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Előszó.
A kiszabott keretben, amennyire csak 

lehetett, igyekeztem a franczia alaktannak 
lehetőleg teljes képét nyújtani, mig a mon
dattanból csak a fő'bb szabályokat idéztem, 
melyek nyomán az eligazodás, úgy hiszem, 
lehetséges lesz.

E nyelvtan berendezése, mint első' te
kintetre szembetűnhetik, több tekintetben 
eltér a megszokottól, ami azonban, mint 
remélem, nem fog épen hátrányára válni. 
Különösen a magyar tanulóra való tekin
tettel a szokottnál bővebben tárgyaltam a 
viszonyszókat.

A tér szűke nem engedte meg, hogy a 
visszaható és szenvedő' igék ragozásának 
teljes táblázatát adjam, ami különben sem 
okvetetlenül szükséges, minthogy az adott 
útmutatásokat követve, azt a tanuló maga 
is megszerkesztheti.

Ami a kiejtés jelzését illeti, nem igye
keztem egészen új rendszert teremteni, 
hanem inkább, amennyire csak lehetett a 
betűk magyar értékét vettem mértékül. 
Különben, ha munkámnak talán épen e 
részében volna legtöbb szükség a jóindulatú 
elnézésre, szolgáljon mentségemül, hogy 
nálunk az ilyesmi eddig csak kezdeményezés 
számba mehet.

Dr. P r ö h l e  V i l mo s .

Л*





1. FEJEZET.
A franc zia nyelv hangjai.

A franczia nyelv Írására használt betűknek 1. 
szokott sorrendje a következő: a, b, c, d, e, f, g, 
h, i, j ,  le, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z. 
Ezek közül a, e, i, о, и, у m ag án h a n g zó i, a 
többiek m á s sa lh a n g z ó i jelek.

Magánhangzók.
a. E betűnek háromféle olvasása van: 2.
ci) ügy hangzik, mint a német a ezen szavak

ban: SBanb, íjatte, Slmt, tehát jelentékenyen maga
sabb, mint a magyar a. Az átírásban egyszerűen 
a-val jelöljük: ami (am i) barát, dame (dam) hölgy.

/5) úgy hangzik, mint a német a ezen szavak
ban : tear, bar, malen, tehát szintén valamivel maga
sabb, mint a magyaré. Az átírásban ava l jelöljük: 
gare fgärj pályaudvar, barre (bar) rúd.

у) ha л (acce  nt ci r con f l e x e) jel van rajta, 
úgy hangzik, mint a magyar á; átírása: á : ane (án) 
szamár, patre (pair) pásztor.

e. cí)  szó elején vagy közepén, ha két mással-3. 
hangzó követi, vagy szóvégi t, I előtt, úgyszintén, 
ha V (a c c e n t g rave), vagy * (accen t circon- 
flexe) jel van rajta, nyíltan és szélesen hangzik, 
mint a némét ű ezen szavakban: ärmer, шаге, tehát 
nem egészen oly nyiltan, mint a magyar е е szóban: 
kelepcze. Átírása, ha rövid: ü, ha hosszú:á: espére 
(äszpär) remélj! prete (prat) kölcsönözz! bel (bál) 
szép.

ß) ha )  ( a c c e n t  a igu ) jel van rajta, továbbá 
-er, -ez szóvégi hangcsoportokban úgy hangzik, mint 
a magyar e e szavakban: nem, _ szegény, vagy a 
német e a ©ebet, leben szavakban. Átírása, ha rövid: e, 
ha hosszú: ё: été (été) nyár, égalité (égalite) 
egyenlőség, parier (parle) beszélni, néz (ne) orr.
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у) ha szó belsejében csak egy magánhangzó 
következik reá, továbbá egytagú szók végén úgy 
hangzik, mint nagyon röviden és futólagosán ejtett ö, 
átírásban: ö: lever (lőve) emelni, me (mö) engem, 
nekem, te (tő) téged, neked.

ő) többtagú szók végén teljesen hangtalan: 
pere (par) atya, malade (maiad) beteg.

4. i úgy hangzik, mint a magyar i. Átírása, ha 
rövid: i, ha hosszú: T.

5. o. a) z á r ta n , inkább előretolt, mint nyitott 
ajkakkal hangoztatva, tehát mint a magyar о (ho
mok, komoly) szavakban, de lehet hosszú is, annélkül, 
hogy hangszinezetben a magyar hosszú ó-val egybe
esnék. Átírása, ha rövid: o, ha hosszú: 6 : obéir 
(оЪёгг) engedelmeskedni, őse (őz) merészel.

ß) n y íl ta b b a n , mint a magyar o, úgy hogy 
egy kissé a magyar a felé hajlik. Átírása, ha rövid: o, 
ha hosszú: ö: porté (port) ajtó, fort (fö r)  erős.

6. u úgy hangzik, mint a mágyar ü. Átírása, ha 
rövid: ü, ha hosszú: ü: utile (ütil)  hasznos, mur 
(mür)  fal.

7. У úgy hangzik, mint i.

Összetett magánhangzók.
8. ai rendesen ü vagy a, szó végén ё : aime (am) 

szeress, aimable (ümabl) szeretetreméltó, gai (ge) 
vidám.

9. ei mindig ä vagy ä: reine (rän) királynő', peine 
(pän) fáradság, nehézség.'

10. au és eau mindig о vagy taupe (top) vakond, 
eau (ö) viz, peau (pö) bőr.

11. ou úgy hangzik, mint magyar u. Átírása, ha 
rövid: u, ha hosszú: ü :  vous (vu) ön, Upif_ (tűr) 
torony.

12. eu és oeu «) úgy hangzik, mint a magyar ö e 
szavakban: öröm, ökör, tehát z á r t a n ,  azonban 
lehet hosszú is, annélkül, hogy a magyar hosszú ö-vel 
egybeesnék. Átírása, ha rövid: ö, ha hosszú: ö: peu 
(pö) kevés, neveu (növő) unokatestvér.

ß) n y i l tá n  és szélesen, tehát nyitottabb ajkak
kal, mint a magyar ö. Átírása, ha rövid: ö, ha 
hosszú: öi jeune (zsön) tiatal, peur (por) félelem, 
soeur (szőr) nővér, oeuf (öf) tojás.

13. oi úgy ejtendő, mint öa egy szótagban, úgy
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hogy az о csak gyengén hallatszik: moi (moa)  én, 
voile (void) fátyol.

ay, oy, ha rájuk hangoztatott magánhangzó 14. 
következik úgy ejtendők, mint áj, illetőleg baj: 
payer dväiö) fizetni, nnvau (noa-iö) mag.

ui egyszótagbaejtendő mint ui: nuit (nui) éjszaka. 15. 
uy úgy ejtendő mint ü i j : a ppuyer (apuije) tá -16. 

masztani.

Orrhangusított magánhangzók.
Ha valamely magánhangzóra vele egy szótagot 17. 

képező m vagy n következik, akkor az m, n maga 
nem hangzik, hanem az előtte levő magánhangzó 
ejtetik úgy, hogy a hangrezgést okozó levegő
nek egy része az orrnyiláson át távozik. Az orr
hangú a-nál a magyar a (kalap, szabad!) az orrhangú 
e-nél a magyar nyílt e ( szellem, emelet!) az alaphang.
Az átírásban a =  orrhangú a, e =  orrhangú e, 
о — orrhangú o , 8 — orrhangú ö. Részletezve :

am, an, em, en =  5: ambre (äbr) ambra, angle 18. 
(dgl) szög, employer (äptoaje) használni, entendre 
(ätädr) hallani.

aim, ain, eim, ein =  ё: fáim (ß )  éhség, pain 19. 
(pe) kenyér, plein (ple) tele.

im, in =  ё: important (ёроПа) fontos, fin (ß )  20.
finom.

ien = j e :  bien (bje) jól, chien feje; kutya. Néha 21. 
ien — w  (rövid i-vel): oriental (oríatal) keleti.

om, on == о : ombre (őbr) árnyék, content (kotä) 22. 
megelégedett.

óin =  оё (nagyon röviden ejtett o-val) : sóin 23. 
(szoe) gond, coin (коё) sarok, szöglet.

um, un, eun =  o: parfüm (parf8) illat, commun 24.
(komS) közönséges, á jeun (a zs8) éhgyomorra, étien.

Ha az m vagy n k e ttő z v e  (mm, nn) áll vala- 25. 
mely szóban, akkor az orrhang helyett egyszerű 
n y íl t  m ag án h a n g zó  ejtendő: immensité (imäszite) 
mérhetetlenség, ennemi (dn'm i) ellenség, bonne 
(bon) jó.

Mássalhangzók.
A mássalhangzók közül a következőknek ki

ejtését szükséges külön megbeszélni.
C e, i, у előtt úgy hangzik, mint a magyar sz, 26. 

különben mindig, mint к : ceci (szoszi) ez, ici (iszi)
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itt, placer (plasz'é) helyezni, eigne, (sziny) hattyú, 
camarade (kamarad) bajtárS,"ó’óelír (kör) szív, curé 
(küre) plébános, actrice (aktrisz) sz ínésznő .----

27. c ( ,  =  cédille) csakis a, o, u előtt írva, úgy 
ejtendő, mint magyar s z : garcon (garszd) fiú, piaca 
(plasza) helyezé, recut (röszü) kapott.

28. eh rendesen úgy hangzik, mint magyar 8 (német 
fd)), gyakran azonban, mint k: chameau (sarud) teve, 
chien (sjé) kutya, écho (ёко) visszhang, chrétien 
(keretté) keresztény.

29. g a) e, i, у előtt úgy hangzik, mint magyar zs, 
különben mindig mint magyar g: manger (mäzse) 
enni, genou (zsönu) térd, gilet (zsilü)  mellény, 
gymnastique (zsimnastik)  torna, gantXgü) keztyű, 
gronder farodé) morogni, aigu (ágú) éles.

ß) Hogy a g-nek a, o, u- előtt is z$ hangja 
legyen, néma e-t kell utána írni: mangea (mäzsa) 
evett, mangeons ( mazsö)  együnk! gageure (gazsür)
fogadás. 41——-----

y) Hogy a g, e, i előtt is megtartsa g ejtését, 
utána néma u Írandó: guerre (gär) háború, guider 
(gide)  vezetni.

30. gn úgy ejtendő mint a magyar ny az anya, 
kánya szavakban: ignorer (inyor¥) nem tudni, 
ivrogne áivronv) iszákos.

31/ гПй) lehet egészen néma, amikor a vele kez
dődő szót úgy tekinthetjük, mintha magánhangzón 
kezdődnék: hőmmé (от) ember,

ß) úgy vehető, mint gyenge lehelet a következő 
magánhangzó előtt (de távolról sem oly erős, mint 
a magyar h), ez esetben mássalhangzóul számít; 
átírva: haut ('ö) magas.

32. j mindig úgy hangzik mint magyar z s ; jardin 
(zsarde) kert, joli ( zsoli)  csinos.

33. I rendes kiejtése mellett van j-s kiejtése is a 
következő szótagokbau: ail (aj), aill (ajj), eil (äj), 
eill (äjj), euil (ö j), euill (ö jj), ueil (ö j), ueill (öjj), 
ill (ijj)- travail (travaj) munka, travailler (travajje) 
dolgozni, sommeil (szomäj) álom,_feuille ( f  öjj) levél, 
cercueil (szärköj) koporsó, cueilíTh (kó jjvr) szedni 
grenouille (grönujj) béka, megjegyzendő: oeil (ö j)  
szem, oeillet (ö jjü ) szegfű.

34. q maganyhangzó előtt mindig qu rendesen úgy 
hangzik mint k, néha mint kű (nagyon rövid u-val): 
cinq (szék) öt, quatre (katr) négy, équateur (ékiíatör) 
egyenlítő.
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s «) szó e le jé n ,  m á ssa lh a n g z ó  u tá n , 35. 
valamint ha k e t tő z v e  van, úgy hangzik, mint a 
magyar s z : savoir ( szavbctr)  tudni, penser (paszE) 
gondolni, moisson (moas/o) aratás.

ß) k é t  m ag án h a n g zó  k ö z t mint magyar z: 
maison (mázd), pesant (póza) súlyos.

t rendes t hangja mellett a -tion, -tience, -tie 36. 
főnévképzőkben, a -tial, -tiel, -tient melléknévi vég
zetekben úgy hangzik mint sz: portion (porszjő) 
rész, de nous portions (пи portiő) mi vittünk (ige!), 
partial (parszjal)  részrehajló, démocratie (detno- 
kraszi)  demokráczia, patience (paszjäsz) türelem.

X «) mint ksz: fixer (fiksze) megállapítani, sat. 37.
ß) mint gz : examiner (ägzaminF) megvizsgálni, 

sat.
у) m intsz: six (szisz) hat, soixante (szöaszät) 

hatvan,
J) mint z: deuxiéme (dözjöm) második, sat.
z mint magyar z: zéle (zäl) buzgóság, igyekezet. 38.
A következő mássalhangzók: d, g, p, t, s, x, z 39. 

szó végén rendesen hangtalanok, c is, ha előtte
• mássalhangzó van: rond (rö) kerek, long (Id) hosszú, 

loup (lu) farkas, content (kötä) megelégedett, souris 
(szűri;) egér, noix (noa) dió, néz (ne) orr.

Hasonlóan néma az ig e s z e m é ly ra g  ént: ils 
щ portent (il port) ők visznek.
# A francia nyelv nem szereti magánhangzók 39. 

összetalálkozását a kiejtésben. Ezért a szó végén 
levő néma mássalhangzót rendesen a következő szó 
elejéhez ejti, ha az illető szó magánhangzón kez
dődik. Ez esetben a d t-nek, az s és x z-nek 
hangzik: grand hőmmé (grä-tam) nagy ember, trois 
arbres (troa-zarbr) három fa, heureux enfant (örö- 
zäfä) boldog gyermek.

Á -br, -pre, -dre, -tre, ble, -vre végű szavakban, 40. 
ha rájuk magánhangzóval kezdődő szó következik, 
a br, p r . dr, tr, pl, vr hangcsoport a következő szó 
elejére vitetik: aimable enfant (äma-bläfä) kedves 
gyermek, prendre un billet (prä-dro-bijjä) jegyet 
váltani.

A néma e-re végződő egytagú szók, mint je (én), 41. 
te (téged, neked), que (hogy) sat. m a g á n h a n g z ó n  
к ez dőd ő szavak előtt rendesen e lv e s z t ik  e-jüket 
és helyette ’ k ih a g y á s i  j e l e t  kapnak: je parle 
(zsöp'arl) beszélek, de j’aime (zsám) szeretek, qu’ il 
aille (kil-ajj) hadd menjen, sat.
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42. A franczia nyelvben a hangsúly mindig a szó 
u to ls ó  k i e j t e t t  s z ó ta g já n  van (tehát sohasem 
a szó végi néma e-n): maison (miied) ház szóban 
az o, partirent (partír \) elutaztak szóban az i hang
súlyos.

4B. A fentebb említett ’ kihagyási jelen kívül még 
a kővetkező jeleket kell tekintetbe vennünk:

(accent circonflexe) állhat bármely magán
hangzón az у kivételével: a, é, i, 5, ü.

V (accent grave) csak a-n és e-n: a, e.
)  (accent aigu) csak e-n: é.
- ( kötőjel)  kérdő igealakokban ige és személyes

névmás, továbbá parancsoló mód és névmás között, 
valamint összetett szavakban is használatos: 

parleras-tu (parlor a tü )  fogsz beszélni? 
donne-moi (don-moa) adj nekem! chef-d’oeuvre 

(sii-dövr) mestermü
** jelet akkor teszünk valamely magánhang

zóra, ha azt akarjuk kitüntetni, hogy az előtte levő 
magánhangzóval nem tartozik össze, hanem külön 
ejtendő: haír fa i r )  gyűlölni, aigue (dgü) éles [aigu- 
nek nőneme. Az e-n azért áll - - -jel, mert az u 
kiejtendő, nem pedig egyszerű írásjel m inta 29. §-ban 
láttuk.]

Jegyzet. Az i magánhangzó, mint már több 
eddig felhozott példából látható, gyakran egy szó
tagot képez a reá következő magánhangzóval és 
majdnem teljesen j-nek ejtetik: premier (prötnje) 
első', lieu (Ijö) hely, chien (sje) kutya.

Helyesírási szabályokat, valamint különös helyes
írásit szavakat jegyzékbe foglalva a függelék tar
talmaz.

A l a k t a n .

2. FEJEZET.
A főnév és névelő.

44, A franczia főnevek nemük szerint himneműek 
(masculin) vagy nőneműek (feminin).

45, A határozott névelő az egyesszámban himnemü 
szavak előtt le (IB), nőneműek előtt la.
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Ha az illető szó 
n ém a h-val kezdődik, 
nemben I’ (az e, illetőleg 
pere (pár) atya 
mére (mär) anya 
hőmmé (от) ember (h.) 
ombre (öbr) árnyék (n.)

m a g á n b a n  gzó val vagy 
akkor a névelő mindkét 
a kiesik):

le pere (lő pár) az atya 
la mére (la már) az anya 
l’homme (lom) az ember 
l’ombre (lőbr) az árnyék

A határozatlan névelő hímnemben un (mással
hangzó előtt ö, magánhangzón, vagy néma h-val 
kezdődő szó előtt ön) nőnemben une (un): 
un pére (ö pár) egy atya une mere (ün már) egy 

anya
une hőmmé (önöm ) egy une ombre (ünobr) egy

ember árnyék

A többesszám képzése.
A határozott névelő többesszáma mindkét nem -46. 

ben les (Iá, magánhangzóval, vagy néma h-val kez
dődő szavak előtt läz!)

A főnevek rendes löbbesszámlcépzöje néma (ki 47. 
nem ejtett) s (mely csakis magánhangzón kezdődő 
szóhoz átvonva hangzik 2-nek :
le pére (lö pár) az atya 

l’homme (lom) az ember 

la mére (la már) az anya 

l’oie (Ibá) a lúd

les péres (Iá pár) az 
atyák

les hommes (läzom) az 
emberek

les mérés (Iá már) az 
anyák

les oies (Icizöa) a ludak.
Azon főnevek, melyek már az egyesszámban 48. 

S, X, z-re végződnek, többesragot nem kapnak, 
le fils (lő fisz!) a fiú les fils (Iá fisz) a fiúk 
la voix (la voa) a hang les voix (Iá vöa) a han

gok _ _
le néz (lö ne) az orr les néz (Iá ne) az orrok.

A rendes s helyett x-t kapnak: 49.
«) az au, eau és eu végzetü főnevek: 

le noyau (lö nbajö) a les noyaux (Iá noajö) a 
mag magvak

le chameau (samö)a, teve les chemeaux (samö) a 
tevék

les feux (Iá fö) a tüzek.le feu (lő fö) a tűz
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ß) az ou végűek közül a kővetkezők: bijou 
(bizsu) ékszer, chou (su) káposzta, glouglou (glugju) 
kotyogás, joujou (zsuzsu) játékszer, caillou ( kajju)  
kavics, gonou (zsonu vagy zsnu)  térd, hibou (ЧЪи) 
bagoly, pou (])u) tetű. (valamennyi hímnemű). Többes: 
les bijoux (lä  bizsu)  az ékszerek, sat.

y) az al végzetű főnevek, melyek a többesszám
ban aux végzetet mutatnak:
le cheval ( lö svai) a lo

l'animal (lanim ál) az 
állat

le mai rlö mai) a bai

les chevaux (lä svö) a 
lovak

les animaux (läzanimö) 
az állatok

les maux (la  mö)a. bajok.
50. Egyéb, különösen idegen szavakra vonatkozó 

szabályokat mellőzve, mint többé kevésbbé a rendes
től eltérő többesképzések megjegyzendők a követ
kezők :
le bal (lö bal) a bál les bals (la bal) a bálok 
le carnavalf/ö karnaval) les carnavals a farsangok 

a farsang
le cal (lö kai) a tyúkszem les cals (lä kai)
le chacal (lö sakál) a les chacals (lä sakal)

sakál
le pal (lo pal) a karó les pals (lä pal)
le régal (lö  régál) a les régáis (lä régal).

lakoma
(E hat szó 49. §. у pontja alól tesz kivételt!) 

le bail (lö baj) a bérlet les baux (lä bö)
le travail (lö  travaj) a les traveux (lä travö)

munka
le corail (koraj) a korall les coraux (кого)
le vantail (vataj) ajtó- les vantaux (vatö)

szárny
l’émail (emaj) máz les émaux (émö)
le 4\\r&W(vitraj) templom- les vitraux (vitrö) 

ablak
le soupirail (szupiraj) les soupiraux (szupirö).

szellőző nyílás
(Egyéb aii végzetüek rendesen s-szel képezik a 

többesszámot!)
le betail (b'éiaj) barom les bestiaux (bászliö)
Г oeuf (ö f)  tojás (h.) les oeufs (läz-ö!) 
le boeuf (bof) ökör les boeufs (lä bö!)
le ciel (szäjl) az ég les cieux (szjö)
Г oeii (öj) a szem (h.) les yeux (Iciziö)
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3. FEJEZET.
A melléknév.

Minthogy a franczia melléknév azon főnévvel, 60. 
melyhez tartozik, nemben és számban egyezik, azért 
a legtöbb melléknévnek külön alakja van a nő
nemre, és külön alakja a hímnemre; e tekintetben 
eltérés csak akkor nincsen, ha a melléknév már a 
hímnemben néma e-re végződik: le pere est triste 
(lö-pár-ü-triszt) az atya szomorú, la mére est triste 
(la-mär-ä-triszt) az anya szomorú, [est =  van, 
németül ift!]

A nőnem képzése.
Ha a melléknév hímnemü alakja nem végződik g i . 

néma e-re, akkor a n ő n em b en  külön néma e-t 
vesz föl, amely esetben a néma mássalhangzó, melyre 
esetleg a hímnem végződött újra hangzatossá válik, 
ha pedig a hímnem valamely magánhangzón vég
ződik, akkor az megnyúlik:

grand (íjra) nagy 
long (lő) hosszú 
yz\\\(pöti, p ti) kicsiny 
francais (fraszá) fran

czia
romain (romé) római 
gris (grг) szürke

n . : grande (gräd) 
longue (log) 
petite (pátit, p tit) 
francaise (fräszäz)

romaine (román) 
grise (gríz)

Némely melléknevekben a nőnem néma e-jének 62. 
felvétele mellett egyéb változások is történnek

«) n-végzetüeknél az o r rh a n g  m e g s z ű n é s e : 
h. romain (romé) római romaine (román)

brun (brö) barna brune (brün)
fin (fé) finom fine (fin)

ß) az ien végű melléknevek az n-t megkettőz- 
tetik:

Italien ( italjé) olasz italienne (italjün)
ancien (ászjé) régi ancienne (äszjän)

у) az eux végűek euse, az f-végzetüék ve vég
zetet mutatnak a nőnemben:

fameux (famö) hires 
heureux (örö) boldog 
vif (v if)  élénk 
neuf (nöf) új

fameuse (famöz) 
heureuse (örőz) 
vive ( vtv) 
neuve (növ).
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63. További szabályok helyett felsoroljuk a követ
kező többé kevésbbé sajátságos képzéseket, a nő
nemet mindjárt a hímnem után írva:

cruel, cruelle (krüül)  kegyetlen. (Az -el vég
zetnek rendesen így!)

pareil, pareille (paraj, parüjj) egyenlő, hasonló, 
jumeau, jumelle (zsümö, zsümül)  iker, 
jentil, jentille (esüti! zsatijj)  kedves, jóviseletű, 

csinos,
bon, bonne (Ъо, bon) jó, 
sot, sötte r szó. szót) ostoba, 
muet. muette (muü , mucit) néma, 
complet, compléte ( koplä, köplät)_teljes, 
discret, discréte (diszkrä, diszkrát) 
concret, concrete fkokra, kökrát), 
inquiet, inquiete (tk ja , tkjá t) nyugtalan, 
secret, secréte (szókra, sökrät) titkos, 
étranger, étrangére (étrazsg, étrazsür) idegen 
fier, fiére ( fjä r !  fjär) büszke, 
amer, amére (am är! amär) keserű,
Cher, chére ( sár! sár) kedves, drága, 
sec, séche (szák, szüs) száraz, 
blanc blancbe (bla, bias) fehér, 
franc, tranche ( fra , fräs) őszinte, nyílt, 
franc, franque (fra, frcck) frank (fräutifcf)) 
tűre, tu que (türk, türk) török, 
grec, grecque (gr ük, gr ük) görög, 
public, publique (püblik, püblik) nyilvános, 
caduc, caduque (kadük, kadük) düledező, 
bref, bréve (brüf, bráv) rövid, 
malin maligne (male, maliny) rosszindulatú, 
bénin, bénigne (b'éne, beniny) jóindulatú, 
frais, fraiche ( frä , fräs) fris, üditő, 
jaloux, jalouse (zsalu, zsaluz) féltékeny, 
roux, rousse (rü, rüsz) vörös, rőt, 
faux, fausse (fö, fősz) hamis, hibás, 
doux. douce (dü, düsz) édes.

64. Kétféle alakjuk van a hímneihben a következő 
mellékneveknek:
h : mou. mól (mu, mól) 

fou, föl (fu , föl) 
beau, bel (bö, bül) 
nouveau, nouvel'ftiupő,

nuvül)
vieux, vieil (vjö, vjüj)

n . : molle('mo^puha, lágy 
folle (föl) bolond 
belle (bül) szép 
nouvelle (nuvül) új

vieille (vjüjj) őre;
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Ezek közül a hímnemek l-re végződő alakja 
csakis m a g á n h a n g z ó v a l vagy ném a h-val kez
dődő főnevek előtt áll: un bel enfant (8 bäl a fa ) == 
egy szép figyermek, un vieil hőmmé (8 vjäjj от) =  
egy öreg ember.

A melléknevek többesszáma.
A melléknevek a többesszámukat a főnevek 65. 

mintájára képezik, általában s-szel.
Megjegyzendő, hogy
«) az eau végű hímnemü alakok többesszámukat 

x-szel képezik: nouveaux (nuvö),_ beaux (bö), [de 
bleu (blö) kék, többes: bleus (blö!)

ß) azon melléknevek, melyek a hímnem egyes 
számában -al-re végződnek, a hímnem többesszámá
ban többnyire aux végzetet, mutatnak:
E.: égal (h) égale (n) T.: égaux (h) égales (n)

egyenlő
brutal (h) brutale (n) brutaux(h)brutales(n)

durva
Némely mellékneveknél azonban az -al végzet 66. 

a többesszám hímnemében is tartja magát:
E.: fatal (h.) fatale (n.) T.: fatals (h.) fatales (n.)

végzetes
у) A 64. §. alatt felemlített melléknevek a hím

nem többesszámát mindig az első alakból képezik.

A melléknevek fokozása.
A középfokot úgy képezzük, hogy az alapfok 67. 

elé a plus (plü) —  inkább, több, jobban, határozót 
teszszük, a felső fokot pedig úgy, hogy a középfok 
elé a határozott névelőt helyezzük:

Alapfok: grand, grande (grä, grad) nagy.
Középfok: plus grand, plus grande nagyobb.
Felsőfok: le plus grand, la plus grande a leg

nagyobb.
T ö b b e ssz á m b a n :

Alapfok: grands, grandes (gra, grad) =  na
gyik).
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68.

69.

70.

Középfok: de*) plus grands, de*) plus grandes
=  nagyobb.

Felsőfok: les plus grands, les plus grandes =
a legnagyobb(ak).

Néhány melléknév eltér a fokozásnak ezen ren
des módjától :

Alapfok Középfok Felsőfok.
h .: bon (bő) jó meilleur (mäjjör) le meilleur 
u.: bonne (bon) meilleure (mäjjör) la meílleure 
h.: mauvais^/norä^ pire (pír) le pire

rossz
n.: mauvaise (то- pire (pír) la pire

Váz)
h.: petit**) (p 'ti) moindre (moedr)  le moindre

csekély
n .: petite (p 'tit) moindre (moedr) la moindre

összehasonlításra szolgál még a moins (möe) 
kevésbbé — és az aussi (őszi) ép oly, oly — hatá
rozó is: moins beau (möe bö) kevésbbé szép, le 
moins beau (lö möe bö) legkevésbbé szép; aussi 
grand (őszi grä) oly nagy sat.

Az összehasonlításnál a magyar -nál, ■nél rag, 
vagy a mint kötőszó a francziában que-vel fejezhető 
ki: la rose est plus belle que l’oillet (la röz ä plü 
bäl kö Vájja) a rózsa szebb mint a szegfű.

4. FEJEZET.
A határozó szó.

71. A határozó szók között vannak egyszerűek, 
összetettek és képzettek.
Egyszerűek: trés (trü) nagyon

*)Ha a melléknév felső foka nem mint jelző, hanem 
mint állítmány van a mondatban, akkor a de (dö) 
szócska elmarad: de plus grands arbres (dö plü  
gruzarbr) nagyobb fák. Azonban: ces arbres sont 
plus~grands que la maison (száz abr sző plu-grá kö la 
mázd) ezek a fák magasabbak, mint a ház [ces =  ezek 
a . . ., sont =  vannak (ftnb), que (kö) mint],

**) A petit melléknévnek kicsiny értelemben 
rendes fokozása is van: plus petit =  kisebb sat.
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trop ( tro)  túlságos, túlságosan 
peu (pö) kevés, kevéssé.

Összetettek: tout á coup (tutaku) hirtelen
tout de suite (tu dö suit)  azonnal sat.

A melléknevekből rendesen ment (ma) képzővel 72. 
keletkeznek határozók, még pedig úgy, hogy e képzőt 
a melléknév nőnemű alakjához csatoljuk:

courageux (kurazsö) bátor, courageusement (ku- 
razsöz'ma) bátran; lent (la) lassú, lentement (lat'ma) 
lassan, azonban m a g á n h a n g z ó  után a nőnem
képző -e el is m a r a d h a t :  joli (zsoli) csinos, joli- 
ment (zsolima) csinosan, aisé (äze) könnyű, aisément 
(áz'éma) könnyen.

Mint különös esetek megjegyzendők: 78.
«) némely -e végű melléknevek a határozói rag 

előtt J-t vesznek végső e-jükre: commode (komád) 
kényelmes, commodément (komodéma) kényelmesen; 
conforme (koform ) megegyező, megfelelő', conformé- 
ment (kofőrmema) megfelelően.

/?) az -ént és -ant végű két vagy többtagú 
melléknevek e végzeteket a határozó képzővel össze
vonják: ent +  ment =  emment (ama!), an t+m ent 
amment (ama): prudent (prüdä) okos, prudemment
(prüdama) okosan ; élégant (elegä) elegáns, csinos, 
élégamment (elégama).

y) némely melléknévnek hímnemü alakja egy
szerűen határozóul is használható: fort (fö r)  erős, 
erősen, clair (klär) világos, világosan, just« (zsüszt) 
igaz, helyesen, ily kifejezésekben voir clair (vöär 
klär) világosan, tisztán látni; chanter juste (säte 
zsüszt) helyesen énekelni.

A határozók fokozása.
A határozók fokozása ugyanoly módon történik 74. 

mint a mellékneveké:
joliment =  csinosan, plus joliment =  csinosab- 

hau, le plus joliment =  a legcsinosabban.
Vannak azonban határozók, melyek ezen szabály- 75. 

tói eltérnek:
l’r ő h le :  Franczia nyelvtan. 2
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Alapfok
bien (bje) jól, na

gyon
mal (mal) rosszul
peu (pö) kevés, ke

véssé
beaucoup (böku)  

sok, nagyon

Középfok Felsőfok
mieux (mjö) jobban, le mieux 

inkább
pis (p í) le pis
moins (mm) keve- le moins 

sebb, kevésbbé 
plus (plü) több, in- le plus 

kább

5. FEJEZET.

V i s z o n y s z ó k .
76. A franczia főnév a többesragon kívül semmiféle

viszonyragot nem vesz fel, még tárgyragot sem: la
maison =  a ház, a házat; les maison =  a házak,
a házakat. Mint tárgy a főnév az ige után áll min
den változás nélkül: un hőmmé vient (önöm vje) 
egy ember jön; je vois un hőmmé (zsö vöazönjmi) 
egy embert látok (vient — jön, je  vois =  látok.)

77. Hely-, idő-, mód- és egyéb határozók képzésére 
szolgálnak a viszonyszók (prépositions), melyek 
mindig a főnév előtt állanak. A viszonyszók is lehet
nek egyszerűek vagy összetettek.

Egyszerűek:
78. de (do) magánhangzóval vagy némah-val kezdődő 

szó előtt d\
E viszonyszó a határozott névelővel összeolvad : 

(de le) =  du, (de les) — des (dä); a nőnemű 
névelő, továbbá az egyesszámú rövidült I’ hímnemű 
névelő előtt változatlan: de la, de I’.

Használatára vonatkozólag megjegyzendők egye
lőre a következő esetek:

a) képez birtokos jelzőt, mely a francziában 
rendesen a birtokszó után áll: le tóit de la maison 
(lö töa dö la mázó) =  a ház fedele, la tété du 
cheval (la tat dü svai) =  a ló feje, la main de 
l’homme (lam edö lom )— a.7. ember keze, les feuilles 
desarbres^ía fö jj däz arbr)=  a fák levelei, les pen- 
sées d’un malheureux (Ш pasze dö malörö) =  egy 
szerencsétlennek gondolatai, les oeuvres de Voltaire 
(lüzövr do voltär) Voltaire müvei.

ы
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ß) határozatlanná teheti a főnevet: le vin ( lö 
ve) a bor, du vin (dü ve) bor, l’eau (lö) a víz, de 
l’eau (dö lö) víz, les oiseaux (läzoazö) a madarak, 
des oiseaux (ddzőazö) madarak, la biére (la  bjar) 
a sör, de la biére (do la bjdr) sör. Például : j ’ai 
bu le vin (zsö bü lö ve) megittam abo rt; azonban: 
j’ai bu du vin =  bort ittam [j'ai bu — ittam.]

Megjegyzendő, hogy ezen esetben puszta de (d’) 
áll névelő nélkül:

I. Mennyiséget jelentő szó után: beaucoup de 
vin (böku dö ve) sok bor, — beaucoup =  sok, — 
peu de Iáit (pö dö lü) kevés tej, — peu =  kevés, 
le Iáit =  a tej, — assez de plumes (aszö do plüm) 
elég tol), — assez =  elég, la plume — a toll, — 
tant d’argent (ta darzsä) annyi pénz, — tá =  
annyi, argent =  pénz, combién de maisons (köbje 
do mäzö) hány ház? — combién — hány? mennyi?
— plus d’eau (plü dö) több víz, — plus — több.

Kivételképen bien után névelővel: bien des 
hommes (bje düzom) sok ember.

A plus határozószóra vonatkozólag még meg
jegyzendők az ily kifejezések: plus de fetes, plus 
d’heureux jours! =  nincs többé (nem lesz többé) 
ünnep, nincs (nem lesz) többé boldog nap!

II. Ha a főnév előtt melléknév áll jelzőül: de 
bon vin =  jó bor, de belles fleurs =  szép virágok; 
ha tagadó szó előzi meg: je n’ai pás d’argent (zső 
п'ё pä darzsä) nincs pénzem, — je n’ai pás =  
nekem nincs.

y) képezhet helyhatározót a honnan? kérdésre 
je viens du jardin (zsö vje dü zsarde) én a kertből 
jövök, — jé  viens =  jövök, — je viens de la gare 
=  a pályaudvarról jövök, je viens de Paris (zsö 
vje dö Pari) Párizsból jövök, j’ai recu cela de Pierre 
(zsö röszü szia dö P jar) én azt Pétertől kaptam, 
j'a i regu =  kaptam, cela — azt, — je parle de 
Jules (zsö pari dö Zsül) én Gyuláról beszélek, — 
je  parle — beszélek.

(I) Eszközhatározót a mivel? kérdésre: il me 
piqua de sa fourche (il mo pika dö sza furs) ő 
engem megszűrt villájával, — il =  ő, me =  engem, 
piqua =  megszűrt, fourche =  vasvilla, sa fourche
— vasvillája (feine ©abet).

á. e viszonyszó is ö ssz e o lv a d  a hímnemű le 79. 
névelővel és a többesszámű határozott névelővel:
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(a le) — au (ö), (a les) =  aux (о, magánhangzó 
és néma h előtt öz . . )

E viszonyszó képezhet:
a) részeshatározót a leinek? minek? kérdésekre: 

á Jules (a Zsül) Gyulának, á un ami (a ön ami) egy 
barátnak, á la mere =  az anyának, á l’enfant =  a 
gyermeknek, au chien (ö sje) a kutyának, aux 
oiseaux(özoazö) a madaraknak.

ß) helyhatározót a hová? és hol? kérdésekre: 
á l’école (  a l'éVol) az iskolába, az iskolában, á 
Paris =  Párizsba, Párizsban, au jardin =  a kertbe, 
a kertben.

y) mód (eszköz) határozót: á coups de massue 
(a kap dö maszü) buzogány ütésekkel, — le coup 
=  az ütés, la massue =  a buzogány.

d) idöhatározót a mikor? kérdésre: á midi =  
délben, — midi =  dél, — á une heure (a ü n ö r)  
egy órakor, — heure — óra, — au quatorziéme 
siécle (ö katorzjäm szjäkl) a tizennegyedik század
ban, — quatorziéme =  tizennegyedik, le siécle —  a 
század.

80. dans (da) képez helyhatározókat a hová ? és 
hol? kérdésekre: dans la Chambre (dä la sábr) a 
szobába, a szobában, dans un pót (dazo po) egy 
fázékba, egy fazékban.

81. en (ä magánhangzó és néma h előtt an . . )  
képez:

a) helyhatározót a hol? kérdésre: en Purgatoire 
(ä pürgatoar) a Purgatoriumban, en son bee (a 
szó bük) csőrében.

ß) idöhatározót a mikorra? mennyi idő alatt? 
továbbá a mikor? kérdésre évszám előtt: en deux 
jours (ä dö zsür) két nap alatt, két nap múlva, — 
deux =  kettő, le jour =  a nap, en 1898 (ä mii 
üi szä katr-ve diz uit) 1898-ban.

y) állapot- vagy körülményhatározót■ en si
lence (ä szilasz) csendben, hallgatagon, — le silence 
=  a csend, — en bon maítre (a bő matr) jó tanító
ként, mint a féle jó tanító, — le maitre =  a tanító.

82. sur (szűr) képez helyhatározót a hol? kér
désre: sur la table =  az asztalon, sur l’arbre =  a 
fán, — la table =  az asztal, Varbre — a fa.

sous (szu, magánhangzó és néma h előtt szűz . )
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képez belyhatározót a ho l? kérdésre: sous la table 
=  az asztal alatt, sous un arbre =  egy fa alatt. 83.

entre (ätr) 
parmi (parmi)

mindkettő között, közé érte
lemben képez helyhatározót 
a, hol? hová? kérdésre: entre 84. 
amis (ätr ami)  barátok közt, 
parmi les fleurs =  a virágok 
között!

pour (pur) ért számára névutóval fordítandó 85. 
rendesen, azonban helyhatározót is képezhet a hová ? 
kérdésre: pour la patrie =  a hazáért, pour Jules =  
Gyula számára, Gyula részére, Gyulának, Gyuláért; 
je partirai pour Paris (zsö partiré pur Pari) 
Párizsba fogok utazni, — je  partirai — én fogok 
utazni.

avec (avák) képez társ- vagy eszközhatározót: §6, 
avec Jules — Gyulával, avec un plume =  egy tollal.

Sans (szä, magánhangzó vagy néma h előtt 87. 
száz . . .) nélkül értelemben: sans Jules =  Gyula 
nélkül, sans argent (szäzarzsä) pénz nélkül.

par által: par sa beauté (par sza boté) szép-88. 
sége által. Körülmény határozó ily kifejezésekben: 
ne sortez pas par ce vent (nő szórté pä par sző vä)
=  ne menjen ki ebben a szélben, — ne sortez pás 
— ne menjen ki, ce — ez, le vent =  a szél. —

avant (avä) előtt értelemben (idöhatározó) 89. 
avant l’arrivée de Jean (avä larivé de zsä) János 
megérkezése előtt, — Varrivée — a megérkezés. —

devant (döva) „előtt, elé“ értelemben (hely- 90. 
határozó): devant la maison =  a ház előtt, a
ház elé.

derriére (därjär) „mögött“ „mögé“ értelemben 91. 
(helyhatározó) derriére la maison =  a ház mögött,
a ház mögé.

vers (vár) „felé“ értelemben; képez hely- és 92. 
időhatározót: vers Paris =  Párizs felé, vers midi 
== dél felé.

chez (ső, magánhangzó és néma h előtt séz . .^93. 
helyhatározót képez: chez mon onele (sé mon oki) 
nagybátyámnál, nagybátyám házánál, — mon =  mein, 
l'oncle =  a nagybátya. —
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mindkettő idöhatározót képez 
a mily idő tartamig ? mennyi 

94. durant (dürä) .. kérdésre: durant ia  ■
pendant (pädä) vie (dura sza vT) elete folya- 

^  man, a míg eit — la vre —
az élet — pendant une heure 
(pädät ün ör)  egy óra hosszatt.

95. aprés (aprä) „után“ értelemben: aprés le 
Souper (aprä lö szupe) =  a vacsora után, — le 
souper; =  a vacsora, — aprés trois heures (aprä 
troaz ör) három óra után.

96. dés (dä) 
depuis (ddpüi)

mindkettő „óta“ értelemben 
képez idöhatározót: dés l’au- 
rore (dä lorör) hajnal óta. 
hajnaltól fogva, — Vaurore 
=  a hajnal. — depuis trois 
ans (dopüi troaz ä) három 
év óta, — an =  év;

97. envers (ävär) =  „iránt“ ; envers les enfants
(ävär läz äfä) a gyermekek iránt.

98. centre (kotr) =  „ellen“ contre nous (kőtrö пи) *
ellenünk, — nous — mir, mi, contre les francais
(kotr lä fräszä) a francziák ellen.

99. , nraalgré (malgre) — „daczára“, malgré mon
désespoir (malgre mö dézászpoar) kétségbeesésem *
daczára, — le désespoir =  a kétségbeesés, malgré
moi (malgre moa) magam daczára, akaratom elle
nére, moi --- én, magam —

100. suivant (szüiva) 
selon (szőlő)

mindkettő „szerin t“ „meg
felelőig“ értelemben: sui
vant la régle (szüiva la rägl) 
a szabály szerint, selon la 
croyance des anciens (szőlő 
la kröajäsz däz äszje) a ré
giek hite szerint, — la régle 
— a szabály, ancien —  régi.

101. outre (utr)== „túl, fölül“ értelemben: outre 
mesure (ütr mözür) mértéken túl, mértéken fölül.

102. sauf (szöf) i mindkettő _ kivételévé
excepté(ákszüp ti) értelemben: sauf

 ̂ I les femmes et les enfant

*
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sauf (szof) 
excepté (äkszüpi ё)

(szof lä fam ё läz äfä) ki
véve a nőket és gyerme
keket, a nők és gyermekek 
kivételével, excepté Jules =  
Gyula kivételével, Gyulán 
kivül.

Azon számos különféle viszony kifejezésére, 103. 
melyekben a magyar névutók szerepelnek, nem ele
gendők az eddig felhozott egyszerű viszonyszók. A 
franczia nyelv itt ügy segít magán, hogy határozó
szókat, vagy alkalmas főneveket összeköt egyszerű 
viszonyszókkal. így számos összetett viszonyszó kelet
kezik, melyek közül azonban csak a fontosabbakat 
soroljuk fel, amennyiben a szótárak is elég útba
igazítást adnak a legtöbbre vonatkozólag. Az ilyen 
összetett viszonyszókat rendesen a de vagy á viszony
szó kapcsolja össze a következő főnévvel:

á cause de . .  . (ä köz. dö) — miatt: á cause 
du grand vent (á köz dü grä vä) a nagy szél miatt, 

á cöté de (a kötő dö) — mellett, oldalánál, 
auprés de (öprä do) =  mellett, oldalánál: 

auprés de mon pére (öprä dö mő par) atyám mellett, 
atyám oldalánál.

á force de (a forsz do) =  által: á force de
forger (a forsz dö forg'é) kovácsolás által, — forger 
=  kovácsolni.

au-dessus de (ö döszü dö) — fölött, fölé. 
au-dessous de (ö döszu dö) =  alatt, alá. 
autour de (ötür dö) =  körül, körött, köré. 
au milieu de (ö miljö dö) — közepén, közepeit, 
au lieu de (ö Ijö dö) =  helyett 
vis-á-vis de (vizavT dö) — szemben, átellenben. 
d'aprés (daprä) =  szerint, után 
de ehoi (dB se) — -tói, -tői; de chez mon 

onele (cRT se mon oki) nagybátyámtól, nagybátyám 
házától.

prés de (prä dö) — mellett; -hoz, -hez közel, 
le long de (lö lő dö) =  hosszában, mentében: 

le long de la riviére (lö lő dö la rivjär) =  a folyó 
hosszában, a folyó mentében.

loin de (loe do) =  távol, loin de ma patrie (Ш  
do ma pa tr i)  távol hazámtól.

jusqu’á (zsüszka) =  -ig; hely- és időhatározó
kat képez a meddig? kérdésre: jusqu'au pont
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(zsüszkopd) a hídig; jusqu’á trois heures (zsüszka 
troazör) három óráig.

par rapport á (par rapör a) =  képest,” viszo
nyítva: par rapport á sa grandeur (par rapör a 
sza grädör) =  a nagyságához viszonyítva, nagyságá
hoz képest.

quant á (kát a) =  illetőleg, a mi illeti: quant 
á Jules (kú t a zsül) =  Gyulát illetőleg, ami Gyulát 
illeti . . . sat.

6. FEJEZET.
Né  Vm á-s о к.

a) S z e m é ly e s  névm ások .

104. A francziában kétféle személyes névmásokat 
ismerünk: hangsúlytalan személyes névmásokat, 
melyek mindig igével állanak kapcsolatban s szere
pük az, ami a magyar igei személyragoké; önálló 
személyes névmásokat, melyek egyéb esetekben is 
szerepelnek, mint látni fogjuk.

105. A személyes névmásoknak a részestárgy és 
szenvedő tárgy eseteire külön alakjuk van.

106. A néma e-re végződő alakok magánhangzó vagy 
néma h előtt elvesztik e-jüket s kihagyás! jelet 
kapnak.

107. Az első és második személyben a névmás neme 
közös, illetőleg ugyanaz az alak lehet hímnemíí vagy 
nőnemű, a beszélő, illetőleg megszólított neme szerint.

Hangsúlytalan személyes névmások.
108. je, j’ (zso, zs’)  —  én; tu (tü ) =  te; il (il) =  

ő (h.), eile (ül) =  ö ( n ); nous (пи) — mi; vous 
(vu) =  ti vagy ön*), önök, ils (il) — ők (h.), elles 
(ül) =  ők (n.)

*) A vous névmás „önu értelemben egyesszámú 
ugyan, de az igét többesszámban kívánja, a mellék
nevet azonban egyesben: vous étiez malade (vuz étié 
maiad) —  ön beteg volt. w
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Részes tárgy. 
me, m’ (mö) nekem, ma

gamnak
te, t ’ (tö) neked, magad

nak
Ы (lüi) neki; se, s’ (szó) 

masának (h.) 
lui (lüi) neki; se, s’ (sző) 

magának (n.) 
nous (пи) nekünk, ma

gunknak
vous (vu) nektek, önnek, 

önöknek, magatoknak, 
magának, maguknak, 

leur (lör) nekik, se, ’s 
'(sző) maguknak (h. és
n.)

Szenvedő tárgy. 109.
me, m' (mö) engem, ma

gamat
te, t ’ (tö) téged, magadat

le, Г (lö) őt; se, s’ (sző) 
magát (h.)

la, Г (la) őt; se, s’ (sző) 
magát (n.)

nous (пи) minket, ma
gunkat

vous (vu) titeket, önt, 
önöket, magatokat, ma
gát, magukat.

les (15) őket; se, s’ (sző) 
magukat.

Je g y z e t: те, te helyett ha hangsúlyozva vannak 
s ige után állanak, erősebb moi (moa), tói (toa) 
alakok használatosak: donne-moi (don-moa) =  adj 
nekem! cache-toi (Jcas-töa) =  rejtsd el magadat, 
rejtőzzél el!

Önálló (hangsúlyos) személyes név
mások.

110 .

moi (moa) én, magam 
tói (toa) te, magad

nous (пи) mi, magunk 
vous (vu) ti, magatok 

(ön st.)
lui (lű i) ő (h.) maga eux (ö) ők (h.) maguk
eile (dl) ő (n.) maga elles (dl) ők (n.) maguk.

A harmadik személyben állhat „lui, eile, e u x ,l l l .  
elles“ helyett spi (szőa) is „maga“ értelemben, de 
csak akkor, ha nem vonatkozik bizonyos már említett 
személyre vagy tárgyra: Chacun pour sói, le bon 
Dieu pour tous (sakö pur szoa lö bő djö pur túsz) 
mindenki magáért, a jó Isten mindenkiéit; azonban: 
iules jeta la pierre loin de lui (zsül zsota la pjür 
loe dö lüi) Gyula messze dobta magától a követ.

Az önálló személyes névmásokat használjuk: H 2. 
«) ha a névmást, mint az ige alanyát vagy 

tárgyát ki kell emelni: moi, je ne pars pas (moa 
zsö nö pär pä) én nem utazom el. (Itt a moi tisztán 
a hangsúlytalan je-nek kiemelésére szolgál.)
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И З.

114.

115 .

ß) viszonyszók után : pour moi =  értem, de lui 
=  ö róla, avec eux (aväk ö) ő velük.

у) Ha a névmás egészen magában áll: qui parle?
— moi! (ki pari? — m oa!) ki beszél? — én!

cl) a merne szócska előtt ily összeköttetésben: 
moi-meme =  én magam, nous-memes 

magamat sát.
toi-méme vous-memes
lui-meme eux-mémes
elle-meme elles-mémes

b) M u ta tó  névm ások .
A mutató névmások is kétfélék: hangsúlytalanok 

és hangsúlyosak, vagy önállók:

Hangsúlytalan mutató névmások:
E- h.: ce (sző) magán- T. h.: ces (szä, szűz . . )  

hangzó, vagy 
néma h előtt cet
(szelt)

E. n.: cette (szüt) T. n.: ces (szä, száz . ..)
Például: ce jardin (sző zsardé) ez a kert, ces 

jardins (szä zsardé) ezek a kertek; cet hőmmé 
(szát от) ez az ember, ces hommes (száz оm) ezek 
az emberek; cette vilié (szüt vil!) ez a város, ces 
villes (szä vil) ezek a városok.

Ha a főnév után a -ci (szi) =  itt, szócskát csa
toljuk, akkor közelebbre, ha a -Iá (la) =  ott, szócs
kát csatoljuk, akkor távolabbra mutatunk: ce jardin ci 
(sző zsardé-szi) — ez_ a kert — fciejer ©arten bier!
— ces hommes-lá (száz om la) =  azok az emberek
— jene Sente bort!

Önálló mutató névmások:
E. h .: célúi (szöliíi) ez, T. h . : ceux (sző) ezek, 

az azok
E. n.: celle (szül) ez, az T. n.: celles (szül) ezek,

azok
E névmások rendesen arra szolgálnak, hogy 

valamely szó ismétlését elkerüljük: a névmás persze 
nemben és számban egyezik azon szóval, melyet
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helyettesit: ma maison est haute, cehe de mon 
voisin est basse (ma mázd ä öt szül dö mö voaze 
ä bősz) az én házam magas, a szomszédom háza 
(=  a szomszédomé) alacsony. E mondatban a celle 
névmás a maison szó ismétlése helyett áll!

Közelebbre vagy távolabbra mutató névmásokat 117. 
kapunk a -ci vagy -Iá szócska segítségével: 
celui-ci (szőlui-szi) ez, ceux-ci (sző-szi) ezek,

emez emezek
célúi Iá (szölui-la) az, ceux Iá (szö-la) azok,

amaz amazok
celle-ci (szol-szi)ez,emez celles-ci (szál-szi) ezek,

emezek
celle-lá (szál-la) az amaz celles-lá (szál-la) azok, 

amazok.
Altalanos tárgyra, valami gondolt vagy mondott H®- 

dologra vonatkozik: ce (sző) c’ =  az, azt, ceci 
(szöszt) ez, ezt, cela (szia) —  ca (sza) =  az, azt.

A ce névmás rendesen áll:
«) visszahozó névmás eló'tt ily esetekben: fais 

ce que je te dis (fü sző kő sző to dt — fä  sz'kő
zso tő di) tedd meg azt, amit én neked mondok;
ce qui est Je plus drole c est que je n en sais rien 
(sző ki ä lő plü dröl sz'd kő sző n'a sző rje) ami 
a legfurcsább az az, hogy én nem tudok róla sem
mit — dróle — furcsa, que —  hogy, en =  róla, 
je  sais =  tudok, rien =  semmi, semmit.

ß) Az ilyen kifejezésekben: 
c’est moi (szamba) én c’est nous (szä пи) mi

vagyok {az) vagyunk
c’est toi (szä toa) te c’est vous (szä vu) ti

vagy (az) vagytok, ön az — st.
c’est íui (szä lüi) ő az ce sont eux (sző szótő) 

ők azok ’ '
c’est eile (szät äl) ö az ce sont elles (sző szót ál) 

ó'k azok
Eölemlítendők még e helyen a mutató mellék- ^ “®1 

nevek és mutató határozók, mint a minőségre mutató 
tel, telle (tül) T.: de tels, de telles =  ilyen, olyan 
— a mennyiségre mutató tant (de) [ta dő] =  annyi, 
időre mutató alors (alör) =  akkor — sat.

c) B ir to k o s  névm ások .
A birtokos névmások is kétfélék: hangsúly- 121. 

talonok, melyek mindig főnévvel vannak kapcsolat-
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ban s nyelvtani szerepükben a magyar birtokos 
személyragoknak felelnek meg, és önálló birtokos 
névmások, melyek mellett a főnév nincs kitéve, 
melyek azonban nemben és számban egyeznek azon 
főnévvel, melyet helyettesítenek.

Hangsúlytalan névmások.
Ezeket mindjárt példákon mutatjuk be: le cmen 

(lö sje) a kutya, la maison (la mázó) a ház. 
mon chien (mő sje) mes chiens (ma sje)

kutyám kutyáim
ton chien ( to ..)  kutyád tes chiens (tü_. )  kutyáid
son chien (s ző .)  kutyája ses ebien (szä )  kutyái
notre chien (notr . . .) - nos chiens (n ő . )  

kutyánk kutyáink
votre chien (cotr . . .) voschiens (vő . )  kutyái- 

kutyátok tok
leur chien (lör . . )  leurs chiens (lör . . .)

kutyájuk kutyáik

ma maison (ma mázd) mes maisons (mü mázó) 
házam házaim

ta maison (ta . . )  házad tes maisons (tä . . .) há
zaid

sa maison (sza . . )  háza ses maisons (szä . ..)  há
zai

notre maison (notr . . .) nos maisons (nő . . .) há- 
házunk zaink

votre maison (votr . . .) vos maisons (vő . . .) há- 
házatok _ zaitok

leur maison ( lö r . . . )  leurs maison ( l ö r . . )  
házuk házaik

128. Magánhangzóval vagy néma h-vai kezdődő nő
nemű szavak előtt ma, ta, sa helyett, mon, ton, 
son áll — A következő példa, mely erre az esetre 
vonatkozik az átvonás mikéntjét is mutatja: l’oie 
( loü) —n — a lud, une oie (ünöő) egy lúd. 
mon oie (monÖä) ludam mes oies (mázdö) lu- 

daim
ton oie (ton oä) ludad tes oies (täz da) ludaid
son oie (szón ой) ludja ses oies (szűz ой) ludai
notre oie (notr ой) lu- nos oies (nőz öa) ludaink 

dunk
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votre oie [(votr öa) luda- 
tok

leur oie (Ibröä) ludjok

vos oies (voz oa) ludai- 
tok

leurs oies (Ibrz oä) lu- 
daik.

Önálló birtokos névmások. 124.

Egyesszámú főnévre vonatkozók.
h .: le mien (lö mje) 

le tien (lö tje) 

le sien (lö szj'e) 

le nötre (lö nötr) 

le vötre (lö vütr) 

le leur (lo Ibr)

n .:la  mienne (la mjän) 
az enyém

la tienne (la  tjän) a 
tied

la sienne (la szjän) 
az övé

la nötre ( la  nötr) a 
mienk

la vötre (la  vütr) a 
tietek

la leur (la Ibr) az
Övék.

Többesszámú főnévre vonatkozók.
h.: les miens (lä  mje) 

les tiens (la tje) 

les siens (lä  szje) 

les nätres (lä  nötr) 

les vötres ( lä vütr) 

les leurs (lä Ibr)

n . : les miennes (lä mjän) 
az enyéim

les tiennes (lä tjän) 
a tieid

les siennes (lä  szjän) 
az övéi

les nötres (lä  nötr) 
a mieink

les vötres (lä  vötr) 
a tieitek

les leurs (lä  Ibr) az
övéik

Az ilyforma kifejezések: a szomszédé, apámé ^ Ъ .  
sat. az önálló mutató névmások segítségével adhatók 
vissza a következő példák szerint: 

lia a birtokszó hímnemül 
célúi de mon pere (szólni do mö pär) atyámé, 
ceux de mon pere (sző dö mö pär) atyáméi, 
célúi du ebien (szölüi dü sjé) a kutyáé, 
ceux des oies (sző däzöä) a ludakéi; 
ha a birtokszó nőnemű: 
celle de mon pere (szül dö mő pär) atyámé, 
celles de mon pére (szül do mö pär) atyáméi,
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Celle du chien (szül dü sje) a kutyáé,
celles des oies (szül doz Őa) a ludakéi.

126. Megjegyzendő végül, hogy a többesszámú máso
dik személy a birtokos névmásoknál is szolgálhat, 
udvarias megszólításra: votre chien =  az ön kutyája, 
les vótres az önéi vagy önökéi, sat.

d) K é rd ő n é v m á so k .
127. A kérdőnévmások a következők:

к) qui (ki), qui est-ce qui (ki ász-ki) ki? 
kicsoda ?

qui (ki), qui est-ce que (ki-üsz-kö) kit, kicsodát ?
ß) que (kö), qu’est-ce qui (kász-ki) mit, mi

csoda?
que (kö), qu'est-ce que/küsz-kö) mit, micsodát?
Megjegyzendő, hogy a tárgyat kérdező que néma 

e-jét magánhangzó előtt elvesztheti: qu’as tu vu ? 
(ka-tü vü) mit láttál ? Továbbá, ha magában áll, 
vagy viszonyszó után, akkor quoi (koa) alakot m utat: 
á quoi =  minek? mire? pourquoi (purkoa) miért? 
de quoi (do koa) miről?

A személy után kérdő qui mindig változatlan: 
á qui =  kinek? pour qui =  kiért? de qui — kiről?

У) E. h : lequell (lökül) \ melyik? 
n.: laquelle (lakül) ( melyiket?

T.: lesquels l melyek?
lesquelles 1 melyeket?

A de és á viszouyszók az egyesszámú hímnemü 
alak névelőjével s a többesszámú alakok névelőjével 
összeolvadnak: duquel (dükül) melyikről? melyiké? 
auquel (ököl) melyiknek? desqueís (dükül), des- 
quelles (dákül) melyekről, melyeké? auxquels (ökül). 
auxquelles (ökül) melyeknek?'

Felemlítendők még némely kérdő határozó és 
melléknév, mint a minőséget kérdő quel, quelle 
T.: quels, quelles =  milyen? miféle? az idökérdö 
quand (ka) — mikor? mennyiségkérdö combien(de) 
=  mennyi? helyet kérdő oú (u) =  hol? hová? 
d’oú =  honnan?

e) V isszah o zó  névm ások .
228. Ezek a következő:

«) qui (ki) =  aki, ami, akik, amik, amely, 
amelyek —

que (kö) =  akit, amit, akiket, amiket, amelyet, 
amelyeket..
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dönt (do) — de qui =  akinek a . . akiknek 
a . . amelynek a . . ., akiről, amiről, amelyről, 
amely felől sat.

Я 1 1 -1  } ‘ S ;,yT ,y’ } amelyek
'M —  1 Ä y e t  lesquellesj Amelyeke.

A ß) alatti visszahozó névmások névelője a de 
és á viszonyszókkal a rendes esetekben összeolvad!

f.) H a tá r o z a t la n  névm ások .
Ezek közül csak röviden a következőket sorol

juk fel:
autrui (ötrüi) más, mások, 
chacun (sakö) chacune (sakün) mindegyik, 

mindenki.
on (ő, magánhangzó előtt on) az ember; teljesen 

olyan .szerepű mint a német man, tehát határozatlan 
alanyt fejez ki. — que =  hogy és si =  ha után Гоп! 

personne (pár szón) valaki, senki, 
quelqu’un (külkő) valaki,
quelques-uns (ka lkőző) n.: quel-ques-unes

külközün) némely, néhány, egynémely, egynéhány, 
quiconque (kikölc) bárki, akárki, 
qui que ce sóit (кг kö sző szoa) bárki légyen is az, 
autre (ötr) más. l’autre =  a másik, les autres 

(láz ötr) a többiek, mások, d’autres =  mások, 
í'un, l'autre (lő lötr) egyik, másik, 
les uns, les autres (láz Ő. lüz ötr) némelyek 

mások,
chaque (sak) minden, chaque jour (sak zsür) 

minden nap,
quelque chose (külkősöz) valami, 
rien (rje) valami semmi, 
nul, nulle =  senki, egysem, senkisem, 
tout (tu) и.: toute (tut), T.: tous*) (tu), n.: 

toutes (tu t) mind, minden, mindegyik, egészen st.
*) tons, ha nem következik utána olyan főnév, 

melylyel kapcsolatban van, „tuszu-nak ejtendő és 
„mindnyájan, valamennyen“ jelentésű: tous les 
hommes (tu  láz от) minden ember, azonban nous 
viedrons tous (nu vjedrö túsz) mi mindnyájan el
fogunk jönni.
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tout le monde (tu  IB mod) miuden ember, 
miudenki.

130. g. en és У-
E két szócskát, minthogy részben névmási, rész

ben határozói természetűek s amúgy is sok szó fér 
rájuk, külön választva tárgyaljuk.

131. en (ä, an . . .)
a) mint névmás jelentheti: aimak, azoknak, 

arról, azokról, abból, attól sat. szóval amit a har
madik személyit személyes névmás, vagy a mutató
névmások a de viszonyszóval fejeznének ki:

j’ai une petite maison. I'intérieur en est propre 
et gai (zse ün potit mázó, l etérjör an ä propr ё дё) 
nekem van egy kis házam, annak (— en) belseje 
tiszta és vidám, j’ai assez de plumes, je рейх t ’en 
donner quelques-une (zse asze dö plüm, zsB pv t’ä 
done kälkBziin) nekem elég toliam van azokból 
(= en) adhatok neked (= t ')  néhányat, — je рейх 
donner == adhatok — j ’ai perdu mon canif, qu’en 
dis-tu ( z s i  pärdü то kunif, ka di-tii) elvesztettem 
tolikésemet, mit szólsz hozzá (= en )\ votre jardin 
est assez grand, mais le nötre en est plus grand 
encore (votr zsarde ät aszó gra, та lB nötr an ä 
plü grat ókor) a ti kertetek elég nagy, de a mienk 
annál (= en) még nagyobb.

ß) mint helyhatarozó a honnan? kérdésre felel: 
„onnan* d’oú viens tu, Jules? (du vje-tü zsül), — 
je viens de l’école (zsB vje dö Wkol) — j’en viens 
aussi (zs'ci vjez őszi) honnan jösz, Gyula? — az 
iskolából jövök, — én is onnan (= en) jövök.

132. у (i).
a) mint névmás azt fejezi ki, amit a harmadik 

személyü személyes névmás, vagy a mutató névmások 
az á viszonyszó segítségével, tehát jelentése: annak, 
azoknak, abban sat.: sou vent femme varie, bien föl 
est qui s’y fie (szuvó fám vart, bje fo ld  ki szi fi) 
sokat .változik a nő, bolond aki benne (-y) bízik. — 
se fier =  bízni — pourquoi n’as-tu pás apporté ton 
livre (purkoa na -tü  póz aporte tó lívr?) je n’y ai 
pás pensé (zsB n'i ё pö pusz i)  miért nem hoztad el 
könyvedet? — nem gondoltam rá (=y),
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ß) mint helyhatározó a hová ? és hol ? kér
désekre felel: je vais á l’églíse, у vas-tu aussi ?
(zsö váz a l'égltz, i va-tü őszi) én a templomba 
megyek, oda (—y) mégy te is? — ce soir je 8era[ 
chez notre oncle у seras-tu aussi (sző szoar zsö 
ezre se notr ölel, i szra-tü őszi) ma este nagy
bátyánknál leszek, ott (-y) lész te is? — jevais — 
megyek, — tu vas =  te mégy, — l'église =  a 
templom, — aussi =  is, soir =  este, — je  serai 
=  leszek, — tu seras — te léssz.

7. FEJEZET.
S z á n n i  e vek.

a) T ő s z á m n e v e k .  133.
1. un, une (8, ün) egy 
‘2. deux (dö) kettő
3. trois (troa) három
4. quatre (katr)
5. cinq (szék)
6. six (szisz)
7. sept (szát)
8 hűit (uit)
9. neuf (nöf)

10. dix (disz)
11 onze (őz)
12 douze (düz)
13. treize (tráz)
14. quatorze (katorz)
15. quinze (kéz)
16 seize (száz)
17. dix-sept (disz-szát)
18. dix-huit (die uit)
19. dix-neuf (diznöf)
20. vingt (vet)
21. vingt-et-un (vet eö)
22. vingt deux (vet-dö)
23 vingt trois (vet-troa)
24. vingt quatre (vet-katr)
30. trente (trat)
40. quarante (karát)
50. cinquante (szelcát)
60. soixante (szöaszát)

P r 5 h 1 e : Franczia nyelvtan. 3
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134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

70. soixante-dix (szoaszät-disz)
71. soixante-onze (szoaszät-öz)
72. soixante-douze (szoaszät-düz)
73. soixante-treize ( szoassät-träz)
74. soixante-quatorze (szoaszät-katorz)
79. soixante-dix-neuf (szöaszät-diz rióf)
80. quatre-vingts (katr ve)
81. quatre-vingt-un (katr vet 8)
90. quatre-vingt-dix
91. qualre-vingt-onze
99. quatre-vingt-dix-neuf

100. cent (szä)
200. deux cents (dö szä)
220. deux cent vingt

1000, mille (mil).
A francziában a keltezés a hónap elsejét kivéve 

a töszámnevekkel történik s ekkor a számnevek 
dewa>töl egész trente-et-un-ig rendes kiejtésüket 
tartják meg: le cinq novembre (lö  szeli noväbr) 
november ötödika (ötödikén), le vingt-neuf décembre 
(lö vöt riöf deszäbr) deczember huszonkilenczédike 
(huszonkilenczedikén).

Különben mássalhangzóval kezdődő szó előtt 
számnévi jelzőként állva: cinq, six, sept, hűit, neuf, 
dix  és vingt számneveknek végső mássalhangzója 
némává lesz: sze, szí, szä, üi, no, dí, ve: six 
chevaux (szí svö) hat ló, hűit cents (üi szä) = 800 .

Magánhangzóval kezdődő szó előtt állva x mint 
„zu, f  mint ^v“ vonatik a következő szó elejére: 
deux amis (döz ami) két barát, neuf hommes (riöv от) 
kilencz ember.

quatre vingts =  80 és cent =  100, csak akkor 
irhatok s-szel a végükön, ha több számnév nem 
következik utánuk.

mille helyett évszámokban mil-járja: az 1876. év 
=  l’an mii hűit cent soixante-seize (l'ä mil üi szä
szoaszät-szäz).

onze (őz) 11 és hűit (Hit) 8, a névelőre nézve 
úgy veendők, mintha mássalhangzón kezdődnének: 
le hűit mars (lö u it marsz) márczius 8-dika, le 
onze mars (lö őz marsz) márczius 11-dike.

Az egyeseket a tízesekhez kötőjellel kapcsoljuk, 
ha a számokat szavakban írjuk le: 35 =  trente-cinq!

million (miljő) főnévszámba megy s azért a követ-
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kezö főnévvel de viszonyszó kapcsolja össze: un 
million d’habitants =  1,000.000 lakós.

A tőszámnevekből aine képző segítségével lehet 142. 
tovább tőszámokat képezni, melyek azonban rendesen 
a hozzávetőleges számításnál használatosak: une 
huitaine (ün üitän) — körülbelül nyolcz; deux 
douzaines (dö duzan) két tuczat; une vingtaine de 
personnes (ün vötän dö pärszon) vagy húsz személy.

b) S o rszám n ev ek .
A sorszámneveket írofs-tól kezdve rendesen az 143. 

iéme képző segítségével képezzük az alapszám
nevekből :

A sorszámok mint melléknevek hímnemü és 144. 
nőnemű alakkal is bírnak, mely két alak azonban 
az iéme képzősöknéj összeesik.

premier (prdmjö) n.: premiére Öprömj'ár) =  ehü>, 
second (szgö) n :  seconde (szgöd) vagy deuxiéme 

(dözj'ám) második,
troisiéme (tröazjüm) harmadik,
quatriéme (katrjäm) negyedik,
sixiéme (szizjüm) hatodik,
dixiéme (dizjäm)  tizedik,
neuviéme (növjam) kilenczedik,
vingtiéme (vetjüm) huszadik,
vingt-uniéme (vet ünjüm) huszonnegyedik,
cent quatre-vingt-dixiéme (szä lcatr vet dizjäm)

=  százkilenczvenedik.
A sorszámnevek felvehetik a -ment határozó 145. 

képzőt, különösen tételek felsorolásakor: 
premiérement (prSmjärmä) =  először, 
deuxiémement (dözjäm’mä) =  másodszor, 
treisiémement (tröazjüm'ma) =  harmadszor.

c.) S zo rzó  szám n ev ek .
A szorzó számneveket a nőnemű fois ( föa)  szó 146. 

segítségével képezik a következőképen: 
une fois (ün föa) egyszer, 
deux fois (dö föa) kétszer, 
cinq fois (sze föa) ötször 
dix fois (di foa) tízszer, 
cent fois (szä föa) százszor, 
la premiére fois (la römjár foa) először, első 

ízben,
-  э*
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la troisiéme fois (la  tröazjäm föa) harmadszor, 
harmadízben, vagy: pour la premiere fois =  elő
ször, legelőször sat.

d) T ö r t s z á m n e v e k .
147. A törtszámneveket a következő minták szerint 

képezzük: */2 =  un demi, ‘/s =  un tiers (8 tjär), 
2/3 =  deux tiers, */4 — un quart (8 M r), ®/4 =  
trois quarts, s/5 =  trois cinqujémes (troa szekjäm), 
э/,о — neuf dixiéme (nö dizjäm) 0.27 =  vingt-sept 
centiémes (vet-szä szätjäm).

148. Másfél =  un et demi (öné d'mi) nőnemben; 
une et demie (ün ё d'mí), ötödfél =  cinq et demi 
(széké d'mí) nőnemben: cinq et demie.

149. 1V* óra =  une heure et demie (ün  ör ё d'mX) 
33/4 méter =  trois métre et trois quarts (troa

mätr ё troa Mr),
150. A tiers (tjär) „harmad“ szónak nőneme tierce 

(tjársz).
8. FEJEZET.

Az ige.
151. A frauczia ige jelenthet oly cselekvést, melyet 

alanya végez: je marche (szb mars) én megyek; 
olyat, melyet alanya önmagán végez : il se lave (il 
szó lav) ő magát mossa, ő mosdik, oly cselekvést, 
melyet az alanyon más hajt végre: les arbres sont 
agités par le vent (läz arbr szót azsitö par lö va) 
a fák rázatnak a szél által. Ezen alapon meg
különböztetünk a francziában cselekvő, magáratérő 
és szenvedő igeragozást.

152. A franczia .ige általában a következő módalako
kat képezi: infinitiv (efinitiv) főnévi igenév, participe 
(partiszip) melléknévi igenév, indicatif (edikatif) 
jelentő mód, conditionnel (kodiszionäl) föltételes 
mód, subjonctif (szübzsoktif) felszólító vagy kötő 
mód, impératif (epératif) parancsoló mód.

153. E különböző módokban az igének a következő 
időalakjai vannak.-
in fi n it  if: 1) présent (prezä) jelen, 2) passé

(pássé) múlt,
p a r t i c i p e :  1) présent (prezä) jelen, 2) passé

(pásze) múlt,
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i n d i c a t i f :  1) présent (pr'éza) jelen, 2) impar
fait (eparfü) folyamatos múlt,
3) passé défíni (pásé defini) moz- 
zanatos múlt, 4) passé indéfini 
(pásse édéfini) végzett jelen, 5) 
plusque-parfait (plüszköparfü) 
végzett m últ 6) passé antérieur 
(pászé atériör) mozzanatos vég
zett múlt, 1) futur (fütür) jövő,
8) futur antérieur (fü tür atéríör) 
végzett jövő,

c o n d i t i o n n e l :  1) présent (pr'éza) jelen, 2) passé 
múlt,

s u b j o n c t i f :  1) présent, 2) imparfait, 3) passé
indéfini, 4) plusqueparfait.

i m p é r a t i f :  1) présent.

• Jegyzet. Ezután már úgy a mód-, mint az 
időalakoknak tisztán franczia nevét használjuk!

Amint a fentebbi felsorolásból látjuk, az in d i-154. 
catif 5-féle multidöt mutat, a subjonctif Ъ-féle mult- 
időt sat. Mindezen alakoknak megvan a határozott 
használati szabályuk, amire majd a mondattanban 
visszatérünk.

Az említett igeidők közül az indicatif passé 155. 
indéfini, plusqueparfait, passé antérieur, futur

• antérieur, conditionnel passé, subjonctif imparfait, 
passé indéfini és plusqueparfait, az infinitif passé 
s a cselekvő igeragozásban a participe passé össze
tett képzésiiek, mig a többiek egyszerűek.

Az összetett igealakokban mindig az avoir 
(avoär) Rabéit, bírni, vagy étre (atr) — lenni — 
segítőigék egyszerű idői s a ragozandó igének szen
vedő alakú participe passé-ja szerepel.

Az átható igék, továbbá az étre segitőige össze-157. 
tett alakjaikat avoir segítségével képezik, mig a 
bennható és magáratérő igék általában étre segít
ségével ragoztatnak.

A franczia igéket ragozásuk szerint négy czo-158. 
portba szokás osztani s ezen négy csoportnak meg- 
felelőleg az infinitifnek négyféle végzete van:

I. i n f i n i t i f :  -er: donner (doné)=  adni, parier
(parié ) =  beszélni, rester 
(rüszté) maradni.

II. i n f i n i t i f :  -ir: finir (finir) — végezni, obéir
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(obéir) =  engedelmeskedni, 
partir =  elutazni.

III. in f in i t i f :  -re: vendre (vädr) —  eladni, ' 
rompre (rőpr) =  törni, sza
kítani.

IY. in f in i t i f :  -oir: recevoir (röszövőar) =  kapni, 
devoir (dövoär) —  ta r
tozni.

159. Mindjárt e helyen említjük meg a szenvedő 
alaknak participe passé-ját, melynek végzete:

I. -é : donné (doni) adott, gegeben, — parié
(parle)  beszélt, geíprocfien.

II. - i : fini (fim ) bevégzett, beenbigt, obéi (оЪёг)
engedelmeskedett, -gehorcht

III. -u : vendu (vädü) eladott, cerfauft, rompu (röpü)
elszakított, jemffen, geriffen.

IV. -u: recu (röszü) kapott, erhalten, befommen.
160. Az avoir segítő igének szenvedő alakú participe 

passé-ja eu (ü l)  bírt, gehabt, az étre é été (ete) 
volt, gemefen.

Ezek után sorra veszszük a rendes igeragozást 
módok és idők szerint, előre bocsátva mindenütt a 
segítő igék megfelelő alakjait.

161. Infinitif, présent.
A segítő igéknél: avoir (avőür) bírni, ha&en, 

étre (ätr) lenni.
I donner (doni) adni. II. finir (finir) végezni. 

III. vendre (vädr) eladni. IV. recevoir (röszovoür) 
kapni.

162. Infinitif, passé.
Az infinitif passé össze van téve az avoir vagy 

étre segítő ige in fin itif présent- jából és a ragozandó 
ige szenvedő alakú participe passé-jábó\.

168. avoir étre
Infinitiv passé: avoir eu avoir été (avoar Ш) ges 

(avőür ü) gehabt haben roejen fein ""

164* I. avoir donné — gegeben haben, étre resté (ätr 
räszte) geblieben fein.

II. avoir fini =  beenbigt haben, étre parti =  ab*
geveiét fein.

III. avoir vendu =  cerfauft haben.
IV. avoir recu =  erhalten haben.

át i  -



Az in fin itif passé rendesen megrövidített idő- 165. 
határozói vagy okhatározói mondatokban néha alanyi 
mellékmondatokban fordul elő s a magyarra mindig 
teljes mellékmondattal fordítandó.

Participe, present. 166.
A participe présent-asik ragja ant. A második 

osztályhoz tartozó igék azonban ezen rag előtt még 
kettős ss-t vesznek fel.

avoir: étre : 167.
Participe pr.: ayant (äjä) étant {'éta) lévén, 

íjabenb, bírván.
I. donnant ('Jonq)  adva, adván, adó. 168.

II. finissant (finiszä) végezve, végezvén, végző.
III. vendant (vada) eladva, eladván, eladó.
IV. recevan (röszövä) kapva, kapván, kapó.

A II. osztálynak -mir, -tir, -vir végzetü igéi úgy 169. 
képezik a participe présent-t, mint a III. osztály: 
partir =  elutazni: partant, dormir (dormir) =  
aludni: dormant, servir (szürvir) szolgálni: =  
servant.

Participe passé.
A cselekvő alak participe passé-ja össze van 1^0. 

téve az avoir vagy étre segítő igék participe pré- 
sewí-jából s a ragozandó igének szenvedő participe
passéjából:

avoir: étre: 171.
Participe passé: ayant eu ayant été (üjat ete)

(äjätjü) ~
I. ayant donné =  adván, miután adott, étant resté 172.

(eta rüszté), =  maradvan, miután maradt.
II. ayant tini =  elvégezvén, miután elvégzett, 

étant parti =  elutazván, miután elutazott.
III. ayant vendu =  eladván, miután eladott.
IV. ayant recu =  kapván, miután kapott.

liidicatif, présent.
A segítő igék indicatif présent-ja a következő: 

avoir étre 173.
j’ai (zse) nekem van (iá) je suis (zsö szili) vagyok 

habe)
tu as (tii ä) neked van tu es (tüci) vagy
ii а (И аУ neki van il est (il ä) van
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nous avons (nuz avo) nous sommes (no szom) 
nekünk van w  vagyunk

vous avez (vuz avE)  nek- vous etes (vuz át) vagy-' 
tek van tok

ils on : (ilz o) nekik van ils sont (il szó) vannak.
174-. A rendes ragozásban az indicatif présent ragjai 

a négy osztály szerint a következő:

I. П. III. IV.
-e -s -s -s
-es -s -s -s
-e -t -t (vagy —) -t
-ons -ssons -ons -ons
-ez -ssez -ez -ez
-ént -ssent ' -ént -ént
Jegyzet. «) A többesszám harmadik személy

ben az ént rag teljesen néma.
/3) A III. osztály igéi az egyes harmadik sze

mélyben csak akkor kapnak -í ragot, ha a tő nem 
végződik -d-re vagy -í-re, il rompt (il rö) ő szakít.

у) A III. osztályban az egyesszámban a tő végső' 
mássalhangzója mindig néma.

J) A IV. osztályban az egyesszámban az ige 
-ev szótagjában az e oi-ra változik s a v eltűnik, a 
többes harmadik személyben ezen e ugyancsak oi-ra 
változik, de a v megmarad.

I. je donne (zso dón) 
adok

tu donnes (tű  dón) 
adsz

il donne (il dón) ad 
nous donnons (nu 

donö) adunk 
vouz donnez(vu do

ne) adtok 
ils donnent (il dón) 

adnak

1Г. je finis (zsö fini) 
végzek

tu finis (tű fini)

il tinit (il fini) 
nous finssont (nu

finisző)
vous finissez (vu fi-

n iszi)
il finissent (il finisz)

III. je vends (zsö vä)
eladok

tu vends (tü vä) 
il vend (il vä) 
nous vendons (nu

vädo)

IV. jerecois (zsöröszoa) 
kapok

tu recois (tü röszöa) 
il recoit (il roszoa) 
nous recevons (nu

röszövő)
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vouz vendez (vu vous recevez (vu
vádé') röszövd)

il vendent (il väd) ils recoivent ( il rö-
szo’av)

A második osztálynak -mir, -tir, -vir végzetü 175. 
igéi úgy ragoztatnak, mint a III. osztályéi s az 
egyesszámban a tőzáró m, t, v mássalhangzókat is 
elvesztik:

dormir =  aludni. I. p r.: je dors (zsö dor), tu 
dors (tü  dör), il dort (il dör), nous dormons (nu  
dormo), vous dormez (vu dorm'd), ils dorment (il 
dorm).

partir — elutazni, elmenni, I. pr : je pars (zso 
pär), tu pars (tü par), il part (ilpar), nous partons 
(nu parto), vous partez (vu parte), ils partent (il 
part).

servir =  szolgálni, I. p r.: je sers (zsö szár), 
tu sers (tü  szár), il sert (il szár),_noos servons (nu  
szdrvő), vous servez (vu szarvé), i s servent (il
szürv)

Indicatif, imparfait.
Az indicatif imparfait ragjai mindig a követ-176. 

kezök: -ais, -ais -ait, -ions, -iez, -aient.
Jegyzet. Az ént a többes harmadik személyben

ném a!
avoir :

j’avais (zsavá) ne
kem vala (idf) hatte) 

tu avais (tü avá) 
ii avait (il avá) 
nous avions ínuzavíö) 
vous aviei(vuzavid) 
ils avaient (ilzava) .
Az imparfait ragjai mind 

ugyanazok, csak a IÍ. osztály 
ragok előtt kettős ss-t.

I. je donnais (zsödonä) II.

tu donnais (tü doná)

il donnáit (il doná) 
nous donnions (nu

donio)

étre: 177.
j’étais (zs’étá) én 

valék, voltam 
tu étais (tü éta) 
il était (il etá) 
nousétionsVuu,? étid) 
vous étiez (vuz étid) 
ils étaient (ilz etá)
a négy osztálynál 178. 
igéi vesznek fel a

je finissais (zsö fi- 
niszá)

tu finissais (tü  fi-
niszá)

il finissait (ilfn iszá) 
nous finissions (nu

finisziö)
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vous donniez (vu
donié)

ilsdonnaientfi? donä)

III. je \ox\ü&\$(zsö vadä) 
tu vendais (tä vädä) 
il vendait (il vädä) 
nous vendions (nu

vädiö)
vous vendiez (vu

vädie)
ilsvendaient (il vädä)

vous finissiez (vu
finiszie)

ils finissaient (il fi-
niszä)

IV. je recevais (röszövä) 
tu recevais (röszövä) 
ii recevait (röszövä) 
nous recevions (rd-

szöviö)
vous receviez (rö-

szövie)
ils recevaient (rö

szövä)
179. A II. oszt. -mir, -tir, -vir végű igéi az imperfait- 

ban is a III. osztályt követik: je dormais (zso 
dormä) aludtam, je partais (sző partä) elmentem, 
je servais (zso szervä) szolgáltam.

Iudicatif, passé défini.
A segitő igék passé défini-je így hangzik :

180. avoir:
j’eus (zs'ü) 
tu eus (tu ü) 
ii eut (il ü) 
nous eűmes (пиг üm) 
vous eütes (vuzüt)  
ils eurent (Hz ür)

étre:
je fus (zsö fü )  
tu fus (tu fü )  
il fut (it fü )  
nousfümes (nu füm )  
vous fütes (vu fü t)  
ils furent (il für)

I. -ai II -is il l. -is IV. -us
-as -is -is -us
-a -it -it -ut
-ämes -ímes -ímes -ümes
-ates -ítes -ites -ütés
-érent -irent -irent -urent

Jegyzet. «) A többesszám harmadik személyé
ben az ént teljesen néma.

ß) A IV. osztálynál az indicatif passé définiben 
ugyanazon rövidült tövet találjuk, melylyel a szen
vedő alak participe passéjában találkoztunk.

181. A többi igék a passé définiban a következő 
végzeteket mutatják:
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I. je donnái (done) 
tu donnas (dona) 
il donna [dona) 
nous donnames (do-

nam)
vous donnätes (do

nat)
ils donnérent (do

nor)
III. je vendis (vádi) 

tu vendis (vádi) 
il vendit (vadi) 
nous vendimes (va-

dim)
vous vendites (vadit) 

ils vendirent (vädir)

II. je finis (fini) 
tu finis (fini) 
il finit (fini) 
nousfinimes (finim )

vous finites (finit)

ils finirent (finir)

IV. je recus (röszü) 
tu recus (röszü) 
il recut (röszü) 
nous recümes (rö

szü m)
vous recütes (rö

szü t)
ils recurent (röszür)

A II. oszt. -mir, -tir, -vir végzetű igéi ezen idő-182. 
ben rendesek : je dormis (zsö dormi), je partis (zsö 
parti), je servis (zsö szervi).

Inűicatif, passé indéfini.
Az indicatif passé indéfini össze van téve az jgg 

avoir vagy étre segítő igék indicatif présent-]kb6\ 
és a ragozandó ige szenvedő alakú participe passé- 
jából.

S eg ítő
avoir:

j’ai eu(zseü) nekem 
volt

tu as eu (tü  az ü) 
il a eu (il a ü ) ^  
nous avons^eu 

naz avöz ü) 
vous avez^eu 

(vuz avöz ü) 
ils ont eu (ilz öt ü)

I. j ’ai donné (zsédoné) 
adtam

tu as donné (tü  a
done)

il a donné (Hä done)

*gék- 18á.etre:
j ’ai été (zsö été)  

voltam
tu as été (tü ä zöté) 
il a été (il a été) 
nous avons été 

nnz avöz été) 
vous avez été 

(vuz avez été) 
ils ont été (ilz öt été)

I. je suis resté (zso 185. 
szili rüszté) 

tu es resté (tü ä
rüszté)

il est resté (il ü
rüszté)
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nous avons donné
nuz avo done) 

vous avez donné 
vuz avé done) 

ils ont donné (ilz д 
done)

II. j ’ai fini (zsé fini) 
végeztem s a. t.

III. jai vendu (zsévadü)
eladtam s. a. t.

nous sommes restés
(nu szom rüszté) 

vous etes restés 
. vuz üt rüszté) 
ils sont restes (U

szó rüszté)

II. je suis parti (zso
szili parti) elmen
tem s. a. t.

IV. jai recu (zsé roszü) 
kaptam s. a. t.

186. Az étre segítségével ragozott igéknél a participe 
passé az alany neme és' száma szerint változik: 
eile est restée (ül ü rüszté) ő maradt, eile est partié 
(ül ü parti) '6 elutazott, elles sont restées (dl sző 
rüszté) ők maradtak, elles sont parties (ül sző 
parti)  ők elmentek. Hasonlóképen: je suis restée, 
je suis partié, tu es restée, tu es partié, ha nő 
beszél, vagy ha a beszéd nőhöz van intézve.

Iudicatif, plusqueparfait.

Az ind ica tif plusqueparfait össze van téve az 
‘ avoir vagy étre segítő igék ind ica tif imperfaltjából 

s a ragozandó igének szenvedő participe passé-jából.

188.
Segí t ő igék.

avoir: étre:
j avais eu (zsavüzü) 

nekem volt

tu avais eu (tií 
avüz ü)

il avaiteu ( ila vü tü )

nous avions eu
(nuz aviőz ü) 

vous aviez eu 
(vuz aviéz ü) 

ils avaíent eu
(ilz avüt üi

j’avais été (zsa- 
vüz été) nekem 
volt

tu avais été (tu
avüz été)

il avait été
(il avüt été) 

nous^avions été 
(nuzaviőz été) 

vous aviez été 
(vuz aviéz été) 

ils avaient été 
(ilz avat été)
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I. j’avais donnk(zsavä 
done)  adtam vala

tu avais donné 
il avait donné 
nous avions donné 
vous aviez donné 
ils avaient donné

II. j’avais fini s. a. t.

III. j’avais vendu s. a. t.

I. j’étais resté (zsetä 
räszte)  maradtam 
vala
tu étais resté 
il était resté 
nous étions resté 
vous étiez resté 
il étaient resté

II. j’étais parti s. a t.

IV. j'avals recu s. a. t.
A participe passé változására vonatkozólag 

lásd: 196. §.

Iudicatif, passé antérieur.
Az indicatif passé antérieur össze van téve az 189. 

avoir vagy étre segéd igék indicatif jiassé defini- 
jéböl s a ragozandó igének szenvedő alakú participe 
passé-jából.

S eg ítő  igék.
avoir:

j ’eus eu (zsüz ü) ne
kem volt

tu eus eu (tű iizü )

il eut eu (i lü tü )  
nous eümes eu~̂

(nuz ümz ü) 
vous euteslíu 

(vuz Ützü) 
ils eurent eu

( tíz űrt ü)

I. j'eus donné (zsü  
done)

tu eus donné 
il eut donné 
nous eümes donné 
vous eütes donne 
ils eurent donné

II j'eus fini s. a. t.

III. j'eus vendu s. a. t.

etre: íyn.
j'eus été (zsüzété) 

voltam, lettem 
tu eus été (tü

üz ele)
il eut été (H ütete) 
nous eümes été"

(nuz ümz été) 
vous eütes été 

(vuz ütz été) 
ils eurent été

(Hz űrt été)

I. je fus resté (zso fü  
rüszté) 
tu fus resté 
il fut resté 
nous fűmes vestes 
vous fűtés restés 
ils furent restés

II je fus parti s. a. t.

IY. j'eus recu s. a. t.
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A participe passé változására vonatkozólag 
lásd: 196. §.

Iiidicatif, futur.
191. Az indicatif fu tur  ragja a következők: -ai, -as, 

-a, -ons, -ez, -ont.
Segí t ő  igék:

192. avoir: étre:
j’aurai (zsore) ne

kem lesz
tu auras (tu  ora) 
il aura (йога )  
nous aurons^nw^ orő)

vous aurez (vuzore) 
ils auront ( ilz orő)

je serai (zsö sz'r'é)

tu seras (tű sz'ra) 
il sera (il sz'ra) 
nous serons (nu

sz'rő)
vous serez(vu sz'rő) 
ils seront (il sz'rő)

193. A rendes igéknél a ragok ugyanazok s mindig 
az in fin itif présent-hoz. ragasztandók.

Jegyzet, a) Az első osztályban az infinitif -er 
ragjának e-je elgyengül vagy teljesen néma vagy 
ö-nek hangzik, az r  pedig rendesen kiejtendő.

ß) A III. osztályban az infinitif -re ragjának 
e-je a futur ragjai előtt kiesik.

у) A IV. osztályban az infinitif -oir ragjából az 
oi hang kiesik.

194. I. je donnerai (zsö 
don'ré) fogok adni 

tu donneras (tű
donra)

il donnera (ildon'ra) 
nous donnerons (nu

dorírő)
vous donnerez (vu

don're)
ils donneront (il

don'ro)
III. je vendraifzsö vödre)

tu vendras 
il vendra 
nous vendrons 
vous vendrez 
ils vendront

II. je finirai(zsöfinire) 
fogok végezni 

tu tíniras

il finira 
nous finirons

vous finirez

ils finiront

IV. je recevrai (zsö rö- 
szövre) 

tu recevras 
il recevra 
nous recevrons 
vous recevrez 
ils recevront
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Iiidicatif, fu tu r  antérieur.

A fu tur antérieur az avoir vagy étre segítő 195. 
igék indicatif fu tur-jéből s a ragozandó igének 
szenvedő alakú participe passé-]kbó\ van összetéve.

S eg ítő  igék .
avoir: étre: 196.

j'aurai eu (zsoréü) j’aurai été (zsore
été

tu auras eu (tű  tu auras été (tu
orazü) or az été)

il aura eu (ti óra ü) il aura été (il óra
été)

nous aurons eu nous aurons été
( nuz oroz ü) (nuz oroz été)

vous aurez eu vous aurez été
( vuz oréz ü) (vuz oréz été

ils auront eu il aurons été
(Hz or őt ü) ( ils or öt été)

I. j'aurai donné (zsöré I. je serai resté (zsö 
dáné) sz'ré rüszté)

tu auras donné tu seras resté
il aura donné il sera resté
nous aurons donné nous serons restés
vous aurez donné vous serez restés
ils auront donné ils seront restés

II. j’aurai fini s. a. t. II. je serai parti s. a. t.

III. j'aurai vendu s. a t. IV. j’aurai recu s. a. t. t
A participe passé változásáról lásd: 196. §.

Conditiouuel, present.
A conditionnel present-1 megkapjuk, ha a fu tur  197. 

ragjai helyébe az indicatif imperfait ragjait (-ais,
-ais, -ait, -ions, iez, -aient) csatoljuk az iufinitii'hez:

avoir: étre: 198.
j’aurais (zsorä) ne- je serais (zsö sz'rä)

kém volna volnék
tu aurais (tű  orä) tu serais (tű  sz'rä)
il aurait (il orä) il serait (il sz'rä)
nous aurionT nous serions (пи
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199.

200 .

(nuz or io)
vous auriez ftme őrié)

jls auraient ( ilz ora)
I. je donnerais (zsS 

don'rá) adnék 
tu donnerais (dorirä) 
il donnerait^donVayi 
nous donnerinos 

(donorjő) 
vous donneriez 

(donorje) 
ils donneraient 

(donrä)

III. je vendrais (zsö 
vadra) eladnék 

tu vendrais 
il vendrait 
nous vendrions 
vous vendriez 
ils vendraient

szorio)
vous seriez (vn

szőrié)
ils seraient fti sz'rä)

II. je finirais ( zsö fi- 
nirä) végeznék 

tu finirais 
il finirait 
nous finirions

vous finiriez

Из finiraint

IV. je recevrais (zso 
roszövrä) 

tu recevrais 
il recevrail 
nous recevrions 
vous recevriez 
ils recevraient

Coiiditionnel, 2)asse-
A condilionnel passé össze van téve az avoir 

vagy étre segítő ige conditionnel présent-\kbó\ s a 
ragozandó igének szenvedő alakú participe passé- 
jából.

S e g ítő  igék .
avoir: étre:

j ’aureuseu (zsorazü) j'aurais été (zso-
nekem lett volna ráz été) lettem

volna
tu aurais eu (tű  tu aurais été (zsü

óraz ü)  oräz été)
il aurait eu (ilo rä tü ) il aurait été

w “  (il órát été)
nous aurions eu nous aurions été

( nuz orioz ü)  (n űz oriöz été)
vous auriez eu vous auriez été

( vuz oriez ü) (vuz ori'éz été)
ils auraient eu ils auraient^ été

(ilzo rä tii)  (ilzorü téte)
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I. j’aurais úonné(zsorü)
done)adtam volna

tu aurais donné 
il aurait donné 
nous aurions donné 
vous auriez donné 
ils auraient donné

П. j’aurais tini végeztem 
volna s. a t.

I. je serais resté (zsB 
sz'rä räszte) ma
radtam volna 

tu serais resté 
il serait resté 
nous serions restés 
vous seriez restés 
ils seraient restés

II. je serais parti elmen
tem volna s. a. t.

III. j'aurais vendu elad- IV. ja’urais recu kaptam 
tam volna s. a. t. volna s.' a. t.

A participe passé változásáról lásd: 196. §.

Subjouctif, present.

Minthogy a subjonctif miudig függőmondatban 201. 
áll, mindig megelőzi a que (hogy) kötőszó, vagy 
annak valamely összetétele.

avoir: étre: 202.
que j ’aie ( kö ~zsa) que je sois ( kö zsö

hogy nekem van, szoa)  hogy va-
hogy nekem le- gyök, hogy legyek
gyen w

que tu aies (kö tü ä) que tu sois (kö tü
szoa)

qu'i! ait (k’ilä) qu’il sóit (k'il szoa)
que nous ayons (ко que nous soyons (kö

nuz üjö) nu szoajö)
que vous ayez (kö  que vous soyez (ко

vuz üjö) vu szoajö)
qui'le- aient (k'ilz aj qu’ils soient (k'il

szoa)

A többi igék mind a négy osztályban a követ- 203. 
kező ragokat mutatják: -e, -es, -e, -ions, -iez, -ént.

Jegyzet. «) A II. oszt. igéi e ragok előtt még 
kettős 8S-t vesznek fel,

ß) A IV. oszt. igéinél a tő ev szótagjában az e 
helyébe az egyesszámban és a többesszám harma
dik személyében oi lép.

P r ö h l e :  Franczia nyelvtan. 4
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I. que je donne (kB II. que je finisse (kB
zsö dón) zsB finisz)

que tu donnes (kő que tu f inisses (kö
tü dón) tü  finisz)

qu’il donne (k'il qu’il finisse (k'il
dón) finisz)

que nous donnions que nous finissions
(кВ пи donio) (kB nu finiszio)

que vous donniez que vous finissiez
(kö vu donié) (kB vu finiszie)

qu’ils donnent (k'il qu’ils finissent (k 'il
dón) finisz)

III. que je vende (kB IY. que je recoive (ko
zsö väd) zsB roszoav)

que tu vendes (kB que tu recoives (rö-
tü väd) szoav)

qu’il vende(k'ilvää) qu'il recoive (rB- 
szoav)

que nous vendions que nous recevions
(kB nu vädiö) (rBszöviö)

que vous vendiez que vous receviez
( kB vu vädie) (rBszövie)

qu'ils vendent (k'il) qu’ils recoivent (rB-
väd) szoav)

204. A II. osztálynak -mir, -tir, -vir végzetü igéi a 
subjonctif présentban ismét a III. osztályt követik: 
que je dorme (kB zsö dorm)  hogy én alugyam, hogy 
én átúszom, que je parte (kö zsö part)  hogy  ̂ el
utazzam, hogy elutazom, que je serve (kB zsB 
szärv) hogy szolgáljak, hogy szolgálok.

Subjonctif, imparfait.
205. A subjonctif imparfait mindig azon tőből ké- 

peztetik, mely az indicatif passé définiben található 
s mint az alább következő végzetek mutatják a ra
gok előtt minden egyes osztályban az a magánhangzó 
áll, mely a passé défini végzetében található.

206. A subjonctif imperfait ragjai a négy osztálynak 
megfelelő magánhangzókkal a következők :

-asse II. -isse III. -isse 1Y. -usse
-asses -isses -isses -usses
-ät -it -it -Qt
-assions -issions -issions -ussions
-assiez -issiez -issiez -ussiez
-assent -issent -issent -ussjent
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Segí t ő  igék.
avoir:

que j’eusse(közsüsz) 
hogy nekem volt, 
hogy nekem legyen

que tu eusses (ко
tü üsz)

qu'il eüt (k'il ü) 
que nous eussions

(kö nuzüsziő) 
que vous eussiez 

(kö vuz üsziö) 
qu'ils eussent

( k'ilz üsz)

I que je donnasse
(dffnasz) 

que tu donnasses
(donasz)

qu’il donnát (donäj 
que nons donnassions

(donasziö)  
que vous donnassiez 

(donasziö) 
qu'il donnassent (do

nasz)
III que je vendisse (kö

z$ő v&diz)
que tu vendisse (vä- 

disz)
qu'il vendít (vädx) 
que nous vendissions 

(vädisziö)  
que vous vendissiez 

(vädisziö) 
qu'ils vendissent 

(vädisz)

étre: 207.
que je fusse (kö

zso füsz) hogy 
voltam, hogy le
gyek

que tu fusses (kö
tü füsz)

qu’il füt (k'il fü )  
que nous fussions 

(kö nu füszio) 
que vous fussiez (kö  

vu füsziö) 
qu'ils fussent (k'il 

füsz)

II. que je finisse (fi- 208.
nisz)

que tu finisses (fi
ni sz)

qu’il finít (fint) 
que nous finissions

finisziö)
que vous finissiez

( finisziö)
qu’ils finissent (fi-

nisz)
IV. que je recusse (rö-

szüsz)
que tu recusses (ro-

szüsz)
qu’il recüt (röszü) 
que noiis recussions 

(roszüsziö) 
que vous repussiez 

(röszüsziö) 
qu'ils recussent (rö- 

szüsz)

Subjonctif, passé indéfini.
A subjonctif passé indéfini össze van téve az 209. 

avoir vagy étre segítő ige subjonctif présent-jából 
s a ragozandó igének szenvedő alakú participe 
passé-jából.

— 4*-
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210.

211.

212

218

avoir :
que jaie eu (kö

zsä ü) hogy ne
kem volt

que tu aies eu (kö
tü az ii)

qu’il ait eu ( k'il ät ü)

que nous ayons eu
(äjöz ü)

que vqus ayez eu
(äjez ü) 

qu'ils aient eu
(k 'ilz ät ü)

I. que j aie donné hogy 
adtam

que tu aies donné 
qu'il ait donné 
que nous ayons donné

que vous ayez donné

qu'ils aient donné

П. que jaie fini hogy 
végeztem s. a. t.

étre:
que j ’aie été (kö

zsä été) hogy vol - 
tam

que tu aies été (kö
tü  äz et'é) 

qu'il ait_ été 
(k'il ät été) 

que nous^ayons été 
(äjöz été) 

que vous ayez été 
(äjez été) 

qu'ils aient été 
(k'ilz ät été)

I. que je sois resté
hogy maradtam 

que tu sois resté 
qu’il sóit resté 
que nous soyons 

restés
que vous soyez 

restés
qu'ils soient restés

II. que je sois parti
hogy elmentem 

s. a. t.
IV. que jaie recu hogy 

kaptam s. a. t.
III. que j aie vendu hogy 

eladtam s. a. t.
A participe passé változásáról lásd: 196. §.

Subjonctif, plusqueparfait.

A subjonctif plusqueparfait össze van téve az 
avoir vagy étre segítő igének subjonctif imparfait- 
iából s a ragozandó igének szenvedő alakú participe
passé-jából.

avoir:
que j'eusse eu (kö

zsüsz ü)
que tu busses eu

(üszőé ü)

étre-.
que j ’eusse été (kö 

zsüsz ete) 
que tu eusses été



53

qu'il eüt eu (k ’ilü tü )  
que nous eussionT eu

(üsziőzü)
que vous eussiez eu

(üszi'éz ü) 
qu’ils eusient eu

(üszt ü)

I. que j'eusse donné 
que tu eusses donné 
qu’il eüt donné 
que nous eussions 

donné
que vous eussiez 

donné
qu'ils eussent donné

II. que j'eus tini
•s. a. t.

III. que j ’eusse vendu 
s. a. t.

qu’il eüt été 
que nous eussions 

été
que vous eussiez

été
qu’ils eussent été

I. que je fusse resté 214. 
que tu fusses resté 
qu’il füt restéj 
que nous fussions 

resté
que vous fussiez 

restés
qu'ils fussent restés

II. que je fusse parti
s. a. t.

IV. que j ’eusse repu
s. a. t.

A participe passé változásáról lásd: 196. §.

Impératif. 215.
Az impératif-n&k vagy parancsoló módnak csak 

egyesszám második továbbá többesszám első és má
sodik személye van.

Az impératif mellé a névmási alanyt nem 
teszszük ki

avoir: étre: 216.
aie (á j legyen neked sois (szoa) légy
ayons (á j8) legyen soyons ( szöajöj le

nekünk gyünk
ayez (äjS) legyen soyez (szoajS) le-

nektek gyetek
I. donné*) (dón) adj II. finis (fini) végezz 217. 

donnons (donö)  ad- finissons (finiszö)
junk végezzünk

donnez (done) adja- finissez (finisze)
tok végezzetek

*) en előtt donnes: donnes-en (donzä) adj 
abból!
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III. vends (va) adj el, 
add el s. a. t. 

vendons (vádo) ad
juk el

vendez (vadé) adjá
tok el

IY. recois (röszoa) fo
gadd

recevons (rőszővö)' 
fogadjuk

recevez ( rőszőve)  
fogadjátok

A II. osztály -mir, -tir, -vir végzett! igéinél 
ugyanazt tapasztaljuk, mint a jelenben:

dors (dor) alugyál 
dormons (dormo) 

alugyunk
dormez (dor me) alu- 

gyanak

pars (par) menj el 
partons (partö) 

menjünk el 
partez (p>arté) men

jetek el

sers (szar) szolgálj 
servons (szárvö) szolgáljunk 
servez (szárve) szolgáljatok.

A magár atérő vagy visszaható igék 
ragozása.

218. A magáratérő igék mindig étre segítségével ké
pezik összetett alakjaikat, aminek következtében a 
participe passé nemben és számban mindig egyezik 
az alanynyal.

219. A magáratérő igék mellett mindig ott találjuk 
a személyes névmás részestárgyi vagy szenvedő
tárgyi alakját: me, m' magamnak, magamat, te, t' 
magadnak, magadat; se, s’, magának, magát; nous 
magunknak, magunkat; vous magatoknak, magato
kat; se, s' maguknak, magukat.

E névmások mindig az ige előtt állanak s csak 
a parancsoló módban csatoltatnak kötőjellel az ige 
után.

Ezek után felemlítjük a se cacher (sző kasé) 
ma g á t  e l r e j t e n i ,  e l r e j t ő z n i ,  igének főbb alak
jait, melyeknek mintájára könnyen lehet képezni 
bármely alakot.

Iudicatif présent.
je me cache (zsö то kas) elrejtem magamat, el

rejtőzöm
tu te caches (tű  tő kas) elrejtőzöl 
il se cache (il sző kas) elrejtőzik
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nous nous cachons (nu nu kajő) elrejtőzünk 
vous vou8 cachez (vu vu kasé) elrejtőztök 
Ms se cachent (il sző kas)  elrejtőznek.

Iiidicatif, passé indéfini.
je me suis caché (n.: cachée) (zsö mö szűi kasé) 

elrejtőztem
tu t ’ es caché (n.: cachée) (tű t'ä kasé)
il s’est caché (il sz'ä kasé)
eile s’est cachée (eil sz'ä kasö)
nous nous sommes cachés (n.: cachées) (nu nu

szom kasé)
vous vous étes cachés (n.: cachées) (vuvuz átkase) 
ils se sont cachés (il sző sző kasö) 
elles se sont cachées (ül sző sző kasé)

Subjonctif, present.
que je me cache (ко zsö mö kas) hogy elrejtőzzem, 

hogy elrejtőzöm
que tu te caches (kö tű tö kas)
qu’il se cache (k'il sző kas)
que nous nous cachions (kö nu nu kasiő)
que vous vous cachiez (kö vu vu kasie)
qu’ils se cachent (k'il sző kas)

Impératif.
cache-toi (kas-toa) rejtőzzél el,
cachons-nous (kaső-nu) rejtőzzünk el
cachez-vous (kase-vu) rejtőzzetek el, rejtőzzék ön el.

Szenvedő igeragozás.
Az átható igéknek cselekvő igeragozásuk mellett 220. 

van szenvedő igeragozásuk is.
A szenvedő igeragozásnak alapja a szenvedő 

alakú participe passé, melyet már ismerünk.
A szenvedő alaknak minden idejét úgy képez- 221. 

zük, hogy az étre ige megfelelő alakjához hozzá
csatoljuk a ragozandó igének szenvedő alakéi parti
cipe passé-ját, mely számban és nemben mindig 
egyezik alanyával.

Például az étre segítő igének conditionnel passé 
többesszámú harmadik személye nőnemben: elles 
auraient été. A battre (batr) verni, igének szabály
szerű szenvedő alakú participe,passé-]», battu (batü).



56

így tehát a battre ige szenvedő alakú conditionnel 
passé többesszámú harmadik személye nőnemben: 
elles auraient été battues (älzorätete batü) ők 
megverettek volna. ""

Minthogy ezen mód szerint bármely igét fenn
akadás nélkül végig lehet ragozni az egész szenvedő 
alakon, további példa felhozása fölösleges.

Kérdés és tagadás.
222. Az igét kérdő alalcuvd úgy változtatjuk, hogy 

az alanyául szolgáló névmást kötőjellel az ige után 
csatoljuk, vagy pedig állító formája elé az est-ce 
que (á s z  kö) kifejezést tesszük.

így például a segítő igék indicatif présent-ja 
kérdőalakban:

ai-je (ezs) van-e ne
kem ?

as-tu (a-tuj 
a-t-il (a-iil) 
avons nous (avö-nu) 
avez-vous (ave-vu) 
ont-ils (őt il)

suis-je (szuizs) vagyok-e

es-tu (ü-tu) 
est-il (ä t i l ) 
sommes-nous (szom-nu) 
étes-vous (at-vu) 
sont-ils ( szót il)

vagy: est-ce que j’ai =  van-e nekem? est-ce que 
je suis =  vagyok-e én? s a t.

A recevoir igének indicatif passé défini-ja 
kérdő alakban :
repus-je (röszüzs)  kaptam-e? vagy: est-ce que je

recus sJ a. t. 
recus-tu (röszü-tü) 
recut-il (röszüt il) 
recümes-nous (roszüm-nu) 
recütes-vous (röszjit-vu) 
recurent-ils (röszürtil)

A se cacher =  elrejtőzni igének indicatif plus- 
queparfait- '̂ a kérdőalakban: 
m’étais-je cache (n.: cachée) — elrejtőztem-e én? 
t ’etais-tu caché (n .: cachée) 
s était-il cache 
s’était-elle cachée
nous étions-nous cachés (n.: cachées) 
vous étiez-vous cachés ’n .: cachées) 
se sont-ils cachés 
se sont-eües cachees.
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Meg kell jegyezni, hogy a jó hangzás kedvéért 228. 
az I. osztály igéi az indicatif présent egyesszámú 
elsószemélyben végső e-jükre a kérdő alakban 
)  (accent aigu) jelet vesznek: je donne (zsö d m )  
adok. donné-je (donezs) adok-e?

Ugyancsak a jóhangzás kedvéért -t- teendő ige 224. 
és névmás közé a kérdőalakokban a következő 
esetekben:

«) az avoir segítő ige indicatif présent egyes
számú harmadik személyében: a-t-il =  van-e neki, 
a-t-on =  hot irtán? van-e az embernek.

ß) az I. osztály igéinél az indicatif passé de
fini-jének egyes harmadik személyében : il donna — 
adott; donna-t-il =  adott-e?

y) minden ige indicatif futur-jének egyesszámú 
harmadik személyében: il sera =  lesz, sera-t-il =  
lesz-e? eile recevra =  ö kapni fog, recevra-t-elle 
=  fog-e kapni?

ú) П va =  ő megy, va-t-il — megy-e?
A francziában a non (no)  tagadó szó csak úgy 225. 

használható, mint a német nein, azaz feleletül vala
mely kérdésre. A  mondatban a tagadás mindig 
két szóval történik: ne . . . pás (pä), melyek közül 
az első ne, n’ mindig az alany után, a pás szó pedig 
az ige után áll: összetett igealakokban a segítő ige

. .. . 226.A segítő igék indicatif p>résent-ja tagadó 
alakban:

je n'ai pás (zsnepä) 
nekem nincs 

tu n’as pás (tii n'a
pä)

il n a pás fi i n 'apa) 
nous n’avons pás 

(nu n'avő pä) 
vous navez pás fvu

je ne suis pás (zsö nö
szui pä) nem vagyok

tu n es pas (ün 'cipa)

il n est pas ( i ln ’äpä)  
nous ne sommes pas 

(nu nö szompä) 
vous n'etes pas (vu

n'ät pä)
iis ne sont pas (il nö

sző pä)

n'ave pa)
ils n’ont pás (il n'a

pä)
A donner igének indicatif passé défini-je tagadó 

alakban:
je ne donnái pás nem

adtam
tu ne donnas pas 
il ne donna pás

nous ne donnámes pás

vous ne donnátes pás 
ils ne donnérent pás
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A se cacher igének subjonctif passé indéfmije 
tagadó alakban:
que je ne me fusse pas caché =  hogy nem rejtőz

tem el
que tu ne te fusse pás caché
qu’il ne se füt pás caché
que nous ne nous fussions pás cachés
que vous ne vous fussiez pás cachéz
qu’ils ne se fussent pás caché.

227. Az impératif (parancsolómód) a tagadó szócs
kákkal tiltó móddá lesz, a mikor a visszaható igék 
névmásukat ismét az ige elé teszik:

étre:
ne sois pás ne légy 
ne soyons pás ne legyünk

ne soyez pás ne legyetek

donner:
ne donne pás ne adj 
ne donnons pás ne ad-

junk
ne donnez pás ne adja

tok
se cacher:

ne te cache pás ne rejtőzzél el 
ne nous cachons pás ne rejtőzzünk el 
ne vous cachez pás ne rejtőzzetek el.

228. Az infinitif mind a két tagadó szócskát az ige 
elé kívánja: ne pás donner =  nem menni, ne pás 
étre (nö p ü zü tr)  nem lenni, ne pás se cacher =  
el nem rejtőzni.

229. A tagadólagos kérdés úgy fejezhető ki, hogy az 
ige kérdő alakja elé a ne . . . utána a pás szócskát 
teszszük.

Például a segítő igék indicatif present-ja: 
n’ai-je pás nincs-e ne- ne suis-je pás nem va- 

kem ? gyok-e?
n’as-tu pás n’es-tu pás
n’a-t-il pás n’est-il pás
n’avons-nous pás ne sommes nous pas
n’avez-vous pas n’etes-vous pas
n'ont-ils pas ne sont-ils pas

A recevoir igének conditionnel present-ja ta- 
gadólagos kérdésben:
ne recevrais-je pas nem ne recevrions-nous pas

kapnék-e?



59

ne recevrais-tu pas ne recevriez-vous pás
ne recevrait-il pás ne recevraient-ils pás

A felhozott példák után minden igealaknak 
tagadó formája és tagadólagos kérdő alakja fenn
akadás nélkül képezhető.

A tagadás erősbithető, ha pás helyébe a point 230. 
(рое) szót teszszük: je n’ai point d’argent (zso п'ё 
рое d'arzsa) (egyáltalában) nincs pénzem.

«) A még nem kifejezés a francziában: ne . . .231. 
pas encore: je n’ai pas encore donné (zso п'ё 
päz äkor done) még nem adtam.

ß) A nem többé kifejezés =  ne . . . plus: je ne 
pleure plus (zsö nö plör plü) =  nem sírok többé.

y) Soha =  ne . . . jamais: je n’ai jamais recu 
(zsn'ö zsamü röszü) =  soha sem kaptam.

<f) A részleges tagadás csak =  ne . . . que: 
je n'ai que deux plumes (zsn'ö kö dö plümj csak 
két toliam, van.

f) Senki sem =  . . . personne ne . . . semmi 
sem =  rien ne . . personne n’est resté (pár-
szón n'ü rüszté) senki sem maradt; rien n’est 
plus beau (rje n'ä plü bö) semmi sem szebb.

f) senkit sem =  ne . . . personne! — semmit 
sem =  ne . . . rien: je ne vois personne (zsö nö
voa pärszon) nem látok senkit, senkit sem látok — 
je  vois =  látok — tu ne donnes rien (tü  no dón 
rje) te nem adsz semmit, te semmit sem adsz.

rj) Megjegyzendő, hogy a savoir (szavoör) toiffcn 
és pouvoir (puvoür) fönnen igék mellett gyakran 
csak ne fejezi ki a tagadást: je ne sais (zsö nö sze) 
nem tudom (id) meijj nid)t) je ne puis (zsö no pú i) 
id) faun nid)t.

Helyesírási megjegyzések
a r e n d e s  i g é k  r a g o z á s á h o z .

Azon I. igék, melyeknek töve c-re végződik, 232. 
mint placer (pluszé) helyezni, a-val, vagy o-val 
kezdődő ragok előtt c-vel iratnak: nous placons 
(mi. plaszö) mi helyezünk, ils placaient (il plaszü) 
ők helyeztek.

Azon I. igék, melyeknek töve g-re végződik, 233. 
mint manger (mazse) enni. a-val vagy o-val kezdődő 
ragok előtt ge vei írandók: nous mangeons (nu
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mazső) mi eszünk, nous mangeämes (пи mázsám) 
mi ettünk. Lásd 2 9  §. ß).

234. Némely igéknél a helyes kiejtés feltüntetése 
végett két összetalálkozó magánhangzó elválasztására 
••-jel szükséges: jouer (zsuM) játszani; nous jouíons 
(nu zsuio) mi játszottunk ; distribuer (disztribüé) 
kiosztani; vous distribuíez (vu disztribüiS) ti ki
osztottatok; arguer (argü'é!) érvelni, következtetni; 
j’argue (zsargíi)érvelek'; vous arguíez (vuz argüie) ti 
érveltek. Mint látjuk, a •• részben arra szolgál, hogy 
az i-t ne vegyük a megelőző magánhangzóval iker
hangzónak, részben, hogy az „u“ hangzatos volta 
kitűnjék. Lásd: 43. §.

235. Azon igék, melyeknek töve i-re végződik, az 
indicatif im parfait többes első és második sze
mélyében két i-vel írandók: prier (prie) kérni, nous 
priions, vouz priiez.

236. Az -oyer, -uyer végű 1. igékben у helyett i 
írandó, valahányszor a rag néma e vagy néma e-vél 
kezdődik: employer (aploajS) használni, alkalmazni: 
j’emploie (zs'äploa) használok, nous empjoierons 
(nuz dploarő) használni fogunk; essuyer (dszuije)  
megtörülni, tu essuies (tű  aszúi), nous essuierons 
(nuz üszuiro).

237 Az -ayer végzetű I. oszt. igék rendesen egész 
’ragozásuk alatt megtartják az у-t, azonban néma 
e-vel kezdődő ragok előtt i-vel irhatok: payer (päje) 
fizetni, je payerai vagy je paierai (zsö päjre) =  
fizetni fogok.

Megjegyzendő, hogy ezen igék, akár г-vel, akár 
г/-па1 iratnak a gyenge j  hangot tövük végén meg
tartják.

A változó tövű igék ragozása.
238, Számos ige van a franczia nyelvben, melynek 

’ töve a ragozás folyamán kisebb-nagyobb változást
szenved. Ezen igéket változó tövű vagy rendhagyó 
igéknek nevezzük. Ezek közül azokat, melyek csak 
kisebb mértékű változásokat mutatnak, e helytt 
külön megbeszéljük, a többieket pedig betűrendben 
fogjuk bemutatni.

239. Azon I. oszt. igék, melyeknek infin itif-jében a 
rag előtti szótagban néma e van, néma e-ből álló,
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vagy néma e-vel kezdődő ragok előtt a tőbeli néma 
e-re V (accent grave)-ot kapnak, annak jeléül, 
hogy az e nyíltan ejtendő:

mener (möní) vezetni:J e  méné (zsö man) veze
tek, je ménerai (zso тйп’гё) vezetni fogok. Ilyenek 
még semer (szömé) vetni, acheter (as'ti) venni, 
geler (zsöle)  fagyasztani, fagyni s. a. t.

Van azonban számos -eler, -eter végíí ige, mely 240. 
a helyett, hogy az l illetőleg t előtti néma e-re az 
említett esetekben accent grave-ot tenne, az l-t 
illetőleg a t-t megkettözteti. Ilyenek: appeler (ap'lé) 
nevezni: j’appelle (zsapäl) nevezek, hívok, j’appel- 
lerai (zsapal're) nevezni, hívni fogok; jeter ( zsöté) 
dobni:_ je jette (zsö zsät) dobok, je jetterai (zsö 
zsät'rE) dobni fogok s a t.

Azon I. oszt. igék, melyekben a tő utolsó szó- 241. 
tagjában é (zárt e) van, néma e-ből álló vagy néma 
e-vel kezdődő ragok előtt ё (nyílt e^-vel Írandók: 
répéter (répéte) ismételui : je répéte (zsö répát) 
ismétlek s «. t.

A többi rendhagyó igéket betűsorban állítjuk 242. 
össze, előre bocsátva a következő megjegyzéseket: 

a) A mely igénél az indicatif fu tur  nincs idézve, 
az ezen idejét rendes módon képezi az in fin itif-bői.

/3 ) A mely igénél az indicatif passé défini 
nincs felemlítve, az ezen időt a rendes módon ké- 

t pezi az in fin itif tövéből az osztályát megillető 
ragokkal.

y) A mely igénél az im pératif nincs idézve, 
annál ezen mód személyei teljesen megegyeznek az 
indicatif present megfelelő személyeivel.

ó) Az indicatif im parfait és participe present 
mindig azon tőből képeztetik, mely az indicatif 
présent többesszám első személyében van. Például: 
conduire (kőduir) vezetni: Ind ica tif présent T. 1.: 
nous conduisons-fwM ködiíiző) mi vezetünk, indicatif 

_ imparfait: je conduisais (zso kődüizá) s a t.
e) A subjonctif im parfait mindig abból a tőből 

f f  képeztetik, mely az indicatif passé définiben talál
ható. Például: savoir (szavoar) tudni, indicatif 
passé defin i: je sus (zsö szil), subjonctif impar
fa it : que je süsse (kö zso szusz).

C) Az igealakok nevét ezután rövidítve írjuk a 
következő módon: Sz, p. p. =  szenvedő alakú 
participe passé, I. p. =  indicate présent, I. p. d. =  
indicatif passé défini, I. f. =  indicatif futur, S. p.
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=  subjonctif présent, Ipr. =  impératif, P. p. == 
participe présent.

243. a c q u é r i r  (акёггг) szerezni. Sz. p p . : acquis, 
acquise (aki, akiz). I. p.: j’acquiers, tu acquiers, 
il acquiert. nous acquérons, vous aquérez, ils 
acquiérent (zsakjär, tü akjär, il akjär, nuzakerő, 
vuz акёгё, ilz akjär). I. p. d/Г" j’acquis (zsaki) 
s a t. I. f.: j’acquerrai (zsakärre). S. p.: que j’ 
acquiére, que tu acquiéres, qu'il acquiére, que nous 
acquérions, que vous acquériez, qu’ils acquiérent 
(kö zsakjär, kö tü akjär, k'il akjär, ко nuz akériő, 
kö vuz акёггё, k’ilz akjär).

a l l e r  (ale) menni. Sz. p. p.: allé (ali). I. p.: je 
vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils 
vont (z ,ö vä, tü va, il va . . .  il vő). 1. f : j’irai 
(zsiri) S. p.: que j’aille, que tu ailles, qu’il aille. 
que nous allions, que vous alliez, qu’ils aillent (kö 
zsajj, kötü ajj, k ila jj, kö nuzalio, kö vuz alte, 
k'ilz ajj). A többi alak rendes.

a s s e o i r  (aszoar) ültetni, rendesen magáratérő 
alakban- s’asseoir (szaszoär) leülni. Sz. p p.: 
assis, assise (aszi, asziz). I. p.:je  m’assieds, tu 
t ’ assieds il s’assied, nous nous asseyons, vous 
vous asseyez, ils s ’asseyent, (zs'ö maszje, tü  
t aszjé, il szaszje, nu nuzaszäjö , vu vuz aszüje, 
il szaszäj). I. p. d.: je m’assis (zsö maszi). 
I. f : je m’assiérai (zsö maszjere), S. p,: que je 
m’asseye (kö zsö maszáj) — étre assis =  ülni.

a t t e i u d r e  (atedr) elérni. Sz. p. p.: atteint, 
atteinte (ate, atet). I. p.: j ’atteins, tu attains, il 
atteint, nous atteignons, vous atteigez, ils attei- 
gent (zsate, tu ate, ilate, nuzatänyö, vuz atänye, 
ilza täny). I. p. d.: j’atteignis (zsatänyi). S. p . : 
quT j’atteigne (kö zsatäny) s a t. 

b é u i r  (Ъёпгг) megáldani, megszentelni. Különben 
egészen úgy megy, mint finir, csak kétféle szen
vedő alakú participe passé-ja van : béni =  meg
áldott, gejegnet, és bénít, bénite =  szentelt: du 
pain bénít (dü pe báni) szentelt kenyér, de l’eau 
bénite (dö 1ö bénít) szentelt vu. 

b a t t r e  (batr) ütni, verni. Sz. p. p.: battu (batü). 
I. p . : je bats, tu bats, il bat, nous battons, vous
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battez, iis battent (zso ba, tü ba, il ba, nu batő, 
vu bate, il bat). I p. d.: je battis (zso háti). S. 
p : que je batte (kö zsö bat) s a t .  

b ő i r e  (boär) inni. Sz. p. p.: bu (bü). I. p.: je 
bois, tu bois, il bőit. nous buvons, vous buvez, iis 
boivent (zsö boa, tü boa, il boa, na büvö, vu 
bűvé, il boav). I. p. d .: je bus (zsö bü). I f. : je 
boirai (zsö boar'é). S. p.: que je bőivé, que tu 
boives, qu’il bőivé, que nous buvions, que vous 
buviez, qu’ifs boivent (kö zso boav, kö tü boav, 
k'il boav, kö nu büviőn, kö vu büvü, k'il boav). 

b o u i l l i r  (bu jjtr) főni, forrni. Sz. p. p.: bouilli 
(bujji). I. p.: il bout (il bu), ils’bouillent (il bújj) 
S. p.: qu’il bouille (k 'il bújj) egyébként rendes, 

c e i n d r e  (szedr) övezni. Sz. p. p.: eeint, ceinte 
(sze, szét) teljesen úgy ragozandó, mint atteindre. 

c o m l u i r e  \(kodüír) vezetni. S. p. p.: conduit, 
conduite (ködűi, kódúit). I. p .: je conduis, tu 
conduis, il conduit, nous conduisons, vous condui- 
sez, ils conduisent (zsö ködűi, tü ködűi, il ködűi, 
nu ködüizö, vii kődűizö, il ködűiz): I. p. d.: 
je conduisis (zsö kődűizi). S. p.: que je conduise 
(kö zso ködűiz) s a t.

c o n n a í t r e  (konätr) ismerni. Sz. p. p. connu (konü) 
I. p.: je connais, tu connais, il connaít, nous con- 
naissons, vous connaissez. ils connaissent (zsö 
konö,, tü konä, il konü. nu konüszo, vu konüsze, 
il konäsz). I. p. d.: je connus (zsö komi) S. p.: 
que je connaisse (kö zsö konäsz) s a t .  

c o n q u é r i r  (kökérír) meghódítani, egészen úgy, 
mint acquérir.

c o n s t r t i i r e  (kősztrűir) alkotni, készíteni, szer
keszteni; egészen úgy, mint conduire. 

c o n t r a i n d r e  (kötredr) kényszeríteni. Sz. p. p.: 
contraint, contrainte (kötre, kötret) egészen úgy, 
mint atteindre.

C *ourir (kurír) futni. Sz. p p .: couru (kurü). I. 
p. : je cours, tu cours, il court, nous courons, 
vous courez, ils courent (zsö kür, tü kür, il kür, 
nu kurö, vu kure, il kür). I. p. d.: je courus 
(zsö kurü) I. f.: je courrai (zsö kurre) s a t. 
S. p .: que je coure (kö zsö kür) s a t 

c o u v r i r  (kuvrir) befedni, betakarni. Sz, p. p.: 
couvert, couverte (kuvär, kuvärt). I. p .: je couvre,
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tu couvres, il couvre, nous couvrons, vous couv- 
rez, ils couvrent (zsö küvr, tü küvr, il küvr, nu 
kuvrö, vu kuvrö, il ltüvr). I. p. d : J e  couvris 
(zsö kuvri). S. p .: que je couvre (kB zsö küvr) s a t .

c r a i n d r e  ( kredr)  félni. Sz. p. p.: craint (kre) 
egészen úgy, mint atteindre.

e r ő i r e  (kröär) hinni. Sz. p. p.: cru (krü). I. p.; 
je crois, tu crois, il erőit, nous croyons, vous 
croyez, ils croient (zsö kroa, tü kroa, il kroa, 
nu kroajo, vu kroaje, il kroa). I. p. d : je crus 
(zsö krü) S. p .: que je croie, que tu crois, qu’il 
croie, que nous croyions, que vous croyiez, qu’il 
croient (kö zsö kroa, kö tü kroa, k'il kroa, kö пи 
kroajiö, kö vu kroajiö, k'il kroa).

c r o i t r e  (kroätr) nőni. S. p. p.: erü, crue {krü, 
krü). 1 p.: je crois, tu crois, il c ro it nous 
croissons, vous croissez, ils croissent (zsd kroa, 
tü  kroa, il kroa, nu kroaszö, vu kroaszö, il 
kroasz). I p. d .: je erüs (zsö krü). S. p.: que je 
croisse (kö zsö kroasz) s a t .  S. imparfait: que 
je crusse (kö zsö krüsz) s a t .

c u e i l l i r  (köjjir) szedni, szakítani. Sz. p. p . : 
cueilli (köjji). I p.: je cueille, tu cueilles il
cueHle, nous cueillons. vous cueillez, ils cueiMent
(zsö köjj, tü köjj, il köjj, nu k'öjjo, nu köjje, il 
köjj). 1. f.: je cuHlerai (zso köjj're) s a t .  S. p . : 
que je cueille (kö zsö köjj) s a t .

c u i r e  (kü ir)  főzni, sütni, égetni. Sz. p. p . : cuit, 
cuite (kui, kuit) egészen úgy, mint conduire.

c l é t r i l i r e  (detrinr) lerombolni, elpusztítani. Sz. 
p. p.: détruit, détruite (detrui, detruit) egészen 
úgy, mint conduire.

d e v o i r  (dövoür) kelleni, tartozni. Teljesen a 
IV. osztályt (recevoir) követi. Sz. p. p.: du, due 
(dü, dü).

d i r e  (d ir) mondani. Sz. p. p.: d it, dite (di, dit). 
I. p.: je dis tu dis, il dit, nous disons, vous dites, 
il disent (zsö di, tu di, il di, nu dizö, vu d it! 
il dfz). I. p. d.: je dis (zsö di) s a t .  S. p. que 
je dise (kö zsö diz) s a t .

é e r i r e  (ёкгтг) irni. Sz. p. p .: éerit, éerite (ekri, 
ekrit). I p . : j’écris, tu ecris, il ecrlt, nous éeri- 
vons, vous éerivez, ii éerivent (zsekri, tü ekri,
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il'ékri, nuz'ékrivő vuz ekrive, ilz ekrív). I. p. d.: 
j’écrivis (zsekrivi). S p.: que j’écrive (közsékrív) 
s a t.

е и т о у е г  (avoaj'é)  küldeni, elküldeni. Sz. p. p.: 
envoyé (avoaje). I. f.: j’enverrai (zsävärrS) kü
lönben úgy ragozandó, mint az -oyer végű rendes 
igék, Lásd:

é t e i n d r e  ( etedr)  kioltani. Egészen úgy, mint 
atteindre.

f a i r e  (für) tenni, csinálni. Sz. p. p. : fait, faite 
( fä , fä t) I. p.: je fais (zsö /о), tu fais (tü fa). 
il fait (il fa), nous faison (hu főző!) vous faites 
(vufät),_  ils font (il fő). I. imparfait: je faisais 
(zsö fözä!) s a^t._ I p. d.: je fis (zsö fi). I. f . : 
je ferai (zsö förö, zsö fr e )  s a t. S. p.: que je 
fasse, que tu fasses, qu’il fasse, que nous fas- 
sions, que vous fassiez, qu’ils fassent.

f a l  l o i r  (faloär) kelleni, csak egyes harmadik 
személyben ragozható. Sz p. p .: fallu (falu). 
I. p.: il faut (il fő ) kell. I. imperfait: il faltait 
=  kellett, I p. d : il fallut =  kellet. I. f.: il 
faudra (il fodra) kelleni fog. S. p.: qu’il faille 
(к il fájj) hogy kelljen, hogy kell.

f e i n d r e  (ß d r )  tettetni. Sz. p. p.: feint, feinte
(fő, főt). Egészen úgy, mint atteindre.

t Ilit* (fu ir )  menekülni, futni. Sz. p. p.: fűi (fűi). 
I. p.: je fuis, tu fuis, il fűit. nous fuyons, vous 
fuyez, ils fuient (zsö fűi, tü fű i , il fű i, nui fűijő, 
vu fűije, il fű i). I. p. d.j je fuis (zsö fű i)  s a t. 
S. p .: que je fuie (kö zsö fű i)  s a t.

in s t r u i  r e  (esztrűir)  oktatni. Egészen úgy, mint 
conduire.

in t r o d u ir e  (etrodűxr) bevezetni, beavatni. Egé
szen úgy, mint conduire.

j o i n d r e  (zsoedr) kötni, összefűzni, összekapcsolni 
Sz. p. p.: joint, jointe (zsoe, zsbet). I. p.: je 
joins, tu joins, il joint, nous joignons, vous joi- 
gnez, ils joignent (zsö zsoe, tü zsoe, il zsoe, nu  
zsoanyő! vu zsbanye, il zsoany). I. p. d. je joignis 
(zsö zsbanyi). S. p.: que je joigne (közsö zsoany).

P r ö h l e :  Franczia nyelvtan. 5
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l i r e  (Ur) olvasni. Sz. p. p.: lu (lü). I. p.: je lis, 
tu Ms, il lit, nous lisons, vous lisez, J ls  lisent
(zsö li, til li, il li, nu liző, vu lize, il liz/. 
I. p. d.: je lus (zsö lü). S. p.: que je Mse (ko zsö 
liz) s a t .

l u i r e  (lu ír) világítani, fényleni. Sz. p p.: lui (liíi). 
I. p . ; je luis, tu luis il luit, nous luisons, vous 
luisez, iis luisent (zsö lui, tü liíi, il liíi, nu lüizö, 
vu lüiz'é, il liiiz) s a t.

in a u d ir e  (mödir) átkozni. Sz. p. p.: maudit. 
maudite (modi, módit). I. p.: T. nous maudissons, 
vous maudissez, iis maudissent (nu mödisző- . .).
S. p.: que je maudisse (kö zsö mödisz) különben 
úgy, mint dire.

m e t t r e  (mütr) tenni, helyezni. Sz. p. p.: mis, 
mise (mi, m iz). I. p : je mets, tu mets. il met,
nous mettons, vous mettez, ils mettent (zsö mü.
tü mä, il ma, nu mätö, vu műtő, il mat). I. p. d .: 
je mis (zsö mi). S. p.: que je mette (kö zsö miit) 
s a t.

m o u r i r  (murír) meghalni. Sz. p. p.: mórt, morte 
(mär, mart). I. p.; je meurs, tu meurs, il meurt. 
nous mourons, vous mourez, ils meurent (zsö
mär, tü mär, il mär, nu murö, vu more, il mär). 
I. p. d.: je mourus (zsö murü). I. 1'.: je mourrai
(zso murre) S. p.: que je meure, que tu meures,
qu’il meure, que nous mourions, que vous mouriez, 
qu’ils meurent (kö zsö mär, kö tü mär, k'il mär, 
kö nu murid, kö vu murid, k'il mär).

m o u v o ir  (muvöär) mozgatni. Sz. p. p.: mü, mue
T . : mus, mues (mü, mü). I. p.. je meus tu meus, 
il meut nous mouvons, vous mouvez, ils meuvent 
(zsö mö, tü mö, il mö, nu muvö, vu muvS, il 
mäv). I p. d . : je mus (zsö mű). I. f.: je mouvrai 
(zsö muvre). S. p . : que je meuve, que tu meuves 
qu’il meuve, que nous mouvions, que vous mouviez, 
qu’ils meuvent (ko zsö mäv, kö tü mäv, k'il mäv, 
kö nu muviö, kö vu muviö, k'il mäv).

n a i t r e  (nätr) születni. Sz. p. p.: né, née (пё, ne). 
I p.: je nais, tu nais. il nait, nous naissons, vous 
naissez, ils naissent (zsö na, iü nä, il nä, пи
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näszö, Vи näszö, il näsz). I. p. d.: je naquis 
(zsö naki) s a t. S. p.: que je naisse (kö  zsö 
näsz) s a t.

u n i r e  (nüTr) ártani. S. p. p .: nui (nüi). I. p.: je 
nuis s a t. mint luire. I. p. d.: je nuisis (zsö
nuizi).

©fTrir (ofrír) nyújtani, felajánlani. Sz. p. p . : offert, 
offerte (оfür, оfärt) egészen úgy, mint couvrir. 

o u v r i r  (uvrir) kinyitni. Egészen úgy, mint 
couvrir.

p a r a i t r e  (parätr) megjelenni, látszani. Sz. p. p .: 
paru. Egészen úgy, mint connaítre.

p e i m l r e  (peclr) festeni. Sz p. p .: peint, peinte
(pe, pet). Egészen úgy, mint atteindre.

p l a i m j r e  (pledr) panaszkodni, siratni. Egészeu 
úgy, mint atteindre.

p l a i r e  (plär) tetszeni. Sz, p. p .: plu (plü) I p.: 
je plais, tu plais, il platt, nous plaisons vous
plaisez, ils plajsent (zsö plü, tü pia, il plü, nu 
plüző, vu plüzö, il pläz). L p. d .: je plus (zsö 
plü). S. p.: que je plaise (kö zső pläz).

poUYoir (puvöür) rendesen -hat, -hét képzős 
igével fordítható (főimen). Sz p. p.: pu (pü). 
1 p.: je рейх, tu рейх, il peut, nous pouvons, 
vous pouvez, ils peuvent (zso pö, tü pö, il pö, 
nu puvö, vu puve, il pöv). Megjegyzendő, hogy 
je рейх helyett je puis (zsöpúi) is állhat ! I. p. d .: 
je pus (zsö pü). I. f . : je pourrai (zsö purre) 
S. ]>.: que je puisse, que tu puisses. qu il puisse, 
que nous puissions, que vous puissrez, qu’ils puis
se nt (kö zsö püisz, kö tü piíisz) s a t.

p r e n d r e  (prädr) venni, nehmen. Sz. p. p .: pris, 
prise (pri, priz). I. p . : je prends, tu prends, il 
prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent
(zsö prä, tü prä, il prä, nu prönö, vu pröne, il 
prän). i. p. d.: je pris (zsö pri). S. p .: que je 
prenne, que tu prennes. qu’il prenne, que nous 
prenions, que vous preniez, qu’ils prennent (kö
zsö prän, kö tü prän, k'il prän, kö nu pröniö, 
kö vu präniö, k'il prän).

— 9*



p r o d u i r e  (produir) termelni, előidézni. Egészen 
úgy, mint conduire.

r é d u i r e  (redulr) visszavezetni, redukálni, csökken^ 
teni. Egészen úgy, mint conduire.

r é s o u d r e  (rezüdr) föloldani, elhatározni. Sz. 
p. p .:] résolu (rezolü) — elhatározott, vagy: résous 
résoute feloldott. I. p.: je résous. tu résous il 
résout, nous résolvons, vous résolvez, ils résol- 
vent (zsö rezu, tű rezu, il rezu, nu rezolvö, vu 
rözolvö, il rezolv) I. p. d .: je résolus (zso rezolü). 
S. p.: que je resolve (kö zsö rezolv).

r e s t r e i n d r e  (räszlredr■) megszorítani, korlátozni. 
Egészen úgy, mint atteindre.

r i r e  (rír) nevetni. Sz. p. p .: ri. I. p.: je ris, tu 
ris, il rit, nous rions, vous riez. il rient (zsö ri,
tü ri, il ri, nu riő, vu rie, il rí). I. p  ̂ d.: je ris 
(zsö ri) s a t. S, p.: que je rie (kö zsö rí) s a t.

s a v o i r  (szavoär) tudni, miffen. S. p. p.: su (szü). 
I. p.: je sais, tu sais. il sait, nous savons, vous 
savez, ils savent (zsö sze, tü sze, il sze, nu  
szava, vu szave, il szav). I. p. d .: je sus (zso 
szü) megtudtam. I. f .: je saurai (zsöszörö). S. p . : 
que je Sache, que tu saches, qu’il Sache, que 
nous sachions, que vous sachiez, qu’il sachent 
(kö zsö szas, kö tü szas s a t.) I. p r .: Sache, 
sachons, sachez (szas, szaső, szasö). P. p.: sachant 
(szasa).

s é d u i r e  (szeduír) elcsábítani. Egészen úgy, mint 
conduire.

g o u f f i r i r  (szufrír) tűrni, szenvedni. Sz, p. p . : 
souffert, soufferte (szufär, szufärt). Úgy mint 
couvrir.

s u i v r e  (szüívr) követni. Sz. p. p.: suivi (szuivi). 
I. p.: je suis, tu suis, il suit, nous suivons, vous 
suivez, il suivent (zsö szui, tü szüi, il szüi, nu 
szüivö, ^vu szuive, il sziíiv). I. p d.: je suivis 
(zsö szuivi). S. p.: que je suive (ko zsö szüiv).

t a i r e  (tar) rendesen visszaható: se taire (zsö tar) 
hallgatani, elhallgatni — fápceigen. Egészen úgy,
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mint plaire, csak I. p. Egyes harmadik személy 
il se tait (il sző t ä — accent circonflexe nélkül!)

t e i n d r e  (tedr) festeni, mártani. Egészen úgy, 
mint atteindre.

t e n i r  (tönir) tartani. Sz. p. p.: tenu (tönü). I. p.: 
je tiens, tu tiens, il tient, nous tenons, vous 
tenez^ ils tiennent (zsö tje, tü tje, il tje, nu tönő, 
vu töne, il tjän). I p. d .: je tins, tu tins, il tint, 
nous tinmes, vous tintes, iis tinrent (zsö te, tü  
te, il te, nu lem, vu tét, il ter). I. f .: je tiendrai 
(zsö tjedre). S. p .: que je tienne, que tu tiennes, 
qu’il tienne, que nous tenions, que vousteniez, qu’ils 
tiennent (kö zsö tjän . kö tü tjän, k'il tjän, kö 
nu töniö, kö vu töniö, k'il tjän) S. imparfait: 
que je tinsse, que tu tinsses, qu il tint, que nous 
tinssions, que vous tinssiez, qu’ils tinssent (kö zsö 
tesz, hö tü tesz, k'il te, kö nu tesziö, ко vu teszie), 
k'il tesz).

í r a d u i r c  (traduir) fordítani, iibevfejsen. Egészen 
úgy, mint conduire.

v a  i n e r c  (vekr) legyőzni. Sz. p. p .: vaincu (vekü) 
I. p.: je vaincs, tu vaincs, il vainc, nous vain- 
quons, vous vainquez, ils vainquent (zsö ve, tü  
ve, il ve, nu vekő, vu veke, il vek). Különben 
rendesen a III. oszt. szerint, csak a, e, i, о előtt 
c helyett qu-t kell írni;

v a l o i r  (valoär) érni, mert fein. Sz. p. p .: valu 
(valü). I. p.: je vaux, tu vaux,jl vaut, nous va
lors, vous valez, ils valent (zsö vö, tü vö, il vö  ̂
nu való, vu vale, il val). I. p. d.:_je valus (zsö 
valü). I. f .: je voudrai (zsö vödre). S p.: que 
je vaille, que tu vailles, qu’il vaille, que nous 
valions, que vous valiez, qu’ils vaillent (kö ^zsö 
Vájj, kö tü vájj, k'il vájj, kö nu valid, kö vu 
valie, k'il vájj).

v e i í i r  (vonir) jönni. Egészen úgy, mint tenir.

T é t i r  (vätxr) ruházni, öltöztetni. Sz. p. p.: vétu 
(vätü). I. p .: je véts, tu vétsL il vét, nous vétons, 
vous vétez, ils véteni (zsö vä, tü vä, il vä, nu  
vätő, vxi vätö, il vät) S. p.: que je véte (kö zsö 
vüt) s a t.
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\ i v r e  (vivr) élni. Sz. p. p . : vecu (v'ékü). I. p . : 
je vis, tu vis, il vit, nous vivons, vous vivez, ils 
vivent (zsö vi, tii vi, il vi, nu vivő, vu vivő, il 
vív). I. p. d.: je vécus (zsö v'ékü). S. p.: qne je 
vive (kö zsö vív) s a t.

v o i r  (vöär) látni: Sz. p. p.: vu (vü). I. p.: je 
vois, tu vois il voit, nous voyons, vous voyez, ils 
voient (zsö voa, tü voa, il voa, nu vöajő, vu 
voaje, il voa) I._p. d .: je vis (Zsö vi). I. f . : je 
verrai (zsb värrö). S. p.: que je voie, que tu 
voies, qu’il voie, que nous voyions, que vous 
voyiez, qu’ils voient (kö zsö voji. kö tü voa, k'il 
voa, kö nu voajiő, kö vu voajie, k'il voa).

v o u io i r  (vulöär) akarni , Sz. p. p.: voulu (vulü). 
I. p .: je veux, tu veux, il veut, nous voulons. 
vous voulez, ils veulent (sző vb, tü vö, il vö, nu  
vulő, vu vule, il völ). I. p. d :_je voulus (zsö 
vulü). I. f.: je voudrai (zsö vudrőK S. p. que je 
veuifle, que tu veuilles, qu’il veuille, que nous 
voulions, que vous vouliez, qu’ils veuillent (kö zsö 
vöjj,_ kö tü vojj, k'il vájj, kö nu vuliő, kö vu 
vuliő, k'il vöjj). Ipr. Többes második személy: 
veuillez (vöjjő) — kegyeskedjék, legyen szives, en 
vouloir (ä vulöär) =  haragudni; Ipr. rendes!

Jegyzet. A rendhagyó igéknek itt fel nem 
említett összetételei egészen ügy ragozandók, mint 
az egyszerű igék.

Néhány fontosabb tétel a mondat
tanból.

244. A franczia főnév tárgyragot nem vesz fel ; 
egyéb viszonyait pedig viszonyszók segítségével 
fejezi ki.

245. A melléknév mint jelző, vagy állítmány nemben 
és számban egyezik a főnévvel: le jardin est grand 
(lö zsarde ä gr a) a kert nagy, de belles roses (db 
bál röz) szép rózsák.

246. Számnév után a főnév többesszámban áll: cinq 
chevaux (sze s'vö) öt ló.

247. A keltezésen kívül (lásd: 131. §.) tőszámneveket 
használunk azonos nevű fejedelmek megkülönböz
tetésére is. Csak az elsőt jelöljük sorszámnévvel :
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Napoléon premier (prömje) első Napoleon, d e : 
Louis cinq (Lm  szék) ötödik Lajos. Louis quatorze 
— XIV. Lajos.

Az igeidők használatáról.
Az imparfait rendesen folyamatban levő, vagy «248. 

tartós cselekvést jelent a múltban: qnand j’entrai, ” 
mon pére Hsait encore les journaux (kä zsätre mő 
pär lizät äkör lä zsurnö) midőn beléptem, atyám 
még a lapokat olvasta.

A passé défini rendesen egyszeri befejezett 249. 
cselekvést, kezdődő cselekvést vagy több egymásra 
következő cselekvést fejez k i : je m’arretai pour voir 
ce qui se passait (zsö marräte pur voär szö ki szö 
paszä) megállottám, hogy lássam, mi történik; je 
frappai, Qn m’ouvrit =  kopogtattam, sajtót nyitottak.

A passé indéfini egyszerűen befejezett cselekvést 250.
jelent minden egyéb viszonyra való tekintet nélkül: 
j’ai déjá parié á ton pére (zse dézsa parle a tö 
pär) már beszéltem atyáddal, ma mére est partié 
ce matin (ma mar ä parti: szö mate) anyám ma 
reggel elutazott.

A plusqueparfait oly múlt cselekvést fejez ki, 251. 
mely egy másik, ugyancsak múlt cselekvés kezdete 
előtt mar be volt fejezve: mon ami me montra le livre 
qu’il avait recu de son oncle (mon ami mö mőtra lö 
llvr k'il ava roszű do szón ökl) barátom megmutatta 
nekem a könyvet, melyet nagybátyjától kapott volt.

A passé antérieur oly múlt cselekvést jelent, 252. 
mely közvetlen egy másik múlt cselekvés előtt feje
ződött be: quand j’eus tini. je partis immédiatement
(kä zsü ftni zsö partiz imediat'mä) amint végeztem, 
azonnal elutaztam. w

A futur antérieur jelent: 253.
«) oly jövő cselekvést, mely egymásik jövő cselek

vés kezdete előtt már befejeződik: quand j’aurai 
parié a mon pére, je pourrai te dire plus sur ce 
point (kä zsore parle а то pär zsö purr 'é tö dir 
plü szűr szö poe) majd ha atyámmal beszéltem,, 
többet mondhatok néked erre vonatkozólag,
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ß) oly mult cselekvést, melynek megtörténtét 
biztosan nem tudjuk, csak sejtjük, vagy következr 
tétjük: il aura probablement manqué le train (il óra
probabloma такё lö tre) alkalmasint lekésett a 
vonatról.

254. «) A subjonctif állhat a magyar felszólító mód 
harmadik személye helyett: qu’il aille (k'il ajj) hadd 
menjen!

ß) Rendesen subjonctif áll a következő kötőszók 
után: bien que (bje ко) ámbár, quoique (koakö) 
ámbár, habár, afin que (a fe kö) azért hogy, azon 
czélból hogy, pour que (p u rkö )  hogy (czélhatározó), 
Sans que (sző kö) annélkül- hogy, supposé que (szü- 
poz'é ко) feltéve, hogy s a t.

y) Rendesen subjonctif áll a kívánást, óhajtást, 
parancsolást vagy tiltást kifejező igék után: il faut 
qu’il périsse (il fő k'il p'érisz) el kell pusztulnia, 
je defends que Гоп sorte (zsd defä kö lő szórt) 
megtiltom, hogy valaki kimenjen.

255. A félést jelentő kifejezések után, ha attól fé
lünk, hogy valami bekövetkezik subjonctif áll ne 
(no) szócskával: je crains qu’il ne vienne (zso krő 
k'il nö vjün) attól tartok, hogy el jön.

256. A feltételes mód vagy conditionnel olyan hasz
nálatú mint a magyarban, de megjegyzendő, hogy a 
feltételes si (szi) kötőszó után conditionnel nem 
állhat; si után conditionnel présent helyett indicatif 
imparfait, conditionnel passé helyett indicatif plus- 
queparfait áll: si j'avais le temps j'ira is te voir =  
ha ráérnék, meglátogatnálak: si j'avais eu le temps 
je  serais allé te voir — ha rá értem volna, meg
látogattalak volna.

257. °0 -^z infinitif rendesen olyan használatú, mint 
a magyar főnévi igenév, azonban gyakran áll vi
szonyszókkal.

/3) A pour viszonyszóval az infinitif czélhatározóvá 
lesz : je n'ai désiré d’etre reine que pour régner 
sur des francais (zsö ne deziré dätr rän ko pur 
гёпуё szűr dä fräzä) csak azért óhajtottam királynő 
lenni, hogy francziák fölött uralkodhassam.
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у) Az avant de (avä dö) mielőtt, és aprés (aprä)  
miután viszonyszók segítségével az infinitif, rövidí
tett idő határozói mondatot képez: avant d’aller te 
voirje parlerai á Jules (avä dalle tö voar zsö 
parlöre a zsül') mielőtt téged meglátogatnálak, Gyulá
val fogok beszélni, aprés avoir cacheté la lettre eile 
appela la servante (apräz avoür kas'te la lütr ül 
ap'la la szarvat) miután a levelet lepecsételte, hívta a 
szolgálót.

J) Számos ige és melléknév, mely infinitif-et 
kivan, az infinitif elé a de vagy á viszonyszót vonzza: 
je vous prie de me dire . . . ( zsö vu p r i do то 
d ir)  kérem, mondja meg nekem; je n’ai desiré 
d ’etre reine que pour régner sur des Francais (В er an
ger) — j’ai beaucoup á faire (zse bökup a für) sok 
dolgom van, — j’aime á revoir encore pour la 
derniére *fo is ce so I e i I pälissant (zsäm a rövoär 
äkör pur la därnjär foa szö szoläj polisza) szere
tem újra látni, utoljára, e halványuló napot (L a 
martine) s a t .

f) Az aller igével kapcsolatban az in fin itif 
présent a közvetlen jövő, a venir igével és de vi
szonyszóval a közel múlt kifejezésére szolgál: je 
vais parier á ton ami Jules =  mindjárt beszélek 
Gyula barátoddal — n’allez pás tomber =  le ne 
essék! — n’oubliez pás ce que je viens de vous 
dire =  ne feledje el, amit önnek most mondtam — 
je viens d’écrire une lettre á monsieur M. =  épen 
most Írtam levelet M. urnák.

«) A participe présent, ha jelzője valamely fő
névnek vagy névmásnak, melléknévnek tekinthető 
és nemben számban egyezik a főnévvel: dón d’une 
main mourante (do d’ün me murát) haldokló kéz 
ajándéka.

fi) Egyéb esetekben s különösen mint idő vagy 
módhatározói mondat rövidülése, vagy az en viszony
szóval, a participe présent nem változik : la cigale 
ayant chanté tout Tété, se írouva fort dépourvue 
(la  szigal äjä säte tu Ute szö truva for depurvü) 
a tücsök, miután egész nyáron énekelt, nagy nyo-

258.
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mórban találta magát en me voyant venir eile se
retira (ä mö vöaja vönir ül sző rölira) amint engem 
jönni látott, visszahúzódott.

«) A participe passé főnevével egyezik, ha 
jelzőül csatlakozik hozzá: une vérité reconnue de
tous (ün v'érit'é rökonü dö túsz) mindenki által el
ismert igazság.

ß) A participe passé alanyával egyezik nemben 
és számban valahányszor étre igével kapcsolatban 
képez valamely igealakot: lásd : 196. §.

259. /)  A participe passé, ha avoir igével együtt képez 
különböző igealakokat, rendesen változatlan, s csak 
azon esetben egyezik nemben, számban a tárgyával, 
ha az megelőzi: j’ai écrit une lettre (zse é'kri ün 
Icitr) irtani egy levelet; la lettre que j'ai écrite (la 
lütr kö zse ekrü) a levél, melyet írtam. — E mon
datban az ige tárgya que, mely most nőnemű, mert 
a la lettre szóra vonatkozik. — As-tu vu mes 
soeurs? non, je ne les ai pas encore vues =  láttad 
e nővéreimet? nem, még nem láttam őket. — Az 
első mondatban a vu  participe változatlan, mert a 
tárgy csak utána következik, mig a második mondat
ban a vues nemben és számban egyezik a les (őket) 
tárgygyal, mely a mes soeurs-re való vonatkozása 
folytán nőnemű és tőbesszámú.

260. Végűi még felemlítjük a személytelen igéket és
’ személytelen kifejezéseket, melyek mellett rendesen 

egyesszámú harmadik személyü hímnemű névmás áll: 
il faut =  kell, il у a =  van (c§ gibt) il fait 
chaud meleg van, il fait des éclairs (il fa  düz'éklar) 
villámlik.

Szórend.

A szórendre vonatkozólag megemlítjük a követ- 
" ’ kezöket:

A főnév mint alany az ige előtt, mint tárgy az 
ige után áll: mon pere a acheté un cheval =  atyám
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lovat vett — Jules dönt les livres sont perdus (esül 
dő la livr ső pärdii) Gyula, kinek könyvei elvesztek 
— Jules, dönt tu as vu les livres =  Gyula, kinek 
könyveit te láttad.

A jelző, úgy a melléknévi, mint a birtokos 262. 
jelző rendesen a főnév után áll. Főnév előtt állanak 
a következő melléknevek: bon — jó, beau =  szép, 
joli —  csinos, petit — kicsiny, grand =  nagy s a t.

Említettük, hogy a tárgy rendes helye az ige 263, 
után van, hasonlóan az ige után teendő a részes 
tárgy is egyéb bővítményekkel együtt.

Ezen szabály alól kivételt tesznek a személyes 264. 
névmások szenvedő tárgyi és részes tárgyi esetei. 
valamint az en és у  névmások, melyek a parancsoló 
módot kiveve mindig az ige, összetett igealakokban 
a segítő ige előtt állanak: me vois-tu =  látsz-e 
engem? у vas-tu aussi? =  odamégy te is? s a t.

Ha névmások részestárgy esetei és szenvedőtárgy 265. 
esetei, vagy en és у  összetalálkoznak, akkor hely
zetük a következő:

Az ige előtt impératif (parancsoló
mód) után

те le, me la, те les

te le, te la, te les 
le Ilii, la lui, les lui, 
nous le, nous la, nous 

les
vous le, vous la, vous 

les
le leur, la leur, les leur

-le-moi, -la moi, -les- 
moi

-le-toi, -la-toi, -les-toi 
-le-lui, -la-lui, -les-lui 
-le-nous, -ia-nous, -les- 

nous

-le-leur, -la-leur, ■ -les- 
leur

Ez összeállításban le, la, les a szenvedő tárgy.

Az en és у  névmások mindig a személyes n é v ^ g g  
más esetei után állnak: m'en, m'y, lui en, nous en, 
nous у.
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267. Amint láttuk, a névmások a parancsoló módban 
az ige után állanak, és kötőjellel kapcsolódnak az 
igéhez. Mihelyt azonban a parancsoló mód tiltó 
móddá lesz, a névmások a rendes sorban az ige elé 
kerülnek: rends-le-!ui (ra lö lüi) ad vissza azt neki, 
de ne le lui rends pas =  ne add vissza azt neki.

268. Minthogy a franczia alaktannak némely fogyat
kozásai a félreértés kikerülése végett a szórend 
szigorú meghatározottságát idézték elő, nem lehet a 
francziában a mondat valamely tagját helyváltozta
tással kiemelni mint a magyarban, vagy a né
metben.

Ha a mondat alanyát kell kiemelnünk, akkor 
azt a c’e s t . . . qui (vagy többesszámú ce sont . . . 
qui) kifejezés közé foglaljuk, ba valamely más 
mondatrészt kell kiemelni, akkor a c’est . . . que 
kifejezéssel Írjuk körül: c'est Jules qui a perdu son 
canif dans le jardin =  Gyula vesztette el a kését 
kertben; c’est dans le jardin que Jules a perdu son 
canif =  a kertben vesztette el Gyula a kését.



Függelék.

A) A szavak elválasztásáról.
и) A néma е épűgy külön szótagot képez, mint 

a többi magánhangzók: utile (ütil)  szótagolva u-ti-le.
/8) Két egymásra következő mássalhangzó közül 

az első rendesen a megelőző, a második a következő 
szótaghoz tartozik: immensité (imaszite) szótagolva 
im-men-si-té. Azonban sohasem választhatók ketté a 
következő mássalhangzó csoportok: Ы, br, cl, СГ, 
dr, fl, fr, gl, gr, pl, pr, tr, vr, eh, ph (*=f), th (=  t), 
gn (—j i y ) : éerire (ekrír) szótagolva e-eri-re, gagner 
(gany'e)  szótagolva ga-gner.

y) Három egymásra következő mássalhangzó 
közül az első a megelőző, a másik kettő a következő 
szótaghoz tartozik: comprendre (kopradr) szótagolva 
com-pren-dre.

B) Különös helyesirású szavak.
Van számos szó a francziában, melyeknek helyes

írása nem mutatja tisztán a kiejtést.
Ezek közül a gyakoriabbak a következők : la femme 

(fám ) a nő, solennel (szólanái) ünnepies, hennir 
( ’anír) nyeríteni, le poéle ()ooal) kályha, aoűt (u) 
augusztus, le paon (pä) páva, le taon (tä) bögöly, 
ville (vil) város, tranquille (träkil) nyugodt, outil 
(úti) eszköz, fusil (fű zi)  puska, sourcil (szurszij 
szemöldök, automne (ötoti) az ősz, dammer (dáné) 
elátkozni, bapteme (batám) keresztelés, compter 
(köti) számítani, sculpter (szkült¥) faragni (fát, 
követ), le ver (var) a íereg, la mer (mär) a tenger, 
la cuiller (kuijjär) a kanál, le fér (far) a vas, 
l’enfer (äfär) a pokol, le fils (fisz) a fiú, fours 
fúrsz) a medve, le lis (lisz) a liliom, hélas ( ’elasz)- 
ja j ! (indulatszó), les moeurs (mérsz) szokások, er
kölcsök, est (ászt) kellet, ouest (üászt) nyugat, 
mars (marsz) márczius, jadis (zsadisz) hajdan.



H ibaigazítás.

11 lapon 12 sorban une home helyett un hőmmé
12 „ 43 „ szäjl „ szjäl
16 „ 24 „ oillet „ oeillet
17 „ 4 „ suit „ szuit
20 „ 15 „ ймр r ku
21 „ 17 „ un „ une
29 „ 37 „ szó „ szó
29 я 39 „ sző „ S2<J
33 „ igy írandó: 22 vingt-deux, 23 vingt-trois,

24 vingtquatre
51 lapon 28 sorban vendisse helyett vendisses



kiadása
P o z s o n y b a n

megjelent és nála és minden hazai könyvkereske
désben kapható :

c ft tudományok %seb-hönyotára.
yA tudományok zseb-könyvtára“ idó'hó'z 

nem kötötten. 60 filléres kis füzetekben jelenik 
meg s a tudományok minden ágára kiterjesz
kedik. „A tudományok zseb-könyvtára“ 
idővel mindazt felöleli, a mi az általános 
műveltség körébe tartozik.

A csinos külsejű füzeteket, rendkívüli olcsó
ságukra való tekintettel, bárki könnyen meg
szerezheti, aki pedig a hasznos tudnivalók 
ismeretét a legkényelmesebb módon akarja 
elsajátítani, az föltétlenül vegye meg ,. A tudo
mányok zseb-kön у  vtárá “ -t.

A jó magyarsággal és eleven stilussal meg
irt füzetek főbb vonásokban világos képet adnak 
az illető tudományról és megismertetik az 
olvasót mindazzal, amit az illető szakmából 
okvetetlenül tudnia kell.

Eddigelé a következő füzetek jelentek meg:
1. Földrajzi és statisztikai tabellák, összeállította Hick- 

1 mann A. és Péter J.
2. Arithmetikai és algebrai példatár. Irta Dr. Lévay E.
3. Kis latin nyelvtan. Irta Dr. Schmidt M.
4. Magyar irodalomtörténet. Irta Gaal M.
5. Görög nyelvtan. Irta Dr. Schmidt M.
6. Franczia nyelvtan. Irta Dr. Pröhle Vilmos.
7. Angol nyelvtan. Irta Dr. Pröhle Vilmos.



Legközelebb pedig — szintén időhöz nem 
kötötten — következő' kötetek megjelenése van 
tervbe véve :
Magyar nyelvtan 
Megyar helyesírás 
Magyar stilisztika 
Magyar rhetorika 
Magyar poétika 
Német nyelvtan 
Német helyesírás 
Német irodalomtörténet 
Orosz nyelvtan 
Olasz nyelvtan 
Török nyelvtan 
Egyetemes irodalomtörténet 
Magyarok története 
Világtörténet 
Egyháztörténet 
Természetrajz 
Ásványtan 
Geológia
Az ember őstörténete 
Természettan 
Astronomia 
Mértan 
Betűszámtan 
Mythológia 
Pedagógia
Oktatási módszertan 
Psychológia és logika 
Aesthetika

Megrendelhető alulirt kiadónál, 
hazai könyvárusnál.

Pozsony. — Budapest.

Ethika
Népisme
Földtan
Physikai földrajz
Fogalmazványok
Rajzolás
Építészeti stilisme 
Művelődéstörténet 
Logarithmustáblák 
Gyorsírás
Francziák története 
Angolok története 
Szerves chémia 
Szervetlen chémia 
Római régiségek 
Geometriai példatár 
Római jog 
Alkotmánytan 
Egyházjog
Nemzetgazdaságtan
Pénzügytan
Magyar magánjog
Közigazgatás
Közjog
Statisztika
Észjog
Pénzügyi jog
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