e câ 
amicii neadeverati ; 
ea veni dupa tene 
numai că se castige 
folosulu seu, si cas- 

: tigandulu n'ai ce 
mai astepta dela ea. 

i6lă bucătura ce o 
rumpea cu dinții. 
Er o pisică adămă- 
nită de - mirosulii 
mâncărei Purma 
mieunândii și fre- 
cânduse de picioa- 
rele pruncului așa 
cît cu duleile ei lin- 
gușiri se părea, că 
vrea ali încredința 
despre curăţia ami- 
țiliei ei cătră den- 
sulu, 

Prunculii înşelatii |. 
de astefrumâse apă- 
rințe  credu intru 
adins, cumcă mîţei 
i-e întru adevării 
amicii și vrândi 
alii recompensă i 
dede o parte din 
bucată. Ci mâţa abia 
prinse în gură bu- 
cătura și se şi căra 
lăsîndii pre pruncii 
sîngureli. 

Acesta  vădândii 
prunculii se mira şi 
începi a plânge. Er 
unii moşii bătrinii 
ap'opiînduse şi îm- 
bunându-l i dise: 
Nu te supăra fătuli 
meu, că pisica e ca 
amicii neadevăraţi ; 
ea veni după tine 
numai ca să căștige 
folosulii seu, și căș- 
tigându-l mai ce 
mai aștepta dela ea. 
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toată bucătura ce o 
rumpea cu dinţii. 
Iar o pisică ademe- 
nită de mirosul 
mîncarei îl urma 
mieunînd și frecîn- 
du-să de picioarele 
pruncului așa, cît 
cu dulcile e! lingu- 
șiri să părea, că vrea 
a-l încredința despre 
curăția amiciţiei ci 
cătră, dinsul. 

Pruncul înșelat 
de aste frumoase 
aparinţe, crezu întru 
adins, cumcă miţei 
i e întru adevăr 
amice şi vrînd a-l re- 
compensa, îl dede o 
parte din bucată. Ci 
miţa abea prinse în 
gură bucătura, şi sii 
şi căra, lăsînd pe 
prunc singurel. 

Aceasta văzînd 
pruncul, să mira şi 
începu a plinge. 
lar un moș bătrin 
apropiindu-să și îm- 
bunîndu-l îi zise: 
Nu te supăra fătul : 
mieii, că pisica e ca 
amicii neadevăraţi; 
ea veni după tine. 
numaj ca să căștige . 
folosul săii şi căști- 
gîndu-!, n'at ce mal 
aștepta dela ea.
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Olvasmânyok. 

Kozmondâsok. Idiotismusok. 

proverb, zicătoare: armasar: esdâr. 
kOzmondâs; umăr: vâll.. 

șeauă: nyercg. corn: szarv. 
iapă: kanca.! capră: kecske (amibe a 
poală: pendely, szoknya. fadarabot teszik făresze- . 
scurt: râvid. les alkalmâval). 
leg, a lega, legat: lăt. meliță: kenderlill6. 
sac:. zsâk, leuci: ldes. 
plin: teli. - colac: kalâcs. - 
corb: holl6. | coadă: farok. 
moară: malom. . -c0s, a cosi, cosut: var, 
mă prăpădesc, a să sparg, a sparge, spart: 
prăpădi (prăpădit): el- betăr. 

- pusztul. | roată: ker6k. 
nod: csom6.: - | cioară: varju. 
papură: kâka. biruesc,a birui, biruit: 
mă pripesc.a să pripi legyâz. 

(pripit): siet. „leac: orvossâg 
trec, a trece, trecut: ovăs: zab. 

elmilik, lefolyik. poz: gaz. 
astup, a astupa, as- bîrnă: gerenda.   tupat: betâm. + nor, nuor: felhâ. 
căleîl: sarok. | + risipesc, au risipi, ri- 
descurce, a descurca, i! sipit: szâtszbr. 
descurcat: szâtbont.. | arăt (arat), a arătau, 

pai: szalma(szâl). | arătat: mulat. 
țințar: szunyog. | 

Muerea a îmbătiînit pe dracu. 
Cu o iloare nu să face vară. 

Bate șeaua să priceapă Iapa. 

“Poale lungi și minte scurtă. 

Leagă sacul la gură pănă e plin. 
Corb la corb nu scoate ochil. 

Arde moara, dar şi șoarecii să prăpădesc. 
Caută nod în papură, ::-”
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Cine să pripește, să pirlește. 
Apa trece, pietrele rămîn. 
Să nu dea dumnezeii omului cit poate răbda. 
„Găina de e pasere, cînd bea apă, tot să uită la dumnezeii ui. 
Gura lumii numai pămîntul o astupă. 
Nu umbla gonind vinturile și măsurînd cimpurile. 
Unda nu e cap, val de picioare. 
Mi s'aii aprins călciele de dorul țării. 

-... Fuge miîncind pămiatul. 
S'a luat apa dela moară 

__A dat pielea popă. 
Vrea să îndrepte lumea cu umărul. 

__A ajuns cuțitul la os. 
A ajuns la creangă verde. 
A.ajuns în corn de capră. 
Ii umblă gura ca melița. 

A căutat pe dracul și a și dat de el. 
Vorbește în vint. . 
Acolo umblă cînil cu colacii 'n coadă. 
Acul e mic, dar mari haine coasă, 

Adevărul umblă de multe ori cu capul spart. 
A fi a cincea roată la car. . 
Fă bine, așteaptă răi. 

„Mai multe cioare birue pe una. 
Mîncă ea trei, lucră ca şapte. 
Naşterea omului e pentru alții, moartea ea lu. 
Nici o boală fără, leac. 

Nu-i ovăsul pentru gişte. 
Nu știi din ce tufă sare iepurele. 

Romiînul zice: „Dă-mi, Doamne, mintea neamţulul c cea 

din urma |* 
Ursul nu joacă de bună voie. 

. Vede gozul în ochiul altuia, dar bîrna din ochiul săi nu. 

Vîntul adună noril şi chiar vîntul îl risipește. 

Ziua bună de dimineaţa să, arată.



A seregely. (Graurul.) 

vinător: vadăsz, | | sosesc, a sosi, sosit: 
nespus: kimondhatat- megerkezik. 

lanul. vînat:. vadâszat, 
buzunar: zseb. : ascund, a ascunde, 
clipă: szempillantâs. ascuns: elbuvik. 

Un vinător bătrîn avea odată un graur, care putea să 
vorbească cîteva cuvinte. Cînd venea acasă dela vinat, bătrinul 
vînător striga: „Grăurel, unde eşti ?*, Iar graurul răspundea 
îndată: „Aici sînt!“ Lui Ionel (Jânoska) cel mic, care era 
băiatul vecinului, îi plăcea nespus de mult paserea aceasta. 
El venea adese ori la vînător, ca să să joace cu graurul. Odată a 
venit Tonel, cînd bătrinul vînător era dus la vînat. Atunci el 
prinse paserea și după ce o bigă-repede în buzunar, voi să 
fugă cu ea. Tocmai în clipa acea vînătorul, care sosise dela 
vinat, întră în casă. Acesta, ca să facă, plăcere lui Ionel, 

” striga ca de obicei: „Grăurel, unde eşti? Atunci paserea, 
ce era ascunsă în buzunarul copilului, răspunse tare: 
„Aici sint!“ 

Mese a F6lemberrăl. 

flăcăi: legeny. . aflu, a afla, aflat: 

  

stină: esztena. ! talâl. 
isprăvosc, a isprăvi, minune: csoda. 

isprăvit: esinâl, vâgez; aud (auz), a auzi, auzit: 
elalszik. hall. 

lască: taple. “ minciună: hazugsâg. 
cremene: tiizkă, kova. ton: hang. 
„mă sui, a să sui, suit: -| satan: sătân. 

fălmăszik. leg, a-lega, legat::kăt. 
copac: erdei fa. mijlocii: kâzepsă. - 
zăresc, a zări, zărit: |. pățesc, a păți; păţit: 

Eszrevesz. megjâr, rosszul jăr. 
mă dai jos, a să da | mirare: csodâlat. 

jos, dat: leszăll. "|" groază: irt6zat,



apuc, a apuca, apucat: 
elfog. 

iei inima în dinți, a 
lua inima în dinți, 
luat: neki bâtorodik. 

grăesc, a grăi, grăit: 
beszăl. 

spun, a spune, spus: 
Mond. | 

pitic: târpe. 
nuntă: lakodalom. 
moară: malom. 
macin,a măcina, mă- 

cinat: Grâl. 
porumb: kukoriea 
înjug, a înjuga, înju- 

gat: jăromba fog. 
sac: zsâk. 
car: szekr. 
plec, a pleca, plecat: 

elindul. 
jug: jărom. 
bardă: bârd. 
trimit, a trimite, tri- 

mis: kild. 
„botez: kereszielă. 
crac: âg. 
vîrf: cstes. 
înfig, a înfige, înfipt: 

bedăf. 
scot, a scoate, scos: 

kivesz. 
“mă urce, a să urca, 
„urcat: fâlmâszik.     
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cad (caz), a cade, căzut: 
leesik. 

bărdoi: nagy bâra. 
sbor, a sbura, sburat: 

răpil. 
put: fi6k. 
întîmplare: târtânet. 
scap, a scăpa, scăpat: 

kimenekiil, kiszabadul. 
bag, a băga, băgat: 

dug. . 
ral: mennşorszâg. 
fintînă: kut, 
bag de samă: szâmba 

vesz, igyet vet. 
întorc, a întoarce, 

intors: visszafordul, 
„mă daii, a să da pe 

ghiaţă: 
kânkozik. 

ghiață: jeg. | 
mă pomenesc, a să 

„pomeni, "pomenit: 
mepemlekezik ; f6l&bred. 

şed (sez), a șede, șezut: 
oală: faze. | [il. 
trîntesc, a trînti, 

trîntit: odavâg. 
istorie: târtânet. 
lovesc, a lovi, lovit: 

ut. 
oblu: egyenes. 
O0mor, a omori, omo- 

rît: agyoniit, megăl. 

esuszkăl, si- 

„A fost odată ca nici odată, că dacă n'ar fi fost, nu s'ar 
povesti. A fost şi este şi de acea să povesteşte. 

Aii fost odată trei Măcăy frați ciobani. Şezind ei odată 
în stînă şi isprăvindu-li-să focul și tasea şi cremenea, n'aveaii 
cu ce să-și facă de mîncare. Făcîndu-li-să foame, fratele cel 
mai mare să sui într'un copac, că doară va vedea vr'o zare



de foc (lâtni fog valamifăle tiizi6nyt). Intr'o depărtare mare 
zări un foc mic și dindu-să jos, să duse acolo şi află o jumă- 
tate de om, frigînd pe un om. 

„Ce minune mare, măi!“ zise el, „o jumătate de om să 
frigă pe un om! lucru neauzit și nevăzut!“ „S SUI, că osăte . 
frig și pe tine, dacă nu-mi vei spune o minciună,“ îk răspunse 
jumătatea de om cu un ton de satană. „Nu știii nici o min- 
ciună,“ îl răspunse ciobanul. Atunci jumătatea de om îl legă. 
d'un copac și să puse iar la foc. 

Fraţii ceialalți văzînd, că nu mai vine fratele cel mai ' 
mare, hotăririă să meargă unul din ei la focul văzut; deci 
merse "cel mijlocii, care o păţi ca cel mai mare. In urmă merse 
și cel mai mie și mirare cu groază îl apucă, cînd văzu pe: 
frații săl legaţi de copaci și jumătatea de om frigînd un om; 
dâr'luăndu-și inima ?n dinți, -grăi așa: „Cum, tu, un pitic, vel 
putea mînca: un om?“ „Dară nu ști, că te frig şi te mănîne 
și pe tine, dacă nu mi-i (nu mi vei) spune o minciună bună!“ 
„Pe cine ?* întrebă ciobanul. „Pe tine,“ răspunse jumătatea 
de om. „EI bine“, îi zise ciobanul, „0 să-ți spun o minciună“, 

| Atunci ciobanul începu a spune aşa: „La nunta tatii 
ducîndu-mă la moară, ca să macin porumb, am înjugat sacit 
la câr, âm pus boii în car şi am plecat, Și ajungîna Ja. moară, 
am măcinat și punînd fară boii în car şi sacii.la jug am ple- 
cat acasă. La trei zile după nuntă îmi dădu tata barda și mă 
trimise în pădure șă tai lemne pentru" botezul mieii. In pă- 
dure era numai .un copac, care ajungea la cer și care n'avea 
craci, decît numai în virf. Tata îmi spuse, că avînd damă 

„urca tocmai în virf, să înfig barda în pom și să pun piciorul: 
pe,ea; după acea s'o scot și s'o înfig mai sus, şi iară să pun 
piciorul pe dinsa, şi așa să mă ure pină în virlul lui; dară 
îmi spuse să înfig barda. bine "n copac, ca să nu cad, că dacă 
vot. cădea, barda, va face șapte bărză și un bărdo! și va sbura 
cu mine la cer, unde sînt niște pui. de rîndunică, care dacă. 
Mor (== mă vor) vedea, mă vor mînca. „Aşa plecai în pădure, 

.
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făcul dnpă zisa tată-mieii și din întîmplare scăpă barda, şi 
șapte bărză și un bărdoi sburară, cu mine la cer; aci cum mă 

“văzură puii de rîndunică, în loc să mă, măniînce,' mă luară și 
băgară în rai. Acolo cum întrai, văzul o fintînă și mă dusei 
la ea să beaii apă. După ce băui apă, mă dusei la,preumblare; 
dară. băgai de samă, că mi-am uitat capul lă fintină. : Intor- 
cîndu-mă la finiină văzul, că capul făcuse două picioaare | 
și să dădea pe ghiaţă ; îl luai şi cînd îl puset la loc, mă pomenii 
la pămînt şi văzui pe tată-micu și pe tată-tăi, că ședeaii jos 
pe cite un trunchi de stejar și făceaii oale, însă tată-mieii 
trîntea în capul tată-tăui toate oalele, care nu le făcea bine, 
așa după cum irîntese eii toporul acesta ?n capul tăi.“ 

Ciobanul, care în timpul istoriei pusese mîna pe topor, 
îl lovi pe pitic oblu în cap și omorindu-l; să scăpă pe sine 
și pe fraţii săl. " 

Cîntecul gintei latine. 

  

vintă: târzs, nem. | mă înclin, a să în- 
regină: ekirâlynă. . „elina (înclinat): meg- 
frunte: homlok. - hajlik. 
divin: isteni, |] genunche: terd. 
lucese, a luci, iucit:. cad, a cade, căzut: 

fenylik. esik. 
secular: szâzados. dor: vâgy. 
menire: kiildetes, hivatăs. viii: €lenk, . 
măreț: biiszke. zimbitor: mosolyg6. 
îndrept, a îndrepta, | senin: deriilt. 
îndreptat: igazit. mă oglindez, a să.- 

merg, a merge în cap, oglinda (oglindat): tii- 
mers: 6l€n halad. | “krbe tekint. 

vărs, a vărsa, vărsat: splendid:  fânyes, tin 
_6nt, 66. . - e 
urmă: nyomdok. mă secald,a să scălda 
virgină: sziz.. - (scăldat): fărdik. 
farmec: varăzs. . smarald: smaragd. . 

* răpitor: elragado. comoară: kincs. 
străin: idegen,. : |» voios: vig... . 

Alexi : Rotoâa pseletaa,: , 10 
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împart, a împărţi, 
“împărțit: eloszt, 

teribil: szârnyi. 
mînie:. harag. 
braţ: kar. 
liberător: fâlszabadit6, 
lovesc, a lovi, lovit: 

ut. | 
crud:. nyers, durva: 

„tirănie: zsarnoksâg. 

lupt, a lupta, luptat: 
kiizd. 

onor: becsilet. 
judecată: itelet, 

„faţă cu: szemben. 
sînt: szent, 
admirare: esodâlat. 
representez, a repre- 

senta, representat:. 
k6pvisel.. - 

Latina gintă e regină | 
Intr'- ale lumei ginte mari; | 

„wa poartă ?n frunte o stea divină, 

- Ducind prin timpii seculari. 
Menirea e! tot înainte, 

_Măreţ îndreaptă paşii săi, 

Ea merge 'n capul altor ginte, 
Vărsînd lumină ?n urma ei. 

Latina gintă-i o virgină , 

Cu farmec dulce, răpitor; - a 
Străinul în cale i să înclină 
Și pe genuchi cade cu dor. 
Frumoasă, vie, zimbitoare, 

” Sub cer senin, în aer cald, 
Ea să oglindă 'n splendid soare, 

Să scaldă 'n mare de smarald. 

Latina gintă are parte 

De-ale pămîntului comori, 
Și mult voios-ea le împarte 

"Cu celelalte-a.-ei surori. 
Dar e teribilă în mînie, . 
Cînd braţul-ei liberător 

Lovește ?'n cruda tirănie 

- Și luptă pentr” al ci onor.
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-. In ziua cea de judecată, - 
Cînd faţă 'n cer cu Domnul sînt, 
Latina gintă a fi întrebată: 

„Ce-ai făcut p'acest păment ?* 
„Ea va răspunde sus și tare: 
„O Doamne, ?n lume cît am stat, 

“In ochii săi plini de admirare, - 
Pe tine te-am representat |“ 

. (Vasilie Aleanări .) 

„mă leagăn, a să legăna 
(legănat) : ringatâzik. 

scad, a scade, scăzut: 

zare: feny. 
întunec, a întuneca, 

întunecat. besotătit. : 

  alăszâll, TOvidiil, . seutur, a scutura, 
frunziș: lombozat; scuturat: râz. 
răresc, a: rări, rărit: aripă: szârny. . 

rithit. _veștejit: hervadt. 
dungă: oldal, amorțit: dermedt. 
cîntăreţ: dalos (madâr).:| mă. îngîn,. a să îngîna: 
alung, a alunga, alun- 

gat: elkerget.: | 
stol: „esoport. | „ 

(îngînat): âltatja (5nma- 
gât), esillapitja (magât). . 

Ce te legeni, codrule, 

Fără ploaie, fară vînt, 
Cu crengile la pămînt ? 
— De ce nu m'aș legăna, 

"Dacă trece vremea mea! 
Ziua scade, noapte crește, ui 

Şi frunzișul mi-l rărește. 
Bate vintul frunza ?n dungi, 
Cîntăreţii mi-i alungă ; : 
Bate vîntul dintr'o parte, 
larna-ă i ică, vara-ă departe. 

10*



Și de ce să nu mă plec, 
Dacă paserile tree | - 
Peste virf de riimurele 
Trec în stoluri rindurele, 
Ducînd gîndurile mele 
Și norocul miei cu ele. 
Și să due pe rînd, pe rînd, 
Zarea lumii 'ntunecîna; 

Și să due ca clipele, 
Scuturînd aripele, 
Și mă lasă pustiit, 
Veștejit și amorţit, — 

Și cu doru-mi singurel, 
De mă 'ngîn numai cu el. - 

falnic: biiszke. 
cîntare: .dal. 
scară: l6pes6.: 
marmură: mârvâny. 
pătrund, a pătrunde, 
pătruns: .behatol. 

înalbesc, a înalbi, 
înalbit: megfeherit. 

tinăreţă: ifjusâg. O 
mireasă: menyasszony. 
suflare: lehellet. 
izbesc, a izbi, izbit: 

„ PĂCSaD, 
Zid: fal. 

„sun, a suna, sunat: 
hangot ad. 

val: hulâm. 

IL. 

  

țintirim: 
terem. 

tăcere: hallgatâs, esâna. 
cetate: vâros. 
preot: pap. 
vechime: râgi kor. . 
miezul nopţii: 6jfel. 
glas: hang. E 
adînc: mâly. 
grai: sz6. 
rostesc, a .rosti, ro- 
„stit: mond. „ 

lin: esendes, enyhe. 
învii, a învia, înviat: 

fâltâmaa. 

temet6, cin- 

“mort: halott. 

„Sa stins viaţa, falnicei Veneţii, 
N'auzi cîntări, nu vezi lumini de baluri; | 
Pe scări de marmură, prin vechi portulară 
Pătrunde luna, înalbind păreţii.



netezese, 

: Okeanos să plinge „pe canaluri, îi: e tie. 
El numa "n veci e 'n floare tinăreţii; 7. SEA 
Mirese dulci i-ar da suilarea vieţii, Ia 
Izbește n ziduri: vechi, sunind din valuri. EI 

Ca» n ţintirina tăcere e 'n cetate, 
Preot rămas din a vechimei zile, 

„ San-Marco, sinistru miezul nopții bată. 

"Cu pas adînc, c cu graiul de Sibile, ee 
Rostește lin în clipe cadențate: 
„Nu ?nvie morţii, — e în zadar, copile!“ : 

(atiaă Limineseu RI 

ii 

4 kephez. (La icoană) 

„icoană: k6p, szentk6p. 
cătun: kis hegyi falu. 
adorm, a adurmi; 
adurmit: elalszik, 

„bordei: fâldbe ăsott ka- 
Işiba. 

vatră: tizhely. 
suflet: l6lek. 
trist: bânatos, szomori. - 
chinuit: meggyătărt. 
somn: âlom.. 

netezit: simogat. 
ard, a arde, ars: €g. 
boală: betegseg. 

„încetez, a înceta, în- 
cetat: megsziinik, 

țip, a ţipa, țipat: jajgat. 
fărîm, a fărîma, fări- 

mat:.mozzsol.  : 
tulbure: zavaros. 
pleoapă:. szempilla. 

a netezi, 

pară: 

  

fâradt, kimeriilt. 
biruesc, a: birui, bi- 

ruit: legyâz. -.: 
gonesc, a goni, 

uz. , 
curm, a curma, cur- 
mat: felbeszakit, kett6- 

fulger: vilăm. - [vâg. 
străbat, a străbate, 
străbătut: âttâr. 

întuneric: sătâtsg. 
beznă: homâly. 
fălfăesc, a fălfăi, 

fălfăit: libeg. : NE 
lânglobbanâs: .- 

istovit: kimeriilt. 
odor.:: kines.:. 

obosit: 

gonit: 

aţintit: meredt; 
silesc, a sili, silit: 

kEnyszerit. | 
popas: megâllâs, pihend 

hely. -
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ocolesc, a ocoli, oco- 
lit: megkeril. 

trudit: kimerilt. 
orbește: vakon. 
închipuesc, a închi- 
„pui, înehipuit: 
kepzel. . - 

credinţă: hit. 
înopta ti elsătâtedett. 
încap, a încape, în- 

„ căput: befer. 
minune:  csoda. 

“zdrobesc, a zdrobi, 
zdrobit: Osszetâr. 

milă: szânalom. 
jale:. gyâsz, bânat. 
prefac, a preface, 

- prefăcut: âtalakit. 
rugăciune: imâdsâg. 
cucernic: 

zatos. 
închinare: meghajlăs. - 
deschid (deschiz), a des.-. 
"chide, 
kinyit. 

“zimbesc, a zimbi, 
zimbit: mosolyog. 

caut (cat, cot), a căuta 
"(a căta, a cota), căutat 

(cătat, cotat): keres, 
tekint. 

tind, a tinde, tins: 
kinyăjt. 

rugă: kerelem. 
plîngere: panasz.: 
Isus: Jezus, . 

deschis: 

- Fecioară: A szent-sziz. 
spășii: vezeklă. 
îngenunchi, a. înge-. 
nunchia,  îngenun- 

«chiat: leterdel. 
mă îndur, a să în- 

. aeoper, 

jâmbor, alâ-. 

lacom: moh6, 

  

dura (îndurat): irgal- 
maz. 

rază: sugăr. 
încălzesc, -a încălzi, 

încalzit: melegit. 
farmec: varâzs. 
lipesc, a lipi, lipit: 

ragaszt. 
aţintit: merân  râszeg- 

zett. - 
“deștept: 6ber. 
scîncit: nyăszârges. 

a ocoperi, 
„acoperit: betakar. 
pază: vedelem. 
tînjesc, a tînji, tinjit: 
„sinylădik. 

văpae: lânglobbanâs. 
cuprind (cuprinz), a cu- - 

prinde, cuprins: ât- 
fog, âtkarol. 

grumaz: nyak. 
micuţ: kiesiny. |, 
rup, a rupe, rupt: 

szakit, 
amuţesc, a amuţi, 
amuţit: elnmul.. - 

căutătură: tekintet. 
înmărmurit: megkoviilt, 
proaznic: szârnyi. 
cumplit: kegyetlen. , 
sărman, sîrman: sze- 
„geny, nyomorult, 

cersesc, a cerşi, cer- 
șit: koldul. 

pumn: Ok0l. 
îneleştat: Osszeszoritott. ” 
lut: sâr, 
împietrit: megkâviilt. 
mut: nema. Si 

-„hohot: hahota;
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„ruit: es6râmpăl, zmintit: bolond. 

huruesc, a hurui, hu- | aiurire: Gnkiviilet. 

greoi: nehâzkes. | scîndură: deszka, 
sparg, a sparge; spars: izbesc, a izbi, izbit: 

Osszetărik. - , - fâldh&z esap. 
„crunt: kegyetlen. . . răcnesc, a.răcni, ră- 
-desnădejduire: re- !. cenit: ordit, 

menytelenseg. ris: kacagâs. 
scapăr, a scăpăra, pornesc, a porni, por- 
scăpărat: _Szikrăzik. nit: megindul. 

Noaptea s'a lăsat pe vale şi cătunu-i adormit 
” In bordei sărac, la vatră, suflet trist şi chinuit, 
Fără somn, tinăra mamă copilasu-și ţine "a poală, 
Și plingînd îl netezeşte pe obrajii arși de boală. 
De cu sară mititelul încetase să mai ţipe; 

„Să ducea, văzind cu ochii, viața-i fărămată ?n clipe. 
„Peste ochii mari și tulbură cad pleoapele-obosite, - 
Somnu-l birue, adoarme. Suflări repezi ca gonite 
De-al morții frig, din urmă trec mai slabe, mai curmate . 
Ea. tresare ; — cum le- ascultă, șir de fulgeri îi străbate 
Intunericul din suflet. — Pe păreți, în bezna rece, 

 Fălfăind ca o*aripă, para focului să trece. 

Iat?o scoborină la. vale, galbănă și istovită, 
Cu 'odoru-i strîns la sînu-i; cu privirea aţintită 

"Spre biserica cu Sfinta, ea-și silește 'ncetu-i pas. — 
„De trei nopți și două zile bate drum făr'de popas; ; 

Ș'ar fi ocolit pămîntul, făr'a să simți trudită. 
| Ea credea profund, orbește . ... Mare și ne 'nchipuită 

... BE credința, ce "ntr'un suflet înoptat și trist încape]. 

„Nu să poate făcătoarea de minuni să nu mi-l scape! 
Iși zicea mereii în-gîndu-i, — inimă de piatră fie 

| Și 'ncă s'ar zdrobi de milă. — Toată jalea mea pustie 
* Mi-oi-preface-o "n rugăciune la picioarele Prea-Sfintei,
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Și 'n cucernică 'nchinare și plîngînd sta-voi hainte-i, 
Păn' ce-l voi vedea din. „somnuri, ochii mari blind „deschi- 

zîndu- -Şi, E 

Zimbitor cătind spre mine și mînuţele tinzindu-și . 

Cum să nu-mi asculte Sfinta rugă mea şa mele plingeri? ... 
E atîta am pe lume, — pe cînd ceru-i plin de îngeri!“ 

Blindă, cu Isus în brață, din argint, Fecioara cată, 
Cu iubire spre spășita mamă jos îngenunchiată : 

Parc' (= pare că) ascultă, și 'nțelege. — „0, indură-te, 
priveşte- =! | | 

Și din ochiul tăi c'o rază de viață încălzeşte-l! 
Căci tu știi, ce farmec dulce-i să-ți lipești pruncul de piept; 

“ Aţintit să-ţi stea asupră-i și prin somn ochiul deştept, . 
Și cum inima-ţi tresare, c'un scincit cînd el te chiamă, Ea 

Să-l acoperi cu iubirea și cu paza ta de mamă. 
Vezi-l tînjitor, cum doarme 'n frumuseţea-i îngerească L 

Cum putea-va fără dînsul mama lui să mai trăcască ?. . 

'Te îndură, — din văpaia vieții tale dă-i viaţă, 
Să-mi cuprindă, iar grumazul cu micuţele lui brață. 

Ca şi mine strîngi la pieptu-ţi lumea 'ntreagă n fiul tăă . 
O de-ai ști, cu ce 'ntuneric copere sulletul mieii | 

Ochiu-i stins — şi ce pustie mi-ar fi viața fără dinsul, — 
N'ai putea să stai o clipă, rece, ascultindu-mi plinsul !: . 

Dar de-odată-și rupse vorba, — limba-i amuţise ?n gură; . 

Spre copil și 'ntoarse (îşi . . .) iute lacoma-i căutătură ..| 
Era mort. — Inmărmurită stătu drept cu pruncu "n braţă, 
C” ochii groaznic de mînie ea privi icoana'n faţă : 
„Cum ? Tu n'a! simţit, Prea-Sfinto, milă; de cumplita-mi jale? 
E, sîrmana, pliog, cerşindu-ți raza îudurării tale, 

- Și tu, rece și cu pumnii încleștați, mi-l dai vederii ? . .. 
Astfel înțelege cerul lacrima, limba, durerii ? 
Sa sfirșit orce nădejde! . . . Și privirea ta de lemn * 
Aţintită stete-aupra-mi, fără ca să-mi dea un sămn, 

e
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. Ca mea rugă-i ascultată și durerea mea-I crezută | 
Ia-ți și lutul . + ca şi dinsul împiutrită ești și mută |€, .. 
Și c'un hohot lung cadavrul îl aruncă 'n faţa. Sfintei, 
Care, huruind greoaie, la pămînt căzu nainte-ă, 
Și durerea i să, sparsă 'n crunta desnădejduire, 
De mînie-l scapăr ochii, — ea strigă în aiurire: 
»0, de sigur n'ai fost mamă, şi de porţi un prunc la sin, 
E-o minciună | . . Ce zmintită-s, unei scînduri'să mă 'nchin.“ 
Și izbind icoana “a față cu piciorul: 
Mai răcni 'ntr'un rîs sălbatic şi porni . . 

„E-o minciună!“ 

+ Era nebună. 

- (Alezandru Vlahuţa). 

Husvelhor (La. Past). Pa 

Paști: Husvăt. 
ciripit: esiripel6s. 
cînt: 6nek,dal. 
roșu: vârds. 
salcie: fiizfa 
răsuflu: lehelet. 
înviere: fâltâmadăs. 
creștin: keresztâny. 
mă întălnesc,a să în- 

tălni (întălnit): talălko- 
zik. 

"chip: arc. 
clătin, a elătina, cla- 

tinat: mozgat, MOzog. 
şoptesc,a șopti, şop- | 

tit: suttog. 
zgomot: zaj. 

_zburare: râpil6s.. 
frunte: homlok. 

.scobor,a seobori, sco- 
borît: lehajt. - 

Duhul sfint: Szent l6lek. 

„| 
| 

  

linişte: csând, nyugalom. 
stih: verssor (a szentirâs- 

- b6l). 
repet, a repeta, repe- 

tat: megismâtel. 
străbat, a străbate, 
străbătut: âttâr. + 
clopot: harang. 
rîd (riz), a ride, ris: 

nevet. 
faptă: cselekedet, tett. 
soarte: sors, 
încetişor: lassan. 
nevastă: menyecske. 
pleată: hajfonadek. 
șovăesc, a şovăi, şo: 

văit: tetovăz. 
“nepot: unoka. 
doresc, a dori, dorit: 

vâgyakozik, 
zim bet: mosolygăs.
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* Prin pomi e ciripit și cînt, 
Văzduhu-l pliri de-un roșu soare, 

-Și saleiile ?n albă floare. — : 
E pace 'n cer și pe pămînt, 
Răsullul cald al primăverii 
Adus-a zilele 'nvierii. . 

Și cit e de frumos în sat! 
Creștinii vin tăcuţi din vale, 
Și doi de să 'ntălnese în cale, 
Iși zic: Cristos a înviat! 

- Și ride-atita sărbătoare 

Din chipul lor cel ars de soare. 

Ș'un vînt de-abea clătinător 
Şopteşte prin văzduh cuvinte: 
£ glasul celor din morminte, 

E zgmotul zburării lor! 
- Și pomii frunţile-șI scoboară, 
Că Duhul sfint prin aer zboară. 

„E liniște. Şi din altar 
Cîatarea ?n stihuri repetate 

Departe pănă ! n văi străbate — 
Și clopotele cîntă rar, 

Ab, Doanme | Să le-auzi din vale 
Cum rd a drag și pling a jale! ! 

3 

Biserica pe deal mai sus - 
E plină astăzi de lumină, 

Că 'ntreagă, lume este plină 

De-acelaș gînd, din cer adus: 
In fapta noastră ne e soartea, 
Și viaţa este tot, nu moartea. 

„e
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“Pe deal să sue 'ncetișor 
_Neveste tinăre și fete, 

Bătrini cu iarna vieţii 'n plete; - 
Și 'ncet, în urma tuturor, 
Vezi șovăind cite-o bătrină 
Cu micul ei nepot de mînă. 

Ah, iar în minte mi-ai venit - 
Tu, mama micilor copile! 
Ei știii că și 'n aceste zile 
Tu plingi pe-al tăii copil dorit. 
La zimbet cerul az ne chiamă: 
Sînt Paştile ! Nu plînge, mamă ! 

(Gheorghe Cojie), 

- A lanlos (Cobzarul). 

“cobză: lant. | datini: szokăs. 
salut, a saluta, salu- străbun: 6si. 
"tat: udvăzăl. întind (întinz), a întinde, 

- Zdriîngănesc,a zdrîn- întins: nyujt. 
găni, . zdrîngănit: strop: csâpp.: . 

| penget. răspîndesc, a răs- 
„strună: hăr. pindi, răspîndit: 
cerșitor: koldus, k6re- terjeszt.: 

-getă, | doină: nepdal. 

Salută zdringănind din strune. 
Bătînd cadența din picior 

Și cîntă legănîndu-şi capul, 
Cobzarul, mîndru cerşitor . 

_ Îar după datina străbună, 
„Cînd îi întinzi paharul plin, 

El nu bea pănă ce închină . 

Și varsă jos: un strop de vin. 

i 

Î. 
d
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— Cobzarule, de-ai ști cât farmec 
Și voie bună, răspîndeşti; 

- Cu zvonul cîntecelor tale 
In inimile romînești ! 

Noi toți sîntem așa de tinări, 
Că am putea să-ți fim nepoți. . 
Dar cînd ne zici bătrîna doină, 
Esti cel mai tinăr între toți! 

(8 0. Josif. 

A romăn paris 

drag: kedves. armonios: âsszhang- 
“ prețuese, a preţui, zatos. 

prețuit: beesiil. . Sperare: remeny. 
dar: ajândek, adomâny; : simțire: 6rzelem. 
înzestrez,a înzestra, |. respectez,arespecta, 
înzestrat: vagyonnal respectat: tisztelettel . 
ellât. illet. 

privesc, a privi, pri- | bătrâneţe: agg kor, 
vit: tekint. | mîndru: biiszke. 

ascult, a asculta, | 'sămn: jel. |. 
ascultat. meghallgat. vrednic: 6rdemes. 

înfăţişare: megjelenss, viteaz: vitez. 
szembedllitâs. | măcar: bâr, 

curat: tiszta. adîncă cuminţie: 
„patriarchal: patriar- mâly eszessege, gondol- 

_châlis, __ Kozâsa, | 
„credinţă: hit. - “| tipăresc, a tipări, ti- 
“danţ, joc: tâne. ““părit: nyomtat. 
voinicese: bajnoki,) vitez, |' proverb: kăzmondăs. 

- f&rfias. . închipuire: kâpzelet. 
port: viselet. minunat: csodâlatos. 
pitoresc: festâi. . . ” zugrăvesc,a zugrăvi, 
columnă: osziop. - | zugrăvit: megtest. 
jalnic: bânatos. . - poveste: mese, 
melodios: dallamos.. ' | oriental: keleti.   mail ales: leginkăbb, -: -mă vedese, a să



_vedi (vedit): Iătszik, ki- 
tiinik. , 

sap, a săpa, săpat: îs, 
bevâs. 

strălucit: fânyes. 
găsesc, a găsi, găsit: 

talăl. | : 
satiric: ginyos. 
nație: nemzet, 
relaţie: kăz, &sszekot- 

tetâs. 
“ darnic: adakoză. 
mă arăt, a să arăta 

(arătat): mutathozik. 
ospeţie: vendâgszeretet. 
păstrez, a păstra, 
„păstrat: megăriz, 

„sfinţenie: szentseg. 
strămoş:6s. 
geniu: szellem. 
alcătuesc, a alcătui, 
alcătuit: alkot. 

dovadă: bizonyitek. 
leagăn,a legăna,legă- 

nat: ringalt. 
copilărie: gyermekkor. 
“zmei: sârkâny, 
alung,a alunga, alun- 

gat: elkerget. 
falcă: âlkapocs. 
îngrozesc, a îngrozi,: 
îngrozit: elremit, 

les,'a ieşi, ieşit: ki- 
“megy. 

“mormînt: sir. 
pivniţă: pince; kripta. 
spaimă: remiilet, remitss. 
nesupu ss: engedetlen: 
oaspe: vendâg. 
îndată: legott, nyomban. 

“trec, a trece, trecut: 
elhalad, elmilik, 

: cinstessa.: 
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a cinsti, 
cinstit: megtisztel, 
megajândâkoz, 

" cuseru: nâsz (uram). - 
mă încredinţez, a să 
încredința (încredin- 
țat) : megbizonyosodik. 

respect:tisztelet, 
frățese: testveri, 
locuitor: lak6, lak6sâg.. 
plăcere: tetszâs, 
îimpodobez, a împo- 

do bi, împodobit: ki- 
szepit, kicitrăz. 

maț: bel, . a 
pestriţ, pistriţ: tarka. 
socot, a socoti, so- 

cotit: vel, szâmol: 
lăudăros: dicsekvă.: 
scot, a scoate, scos; 
"kivesz, ii 

alb: feher. | 
mă amestec, a sa . 
amesteca (amestecat): - 
keveredik, elegyedik. | 

clacă: ingyen munka, ka- 
lâka, . 

mulțumire: koszânet, 
megelâgedes. . 

păcălire: râszedes. 
văcar: esordâs. 
mă mînii, a-să mînia 

(mîniat): haragszik, 
alerg, a alerga, aler- 

gat: fut. a 
șes: sikf6ld, 
întins: elteritett, 
chiuesc, a chiui, chi- 
„uit: kiabâl, dalolgat, 
pocnesc,:a pocni, 
pocnit: pattog, pat-: - 
togtat. E
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necontenit:  szakadat- 
lanul. 

harapnic, sbic: ostor. 
"căruţă: szeker. 
caleşeă: kocsi. 
cobor, a cobori. co- 

boriît: leszâl. 
pod: hid. 
repegiune: gyorsasâg. . - 
virtej: forgâ. 
spăimîntător: elrâ- 

„ MIt6, 
prilej: alkalom. 
frică: felelem. 
iu te: gyors. 
ham: hâm: 
primejdie: veszedelem. 
dibaci: bâtor. 

- orb: vak. 
glod: gărângy. 
“costișă: ferdeseg, mere- 

N deksâg, 
prăpastie: kietlen, sza- 

- kadek, - 
grijă: gond. 
horă: kortânc, hâratâne, 
mă.învărtesc,a să în- 

vîrti (învirtit): forog. 
vestit: hires. 
muntean: hegyi. 
mă: opresc,a să opri 

(oprit) : megâilapodik. 
veselie: vigsâg. 
caracteristic: jel- 

-* lemz6. 
mai cu samă:leginkâbb. 
doresc, a dori, dorit: 

vâgyik. : 
lacrimă: kânny. 

": străinătate: idegen făld. 
pătruns: âthatva. 

“jale: bânat.   

tainic: titkos. 
nesfîrșit: vegtelen. 
bucium: hegyi kiirt. 
picătură: esăpp. 
vină: €6r. 
scîntee: szikra. 
mă înduioşez,a să în-. 
duioșa (înduioșat): el- 
fogul. . 

privelişte: 
lât6kăr. 

vrednic: 6rdemes, : 
lun git: elteriilve 
codru: hegyi erdă. 
răzămat, răziîmat: tâ- 

maszkodva, 
toiag: bot. 
turmă: nyâj,tomeg. . 
salt, a sălta, săltat: 

tâncol. 
pleată: hajfonadek.- 
cărare: Osveny. 
cîrmuesc, a cîrmui, 

cîrmuit: kormânyoz. 
plută: tutaj. 
catarg: ârbocfa. 
fire s c: termâszetes. 
frumuseţe: szepseg. 
zugrav: fest. 

szemhatăr, 

mă îmbogățesc, a să! 
îmbogăți (îmbogăţit): 
meggazdagodik. 

lesn e: olesâ. 
- umplu, a umple, um- 

plut: tălt. 
cresc, a creşte, cres- 

cut: n. . 

cată (caută): tekint. 
podoabă: disz. : 
acopăr, -a acoperi 
- acoperit: befod. .. - 

: naștere: sziiletes,
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înverzesc, a înverzi, puternic: hatalmas. „înverzit: zăldel, desime: siiriisg. 
Șerpuesc, a șerpui, 
șerpuit: kigyozik. 

pierd, a pierde, pier- 

înflorit: virâgzik. | 
holdă: szântâfăld. 
răsărese,;a răsări,ră- | dut: elveszt. sărit: kikel, potecă: erdei Osvâny. mă rănasc, a să ră- deșteptat: fălebreat, naşte (rănăscut): ujjă fălebresztett. sziiletik, - ascuns: elrejtett. . mă întinăresc, a să indemn, a îndemna, întinări (întinărit): îndemnat:. râvesz. megifjodik. |] mă desesc, a să desi dragoste: szeretet, sze- (desit): siiriisâdik. relem. - mă răcorez, a să ră- Iubesc, a Iubi,-tubit: „ori (răcorit): hiisăl. szeret. "poeană: hegyi meză. "mă rătăcesc,a să ră- ponoară: hegyi meză. _tăci (rătăcit): eltevea, |. crud: gyânge. “desi: siiriis6g, stirii hely. | cruzișor: gyânge. puie (pună): tegyen. calc, a călca, călcat: hoţie: rablo6let. : | hâg, l6p. | 

Mie mi-e drag romînul și știu prețui darurile, cu cari l-a înzestrat natura. Mi-e drag să-l privesc şi să-l ascult, căcy “ele simplu și frumos în înfățișarea lui, căci e curat, înţelept, vesel şi poetic în graiul să. | E 
Imi place obiceiurile sale patriarchale, credințele. sale fantastice, danţurile sale vechi ȘI voinicești, portul săi pito „Tesc, care la Roma să vede săpat pe columna lut Traian, eîn- . tecele sale jalnice și melodioase, și ma! ales poesiile sale atît de armonioase. ” | , - "Eu îl Xubesc și am multă sperare într'acest popor plin .. “de simțire, care respectează  bătrineţele, care-și Iubește . pămîntul și care, fiind mîndru de numele săii de romîn, îl dă ca sămn de cea mai mare laudă orcărui -om vrednic, ' orz. - cărul viteaz, fie măcar de sînge străin. i Si Am multă sperare într'acest. neam, a cărui adîncă cu- minţie e tipărită într'o mulțime de proverburi, unele mai în-
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țelepte decît altele, a cărui închipuire minunată e zugrăvită 

în poveştile sale poelice şi strălucite, ca înseși cele orientale, 

al cărui spirit satiric să vedește în nenumăratele anecdote 

asupra tuturor naţiilor, eu cari s'a aflat el în relație,.a cărul 

inimă bună şi darnică să arată în obiceiul ospeţiei, pe care 

l-a păstrat cu sfințenie .dela strămoșii săi, al cărui geniu în 

sfirsit luceşte atit de viii în poesiile sale alcătuite în onorul 

faptelor măreţe. 

Și spre dovadă: 

Care din not nu a fost legănat în copilăria sa. cu dulcele 

“ cîntee de Nani,*) puiule,*) şi cu povești pline de zmei, ce 

alungă pe Făt-logofăt,**) cu o falcă în cer Și cu una în 

pămînt? 

Care nu a fost îngrozit cu numele de Strigoi 1), de .Pri- 

“ colici,!) de Stafii,) de Rusalii,!) de Babe-cloanţe,!) carile 

Yes noaptea din morminte și din pivnițe pentru spaima, copii- 

lor nesupuși ? ? 

| Cine, ajungind noaptea la o casă țărănească, £ a între- 

pat: „Bucuros de oaspeți“ 2) și n'a âuzit îndată: „Bucuros!“ 

Sati trecînd pe lingă o masă de țărani a zis: „Masă bună!“ 

fără a fi pofiit îndată la dinsa? Sai fiind faţă, la o nuntă din 

sat, n'a fost cinstit de cuserii. voioși şi nu s'a încredințat de 

respectul tinărilor cătră bătrinI? 

Cine a întrat la vorbă frăţeşte cu locuitorul de la cimp 

şi nu s'a mirat de ideile, de judecăţile lui, şi nu a găsit o 

mâre plăcere a asculta vorba lui împodobită cu figuri -ori- 

ginale ? | | 

De pildă: 
Vrea, sa grăească de un om bun ? E El zice: 

E bun ca sinul mamei. 

*) becâză elnevezâs: esibem, fiGkâra. 

**) mesebeli alak.. - ie 
1) a kiilâniâle kisârtetek, neve, 

'3) „Szivesen lâtjâk a vendâget 2%
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“De un om nult și frumos? E nalt ca bradul şi frumos 
ca luna, lui Mai. 

De un om răii ? Are maţe pestrite. 
De un om prost? El socoate că: cite paseri sboară, 

toate să mănîncă. . 

De un lăudăros ? Intră in doi, ca in doisprezece și nu-l - 
scoate nici douăzeci şi patru. 

De un tinăr cu părul alb? L-a nins de vreme (korân 
havaz6dott meg ; t. î. megâszilt), ș, c.]. ș.c.1, 

Cine s'a amestecat printre flăcăi! s sati la șezătoare (fo- 
nOka) și n'a petrecut ciasuri de mulțumire, auzind glumele 
tinărilor, păcălirile lui Păcală *) și Tindală,*) poveştile lui 
Sfarmă-Piatră,!) Strimbi-Lemne 1) şi ale lui Statu-Palmă,2) 
Barbacot ») istoria Văcarului, care s'a miniat pe sat? 

Cui nu-t place să vază (vadă) alergînd pe un șes întins o 
poștă r6mîncască cu opt cai? Cail aleargă cit le apucă picio- 
rul ; poştașii chiuese cit le ţine gura, poenind necontenit din . 

harapniee, și ciiruța sati caleșea coboară văile, trece podurile, 
suie dealurile cu o repegiune a drumului de fier (vasut) din 
unele țări. Tot drumul e un virtej spăimîntător, în care călăto- 
rul are prilej de a-și vedea capul frînt de zece ori pe cias; dar 
m'aibă frică el, căci deși drumurile sînt rele, deși caii sînt 

Xuți. și mică, deși hamorile sînt slabe, deși întrun cuvînt 
primejdiile sînt multe, poştașii romîni sînt dibaci, sînt voinici. 
Fie noapte oarbă, fie glod, fie costișă, fie vale sati prăpastie, 
n'aibă grijă călătorul, cind poștaşul îl zice: „Nu te teme, 
domnule, că eşti cu mine!“ IE îi 

__ -Cinea văzut o horă veselă învirtindu-să pe tarbă la: 
umbra unui stejar, sati danţul vestit al călușerilor,**) sati 
munteneasca, saii voiniceasca,?) şi sa pulut opri cu sînge rece 
în fața acelor veseli ale proporului atât de vii, atit de caracte-i 
ristice ? 

*) Csal6ka Pâier-f6le alakok, 1) mesebali erâs emberek neve. 
. Hâkâm ember, R 'înși szakâllu. **) a kâlu-erek tânca "gen noh6z 
6s fâraszt6, val6sâgos bailettânc. 2) tâncok neve. 

Alexi: Român nyetvtan. e HI
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" Și mai cu samă, care. țăran romiîn: nu și-a dorit patria 

cu lacrimă, cînd s'a găsit în străinătate ? Și care romîn nu să 
simte pătruns de o jale tainică şi nesfirșită, „cind aude buciu- 

mul și doinele de la munte? : - | 
O, trebue să nu aibă cineva nici o picătură de singe în 

vine, nici o scîntee de simţire în inimă, pentru ca să nu să 

înduioșeze la priveliștea patriei sale şi să nu tubească pe fra- 

tele săii : poporul romin! Aruncă-ți ochii tăi la orcare romîn 
şi-l vel găsi totdeauna.vrednic de figurat într'un tabloii. De va 

şedea lungit pe iarbă la poalele unul codru, de va sta pe 
picioare răzimat întrun toiag lingă o turmă de oi, de va sălta 
în horă; vesel și cu pletele în vînt, de să va cobori pe o cărare 

de:munte cu durda sa pe spinare, de să va arunca voinicește 

_pe un cal sălbatic, de va eîrmui o plută de catarguri pe Bis- 
trița, s. c..; orcum îl vei privi, fie ca plugar, fie ca cioban, 
fie:ca plutaș, te vel minuna de fireasca. frumuseţe a posei lui 

şi te vel încredința, că un zugrav n'ar putea nicăiri să-și 
îmbogăţească albumul mai mult și tot odată mai lesne, decit 
în țările. noastre. : 

::Vezi-l pe: romin, cînd ' vine primativara, cum i să umple 
sultetul de bucurie, cum îl crește inima în piept, ca frunza. în 
pădure, cu cîtă mulţumire el cată la noua podoabă a naturei, 

ce acopere locul nașterii sale, cu cîtă veselie el vede luncile 
înverzite, cîmpiile înflorite, holdele riisărite ! | 

: "Rominul să rănaște cu primăvara, el întinărește cu 
natura, căci o lubește cu toată dragostea unui om primitiv. 

DE acea şi toate cîntecile lui încep cu „Frunză verde.“ Lui 
îi place să să.rătăcească prin desișul pădurilor, îi place să 
poenească și să cinte din frunză, îi place să-și puie flori la 
pălărie, să asculte cîntedile. paserilor și să zică atunci cite o 
doină.de jele, de dragoste sai de hoție. Pentru dinsul primă- 
vara este un timp de simţiri puternice și - ademenitoare. Și 
desimea înverzită a codrilor, prin cari șerpuese și să pierd 
tainice-poteci, deşteaptă i în inima lui un: dor. ascuns de voini- 
cie Și îl îndeamnă a zice:



  
„aluniș: 

ra 

Frunza ?n codru s'a desit, 

Sulletu-mi Sa. răcorit ! 
Hai voinice la, ponoară, 
Păn” ce-i Yarba cruzișoară. . 

Unde calci, 

Urmă nu faci; 
Unde șezi, 
„Nu te mal vezi. 

_„ Sărăceni“ 

Sărăceni: 
sun, a 

hangzik. 
însămnare: ielentes. 
închid, a închide, în- 

chis: bezâr. | 
mijloc: kăzepe (vmineki. 
rîpos: szakadekos meredek. 
gropniță: temetă. 

MOgyor6s, 
mogyor6fa. 

Szegenyfalva. 
suna, sunat: 

alun:. 
:mesteacăn: nşirfa. 
lucrul de căpetenie: 

fodolog. 
vale: patak. 
adînc: mâly. 
supărăcios: haragos. 
mă topesc, a să topi 

(topit): elolvad. 
mă supăr, a să supă- 

(supărat): megha- 
“ ragszik,” 
vărs, a vărsa, vărsat: 

0at. 
încetez, a înceta, în-. 

cetat: megsziinik. 

| 

  _dobîndă. 

(V. Alexandri.) 

falva,. (Satul »Sărăceni“.) 

a păți, pat (păţese), 
pățit: megjâr, meg- 
szenved, ” 

sămănătură: vele, , 
pic, a pica, picat: esik. 
năpădire: râdzânleş; 

isten esapăsa. 
“adapost: menedâkhely. 
broască: bâka. 
baltă: moesăr,. pocsolga. 
răchită: făzfa. | 
mă îmbuib, a să 
buiba (îmbuibat): 
bujân ns. 

sălciș:: fizes. 
minune: soda. . 
leneș: lusta. 
nisip: homok. 
palmă: tenșer.. 
păpușoi: kukorica, 
rod: termes::. .. 

nyeres€g, 
îndemn: Gsziânzes, 
căștig, a căştiga, căş- 

tigat:. szerez. 
scot gîndul: 

îm- 

lemond. 

"11%
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îndemn, a îndemna, 
îndemnat: Gsztâkel. 

petrec, a petrece, 
petrecut: eltdlt. 

răcoare: huvâs. 
deprind, a deprinde, 

.. deprins: -megszokik. 
cîrtiţă: vakond. 
sărăcic: szegenyseg. 
gard: kerites. 
de prisos: sziiksegtelen. 
îngrădesc, a îngrădi, 
îngrădit: bekerit. 

horn: k6meny. 
fum: fist. 
afiu, a 

talăâl, 
acoperiş: tel. 
murueală: malter. 

afla, aflat: 

clădesc, a clădi, cLă- 
dit: 6pit. 

la olaltă: egyiitt, egyiuve. 
amestec, a amesteca, 
amestecat: 

kever 
fin: szena. 
cuptor: :kemence. 
imală: sâr. 

Ossze-   

„prispă: pitvar; padmaly. 
alcătuese, a alcătui, 

alcătuit: alkot. 
țapă: kar6. 
seîndură: deszka, 
ințtepenesc, a ințe- 

peni, înțepenit: 
megerâsit, oda ver. 

par: kard. 
înalţat: kimagasl6. 
butuc: tânk. 
privesc, a privi, pri- 

vit: tekint, 
„supun, a supune, su-: 

pus: legyăz. 
plăcere: tetszes. 
stiîlp: oszlop. 
putrezesc,a putrezi, 
putrezit: elrohad, 

mă plec, a să pleca, 
plecat: -meghajol. 

răbdător: tiirelmes. 
zicală: mondâs, pelda- 

sz6. 
vinovat: binăs. 
mă curăţese, a să 

curăți (curăţit): meg- 
tisztul. 

Pe Valea — Sacă este un sat, pe care oamenii îl numesc 
Sărăceni. Un sat „Sărăceni? pe o vale sacă (6s: seacă); mai 

-răă nu poate să sune insămnarea unui loc... - 

Valea-Sacă ! . 

Vale, pentrucă este un loc închis intre munți; sacă, 

pentrucă părăul, 
aproape întregul an, 

Tată cum slă valea: 

ce şi-a făcut cale pe mijlocul răi, este săc 

In dreapta este un deal numit Rip oa sa, în stinga sînt 

alte trei dealuri, numite Faţa, Gropniţa şi Aluniș.
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Pe „Ripoasa“ crese stinci; pe. „Faţa“ sint holde; pe 
„Gropniţa“ este satul, fară pe - Aluniș" sînt mormintele satu- 
lui între aluni și mesteacăni. 

Așa în dreapta și așa în stînga; dar lucrul de căpetenie 

este tocmai în fund. Aici sînt munţii; de aici vine ce vine. 

., Dincolo, peste Ripoasa, este Valea-Răpiţei, o vale mai 

adincă decit Valea-Sacă și numită așa, pentrucă printriînsa. 
curge Riipiţa. Răpiţa este supărăcioacă, mai ales în timp de 
primăvară, lar părăul depe Valea-Sacă este un crac al Răpi- 
ței. Primăvara, cind să topeşte neaua pe munţi, Răpiţa să 

- supără, varsă o parte din mînia el în cracul depe Valea-Sacă 
şi asta încetează a mai fi „sucă“. În cîteva ciasuri Sărăcenii 

siat numai prea bogați de apă. Așa o pat aproape în fiecare 
ani. Cind sămănăturile din vale par mal frumoase, valea sacă 
minte cu numele și spală tot ce-i pică în cale. | 

Ar fi încă bine, dacă astă năpădire ar ţinea numai scurtă 

vreme. Apa rămîne însă pe vale, formînd multe locuri de 

adăpost pentru neamul broscănesc. 

ară în locui grînelor, pe lingă bălți, cresc răchite și să - 
"îmbuibă săleișul. 

Este oare minune, dacă în urma acestora Sărăcenil s'ati 
făcut cu vremea cei mai leneşi oameni? Este nebun acela, 

care seamănă, unde nu poate secera; or unde nu știe, dacă 
va putea or nu secera. Pe Faţa locul este nisipos, griul crește 
cît palma și păpuşoiul cit cotul; pe Ripoasa nici murele nu 

să fac, iară în vale apa mănincă rodul. Unde nu e nădejde de 

dobindă, lipseşte și îndemnul de lucru. Cine lucrează, vrea să 

cășlige, Iară Sărăcenii și-aii fost scos gindul de căștig, pentru 

acea nici nu să află îndemnați să lucreze. Cit puteai, petre- : ... * 

ceati vremea, întinși la răcoare; cit nu puteai, își mîncai 

zilele lucrind prin alte sate învecinate. Cind venea apoi iarna, 

val şi amar! | 

Tar cine e deprins cu răul, la mal bine nici nu gindește. 

Sărăcenilor le părea, că decit aşa mal bine nici nu poate fi; .
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peștele în apă, paserea în aer, cirtița în pămînt, Sărăcenii în 
sărăcie, - | d 

Sărăcenil? Un sat, cum Săirăceniă trebue să fe. Ici o 
casă, colo o casă, tot una cite una. Gardurile sînt de prisos, 
fiindcă n'a ce îngrădi ; uliţă este satul întreg. Ar fi prost lucru 
un horn la casă; fumul află cale și prin acoperiș. Nici muru- 
cala pe păreții de lemn n'are înțeles, fiindcă tot cade cu vre-" 
mea depe dinșii. Citeva lemne clădite la olallă aă:un acoperiş. 
de paie amestecate cu fin, un cuptor de imală cu prispa bătri- 
nească, un pat alcătuit din patru țapi bătuți în pămînt, oușă 
făcută din trei scinduri înțepenite c'un par. cruciş şi cu altul 
curmeziş, lucru scurt, lucru bun. Cui nu-i place, să-și facă 
altul mai pe plac. 

In vîcful satului, adecă la cel mai înalţat loc, este o aleă- 
lueală, pe care Siirăicenil o numesc „biserica“. Co să fie și. 
asta ? Este o grămadă de butuci bătrâni, puși unii peste alţi! 
în chip de păreți: In vremile bătrine, cîndva, nu să șlie cînd, 
ci să aflati în supusă plăcere spre acea parte, care avea să ţină 
locul unui turn. Asta, pentrucă stilpil din faţă, fiind putreziți 
de cind a bătut vintul cel mare, s'aii plecat spre răbăătorul . | 
pămint, trăgînd cu sine întreaga. alcătueală. Așa a și rămas 
“apoi, : fiind biserica, „cel puţin în “Sărăceni, un lucru de. 
“prisos. 

Popă ? Să zice, că nu e sat fir de popă. Pe semne, cine 
a făcut zicala asta, n'a sțiut de Sărăceni. Sărăcenii erai un 
sat fără de popă. Adecă — erati sat cu popă, numai că popa 
lor totdeauna era popă fără sat. Un lucru singur în felul lui 
cu Sărăcenii: ăştia. Mai că n'a fost încă popă, care să fi stat 
mai mult decît trei zile în Sărăceni: întruna - vine, într'alta 
rămîne, Iar în a trăia să duce. Câţi pop! vinovaţi, toți ai trecut 
prin | Sărăceni şi care a Stat mal multă vreme aici, s'a curățit 
de păcate, te . 

Di (don Blaiel.)



167 

Năpasta. 

(Actul II. — scena III.) 

năpastă: ins6g, esapâs, 
sorsver6s, 

tarabă: ablaktâbla, vâg6- 
t6ke. 

țol: ruhanemă. 
sfios: szegyenls. 
ocnă: bânya, akna. 
Bodaproste: hâla isten. 
mă pogor (pogoresc), a 

să pogori (pogorit): 
leszâll. 

negreşit: minden esetre. 
stavilă: akadâly, gât. 
văr: 'unoka; pajtăs. 
doniţă: kârtyus (edeny). 
fluer, a fluera, fluerat: 

fiitşd]. 
mierlă:. Tigo. 
lacătă: ime. 
veveriță: mOkus. 

labă: lăb (esak âllatrâl 
mondjâk). 

mititel: kicsiny. 
galbăn: sârga. 
prind (prinz), a prinde, 

prins: megfog. * 
crac, cracă: âg. 
subțire: vekony. 
acu: most. 
mă încovăi, a să in- 

covăia (iîncovăiat): 
meghajlik. 

mă aplec, a să apleca | 
(aplecat): lehajlik. 

mă ridic, a să ridica 
(ridicat): f6lemelkedik.       

selipese, a selipi, 
" selipit: ragyog, fânylik. 
par'că: miatha. 
scîntee: szikra.. 
iacă: ime. 
rătăcit: eltevedt. : 
lulea, luleauă::pipa. 
tutun: dohâny. 
amnar: csihol acel - 
al: nos.. 
bănuitor: eyanakvolag 
mișcare: mozgăs. 
celar: pince. 
uși crepată: kisse nyi- 

tott ajt6. 
căutătură: tekintet. 
milos: j6 szivii, kegyes. 
urmez, a-nrma, ur 

mat: folyiat. 
trîntesc, a trînti, 

trîntit: f6ldhâz esap. 
podidesc,: a podidi, 

podidit: ellep. 
zguduesc, a zgudui, 

zguduit: megrâz. 
împing, a împinge,: 
împins: megtol. 

“palid: săpadt. 
“gîfăese, a gilii, gi- 

făit: nyog. 
_mă obidesc,a să obidi 

(obidit) : nmagât m6&- 
regbe hozza ; fâldiihodt. ' 

treptat: fokonfint, “mind-. 
egyre.. : 

moale: puha.
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bubă:. daganat. 
pe furiș: lopva. 
mă repezesc, a să 
repezi (repezit) : râ- 
veti magât. 

gonesc,a goni, gonit: 
uz, 

pustii: puszta. 
mă întorc, a să în- 
toarce (intors): vissza- 
ter. 

răpun, a răpune, ră- 
pus:' megăl, 

rînjesc, a rinji, rîn- 
jit: râvigyorog, 

părăsesc, a părăsi, 
părăsit: pusztân hagy. 

înhaţ, a inhăţa, în- 
hățat: hâmba fog; nya- 
kon ragad. 

_răstit: “răfârmedve. 
tresar, a tresări, tre- 

sărit: megrâzk6dik. 
înfricoșat: megremiilve. 
țifnesc, a țiîni, țifnit: 

elhil. . 
sete:. szomj. 
pe înfundate: 

fojtva. 
ochiesc, a ochi,ochit: 
szemiigyre vesz. 

cană: kanes6. 

magâba 

Jon (coboară tremurind);: 
mănîne ? 

tandară: 

    

szilânk. 
amenințţ, a ameninţa, 

amenințat: fenyeget. 
incruntat: diihâs. - 
pornesc, a porhi,por- 

nit: megindul; 
mă rătrag, a sâ ră- 

trage (rătras): vissza- 
vonul. 

răenet: ordităs. | 
mă năpustesc, a să 
năpusti (năpustit) : 
rârohan 

tai, a tăia, 
văg. 

tăiat: ol- 

"apuce, a apuca,.apu- 
cat: megfog, . 

invirtese, a invirti, 
învirtit: inegforgat. 

ucid, a ucide, ucis: 
meggyilkol. 

înecat: fuldokolva. 
tiresc, a tîri, tirit: 

maga utân vonszol. 
mă zbat, a să zbate 

(zbătut): rângatâzik. 
bardă: bârd. , 
mă depărtez, asă d e- 
părta (depărtat) : eltâ- 
vozik, 

obosit: fâraat. 

Mi-e foame .. . Imi daisă 

Anca (lui Dragomir" încet): Trebue sa-l oprim aici pănă 
mine ... (merge la tarabă, ia pîne, o cană de rachiii şi țoluri 

„ȘI le- aduce pe masă). Șezi colea, Joane . 
Jon: Şed (șede sfios în fuța lui Dragomir, care să dă 

înapoi e cu scaunul).
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Anca (dindu-X să bea): Cum e la ocnă, Joane ? 
Jon : Bodaproste . .. e bine (la întrebările et Jon Tăs- | 

„punde lui Dragomir). 
Anca : Și cum al fugit de-acolo? - 
Jon (ca iluminat): Vezi], că s'a pogorit Maica Domnului la 

mine și zice: pe cumcă, Joane, cind îl (= vei) ajunge la lîntînă 
sub dea], o să-ţi iasă înainte cine să te aducă la mine şi să 
vil (= vini) negreșit . . . să vii, că euă te scap de toți dușmanii 
lăă și o să-ți fie bine, că eti, Maica Domnului, osă put (= pun) 
stavilă între tine și rele; relele să nu mal poată trece la tine 
și nică tu să nu mai poţi trece la ele... (Simplu). Așa... 

Anca: Ei...2 
Jon : Pe urmă, vere, m'am dus la fintina de sub deal 

Şi am pus doniţele jos... EX! „era frumos și cald... . şi. era, 
pădurea singură .. . doar într'o tufă (lucra de departe o 
mierlă .., Numa, din spre partea dealului, fucită că-mi fese 
inainte o veveriță . .. vezi, o trimisese Maica Domnului! — 
sta în fața mea în două labe şi să uita la mine drept cu ochii 
ei mititei și galbeni. Ei am dat s'o prinz, cînd colo... tuști |! 
a sărit p'o cracă subțire de alun: acu să încovăea craca și 
s'apleca cu ea pănă la pimint, acu să ridica, acu să apleca. 
Ei după ea, ea Iar înaintea mea în două labe, să uita la 
mine .. . ÎI sclipeati ochii, vere, de par'că erati două scîntei 
şi mă chiema lac'aşa... (face gestul). Am umblat o zi 
întreagă ; la urmă a pierit și am rămas rătăcit... De acum o 
să mă duc înapoi acasă. 

Anca : Unde acasă ? 
Jon: La ocnă. 
Dragomir : A! scăpat şi vrel să te duci singur înapoi? .. 

» Anca: Da de cc te-a închis pe tine, Joane ? 
Jon: Pentrucă am omorit pe Dumitru. 
Dragomir : Da tu l-ai omorit ? 
Jon: Eă. | 

Anca: Ba nu tu, E 
Jon: Ba ei... Luleaua și tutunul şi amnarul lui eraii - 

la mine. |
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Dragomir : Fă; şapoi ? Dacă s'o găsi luleaua și tutunul 

- și amnarul tă la mine, să chiamă că te-am omorit, ai? 

Jon (neînțelegind bine): E! . 
Anca: Ascultă-l pe el, Joans;. tu sta! de geaba închis. 
Jon (dă din cap): Hăhă! 

„Dn agomir: Şi o să scapi curind de acolo. - Peste un 
an ... (să oprește, privind bănuitor la Anca ; ea face o îniş- 

care o de inteligenţă, trece la. tarabă, d'acolo în celar și ascultă 
prin ușă, pe care a lăsat-o crepată). vo 

Jon : Mai am unsprezece ani. 

Dragomir: Ba unul. 

Jon: Ba unsprezece . . 

Dragomir (impacientat s'apropie de Jon şi confidențial, 

după ce a aruncat o căutătură de jur-împrejur): Dacă mîne, 
poimîne o ieși un om $'o zice: daţi-i drumul lui Jon, că nu 

este el vinovat, e altcineva. 

Jon: Altcineva... Ei! aşa a făcut unul dela noi dela 

ocnă ... om milos, vere, dumnezeii să-l milueuscă . 

Dragomir (urmindu-ş -ŞI jocul): Lasă-mă să-ți snur. 
E altcineva. Jon a fost un prost, i-a luat din buzunar Juleaua 

și tutunul; dar când i i le-a luat, Dumitru, era mort . 

Jon: Ba nu. . 

Dragomir : Ba era mort... cu faţă lă pămînt. , 
Jon: Ba nu, era, trîntit pe spate (Anca . mişeare) Ş a 

deschis ochii la mine . 
Dragomir: Ce! 

Anca (coboară repede la masă): Ș' apoi v 

Jon: Apol l-a 'podidit sîngele pe nas şi pe gură șa 

murit . . (măntacă, Anca își sterge ochii și să uită la Dra- 
gomir), 

Dragomir (răstit la ea): Ce te uiţi la mine- - asa? (ea 

apleacă privirile; el mai aspru), Uită-te la mine! (bate cu 
pumnul în masă; Jon tresare; foarte animat cătră i Jon): Cînd 

l-a! găsit în pădure? -
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Jon (să scoală spăriat: şi începe să tremuro): Spul, să 
nu mă loveşti, să nu mă baţi! . 

Dragomir : Cine te bate? . „„Şezi jos... (on șede 
înfricoşat), Pentru ce să te bat? 

Jon : Pentrucă, am omorit pe Dumitru . 

Anca (coborînd) : Creştinul lui dumnezeii, înțelege că 
„nu tu, 

Jon (cătră Dragomir): Nu eu. . da cine? (Dragomir 
țifneşte.) 

Anca : Spune cine, Dragomire. 

Dragomir (fierbind): Nu te-amesteca tu în vorbă! . 
Lasă-ne ?n pace!... Nu știi... (bea cu sete). 

Anca (foarte simplu): Vrei să-ți spui ci, Joane?... Uită 
cine (arată pe Dragomir; acesta face o mişcare violentă), Uită, 
Joane, vezi tu ? ăsta a omorit pe Dumitru ; (lui Dragomir) : Zi 
tu, că nu-i așa]... (Jon să seoală, începe să riză pe înfun- 
date şi să ochiască pe Dragomir). 

: Dragomir (bea pănă în fund, trînteşte pe masă cana, 
„care să face țandări și să scoală): Sînt prost ei, că stati la 
vorbă cu do! nebuni | 

Anca: Doi nebuni! | 

Dragomir (ameninţător): Tu, femee! .. . (încruntat 
pornește spre ea, care s'a rătras la tarabă). | 

Jon'(dă un răcnet și să năpusteşte asupra lui Drago- 

mir, tăindu-i drumul; îl apucă de git şi-l învirtește în loc): 
-“Stal aci . . „De ce l-al ucis, mă, pe creștin ? (Anca din fund 
urmăreşte cu tot interesul jocul lor). 

* Dragomir (luptind înecat) : Lasă-mă, nebunule ! 

„Jon (crescendo): Atunel dacă l-a! omorit tu, pe mine 
de ce m'a închis, mă? ... de ce?... (îl zgudue și-l împinge 
“departe în faţă lîngă masă; Dragomir palid cade gîfăind pe un 
'seaun): Dacă tu ești vinovat (obidîndu-să treptat și arătîndu-și 

moalele capului), de ce mi-a făcut mie bubă aici înăuntru ? 
(să vailă), Mă doare!... Mă doare!.



Dragomir (să ridică pe furi depe scaun şi face un pas): 
Cum să scap? 

Jon (oprindu-să din “plins și repezindu- să): Stat acil 
"(Îl apucă de git). 

"Dragomir : Anco, mi-a stins puterile | 

Jon (erescendo) : Tu...eșii dracul... Dacă tu ești 
dracul, de ce nu te duci să stat în balti, unde te-a gonit Maica 

Domnului? . „ Or de ce nu mergi pe pustii locuri ? or de ce 

nu te întorci în fundul Yadului?... de ce? (il pune în 
genunchi). 

Dragomir : Ma răpus! 

Jon: De ce'să mă chinuești tu pe mine ? (îl lasă un mo- 
ment și-l privește rînjind sălbatic) Măl! . . . este la not o ochă 
părăsită, . . . In fund eo baltă neagră ... Dacă arunci o piatră . 
în fund, numai de departe, din 'inima piimîntului începe să 
aue și auă, tot mereii, și tocm'a doua zi tace, cînd zice Maica. 

Domnului: destul! . . . Acolo trebue să vii tu cu mine... să 

te Yati de git... . (îl înhaţă), să te ridic şi să te arune în fundul 
bălții... aşa!... Haide, (urlind) Haide! ... (îl tîrește; Dra- 

gomir să zbate). | 
„Anca (aparte): Il omoară. . . nu trebue!. . . (pune mîna 

pe bardă). 
Dragomir: Săi, Anco! 

Jon (îl tirește):-Haide! nu urla, cîns! 
Anca (alergînd în faţa lui Jon cu bardaridicată) : Nebu- 

nule, îți crep capul! 

«Jon (tresare, lasă pe Dragomir şi să dă la o parte sfios) : 
Nu el?... N'ai zis tu?... Tu al zis (să rătrage spre fund). 

Anca (ajutind pe Dragomir să să ridice): Scoală |! . . 
Jon (depirtindu-st: Atunci mă due (iese repede în 

fund). 
Anca (după ce a ridicat pe Dragomir, care săi așează 

obosit la masă şi uitîndu să „în toate părţile): Dragomire, 
s'a dus! 

Dragomir: S'a dus?
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. Trebue să-l întoarcem n inapoi 
-şi să-l ţinem aci, pănă vedem ce e de făcut ... Aide. 
după el!. 

Dr agomir: Nu merg. 

Anca: Fuge | n'o să- i mai ajungem... 
Dragomir : Du-te tu. 

„Anca (suie și privind cătră el, aparte): Aşteaptă lu! 
d'abeaa început! „. Gese în fugă ă prin fund). 

(. Luca Caragiale.) 

Mit adott az islen a nepehnek? ţluzestrarea, neamurilor.) 

înzestrare: megajânde- 
kozâs: fâlruhâzâs. 

inceput: kezdet. 
ci-că (= zice că): “azi 

mondjâk. 
despărţesc, a des 

părţi, despărțit: el: 
vâlaszt. 

halandala, alandala: 
îssze-vissza, 

„apucătură:. 
= tely. 
hărăzuese,a hărăzui, 
hărăzuit: fâlajânl; 
megad. 

jidan, jidov, ovreii: i 
zsid6. 

" lei:- româniai penznem; 
frank. 

măsatur,a să sătura 
(săturat): jollakik. 

pornesc,a porni,por- 
nit: megindul. 

mă abat, a să abate 
(abătut) : beter. 

fogăs, for-   

tufă: bokor, 
căpşună: szamâca, f5ldi. 

eper. | 
mă răstesc, u să răsti 

(răstit): râkiâlt, 
înealec, a încăleca, 
încălecat: fâlszâll -a 
l6ra. 

darnic: adakoz6. 
mă părînd, a să pă- 
rînda (părindat): văita- 
kozik, meglordul. 

ciupercă:-gomba. 
scapăr, a scăpăra, 

scăipărat: esihol, 
înjghieb, a înjghieba, 
injghiebat: Osszelă 
kol. . 

“ati, a lua (luat) îna- 
inte: mogelâz. 

scap, a scăpa, scă- 
p at: elszalaszt. 

bajocură: gunş, esuf- 
câg. o
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Ă La începutul începutului, ci-că popoarele nu erati despăr- 
țite, trăeaii așa la un loc, halandala, fără nici o deosebire în 
firea lor. Nu hotărise încă, dumnezeii apucăturile naţiilor, 
nu le tînduise menirea lor în lume. 

Intr'o bună zi meşterul dă poruncă să vie la el toate 
neamurile, ca să le hărăzucască partea de bine și de răii pe 
pămînt. | | 

“ “Turcul, mai cu grijă, să scoală. mai de vreme și după 
ce să curăță și să 'nchină, pornește cătră scaunul Atotputerni- 
cului. In drum nu s'abate pe nicăiri: soldat, nu alta. Cum 
ajunge, să și înfățișază, Dumnezeti îl întreabă: 

— Ei, ce vrei ? 
— Bine, doamne. - 
— In bine să trăești. 
Intră grecul. 

— Tu pe ce ţi-ai mai pus gîndul? 
— Ei gîndesc tot la bine, Atolştiulorule. 
— "Te-a luat înanite tureul. 
— Norocul lui. 
— Noroc să al. 

Vine jidanul. 

— Da tu ce cei (== ceri)? 

„. — Binele, Luminate. 
— Binele l-a luat turcul, 
— Alei! 

— De lei să nu te mai saturi. 

S'arată şi bulgarul. 
— 'Ție ce-ţi poftește gustul : > 

— Binele, Mesţere. a 

— A'venit turcul mai de dimineaţă. * 
— EX, ce-prosi am fost, că n'am venit eii întii! 

* — Prost să rămil (== rămini). 
„ Rominul să mâi oprise pe la nişte tufe de căpș ue Și 

| intirziase, Cînd să. 'nfățoşază,' dumnezeii îi zice cam. răstiţ: 
— Dar tu ce cauţi? : 

af



  

— Binele, Stăpîne. 
— Binele-i la turei. 

— Norocul lor. 
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— Pe noroc a încălecat grecul. 
— Dar et cum rămîn? 
—'Darnic, 

Sati părindat rușii, nemţii, ungurii şi le-a dat dumnezeii. 
ce-a apucat. Țiganul găsise de dimineaţă o ciupercă; și păn'a 
scăpărat de-a înjghiebat foc s*o coacă, îl luase ceialalţi 
înainte, 

— ie ce să-ți mai dau ? 
— Să-mi dai bine, Mărite. 
"— Lea luat turcul. 

— Dar ei ? 

— Darul e al rominului. 

— Alei! 
— - Și leii ți-aii scăpat din mină, 
— Apoi nu-i băjocură asta, să mă laşi aşa pe dinafară ? 
— De vajocură să fil cit îi (= vel) trăi. 

(Joan Adan: „Pe lîngă vatră, ) 

4 fo gol. 

opresc, a opri, oprit: 
megâllapodik, 

lacrimă: kânny. 
rotunjese (rotunzese), a 

rotunji, rotunjit: 
gombâlyit... 

cerbice: nyakszirt, nyak- 
csigolya..- : 

gît:. torok, gege. 
pleşuv: kopasz, csupasz, 

(Caplir) 

vultur: sas. 
înlănţuesc, înlănțui, 
înlănţuit: lâncra, ver. 

cerc, a cerca, cercat: 
megkiserel. 

cîrlig: horog, kamp6. ; 
plis e: esâr.. A 
ruginit: rozsdâs.. 
verigă: karika.. 
îmbrăţișez, a imbră-
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țişa, îmbrățișat: ât- 
" fog. 
coajă: h6j. 
moale: puha. 
cioc; esor, 
mă curm,a să curma 
(curmat): megsziinik; 
bereped. ! 

îimbucătură:harapâs. 
rece: hideg. 
ating,a atinge,atins: 

srint. | 
zuruesc, a zurui, zu- 

ruit: zărâg. 
.prevestire: elderzet, 
urit: rut, 
înduioşez (6s: induio- 

Şesc), a înduioșa, în- . 
duioșat: elkeserit. 

povestire: mese, elbe- 
szeles, . 

întristez, a întrista, 
întristat: elszomorit. 

sărman: szegeny, 
prisonier: fogoly. 
înrăuțit: gonosz. 
zădăresc, a zădări, ză- 

dărit: ingerel. 
baston: bot. 
mă strimb, a să strim- 

ba (strimbat): finto- 
Tit, 

înjurios: 
roml6. . 

robesc, a robi, robit: 
raboskodik, 

scutur, a scutura, 
scuturat: mogrăz, 

aripă: szârny. 
 despreţuese, a des- 
„preţui, despreţuit:” 
megvet. 

gyalâză, kâ-   a 

în grop, a îngropa, 
îngropat: temet, 

gol: mesztelen. 
cenușă: hamu. 
ciufulesc, a ciufuli, 

ciufulit: cstifol, Gesâ- 
rol. 

prostesc,a prosti,pros- 
tit: elbutit, elkâbit. 

nepăsător: nem tărid6. 
tulbur, a tulbura, tul- 
burat: f6lzavar, 

ațipire: szundikâlăs. 
lovesc,a lovi,lovit:it. 
pălesc, a păli, pălit: 

megit. 
sburătură: 

bâs. 
prund: homok, kavies. 
obidit: elkeseredett. 
incătușez, a încă- 

tușa, încătușat: 
lânera. ver. 

obosit: fâradt, kimeriiit. 
mă uit, a să uita (uitat) 

tekint, 
tîimpit: bamba. 
bajocuritor: gtinşt iiză. 
desfac, a desiace, 
desfăcut: kinşit. 

tremurare: remegâs. 
sfidător: kihive. 
trăsnit: villămiitâtt, 
sgîrietură: karcolăs. 
săcure: fejsze. | 
sucesc, a suci, sucit: 

„_ megforgat, esavar. 
ascund, a ascunde, 
ascuns: elrejt. 

vâgâs, do- 

- boţese,a boţi, boţit: 
fâlborzol. 

nătîng: buta. 
2 

>



zăbreală: râcs, - : 
cușcă: kalitka. 
înseninat: deriis. 
adulmec,a adulmeca, 
adulmecat: szimatol, 

legănar e: ringatâs, 
gol: ir. 
privire: tekintet (privire . 
dusă :. elmeriilten). 

dornic: "vâgy6. 
stincă: szirt, | 
inăsprit: kemâny. - 
infrunt, a înfrunta, 

înfruntat: korhol. 
abătut: eltârt, elpârtolt; 

magâba szălit. 
zgribulesc, a zgri- 

buli, zgribulit: adi- 
dereg. 

sarică: guba, suba. . 
înstrăinat:  clidegene- 

dett. - 
"zborul: râpiles. 
nenorocit:  szereneset- 

len. 
"tresar, a tresări, tre-. 

| sărit: megrâzkodik. 
amintire: emlekezet. 
umezit: nedves, 
detunătură: robaj. 
turbat: veszett, âdâz. 
val: hullâm, 
furie: dâh. 
stîng, a stînge, stins: 

__ elolt. î 
orbită: szemiireg. 
obraji: arc. 

- rostogolesc, a ros- 
togoli, 
hâmpâlyget. 

Alexi: Român nşelvtan. 

rostogolit: |.   
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nevolnic: gyânge, nyo- 
__ morult. 
imprejurare: kuriil- 

mâ6ny. 
desnădejduit: remeny- 
"telen. 

pirotire: szundikâlăs. 
lăstun: parti fecske. 
săgeată: nşil, 
țipăt: kiâltâs, 

" arunc, a arunca, arun- 

cat:dob,vet. . 

treacăt: elmenetel; futtă-. 
ban. 

_înviorat: f6lvidult.: - 
moliciune: puhasâg. 
mă îndrept, a să în- 
_drepta, îndreptat: oda 
fordul, 

pradă: preda. 
gheboșil: 

meggârnyedt.. 

întind, a întinde, în- 
tins: kinyăjt. 

săritură: ugrâs, , 
pornesc,a porni, por 

nit: megindul. n 
umbră: ărnyek. 
uscat: szâraz. 
mătăsos: selymes. 
mă îndoi, a să îndoi 

(îndoit): behajlik, 
oprire: visszatartâs. | 
gratie: râcs.! -- . 
săc: szâraz, 

meggorbiilt, 

clătin, a clătina, clă- | 
tinat:. megingat, 

afurisenie: âtkozâdăs. 

12
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Vae victis!. .. 

— Opriţi- vă lacrimi. 
Rotunjindu-ş ŞI corbicea, gitului pleşuv, vulturul înlănțuit 

cerca să prindă în cirligul pliscului ruginit veriga, ce-1 îmbră- 
țișa piciorul. Coaja moale a ciocului să curmă de îmbucătura 
fierului rece, tar inelele atinse zurueaii într'o prevestire urită, 
înduioșind suiletele ca o povestire întristătoare. 

— Sărmanul prisonier! , 
Inrăutăţițiă îl zădăreaii cu , pastoanele; unii să strîmbati 

la el înjurios. Vulturul robit își scutura aripile desprețuitor şi 
îngropindu-și gitul gol în cenușa penelor ciufulite, rămînea 
prostit şi nepăsător, tulburîndu-și apele ochilor în aţipire. 

— Loviţl . 

Un copil îl păleşte în plise c'o zburătură de prund. Obi- 
ditul încătușat își aprinde luminile obosite și să uită tîmpit la 
bajocuritor, despicîndu-și ușor ciocul într'o tremurare sfidă- 

„toare, Ce-i mal pasă stejarului trăsnit de sgirietura unei 
săcuri!., 

— Loviţi... o 
„Ii sucește gitul pleșuv, ascuns în cenuşa penelor sale 

” boţite şi caută nătîng prin zăbrelele-cuștei spre largul cerului 
înseninat. 

IL adulmecă legănarea golului... Rămîne cu privirea 
dusă, dornică, stîncă înăsprită, înfrăntnd bătaeaploaei, 
bătrîn abătut ce așteaplă, sgribulit în sarica lui veche, venirea 
unui fecior înstrăinat. 

Sus departe e zborul slobod .. . 

— Nenorocitul captiv | . 
Tresărind, își rotunjește cerbicea gitului pleşuv şi cearcă 

să prindă în cârligul pliscului săii ruginit veriga ce-t înlănţue 
piciorul, Coaja moale a ciocului să curmă de îmbucătura 
fierului rece, tar inelele atinse zuruese într'o prevestire întristă- 
toare, înduioșind sufletele ca o amintire urită. Ce poate malul 
umezit în faţa detunăturilor turbate ale 'valurilor în furie!,.
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— Șiingeţi-vă lacrimi în orbite, ca să numi ardeți 
obraji! în rostogolirea voastră ... 

„Nevolnie în faţa împrejurărilor dușmane, tristul încătu- 
şat își îngroapă desnădejduit gitul” gol în cenușa penelor ciu- 
pelite. și rămine prostit și nepăsător, tulburîndu-și apele 
ochilor în pirotire. 

— Loviţi... | 
Un lăstun scrie o săgeată neagră pe dinaintea prisonie- 

rului, aruncând un țipăt din treacăt. Vulturul robit sare învio- 
rat din moleciunea aţipirel și să 'ndreaptă în lungul cuștei 
pe urma prăzel. Gheboșit: întinsese gitul pleșuv înainte și 
făcind o săritură pornită, dă (megkiserli) să-și desfacă umbra 
aripelor. Penele uscate, mătăsoase, să "ndoaic de oprirea gra- 
tiilor, pocnind săc, desnădejduitor. Lanţul clătinat zurue într 
un blăstăm de afurisenie, înduioşind sufletele ca o povestire 
întristătoare, 

— Stingeți-vă lacrimi... . 

(J. Adam: „Flori de cimp.“) 

Nepdaloh. . 

doină, cîntec popo- 
ran: npdal. 

: cuc: kakuk. 
creangă: âg. 
mă las, a să lăsa 

- (lăsat): ereszkedik, 
codru: rengeteg. 
pîrjolesc, a pîrjoli, 

pîrjolit: perzsel. 
“rămîn, a rămînea, ră- 

„Mas: marad. 
trudă. E sz6nak jelentâse 

tulajdonkâppen: tăr&des, 
„ igyekvs; nem forditană6. 
pară: lâng. 
prînzuţ: eb€a. 
“apşoară: viz, 
vas: ivâedeny, hord6.   

mă răcesc, a să răci 
(răcit): meghiil. 

mă încălzese, a să. 
încălzi (încălzit): meg- 
melegedik. 

măsuţă: asztal. 
rotelat: kerek. 
încunjur, a încun- 

jura, încunjurat: 
k6riilvesz... 

strujeluţă: szelet. 
pită, pîne: kenyer.. 
picăturese, a pică- 

turi, picăturit: es6- 
păgtet. ” 

“ foreastă, fereastră: 
ablak. 

inimioară: sziv. . 

12*
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glăs; hang. | 
coasă: kasza. 
flămîna: | 
rînduesc, a rîndui, | 

rînduit: rendel. ! 
cănțălărie: iroda.  : . aripă: szârny. 
tral: sors, 6letrend. 
pruncie: 
vior:. kekes, ibolyaszinii 

:călărire:: lovaglâs. - 
codruț: erdă. 
supărare: bânat, szomo: 

rusâg. . 
“€hes. 

fluturaș: pillang6. - 

floricică: virâg. 
cerime: 6gbolt. gyermekkor. 
cîmpie: mezâs6g. - 

cheltuire: kOlis6g. - 

Il. 

. Cîntă puiul cucului (corbului) 

E mă 'duc, codrul rămîne, 
“Plinge frunza după mine.. 

Pe creanga goronului. 

Aşa cîntă de frumos, 
De să lasă codru 'n jos; 
Aşa cîntă de cu jele, 

Stă Murășu "n loc, nu mere (== merge). 

IL 
Săracă inima mea. 
Mare foc arde la ea; 
De-ar putea focul Yeși, 

Mare deal ar pirjoli. 

IL. 

: După” truda plîngă nime, 

“După min' (= mine)y-oi (= vol) plinge e ei, 
Cînd oi vedea, că-mi e răi. 

- Ardă-l focul şi para 
1. 

Pe cel ce-și lasă țara. 
Să mă ardă și pe mine, 

::De oi fi lăsat de bine.
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A Ei 
Mă rugai maică de tine, . 
Să țini zile pentru mine,  .. 
Să ma dal în sat cu tine. Ş 
Şi tu zile nu ținuși, 
Și în sat nu mă dăduși; 
Mă dăduși în țară strină (= cirinio, 

Unde nu cunosc pe nime. 
Și tu maică mă așteaplă 
In tuată Dumineca | 
Cu prînzuţul cald în masă, 
Cu apşoara rece ?n vasă. 
Pănă eii maic'-oi veni, 
Prînzu 'n masă S'a răci, . 
Apa în vasă sa, 'ncălzi, 

_ Bă maică tot n'oi veni. 
Că ei maica am prînzit 
La măsuța rotelată 
Și de strini încunjurată. 

Și eii maică am mîncat 
O strujeluță de pilă, 
„Cu lacrimi picăturită. 

VI 

Duceţi-vă rîndunele 
La fereastra mîndrei mele, 
Și cîntaţi doine de jele, 
Doina inimioarei mele. 

VIL 

Cite paseri îs pe munte, 
Nu-I ea cucul de cu minte. ..
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Cînd aude glas de coasă, 
- Să duce din țara noastră. 

Cucule, bolindule, * 
Ce vini var” (== vara) să șezi flămind ? 
Dumnezei mi-a rînduit: 
Să vin vara să vă cînt 
Și tarna, să șed flămînd. 

VIIL. 

“De-ar fi cerul din hărtie 
Și luna cănțălărie 
Și soarele domn să, scrie, 
Și să scrie, tot să scrie, 
'Totuș ar putea scria (= scrie) 
Traiul din pruncia mea. 

IX. 

Dunăre, apă vioară, . 
De te-ai face o cerneală, 
Să mă treci la maica ?n ţară, 
Să-mi de (= dec) bani de cheltuire 
Ș-un cal bun de călărire, 
Să ină duc la bătălie. . 

X. 

Codrule, codruțule, 

Deschide-ţi cărările, 
Să-mi duc supărările ; 
Căci acasă nu mă lasă 
Dorul mînârel arzător 
Și mă face călător. 

;
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XI, 

Face m'-aș un fluturaș, 
Pe aripa vîntului 
In jurul pămîntului 
Aș sbura, păn'aş sbura 
Floarea, floriciea mea. 

XII. 

Cit e satul miei de mare, . 

Mîndra mea păreche n'are. 
Că-i floarea vieții mele, 

Și e mîndră întră stele. 

Cite stole-s (== sînt) pe cerime, 
Cite flori îs pe cîmpie, 
Cite fete ?n satul miei, 
Dar ca ea nu găsesc eii. 

(Sajât gyijtesiink. Kilânbăză vid6kekr61.) 

Nepballadăhk. 

mălină: vadeseresznye. 
mă însor, a să însura 

(însurat): megnâsiil. 
oaste: hadsereg. 
peţese, a peţi, peţit:. 

„ felesâgiul Re 
logodesc, 9godi, 

logodit: cljeg: 
lopată: lapât. 
sap, a săpa, săpat: âs. 

„vie: sz6l8, 
n rădăcină: gyoker. 

* sviîrlesc, a 'svirli, 
svîrlit: dob. 

L. 

  

mă uit, a să uita (uitat) 
n6z, tekint. 

lătuţ: (vminek) szâlte. 
lunguţ: (vminek) hossza. 
crep,a crepa, trepat: 

kettâtâr; kettâreped. 
închin,a închina, îm- 

chinat: râkăszânt. 
îmbii, a îmbia, îmbiat: 

kinâl. 
îneredințare: eljegyzes. 
nănușiţă: keresztanya. 
cumătră: komaasszony. 
slobod, iertat: szabad.
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fină: keresztleânş. | întore, a întoaree,; 
Yan, ia: ugyan. - | - întors: megfordul, / 
lertător: engedelmet | ortac: târs, 

ad6. | răbd, a răbâa, răbdat: 
i tir. î 

a j 
Frunză verde de mălină. / 

Moșule, bătrinule | | ' 
„Numa ?n fecior a avut, 
Duminecă s'a. 'nsurat, 

- Luni la oaste l-ati luat. 

La nevastă a lăsat: 
Nouă ani și nouă luni, 

Nouă albe săptămini. 
Nevasta l-a aşteptat: 

Nouă ani şi nouă luni, 
Nouă albe săptămăni, 

Și el tot nu a venit. 
La nevastă ati venit 
Peţitori, logoâitori, 

"Ș-o peţiră, logodiră. 

Moşul din casă ieşi, 

Lopata ?n mînă lua, 

În grădină să ducea. 

Sapă vii din rădăcină, 
Le svîrle peste grădină. 

Tot sapă şi să uită 
In lătuțul cîmpului, 
In lunguțul drumului; 

Și nimica nu să vede, 
“Fără un cătană verde. 

Cătana cînd ajungea, 
Din grai el așa-mi grăea.: 

„Bun e lucrul moșule ?* 

„Bun e, bun, dar nu prea bun.“ 

„De ce moșule nu-L bun 2



  

„Cum să fie lucrul bun ? 
Numa un fecior avui, 

Duminecă s'a "nsurat, 
Luni la oaste l-aii luat, 
La nevastă a lăsat: 

Nouă ani și nouă luni, 
Nouă albe săptămîni; 
Nevasta l-a așteptat. 

La nevastă au venit 
Peţitori, logoditori, 

Ș-o pețiră, logodiră.“ 
Cătana din grai grăca;: 
„Haidaţi moșule cu mine 
Şi-mi dă apă depe piatră, 

Că 'n mine inima-mi creapă.“ 
Atunci moșul să duce (== ducea) 

Și lui apă îi dăde (= dădea) 
Şi în casă îl băgă, 

Ta păharul ne-nchinat, 

Șed' (= şede) pe scaun ne-'mbiat. 
După degetul cel mare 

Scoase "nel (= inel) de 'ncredinţare 
Și mi-l bagă în păhar. 

"Și din grai așa-mi grăea : 
„Nănușiţă, cumătră mare, 
Fi va slobodu-mi, or ba, 

“Ca să închin la fina?€ 

„Bucuros, fecior frumos !“ 

Nevasta din grai grăea:. 

„Cueriă, cuserii, dragii miei! 
ia fiţi buni și iertători, 

De mine ascultători 

Și napoi întoreători, : 

Că. mi-a. adus dumnezeii, 
Tară. pe ortacul mieii.



Ş-a fost bun şi a fost răi, 

Asta e ortacul mici, 
Rebde-l bunul Dumnezei !*: 

(Sajât gyijtesiink. Krass6-Szăreny megye.) 

mioară, mioriţă: 
bârâny (egy âven fGliil) ; 
mira. 

picior de plai: orom. 
mă cobor, a să co- 

boriî (coborit): leszăll, 
lefele jân. 

turmă: nyâj. 
miel: bârâny. 
mări: h6. 
mă sfătuesc, a sa sfă- 

tui (sfătuit) : tanâcsko- 
zik. 

„apus de soare: nap- 
nyugta. 

ortoman: gazdag, tein- 
t6lyes. 

cornut: âgas-bogas szarvi, 
bărbat: “bător, 
lînă: ggapju. 
plăviţă: szOke. 

„lae: fekete. 
bucălae: fekete pofâjiă. 
baci:. Greg juhâsz; băcs. 
zăvoi: patak mellett 

fekv6 kis erdă. 
stăpîn: tr, gazda, 
năsdravăn: tâltos, a. 

jâv6t ismerâ. 
mohor: muhar, 

gropat: eltemet. - 
pe aproape: kăzel. 

IL. 

  

omor: 
mă însor,a să însura 

stină, strungă: akol. 
dos: mâge-(vminek). 
fluer: furulya. 
fag: biikk. 
duios: bânatos. 
soc: bodza. . 
bate vintul: fă a szel. 
răsbat, a răsbate, 
răsbătut: âtmegy. 

string, a strînge, 

strîns: Gsszegyiil, 
“gyilkossâg. 

(însurat): meghâzasodik. 
crăeasă: kirâlynă, 
mireasă: menyasszony. 
nuntă: eskiiv6. 
cunună: koszori. 
paltin: jâvorfa. 
nuntași: năszn6p. 
lăutar: hegedis, mu-. 

zsikus. 
făclie: fâklya. 
întălnese, a întălni, 

întălnit: megtalăl. 
alerg, a alerga, aler- 

gat:: futkăroz. 
întreb,:a întreba, în- 

trebat: k6rdezget. 
„| „trag, a trage, tras: 

îngrop, a îngropa, în-..j: 
“faţă, feţişoară: 
spumă:. hab, 

huz, - | 
are.
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musteaţiă, muste- | mură: szeder. 
*cioară: bajusz. . mă îndur, a să îndura 
spic: kalâsz. (îndurat): megszân. 
păr, perișor: haj. 

Pe-un picior de plai, 
Pe-o gură de rai 
lată vin în cale, 

Să cobor la vale 
Trei turme de miei 
Cu trei ciobănei: 

- Unu-i (= unul e) Moldovan (Moldovai), 
Unu-i Ungurean (Magyarorszâgi) 
Și unu-i Vrîncean (Vrâncsai). 
Iar cel Ungurean 
Și cu cel Vrîncean, 
Mări, să vorbiră, 

Ei să sfătuiră : 

„Pe l-apus (la apus) de soare, 
Ca să mi-l. (n6pies forma; „ini“ nem forătana) 

omoare 
“Pe cel Moldovan, 

Că-i mai ortoman 
Ș-are (= şi are) oi mat multe, 

“ Mândre şi cornute, . 
Și cal învățați 
Și cîni mai bărbaţi. 
Dar ceâ mioriţă, 

Cu lînă plăviţă, 

De trei zile 'ncoace 
Gura nu-i mal tace, 

Tarba nu-i mai place. 
— Mioriţă lae, 

Lae, bucălae, 

De trel zile? ncoace: 

Gura nu-ți mal taco!



  

„Or iarba nu-ţi place, 
: .. Or ești bolnăvioară, 

Drăguţă. mioară ? 
— Drăguţule bace! 

Dă-ţi oile 'ncoace - 
La negrul zăvoi, 
Că-i iarba de noi 

" Și umbra de voi. 
Stăpine, stăpîne ! 
Iți chiamă ș-un cîne: . 
Cel mat bărbătesc 
Și cel mai frățesc, 
Că l-apus de soare 

".Nreaă să nâ (nem forditand6) te- -omoare 
“ Baciul Ungurean 

Și cu cel Vrîncean. 

— Oiţă birsană (= bârcasâgi), 
De ești năsdrăvană, 
Și de-a fi să mor 
În cîmp e mohor, 

Să spui (== spuni) lui Vrincean 
Și lui Ungurean: 
Ca să mă îngroape 
Aice pe-aproape, 

- In strunga de oi, 

Să fii tot cu voi, 
In dosul stînii, 

Să-mi aud cînil. 
Aste să le spui, . 

Tar la cap: să-mi pul (= pură) : 
Flueraș de fag, 

Mult zice cu drag! . 
Flueraş de os, 
Mult zice duios! - 

Fiueraș de soc,
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Mult zice cu foc! 
Vîntul cînd a (= va) bate, 
Prin ele-a (== va) răsbate, 
Ș-oile s-or (= să vor) strînge, 
Pe mine m-or (= mă vor) plinge 
Cu lacrimi de sînge. - - 

"Taz tu de omor 

Să nu le spui lor! 
Să le spul curat: 

Că m-am însurat 
C-o mîndră crăeasă, 
A lumii mireasă ; 

Că la nunta mea 
A căzut o stea, 
Soarele și luna: . : | 

Mi-ai ţinut cununa, * : 
Brazi și păltinașI'- | 
T-am avut nuntaşi; 
Preoți munţii mari, 
Paseri lăutari, 

Paserile mii 

Şi stele făclil! 
Tar dacă-! zări, 
Dacă-i întălni 

Măicuţa bătrină 
Cu briul de lină, | 

Din ochi lăcrămînd, 
Pe cîmpi alergînd, 

De toți întrebînd 
Și la toţi zicînd: 
Cine-a cunoscut, 
Cine mi-a văzut 
Mîndru ciobănel, | 

Tras printr'un inel? - 
Feţişoara lui
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Spuma laptelui, 
Mustecioara lu! 

Spicul griului | 
Tu, mioara mea, . 

Să te 'nduri de ca - 
Şi-i spune curat: 
Că m-am însurat 

C-o fată de crai, 
Pe-o gură de rai. 
Tar la, cea măicuță 

Să nu spui, drăguță, 
Că la nunta mea 
A căzut o stea; 

C-am avut nuntaşi 
Brazi şi păltinași, 

Preoţi munţii mari, 

Paseri lăutari, 
Paserile mii 

Și stele făclii!



JEGYZET. 

A bukuresti akademia -âprilis hâban tartott nagygyşule- 
sân a român helyesirăist a kovelkezOkben âllapitotta meg: 
ea €s oa diphtongusok mindig eu 6s oa betiikkel irandâk; az 
şt hangesoport szintn csak și-vel; a 2 hangra csak a z beti 
hasznâland6 ; râvid ; 6s răvia îi nincs, tehât esak oameni s 
nem oameni, oamenii 6s nem-oamenii, nou 6s nem noii. 
“Az esetben, ha az 4 hangsulyos, kiteendă a hangsuly jele: 
el auzi, a întocmi, tăcăe, făcă ; az i hang minden esetben ă-val 
irand6 ; az î hang a sz6k elejen âlland6an î-vel, sz6k kăzepen 
pedig d-val testesitendă meg, tehât gând s nem. gînd, român 
s nem român. 
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