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Néhány szó e tankönyv használatáról.
Minthogy az angol nyelvben idővel a 

helyesirás egészen függetlenné lett a kiej- 
téstó'l, azért az angol nyelv hanganyagá
nak tárgyalásánál az angol helyesirásból 
kiindulni nagyon bajos. A tanuló jól teszi, 
ha az első' szakaszban egyeló're csak az 
angol hangok megismerésére törekszik s a 
helyesirással tisz-fcá^* gyakorlatilag igyek
szik megbarátkoíá*î 1|^ ' i ' .

Legczélszerií® ffeó a tanuló a nyelv 
hangjainak megi&saeróee után azonnal az 
olvasmányokhoz lát s azokat a melléjük 
csatolt magyarázatok segítségével alaposan 
átdolgozza, ismételten le is Írja, könyvnélkül 
is megtanulja, mialatt egyidejűleg a rend
szeres nyelvtanon is végig mehet szakaszon
ként, olyformán, hogy amig az olvasmány 
egy-egy szakaszával foglalkozik, igyekszik 
a megtanult nyelvtani rész szabályait és 
példáit magyarázatúl okoskodásaiba bevonni, 
s viszont, midőn a nyelvtanban halad egy 
szakaszszal tovább, a már átdolgozott olvas
mányokból is odavonni a meríthető példákat.

Egyéb útmutatások az olvasmányma
gyarázatok között is találhatók; de itt is 
hangsúlyozzuk azt, hogy az olvasmányok 
egy új szakaszára csakis akkor menjen át 
a tanuló, ha a megelőző szakaszok nyúj
totta anyagot teljesen elsajátította.

A s z e r z ő .



Az angol nyelv hangjai.
A latin betűknek magyar hangértékét véve 

irányadóul, az angol nyelvben a következő' mással
hangzók fordulnak elő: b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, 
p, r, s, t, V, z, cs, sz, zs. dzs, melyek átírásunkban 
mindig úgy ejtendők, mint a magyarban; továbbá 
w, hw, th, dh, n, melyek a magyar nyelvben elő 
nem forduló mássalhangzók jelölésére szolgálnak.

Ma,gá nlm ngzók.
Az angol nyelvben kevés magánhangzó van, 

mely valamely magyar magánhangzóval egyenesen 
azonosnak volna mondható. Mi az átírásban az 
angol magánhangzókat a következő jelekkel tüntet
jük föl: á. a, ä. ä, ё, ё, i, I, о, о, и, й, э. ээ, аи, 
üi, oi. Ezeknek hangértéke és az angol helyesírás 
szerinti jelzése a következő:

á
a magyar áldás, vásár szavakban található hosszú 
á-nak megfelelő hang. Az angol Írásban: a, ea, 
néha e, au: last (lászt) utolsó, heart (hárt) szív, 
clerk (Márk) írnok, irodatiszt, aunt (ánt) nagynéne.

a
a magyar hatvan, lak szavakban előforduló a-hoz 
hasonló hang, csakhogy tompább és nem oly vas
tag. Az angol Írásban: u, o, oo, ou: sün (szán) 
nap, son (szán) fiú, blood (blad) vér, country 
(kantri) ország.

ä
színezetben egészen olyan, mint a magyar bal, fal 
szavakban található a, csakhogy hosszú. Az angol 
írásban: a, au, aw, o, ou, oo, ough, augh: fali (f&l) 
esni, cause (kHz) ok, draw (drä.) húzni, form (f&rm) 
forma, source (szarsz) forrás, door (dar) ajtó, 
brought (brät) hozott, taught (Ш ) tanított. Néha 
oá: broad (br&d) széles.

1*



4

ä
valamivel szélesebb hang, mint az Elek, Endre, 
szavakban található rövid e. Az angol Írásban: a: 
man (mán) férfi, bad ( bűd) rossz.

é
megfelel a magyar nemes, lelkek szavakban talál
ható zárt e-nek. Az angol Írásban: e, ea, ie, a néha u: 
send (szend)  küldeni, read (red) olvasott, friend 
(frénd) barát, bury (b'éri) temetni, many (m'éni) sok.

ё
zárt hosszú e, tehát a megelőző hang megnyújtása 
oly formán, hogy a hang vége felé az i-hez közele
dik! Az angol írásban: a,_ai, ay, ea, ey, eigh: 
table (ЬёЫ) asztal, plain (pVén) síkság, great (gret) 
nagy, eight (et) nyolcz.

i
rövid i, mint a magyar mit, kik szavakban. Az 
angol Írás szerint: i. y, ey, a, e: inn (in) vendéglő, 
happy (hüpi) boldog, valley (väli) völgy, cottage 
(kotidzs) kunyhó, started (sztártid) elindult.

г
hosszú í. mint a hevít, üdít szavakban. Aangol irás 
szerint: e, ее, ea, eo, ie: be (bí) lenni, tree (trí) fa, 
heat (hit) meleg, forróság, people (pipi) nép, em
berek, believe (bitiv) hinni.

о
rövid nyilt o, tehát nyíltabb ajkakkal ejtendő, mint 
a magyar ok, bog szavakban található o, úgy hogy 
a hang kissé a mély magyar а-felé közeledik. Angol 
írásban: о: stop (sztop) megállani. not (not) nem.

6
hosszú zárt o, mely a magyar rövid- о hangból 
(olt, volt) indulva ki, a nyujtásközben az u hangfelé 
hajlik. Az angol irás szerint: o, oa, oiv, oe: hole 
(höl) lyuk, road (röd) út, grow (grö) nőni, goes 
(gőz) megy.

и
rövid u, mint a must, futás szavakban. Angol irás 
szerint: u, oo, o. put (put) helyezni, bush (bus) 
cserje, good (gud) jó, to (tu) -hoz, -hez, -nak, -nek.
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и
hosszú u, mint a búg, bú szavakban. Az angol irás 
szerint: o, oo. ew, ui ou: do (dii) tenni, move (müv) 
mozogni, drew (áru) húzott, fruit (früt) gyümölcs, 
group (griip) csoport, ooze (űz) iszap.

э
rövid tompa hang, melynek a magyarban meg
közelítője sincs. Legjobban megfelel neki az a félig 
elnyelt hang, melynek született németek a többtagú 
szók végén íevő c-t ejtik (vesd össze: &ute, mager)- 
Az angol írásban: а, e, о, и : alone (э1оп) egyedül, 
better (b'épr) jobb, common (komán) közönséges, 
nature (riécsdr)  természet.

ЭЗ
az előbbi hang megnyujtva, ami által kissé az ö 
felé közeledik; csakis r előtt fordul elő. Az angol 
írásban: er, гг, ear, ur, or: fertile (fddrtil) termé
keny, first (fddrst) első, heard (hadrd) hallott, turn 
(tddrn) fordítani, változtatni, work (гиээгк) munka.

au
úgy hangzik, mint a német au a íOíauá, taufen 
szavakban. Angol irás szerint :<ж, ow: house (hausz) 
ház, how (hau) hogyan?

üi
úgy hangzik, mint a német at a ©aite, SDÍai szavak
ban, tehát majdnem úgy, mint az ej szótag a magyar 
fejni szóban. Az angol Írásban: i, y, igh: mine 
(máin) enyém, find (fäind) találni, dry (drüi) 
száraz, high (häi) magas.

oi
úgy hangzik, mint a magyar fojtás szóban az oj 
szótag nyílt ö-val ejtve! Az angol Írásban: oi, oy: 
boil (boil) forrni, boy (bői) fiú.

Jegyzet. A magánhangzók fölött a vonás (—) 
az illető hang hosszúságára mutat!

M ássalhangzók.
r

A mássalhangzók közül különösen azért be
széljük meg legelőször az r-et, mert ez a megelőző 
magánhangzót is befolyásolja. Ez a mássalhangzó 
az angolban csak magánhangzó előtt ejtetik úgyjd,
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mint a magyar r: row (rö) sor, brought (brät) ho
zott. Szó végén és mássalhangzó előtt alig hallható, 
úgy hogy hard (hard) kemény, majdnem úgy 
hangzik mint hád, better (ЪЫэг) majdnem úgy 
mint bét?.

Különösen a hosszú magánhangzókat vál
toztatja meg a rájuk következő r oly formán, hogy 
míg maga alig hallható, előtte э hangot fejleszt: 
hear (Мэг) hallani, more (тяэг) több, hour (аиэг) 
óra, fire (fäisr) tűz, саге (кёэг) törődni. Az ilyen 
szóvégi r azonban meglehetősen hallhatóvá lesz, 
ha utána magánhangzóval kezdődő szó következik: 
I hear it (äi hiar it) én hallom azt; here is (Мэг iz) 
itt van.

w
sajátságos, a magyarnak idegen hangot jelent, 

mely olyan, mint egy nagyon rövid, futólagos u, 
előretolt alsó állkapocscsal ejtve. Az angol Írásban 
w vagy néha u: wine (wäin) bor, quite (kwäit) 
egészen.

Ez a hang teljesen különbözik a v-től, mely 
úgy hangzik, mint a magyar v: five (fäiv) öt, very 
(véri) nagyon.

hw
az előbbi hang, eléje csapott gyenge lehelettel. Az 
angol Írásban ivh! white (hindit) fehér.

th
a magyarnak teljesen idegenszerű hang, mely úgy 
található el legjobban, ha th-t egészen összefolyva 
úgy ejtünk, hogy nyelvünk hegyét a felső fogsorhoz 
közelítve, könnyedén kibocsátjuk a levegőt.

dh
az előbbinek párja, melyet úgy találunk el legjobban, 
ha dh-t próbálunk az előbb leirt módon ejteni.

Az angol helyesírás mindkét hangot th-xal 
jelöli, úgy, hogy olvasás közben a megkülönböz
tetés tisztán a gyakorlat dolga: thought (th&t) gon
dolat, bath (báth) fürdő, this (dhisz) ez, with (voidh) 
-val, -vei.

n
olyan orrhangú n, mint amilyent a német ejt a 
Stlbung, fangen szavakban. A magyar harang szóban 
a g előtt ejtett n is annak felel meg. Az angol



Írásban: ng, n : long (Ion) hosszú, think (think) 
gondolni.

A többi mássalhangzók, melyeket az átírásban 
használunk, mind úgy ejtendők, mint a magyarban. 
Megjegyzendő', hogy jórészük az angolban is úgy 
iratik. Azonban:

f
az angol Írásban f, vagy gh: five (fäiv) öt, laugh 
(láf) nevetni.

3
у : уев (jesz) igen, year ( jlэг) esztendő. Megjegy
zendő, hogy a ju vagy ju szótag az angolban u, eu, 
ew: unite (junütt) egyesíteni, Europe (juгэр) Európa, 
ewe (jü) juh, birka, new (njü) új.

к
az angol írásban: c, le, ck: cottage (kotidzs)  kunyhó, 
kettle (kétl) üst, pack (pák) csomagolni. Gyakran 
q: quite (kwäit); görög szavakben eh is: echo (ekö) 
visszhang.

s
(mint a magyar sas, sugár szavakban) az angol 
írás szerint: sh néha eh, s: fish (fis) hal, branch (bráns) 
ág, néha t is: nation (nes9n) nemzet, sure (süar) 
biztos.

z
az angol írásban: s, z : houses (hauziz) házak, zeal 
(eil) buzgalom.

cs
az angol írásban: eh, néha t: church (essdres) 
templom, nature (necsar) természet.

sz
az angol írásban: s, c: sing (szín) énekelni, ice 
(ütsz) =  jég.

zs
az angol írásban: s, z: pleasure (plezsgr) öröm 
azure ( ’ézsdr) az ég kékje.

dzs
(mint a magyar dzsida, findzsa szavakban) az 
az angol írás szerint: j, g, dg: joy (dzsoi) öröm, 
change (csendzs) változtatni, bridge (bridzs) híd.
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Jegyzet. Előfordul még az angol írásban az x 
betű, mely hol üstnek, hol <7£-nek hangzik: mix 
(miksz) keverni, examine (igzämin) megvizsgálni. •

A  hangsúly.
Az angol a szónak hangsúlyos szótagját a töb

biek rovására nagyon ki szokta emelni, úgy hogy a 
hangsúlytalan szótagokban csakis tompa, futólagosán 
ejtett magánhangzókat találunk rendszerint.

Az angolszász eredetű többtagú szavakban a 
hangsúly a tőszótagon van: father (fádhar) atya, 
houses (hauziz) házak, szavakban a hangsúly az 
d-n, illetőleg ош-п van.

Átírásunkban azt a magánhangzót, melyre a 
szó hangsúlya esik vastagabb álló betűkkel jelezzük: 
better (b'étar) jobb, accompany (äkampäni)  kisérni, 
believe ( bilw)  hinni.

A mondatban is az a szó ejtetik legtöbb ener
giával, melyen az értelem súlya fekszik. Ennek az 
a következménye, hogy a névmások, viszonyszók M 
és a segítőigék különböző formái, ha nincs rajtuk 
különös értelmi hangsúly, a kiejtésben elgyengülnek: 
a teljes hangok helyett tompa, elmosódott magán
hangzókkal ejtetnek.

Erre a körülményre az alaktanban is történt 
mindenütt utalás; e helyütt csak néhány össze- 
rántást említünk föl: ,

l’m (äim) — I am; 4 \s(tiz), \i’s ( itsz )=  it is; I’ve 
(äiv) =  I have, I'd fáid) =  I had vagy I would;
I’ll (äil) =  I will; he'd (hid) =  he would; you 
’re (juar) — you are. s a t .

was — woz, gyengülve waz; shall =  sal, gyen
gülve s'l; should — sud, gyengülve sad.

Alaktan.
1. FEJEZET.

Főnév és névelő.
Az angolban a határozott névelő mindig válto

zatlan, egyes és többesszámban ugyanaz: the 
(mássalhangzóval kezdődő szó előtt ciha, magán
hangzóval kezdődő előtt dhi)

father (fádhar) atya, the father (dha fádhar) 
az atyja, the fathers (dha fádharz) az atyák; elbow 
Célbö) könyök, the elbow (dhi elbö) a könyök.
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14

A határozatlan névelő mássalhangzón kezdődő 2. 
szók előtt а (э), magánhangzóval kezdődők előtt 
ап (эп): a father (э fádhar) egy atya, an elbow 
(эп ülbö) egy könyök.

.Megjegyzendő, hogy a mássalhangzóval, vagy 3. 
magánhangzóval való kezdődés nem az írásra ha
nem a kiejtésre■ vonatkozik: néma 7i-val kezdődő 
szók magánhangzós kezdetiteknek, jw-nak ejtett 
M-val vagy ew-vel kezdődők mássalhangzóval kezdő
dőknek veendők: the hour (dhi аиэгj  az óra, an 
hour (эп аиэг) egy óra, the unity (dhd juniti) az 
egység, a ewe (э ja) egy anyabirka.

A határozatlan névelő, mely magyarra csak 4. 
nagy ritkán fordítható, az angolban számnévként 
nem 'szerepel; „egy“ mint számnév angolul „one“ 
(ivan).

T öbbesszámképzés.
Az angol nyelv a többesszámot rendesen -s-szel5. 

képezi, némely о-végű szóknál és a sziszegő mással
hangzókra végződőknel -es-szel.

Megjegyzendő azonban, hogy ez az s magán
hangzó után z-nek ejtendő, mássalhangzók után 
pedig a megelőző mássalhangzóhoz alkalmazkodik, 
úgy hogy f. k. p. t és <Л-пек ejtett th után sz-nek, 
a többi mássalhangzók után s a dh ejtésű th után 
z-nek hangzik.

Az -es többesképző magánhangzók után z-nek 
(tehát az e néma) sziszegő mássalhangzók után -íz
nek hangzik.
bird (bddrd) madár 
tree (tri) fa 
pen (pen) toll 
ship (sip) hajó 
plant (plánt) növény 
cloth (kloth) szövet 
bath (báth) fürdő 
roof (rüf) háztető 
glass (glász) pohár 
hero (hire) hős 
dish (dis) tál 
finch t fines) pinty 
box (boksz) skatulya 
rose (röz) rózsa 
horse (hKrsz) ló

birds (b3drdz) madarak 
trees (triz) fák 
pens (pénz) tollak 
ships (sipsz) hajók 
plants (plántsz) növények 
cloths (klothsz) szövetek 
baths (bádhz) fürdők 
roofs (rüfsz) háztetők 
glasses (glásziz) poharak 
heroes (hiroz) hősök 
dishes (disiz) tálak 
finches (fincsiz) pintyek 
boxes (boksziz) skatulyák 
roses (roziz) rózsák 
horses (h&rsziz) lovak.
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Az utóbbi két szóban a többesrag csak s, de a 
szó végi e hangzatossá válik a többesszámban a 
megelőző sziszegő mássalhangzó miatt.

6. Némi hangbéli változásokat mutatnak a többes
számban a következő főnevek:
wife (wäif) no, asszony 
life (läif) élet, életrajz 
knife (näif) kés 
calf (káf) borjú 
half (háf) fél (£>ä(fte)

wolf (wulf) farkas 
shelf (self) deszka 
leaf (lif)  levél (iB(att) 
loaf (löf) kenyér 
sheaf (sif) kéve 
thief (thíf) tolvaj 
staff (sztáf) bot, támasz 
bath (báth) fürdő 
path (páth) ösvény, út 
mouth (mauth) száj 
oath (öth) eskü 
Cloth (Kloth) szövet, ruha

house (hausz) ház 
7. Rendhagyóan képezik 

man (mán) ember, férfi 
woman (гоитэп) asszony, 

nő
foot (fűt) láb 
tooth (tilth) fog 
goose (güsz) lúd 
louse (lausz) tetű 
mouse (mausz) egér 
ox (oksz) ökör 
child (csáild) gyermek

brother (bradh9r)ütestvér

die (däi) koczka 

penny (p'éni) fillér

viivee(wáivz) asszonyok 
lives (láivz) életrajzok 
knives (nüivz) kések 
calves (lcávz) borjak 
halves (hávz) felek 

(£>ülften)
wolves (wulvz) farkasok 
shelves (selvz) deszkák 
leaves (livz) levelek 
loaves (lövz) kenyerek 
sheaves (sivz) kévék 
thieves (thíyz) tolvajok 
staves (sztevz) botok 
baths (bádhz) fürdők 
paths (pádhz) ösvények 
mouths (mandhz) szájak 
oaths (ödhz) eskük 
cloths (klothsz) szövetek 
clothes (klödhz) ruhák 

(Äleiber)
houses (hauziz) házak 

többesszámukat: 
men (тёп) emberek 
women (wimin) nők, 

asszonyok 
feet ( fit)  lábak 
teeth (tith) fogak 
geese (gisz) ludak 
lice (läisz) tetvek 
mice (máisz) egerek 
oxen (okszn) ökrök 
children (csildron) gyer

mekek •
brethren (brüdhron) 

felebarátok, de: 
brothers (bradharz) (fi) 

testvérek
dice (dáisz) koczkák 
dies (däiz) (fém)-bélyeg 
pence (pensz) fillér 
pennies (p'éniz) fillérek
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Számos idegen szó megtartja idegen alakú 8. 
többesét:
erratam (ёггЫэт) sajtó- genius (dzsinjasz)géniusz

hiba
errata (ёггЫэ) sajtó- qenii (dzsmjäi)géniuszok

hibák
Nem képeznek többesszámot a gyűjtőnevek: 9. 

sheep (sip) birka, juhok; cattle (kätl) barmok, csorda 
— egy darab marha =  a head of cattle (a hed av 
kätl) — swine (szwäin) disznók, csürhe — egy 
disznó =  a pig (a piq) vagy a hog (э hog). — Ide 
tartoznak még: people (pipi) nép, emberek, foot 
(fűt) gyalogság, horse (h&rsz) lovasság.

Yannak főnevek, melyek csak többesszámban 10. 
használatosak: scissors (sziszarz) olló, spectacles 
(szpéktaklz) pápaszem, aims (ümz) alamizsna.

Megjegyzendőka népnevek többes képzésére vo-11. 
natkozólag a következő példák: an Englishman (an 
inglisman) egy angol, two Englishmen (tű inglisman) 
két angol ember; azonban: the English (dhi inglis) 
az angolok; a Frenchman (a fr ’énsman) egy franczia 
ember, the French (dha fr ens) a francziák," a China
man (э csäinaman) egy khinai, the Chinese (dha 
csüiníz) a khinaiak.

Helyesírási megjegyzések. Az y-végzetö főnevek 12. 
közül azok, melyekben az у előtt mássalhangzó van, 
a többesszámban -ies végzetet mutatnak, mig azok
ban, melyekben az у előtt magánhangzó van, 
a többesben is у-t írunk: family (fiimili) család, 
families (fümiliz) családok, cry (krüi) kiáltás, cries 
(krüiz) kiáltások, azonban: day (de) nap, £ag, days 
(dez) napok, valley (väli) völgy, valleys (väliz) 
völgyek.

A birtokos -  esetrag.
Az angol főnév úgy az egyes, mint a többes-13. 

számban vehet fel birtokos-esetragot, mely mindig ’s 
(vagyis s. melyet kihagyási jel választ el a szótól, 
melyhez tartozik).

Ezen birtokos esetragra vonatkozólag meg
jegyzendő;
. «) hogy f, k, p, t és th-nak ejtett th után sz-nek
hangzik, különben 7-nek; sziszegő mássallhangzók 
után pedig iz-nek ejtendő:
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the boy (dha bői) egy fiú

a horse (з h&rsz)  egy ló

Chambers (csembarz) 

a week (awik) egy hét

a man (э műn) egy em
ber

men (тёп) emberek

the boy's (dlid boiz) a 
fiúnak a . . . (be§ Äna* 
ben)

a horse’s (a h&rsziz> egy 
lónak a . . .  (eineS i{3fcr= 
beg)

Chambers's vagy Cham
bers’ (cs&nbarziz)

a week’s (a wiksz) egy 
hétnek a . . . . (einer 
2Bod)e)

a man’s (a münz) (eineé 
3ftenfcf)en)

men's (menz) emberek
nek . . .

ß) s-szel, vagy -es-szel képzett többesszámú 
főnév után a birtokos esetrag helyett egyszerűen ’ 
áll, mely semmiféle hangértékkel nem bir: the boys 
(díi3 boíz) a fiuk, the boys’ (dha boiz) a fiúknak a 
. . . (bér Änaben); the horses (dha h&rsziz) a lovak, 
the horses’ (dha hars ziz) a lovaknak a . . . (Ser 
^ferbe).

Monda ttan i megjegyzések.
14. A főnév mint alany az igét értelmi egyezésben 

vonzza, amiből az következik, hogy gyűjtőnevek 
után az ige többesszámban áll: short-sighted people 
wear spectacles (s&rt-szüitid pipi wear szp'éktaklz) 
rövidlátó emberek pápaszemet viselnek (egyesszám: 
wears — visel!)

15. A főnév egyszerű alakjában lehet alany, szen
vedőtárgy vagy részestárgy: my brother is coming 
just now (mäi bradhar iz kamih dzsaszt паи) test
vérem épen most jön, I accompanied my brother (Hi 
äkampänid műi bradhar) én elkísértem testvéremet, 
he gave my brother a new pen (hi дёо mäi bradhar 
a nju pen) ő a testvéremnek egy új tollat adott.

16. A részestárgy különben képezhető to viszony
szóval is, lásd: 116 §. ci).

17. Az időt jelentő főnevek minden rag vagy viszony
szó nélkül állhatnak időhatározókúl: this morning 
(dhisz m&rnin) ma reggel, the whole day (dha hol 
de) az egész napon át.

A birtokos esetrag birtokviszony képzésére nem 
'igen sűrű használatú: John's father (dzsonz fádhar)
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Jánosnak atyja, a horse s mane (Э härsziz тёп)  ló
nak sörénye, lósörény.

A birtokos esetrag idő és térmérték határozóul 19. 
is szolgálhat: a cable’s length (э kíblz lénth) egy 
kötélhosszúság, a week s holiday (э wíksz Imiidé) 
egyheti szünidő.

Gyakran el is marad a birtok szó a birtokos 20. 
esetrag után: St. Paul’s (szín pälz) =  Szent Pálnak 
temploma, a Szent Pál temploma — az angolban a 
church (csoorcs) szó kimaradt — at the stationer’s 
(át dho sztesonorz) a papirkereskedő boltjában — 
az angolban a shop (sop) bolt, szó kimaradt.

Megesik az is, hogy a birtokos esetrag nem a fő- 21. 
névhez magához, hanem az illető főnévhez tartozó 
mellékmondat végéhez csatoltatik: the man I saw 
yesterday’s father (dho män äi szä j'észtodez fá 
dkor) =  azon embernek az atyja, akit én tegnap 
láttam.

Különben a birtokviszony szokottabb képzésére 22. 
vonatkozólag lásd az of viszonyszót : 107 §. a).

Az angolban a főnév többesszámban áll a szám- 23. 
nevek után is: two houses (tű hauziz) két ház, six 
days (sziksz dez)  hat nap.

Hasonlóképen többesszámban állanak a mérték- 24. 
szók. ha egynél nagyobb számnév előzi meg őket: 
five feet high (Tat« fTt häi) 5 láb magas; azonban; 
two pair of gloves (tn реэг ov glavz) két pár kesztyű, 
mert a pair szó e mondatban nem főnévi, hanem 
számnévi természetű.

2. FEJEZET.
M elléknév és határozó szó.

A melléknév az angolban rendesen változatlan, 25, 
akár jelző, akár állítmány: a high tree (э häi tri) 
egy magas fa, high trees (häi triz) magas fák, this 
tree is high (dhisz tri iz häi) ez a fa magas, these 
trees are high (dlnz triz ár häi) ezek a fák 
magasak.

A mélléknév még akkor sem képez többes 26. 
számot, ha főnév gyanánt áll: the good (dho gtid) 
a jó. a jók — the English (dhi inglis) az angolok.

Ha a melléknév magában áll főnév nélkül, 27. 
de úgy, hogy kiegészítésül valamely főnevet kell 
melléje gondolnunk, rendesen a one (wan) szót kell
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utána tenni, aminek többesszáma is van: have you 
a pen (häv ju  э pen) van önnek tolla? yes, and a 
very fine one (fesz, änd э véri fain wan)  igen, 'és 
pedig nagyon finom; the next one (dha nékszt wan)
=  a legközelebbi t. i. fa, ház, könyv, vagy bármi, 
ami említve volt; the sparrow is "feeding its little 
ones (dha szpürö iz fidin itzz litl wanz) a veréb 
eteti kicsinjeit (— fiait).

28. Melléknévből határozót rendszerint a -ly képző
vel lehet alkotni: bad (bäd) rossz^ gonosz, badly 
(bädli) rosszúl, gonoszul, great (gr et)  nagy, greatly 
(gr'étli) nagyon, nagymértékben.

29. A -ly képző főnévből is képez melléknevet, az 
ilyen melléknevek minden változás nélkül állhatnak 
határozók gyanánt: friend (frénd) barát, friendly 
(fr'éndli) barátságos, barátságosan, day (de) nap, 
daily (déli) mindennapi, napi, naponként.

80. Bizonyos szólásmódokban egyéb melléknevek 
is állhatnak egyszerűen határozókul: to walk slow
(tu wäk szlö) lassan menni, — slow =  lassú, csen- « 
des. — to work hard (tu waark hárd) keményen, 
erőfeszítéssel dolgozni, — hard =  kemény. — to 
buy dear (tu bäi diar) drágán venni, — dear =  
drága.

81. Helyesírási megjegyzés. A határozó képző -ly 
előtt у helyett г írandó: happy (hüpi) boldog, hap-
pily (häpili) boldogan. ,

32. Az angol nyelvben a melléknév fokozásának 
két módja van:

a) középfok képezhető -er (эг) — felsőfok -est
(iszt) képzővel: great (grét) nagy, greater (gr'ét»r) 
nagyobb, greatest (grátiszt) legnagyobb; noble 
(nöbl) nemes, nobler (пЪЫэг) nemesebb, noblest 
(nöbliszt) legnemesebb, narrow (närö) szűk, kes
keny, narrower (пйгоэг) keskenyebb, narrowest 
(näröiszt) legkeskenyebb.

ß) középfok képezhető úgy, hogy az alapfok 
elé a more (т&эг) inkább, jobban, felsőfok úgy 
hogy az alapfok elé a most (möszt) leginkább — 
határozószót teszszük: difficult (difikdlt) nehéz, more 
difficcult (тйэг d\fikdlt) nehezebb, most difficult 
(möszt difikait) legnehezebb.

33. Az и) pontot — képző -er, est — követik az 
angolszász eredetű melléknevek általában, az egy-

A m elléknevek fokozása,.
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tagú franczia eredetű melléknevek s azon kéttaguak, 
melylyekben a hangsúly az utolsó szótagon van: 
polite (paláit) udvarias, politer (рэЫИэг) udvaria
sabb, politest (paläitiszt) legudvariasabb.

A ß) pontot követik a franczia eredetű mellék- 34, 
nevek általában, ha többtaguak s nem végükön 
hangsúlyosak.

A határozószók általában more, most határozók 35. 
segítségével fokozandók: happily(häpili)szerencsésen, 
more happily (тлэг häpili) szerencsésebben, most 
happily (moszt häpili)  legszerencsésebben.

Fokozás közben tőbéli változást, vagy egyéb 36. 
eltéréseket mutatnak a következő melléknevek és 
határozók:

Alapfok
good (gud) jó 
well (ivei) jól 
bad (bäd) rossz 
ill (ü) rosszul 
much (macs) sok 

nagyon
many (mini) sok 
little (litl) ki

csiny, kevés

late (Ш) késő

near (птэг) közel, 
közeli

Középfok 

I better (bitar)

I worse (loddrsz)

nearer п\эгэг) <

Felsőfok 

best (b'észt) 

worst (waarszt)

nzara$\(n\ariszt) 
legközelebbi 
(a térben) 

next (nekszt) 
legközelebb(i) 
(a sorban)

I more m&ar) több,most (moszt) leg- 
inkább több, leginkább

less (Vész) least (liszt)

! later (Vétar) ké- latest (létiszt) 
sőbb legkésőbb

latter (lütar) last (lászt) utolsó 
utóbbi

far (fúr) távol, 
távoli

farther(fárdhar) farthest (fár- 
dhiszt)

further (7ээг- furthest (faar-
dhdr) dhiszt)

old (old) öreg older (olddr) oldest (0Idiszt)
elder (éld9i) eldest (ildiszt)

Az utóbbi melléknévben az elder, eldest alakok 
csak testvérek korbéli megkülönböztetésére használ-
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hatók jelzokül: my elder brother (mái ёШэг bradhar) 
idősebb fitestvérem, bátyám; my eldest sister (mái 
'éldiszt szisztar) legidősebb nőtestvérem.

H ely esi rá si m égj egy zések:
37. «) Az у végű melléknevek a közép- és felső

fokban г'-vel Írandók: happy (häpi) boldog, happier 
(häpidr) boldogabb, happiest (häpiiszt) legboldogabb.

ß) A néma e-re végződő melléknevekhez csak 
-r, -st rag járul: noble (nöbl) nemes, nobler (пЪЫаг) 
nemesebb, noblest (mbliszt) legnemesebb.

y) Azon melléknevek, melyeknek tövében rövid 
magánhangzó van s végükön egy mássalhangzó, a 
közép- és felsőfokban ezt a mássalhangzót meg
kettőzik: big (big) nagy. vaskos, bigger (Ыдэг), 
biggest (bigiszt) ; azonban: long (loh) hosszú, longer 
(lohgar), longest (lohgiszt).

M ondattani m egjegyzések a mellék- 
n e vek fokozá sához.

38. Középfok mellett a magyar -nál. -nél képzős 
hasonlítási határozót vagy a mint kötőszót az angol
ban rendesen than (dhän, dhan) fejezi ki: his pen 
is better than mine (hiz pen iz b'étar dhän máin) 
az ő tolla jobb mint az enyém, az 6 tolla jobb az 
enyémnél.

39. Ha a hasonlítás alapfokban lévő melléknévvel 
történik, akkor egyenlőség „as . . .as“, egyenlőtlenség 
esetén „not so . .  . as“ használandó: his pen is as 
good as mine (hiz pen iz äz gud äz main) az 6 
tolla van olyan jó mint az enyém, az ő tolla épen 
oly jó, mint az enyém, — his pen is not so good 
as mine (hiz pen iz not szö gud äz mtiiin) az ő 
tolla nincsen oly jó mint az enyém.

40. Középfok mellett „ménnél . . . annál“ az angolban 
„the . . . the“; the rougher the billow the happier we 
(dhi rafar dha bilö din häpidr wl) mennél vadabb 
a hullám, annál boldogabbak vagyunk mink.

41. Melléknevek jelentését erősbítik a következő 
határozók: very (veri) nagyon, much (macs) nagyon 
s a t., very good (véri gud) nagyon jó, much fur
ther (macs foordhar) sokkal távolabb, — far less 
(far lesz) sokkal kevesebb, sokkal kevésbbé, — too 
long (tű Juh) tulságus hosszú — too (tű) túlságosan.
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Ha tározószók:
Az egyszerű határozószók közül felemlítjük a 42. 

következőket:
h e ly h a tá ro zó k : here (hísr) itt, hither (h\- 

clhar) ide, hence (h'énsz) innen; there (dhhr) ott, 
thither (аШкэг) oda, thence (dh'énsz) onnan; where 
(hwezr) hol? whither ( hw\dhdr)_ hová? whence 
(hiv'énsz) honnan? wherever (hw&r'évzr) bárhol;

id ő ha tározók : now (паи) most, jelenleg; 
then (dhenj akkor, azután; once (wansz) egyszer; 
early (ээгН) korán, soon\jszün) hamarosan, nem
sokára. korán, sooner ($гипэг) hamarább, ere (h r)  
előbb, előtt, often (ofn) gyakran, whenever (hwériévdr) 
bármikor;

mód- és m érték h atáro zó k : too (tű) túl
ságosan. still (sztil) még, yet (Jet) még, just (dzsaszt) 
éppen.

3. FEJEZET.
Névmások.

a) Szem élyes névmások.
A személyes névmások az alanyeseten kivül 43. 

még egy függő esetet is képeznek, mely rendesen 
szenvedő- vagy részestárgy a mondatban:

A lanyeset:
I (äi — mindig nagy

betűvel!) én 
you (jü, ju )  te 
he (Ín) ő — férfi 
she (sí) ő — nő

it (it) a z ,tá rg y a k ró l, 
nem személyekről 

we (wí)' mi

you (jü, ja) ti

they (dhi) ők, azok

T árgyeset: 
me (mi) nekem, engem

you (jü,ju) neked, téged 
him (him, Чт) neki, őt 
her (кээг, 1хэг, 'эг) neki 

őt
it (it) neki, azt . . .

us (asz, dsz) nekünk, 
minket

you (jü, ju) nektek, ti
teket

them (dhem)nekik, azok
nak, őket, azokat

M egjegyzések: 44.
a) Az egyesszám második személyében a magyar 

„teli. „neked', „téged“ megszólításnak megfelelője
ként a mai angol társalgásban csak „you“ haszná-

2Г r ö h 1 e : Angol nyevltan.
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latos; azonban a régi nyelvben, a költészetben, 
általában a magasabb stílusban előfordul „thoiT 
(dhau) =  te (35u). „thee“ (dhi) neked,tégedet.

ß) A you névmás szolgál az angolban az ön. 
önt, önnek, önök, önöknek, önöket féle megtisztelő 
megszólítások kifejezésére is, mint a francziában 
vous. — „Ti“ a régi nyelvben néha ye (ji).

y) Az egyesszámu harmadik személyben he. 
him csakis férfi személyekre vonatkozik, she, her 
csakis nőszemélyekre, it pedig nem személyekre, 
tárgyakra, vagy mondott dologra egyáltalában.

Az angol nyelv ma már nyelvtani nemet nem 
különböztet meg, azonban a magasabb irály néha 
megteszi azt a külömbséget. hogy a sün (szán) nap 
szót hímneműnek, a ship (sip) hajó, és moon (műn) 
hold, szavakat nőneműeknek véve, az előbbire a he. 
az utóbbi kettőre a she névmást vonatkoztatja, ami 
a mai nyelvhasználat szerint megszemélyesítés.

cT) A he és she szócskák előragul használva 
állatok nemének jelölésére is szolgálnak: bear (Ьезг) 
medve: she-bear (s\bfar) nőstény medve; goat (göt) 
kecske: he-goat =  bak.

f) Viszonyszók után a névmásoknak tárgyesete 
áll: from him (from him) ő tőle, to us (tu asz) 
hozzánk.

f) A személyes névmások részestárgy esetben 
szintén állhatnak to viszonyszóval: me vagy to me 
=  nekem, you vagy to you =  neked, nektek, önnek, 
önöknek.

b) Birtokos névmások.
45. A birtokos névmások lehetnek I) hangsúlytala

nok. melyek mindig főnévvel vannak kapcsolatban 
s általában azt a szerepet viszik, amit a magyar 
birtokos személyragok, II) hangsúlyosak vagy Ön
állók. melyek viszont a magyar birtokosnévmások
nak felelnek meg és főnév nélkül állanak.

46. I. H an g sú ly ta lan  b irtokos névm ások. 
Ezeket mindjárt példán mutatjuk be: house

(hausz)  ház:
my house (mái hausz) házam, az én házam 
your house (jüsr hausz vagy jsr hausz) házad, a 

te házad
his house (hiz hausz) háza, az ő háza, (ha a bir

tokos férfiszemély)
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her house (her hausz) háza, az ő háza, (ha a bir
tokos nőszemély)

its house (itsz hausz) háza, a háza, (ha a birtokos 
nem személy)

our house (аиэг hausz) házunk, a mi házunk 
your house (jüer vagy jár hausz) házatok, az ön 

háza, az önökháza
their house (dhear hausz) házuk, az ő házuk.

Többesszámú főnévvel is ugyanazok:
my houses (műi hauziz) házaim, your houses 

(jar hauziz) =  házaid, his houses =  házai, her 
houses =  házai, its houses =  házai, cur houses 
=  házaink, your houses =  házaitok, az ön házai, 
az önök házai, their houses =  házaik.

' Az egyes második személyben régiesen: thy 
house (dhäi hausz) házad, a te házad, thy houses 
(dhäi hauziz) házaid, a te házaid.

II. Ö nálló b irto k o s névm ások. 47.
mine (main) az enyém, enyéim 
yours (jüarz) a tied, tieid 
his (hiz) az övé (ha a birtokos férfi személy) 
hers (haarz) az övé (ha a birtokos nő személy) 
its (itsz) azé
ours (auarz) a mienk, mieink
yours (jüarz) a tietek, az öné, tieitek, az önökéi
theirs (dhear z) az övék, azoké, az övéik.

Az egyes második személy a régi nyelvben: 48. 
thine (dhäm) a tied, a tieid.

Az ilyen kifejezések, mint atyámé, a királyé 49. 
az angolban a mutató that (dhüt) „az“ és those 
(dhöz) „azok“ névmások segélyével fejezhetők ki: 
that of my father (dhüt av mái fádhar) az atyámé, 
those of my father (dhöz av műi fádhar) az 
atyáméi; that of the king (dhüt av dha kin) a ki
rályé, those of the king (dhöz av dha kin) a királyéi.

Saját =  own (ön): your own house (jarön hausz) 50. 
a saját házad, a magad háza, s a t .

c) Magáraiéra névmás.
E névmásokat az egyesszámban self (szelf)bl. 

maga, a többesszámban selves (sz'élvz) névmás 
segítségével képezzük, úgy hogy e szókat az első és 
második személyekben a hangsúlytalan birtokos

2*"
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névmásokkal, a harmadik személyekben a személyes 
névmások tárgyesetével kötjük össze: 
myself (müis'élf) én magam, magamat 
yourself (jorsz'élf) te magad, magadat 
himself, herself itself (himsz'élf . . .) ő maga, magát 
ourselves (auorsz'élvz)  mi magunk, magunkat 
yourselves (jorszélvz) ti magatok, magatokat 
themselves (dhemsz'élvz) ó'k maguk, magukat.

A régi nyelvben: thyself (dhüisz'élf) magad, 
magadat.

52. ,Az ember maga, magát“ =  oneself vagy
one’s self (wansz'élf, wansz-sz'élf).

58. A magáratérő névmás rendesen visszaható 
igék mellett áll: to dress one’s self (tu dresz wansz- 
sz'élf) fid) anfleiben =  felöltözni, dress yourself =  
öltözzék fel (ön), öltözzetek fel, öltözzék fék to 
vaunt one’s self (to vánt wansz-sz'élf) fid) rühmen, 
dicsekedni.

54. „Egymást“ (einanber) =  each other (icsadhor), 
one another (wan onadhor).

d) M utató névmások.
55. K özelebbre m utat: this (dhisz) ez, ez a these 

(dhíz) ezek, ezek a.
T ávo labb ra  m u ta t: that (dhüt)  az, az a, 

those (dhöz) az, azok a.
Példák: this horse (dhisz härsz) ez a ló, these 

horses (dhíz h&rsziz)  ezek a lovak; that tree (dhüt 
m )  az a fa, those trees (dhöz triz) azok a fák.

56. A régi nyelvben előfordul: yon (jón) yonder 
(jondor) „az“ „amaz“ értelemben.

57. Ha a mutatónévmások főnév nélkül állanak, a 
one szót is felvehetik: this one (dhisz wan) ez, 
emez, that one (dhüt wan) az, amaz.

5lS. Felemlítendők még: the former (dhe f&rnidr)
I  az előbbi, the latter (dho latot-) az utóbbi, such 
! (szacs) ilyen, the same (dho szem) ugyanaz . . .

e) Kérdő névmások.
59. who (hű) ki? kicsoda? what (hwot) mi? mit? 

whose (húz) kié? kinek which (hwics) melyik?
a . . .?

whom (hűm) kinek? kit?
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f) Visszahozónévmások.
who (hű) aki, akik that (dhcit) aki, akit, ami, 60«

amit, akik 
what (hívót) ami, amit 
which (hwics)  amely, a 

melyet, amelyek

whose (hüz) akinek a . .. 
akiknek a

whom (lmm) akinek, akit, 
akiket

Megjegyzendő hogy who, whose whom szemé-^ 1» 
lyekre, that személyekre vagy tárgyakra, what ren
desen a megelőző mondat tartalmára, which tár
gyakra vonatkozik.

„Az, aki . . — he that v. she that: he that 62.
runs fast will not run long (hl clhät ranz fászt wil 
not ran loü) az, aki gyorsan fut, nem fut soká.

'A visszahozó névmások egyéb mondattani 63. 
viszonyait eléjük járuló viszonyszókkal fejezik ki: 
to whom (tu hűm) akinek, from which (from hwics) 
amitől, amiből.

A visszahozó névmás gyakran el is marad s ezen 64. 
esetben a viszonyszó, mely hozzája tartozik, a mel
lékmondat igéje után kerül: the man I saw yester
day (dhd man äi szE j'észtdrde) az ember, ‘ akit teg
nap láttam, — a man szó után hiányzik whom =  
akit. — the things we spoke of . . . (dhd thinz ivi 
szpök ov) a dolgok, melyekről beszéltünk. —1 A 
things szó után hiányzik a visszahozó névmás azért 
az of viszonyszó, mely itt a magyar -ről ragnak 
felel meg, az ige után áll.

Megjegyzendő még a where (htveer)  ahol, vissza- 65. 
hozó határozó, mely viszonyszókkal összetéve álta
lános visszahozó névmásul is szerepel: wherein 
(hivedrin) amiben, whereby (hwesrbfii) amivel, 
ami által. /

g) Határozatlan névmások.
«) all (El) mind, minden, egész 

any ( ’éni) valamely, bármely 
some (szám) néhány, némely, egynéhány, 

némelyek
both (both) mindkettő
either (üidhsr) mindenik, egyik a kettő közül, 

mindkettő
neither (niiidhdr) egyik sem 
other (adhdr) más, másik, another (anadhdr) 

még egy



each (ícs) minden egyes, ki-ki 
much (macs) sok, számos 
many (mini) sok, sokan
little (litl) kevés, kevesen; few (fjü) kevés, 

kevesen; a few (afju) néhányan
several (sz'ivaral) több, többféle, számos, számosán 

ß) one (wan) az ember, valaki (német: man) 
some one (szám wan) 
somebody (sz&mbodi) 
any one ('ini wan) 
anybody (inibodi) 
whoever (hU'ivar) bárki 
none (nan) egysem, sekisem 
no one (no wan) 
nobody (nöbodi) 
not anybody (not inibodi) 
every one (ivri wan) \
everybody (ivribodi) I

_jyight-/at) valami 
something (szamthin) \
anything ( ’énithin) I
whatever (hwotivar) bármi 
nought (n&t) semmi 
nothing (mithin) 1 •
not anything (not ’inithiü) I 
everything (ivrithin) minden (atteé) 
others (adharz) mások 

у) every fivri) minden, minden egyes
no (nö) egy sem (német: fein, feine, fein).

67. Az a) csoportbeliek állhatnak magukban vagy 
pedig főnév előtt, a ß) csoportban felsoroltak csak 
magukban, a /) csoportbeliek csak főnévvel.

68. Megjegyzendő még hogy a többes harmadik 
személyű they (dhe) is szerepel határozatlan név
másként^ a német „man" értelmében: — they say 
(dhe sze) man jagt, azt mondják.

valaki

senki, senki sem

mindenki, 
minden ember

valami

69.

4. FEJEZET.
S z á m  ne vek.

Alap szám nevek:
1 one (wan)
2 two (til)
3 three (thrij
4 four (far)

Sorszám nevek: 
first (fssrszt) első 
second (szeknd) második 
third (thaard) harmadik 
fourth (fsirth) negyedik
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5 five (fäiv)
6 six (sziksz)
7 seven (szevn)
8 eight ißt)
9 nine (nciin)

10 ten (ten)
11 eleven (il'évn)
12 twelve (tw'élv)
13 thirteen (thaartm)
14 fourteen (fart\n)
15 fifteen (fijftxn)
16 sixteen (sziksztm)
17 seventeen (sz'évn- 

t\n)
18 eighteen (ét\n)
19 nineteen (niiinfm)
20 twenty (tw'énti)
21 twenty-one 

(tw'énti-wan)
22 twenty-two 

(tw’énti-tü)
23 twenty-three 

(tw'énti-thri)
30 thirty (thdsrti)
40 fourty (farti)
50 fifty (fifti)
60 sixty (szikszti)
70 seventy (sz'évnti)
80 eighty ('éti)
90 ninety (niiinti) 

100 a hundred 
(э Handrad)

200 two hundred 
itu Handrad)

1000 a thousand 
(a thauznd)

100000 a hundred thou
sand (э Handrad 
thauznd)

1000000 a million 
(a miljan)

fifth (fifth) 
sixth (xzikszth)  
seventh (sz'évnth) 
eighth (eth) 
ninth (ndinth) 
tenth (tenth) 
eleventh (il'évnth) 
twelfth (twelfth) 
thirteenth (thaartmth) 
fourteenth (färünth) 
fifteenth (fiftmth) 
sixteenth (sziksztinth) 
seventeenth (sz'évntmth)

eighteenth (etbith) 
nineteenth (nriintinth 
twentieth (tw'éntiith) 
twenty-first (tw'énti- 

faarszt)
twenty-second (tw'énti- 

itzeknd)
twenty-third (tw'énti- 

thaard)
thirtieth (thaatiitli) 
fourtieth (fartiith) 
fiftieth (fiftiitli) 
sixtieth (sziksztiith) 
seventieth ( sz'évntiith)  
eightieth (étiith) 
ninetieth (niiintiith) 
hundredth (handradth)

two hundredth (tű 
handradth)

thousandth (thauznth)

hundred thousandth 
(Handrad thauznth)

millionth (mUjanih)

5379 five thousand three hundred and seventy- 
nine (fäiv thauznd thri Handrad 'n sz’évnti-nüin).

M egjegyzések: 70,
к) Ha thousand vagy hundred után tizesek vagy
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egyesek következnek, akkor közbe and (ünd, ап, 'n) 
„és“ kötőszó teendő.

ß) 20-tól az egyeseket kötőjellel kapcsoljuk a 
tizes nevéhez.

y) a hundred, a thousand, a million helyett 
állhat one hundred, one thousand, one million, ha
hangsúlyozandó, hogy egy szász s a t .  — hason
lóan évszámokban; itt azonban jobban szeretik az 
ezret 10 százával venni: 1898 eighteen hundred 
and ninety-eight, amiből rövidség kedvéért a hund
red és and szavak ki is maradhatnak.

cl) hundred, thousand és million főnevekül is 
állhatnak, amikor többesszámba is tehetők s a 
főnév of viszonyszóval kapcsoltatik hozzájuk: many 
hundreds of houses (m’éni handradz av hauziz)

f) Megjegyzendők_ még a következő számot 
jelző főnevek: pair (year) pár, dozen (dazu) tuczat, 
score (szk&ar)  =  20 darab.

f) A sorszámneveket kevés kivétellel -th kép
zővel alkotjuk a tőszámnevekből, csupán a tíze
seknél eth-val.

rí) A szorzószámnevek 3-szortól kezdve times 
(iüimz)  szóval való összetétellel származnak: four 
times =  4-szer, five times =  5-ször. 1-szer (egyszer) 
=  once (wans’z), kétszer =  twice (twäisz). három
szor =  thrice (thräisz) vagy three times. Kétszeres 
=  twofold (tüföld).

Tételek felsorolásánál: first =  először, első 
ízben, secondly (sz’ékndli) másodszor, thirdly (thaardli) 
=  harmadszor, s a t.

it) A sorszámnevek számjegyekkel így rövidít 
hetők: 1 st, 2 nd, 3 rd, 4 th, 5 th, 18 th, 21 st, 
12 nd, 23 rd, 40 th s a t.

i) A törtszámnevek a következő minták szerint 
képezhetők: */„ =  a half (э háf) vagy one half 
(wan háf) 2/3 =  two thirds, */4 =  a quarter 
\э Icwärtar) vagy a fourth, V21 =  a twenty-first.

5. FEJEZET.
Viszonyszók.

Mint már tudjuk, az angol főnév a birtokos 
esetragon kívül viszonyragot nem vesz fel, ezért a 
legtöbb mondattani viszony kifejezésére a viszony
szók szolgálnak, melyek igy a magyar viszonyragok 
és névutók szerepét viszik.
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A viszonyszók mindig főnevük élőit állanak. A 72. 
legfontosabb viszonyszókat a következőkben be
széljük meg.

about (ebaut) „körül, körülbelül; -ról, -ről; 73. 
felől, fölött“ :

u) időhatározóban: about five o’ clock (dbaut 
füiv о kiok) öt óra felé, öt óra tájban

,3) ,,-ról -ről, felől, iránt“ : I know nothing about 
it (äi nö nathifí abaut it) én arról (affelől) semmit 
sem tudok; there is no doubt about it (dкёэг íz по 
daut dbaut it) az iránt nincs kétség.

y) „körülbelül“ : for about an hour (fordbaut 
en аиэг) körülbelül egy óra hosszait.

d) mint igekötő „Össze-vissza“ „szerte“ „ide s 
tova“ : to shake about (tu sek dbaut) összerázni, 
szétrázni; to run about (tu ran dbaut) ide s tova 
(szerte) szaladgálni.

'above (dbav) „fölött“ : above us (dbav asz) fö-74. 
lőttünk; above ground (dbav ground) föld fölött.

according to (dkordih tu) „megfelelően“ : ас-75. 
cording to his promise (äkardin tu hiz promisz) 
Ígéretének megfelelően.

across (cikrosz) „keresztbe“, ,,-n által, át“ : 76. 
across his shoulders (äkrosz hiz sölddrz) vállain 
keresztbe.

after (áftdr) „után“ „miután“ : after this (áftdr 77. 
dhisz) ez után, after sinking into the earth (áftdr 
szxnkiü intu dhi ddrtli) miután a földbe szállott; 
look after our tea (luk áftdr audr ti) nézz a theánk 
után! —

against (dg'énszt) „eilen“ against the cold 78.
(dg'énszt dhd kőid) a hideg ellen.

ago (dgö) „előtt“, „ez előtt“ : three years ago 79. 
(ihr7 jídrz dgo) ez előtt (az előtt) három évvel.

along (dloh) „végig“ „mentében“ : along the 80. 
roads (äloii dhd rödz) az országutakon végig, az 
országútak mentén, to take along (tu t sék dloh) 
magával vinni.)

amidst (dmidszt) „között, közepett“ : amidst a 81. 
green tea-country (dmidszt о grin t\-kantri) zöldelő 
thea-vidék közepette.

amongst, among (dmahszt, dmah)_ „között“ : 82. 
amongst strange people (emahszt sztrendzs pipi) 
különös emberek között; among the rest (этап dhe 
reszt) a többi között, többek közt.
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83. as far as (äz für äz) „-ig“, „amennyire“ : as 
far as Tokyo =  Tókyóig; as far as it is known
(äz f&r äz it iz non) amennyire ismeretes.

84. as to, as for (äz tu, äz für) „ami illeti“, „ille
tőleg“ : as to the rain (äz tu dha ren) ami az esőt 
illeti, az esőt illetőleg; as for me (äz für mi) ami 
engem illet.

85. at (ät, gyengülve at) képezhet:
c<) helyhatározót: at home (at hőm) otthon, at 

Hastings (at hesztinz) Hastingsben, Hastings mellett.
ß) időhatározót: at five o’ clock (üt füiv о kiok) 

öt órakor, at midnight (ät midnäit) éjfélkor.
у) gyakran „-hoz, -hez; -nál, -néí; -ra, -re“ ér

telemben: at Mr. Moody's (at násztar müdiz) Moody 
urnái, Moody ur házában, at your conveniencé (ät 
jar kanvimé'nsz) tetszésére, tetszése szerint. .

86.  ̂ before (bif&ar) „előbb“, „előtt“, „mielőtt“ : 
before Monday (bifstar mandi) hétfő előtt; before 
it fulfils its part (bif&ar it fulfilz itsz párt) mielőtt 
teljesíti feladatát.

87. 'behind (bihiiind) „mögött“, „mögé“ : behind the 
cottage (bihiiind dha kotidzs) a kunyhó mögött.

88. '  below (bilo) „alatt“.
89. beneath (bhiith) „alá“, „alatt“.
90. - beside (bisziiid) „mellett“.
91. * besides (bisziiidz)  „kivül“ : besides that (bi- 

sziiidz dhüt) azon kivül, azon fölül.“
92. ✓  between (bitwin) „között“.
93. beyond (bijond) „túl".
94. by (bäi) „által“, ,,-val, -vei“, „mellett“ : by day 

(bäi de) nappal; by the heat (bäi dha hit) a meleg 
által, a meleg folytán, by kneading the leaves (bäi 
vádin dha lívz) az által, hogy a leveleket meg
gyúrják; by way of beginning (bäi we av bigxnih) 
bekezdésül, by means of the fire (bäi minz av dha 
füiar) a tűz segítségével, a tűz által.

95. close to (kiősz tu) „egészen közel“ : close to 
the wall (kiősz tu dha wäl) egészen közel a falhoz.

96. concerning (kanszaarnin) „illetőleg“ : concer
ning his moral qualities (kanszaarnin hiz moral ktvo- 
litiz) erkölcsi tulajdonait illetőleg.

97. during (djürin) ,,-ig“ „hosszatt“, „alatt": du
ring this time (djürin dhisz, tűim) ezen idő alatt. —

98. except, excepting (iksz'épt, ikszéptih) „kivéve.“
99. for (für gyengyülve far) „számára“, ,,-nak, 

-nek“, „-ért“ :
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«) időhatározóban: four an hour (far эп auar) 
egy órára, egy óra hosszat,

ß) helyhatározóban: to leave for London (tu 
lív far landan) Londonba utazni,

у) számos más szólamban: for it (far it) azért, 
arra. — I cannot wait for you (üi künnot ivet 
farjü) én nem várhatok önre.

from (from gyengülve fr  am)  ,,-ról, -ről; -bői; 100. 
-bői; -tói, tői“ : from home (fram hőin) hazulról, 
from house to house (fram huusz tu hausz) házról, 
házra; from his friend (fram hiz fiend) barátjától; 
the tea-leaves are removed from the stove (dha 
ti-lívz dr rimuvd from dha sztöv) a thealevelek 
levétetnek a kemenczéről.

ip (in) „-ban, -ben; -ba, -be“ s a t .  101.
a) helyhatározóban: jn China (in csäina) Klímá

ban; in the air (in dhi ear) a levegőben, a levegőn;
ß) időhatározóban: in two hours (in iti auarz) 

egy óra múlva.
Előfordul azonkívül számos különféle szólamban, 
into (intu) ,,-ba, -be“ ; -vá, -vé“ s a t.: into 102. 

the soil (intu dha szoil) a talajba; to turn into va
pour (tu taarn intu v'épar) gőzzé válni.

inside (inszüid) „belül“, „belsejében“ : inside 103. 
the cottage (mszüid dha kotidzs) belül a kunyhó
ban, a kunyhó belsejében.

instead of (inszt'éd av) „helyett“ : instead of 104. 
water (inszt’éd av wätar) viz helyett: instead of 
going to town (inszt'éd av goin tu taun) a helyett 
hogy a városba menne; instead of drinking water 
(inszt'éd av drinkin w&tar) e helyett, hogy vizet 
innék.

near (шаг) „közel“, „közelében“ : near the tea-105. 
grower’s cottage (шаг dha tigroarz kotidzs) a thea- 
termelő kunyhója mellett (közelében).

notwithstanding (notividhsztündin) „daczára“. 106. 
of (ov, gyengülve av). Számos viszonyban sze- 107. 

repel; képezhet:
«) birtokos jelzőt; the history of a tea-leaf

(dha hisztori av e iilif) egy thealevél története: the 
surface of the ocean (dha szaarfdsz av dhi оsan) 
az óceán fölszíne; — the rays of the sun (dha rez 
av dha szán) a napnak sugarai.

Néha, különösen ha az angolban a birtokos szú 
névelő nélkül áll, az of-val képezett birtokviszony 
a magyarra összetett szóval fordítandó: drops of
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rain (dropsz dv гёп) esőcseppek; tops of moun
tains (topsz ov mauntinz) hegyetek;

ß) eredet határozót: this table is made of spJit 
bamboo (dhisz tebl iz med dv szplit bcimbu) ez az 
asztal hasított bambuszból van készítve^ the clouds 
are made of vapour (dhd klaudz ár mid dv v'épdr) 
a felhők gőzből alakulnak (állanak).

Ezen kivül az of viszonyszó számos szólamban 
fordul elő: to think of (tu think ov) gondolni vala
mire; to take care of . . . (tu tik  kédr ov . . .) 
gondozni valakit, törődni valakivel s a t.

108. off (of) „el“, „le“ igekötőszerepű.
109. on (on) upon (эроп) ,,-n, -on, -en, -ön“, ,,-ra -re“ : 

«) hely határozóban: on the sunny slopes of the
hills (on dhd szani slöpsz dv dhd lutz) a dombok 
napos lejtőin; on iron pans (on aidrn pänz) vas 
tepsiken, vastepsikre; on the Thames (on dhd timz) 
a Thamesen, a Thames mellett; upon it =  azon, arra;

ß) időhatározóban: on Monday (on mandi) 
hétfőn.

110. opposite (opdzit) „szemben“, „átellenben“ : op
posite the tea-growers’ cottages (opdzit dhd ü-grödrz 
kotidzsiz) a theatermelők kunyhóival átellenben.

111. over (ovdr) „-on, -en, -ön“, „fölött“ : scattered 
over this hilly tea-country (szkätdrd ovdr dhisz hili 
ü-kantri) szétszórva ezen a dombos theás-vidéken.

112. ground (round) „körül“, „köré“ : round his leg 
(round hiz Vég) lába körül, lába köré.

113. save ( szív)  „kivéve“ =  except, excepting.
114. since (szinsz) „óta“ since that time (szinsz 

dhät täim) azon idő óta.
115. trough (thru) „át“, „keresztül“, „végig“ : to 

pass a string through the coins (tu pász a sztrin 
thru dhd koinz) zsinórt fűzni az érczpénzeken ke
resztül; through the clouds (thru dhd klaudz) a 
felhőkön át, a felhőkön által; through the valleys 
(thru dhd Völiz) a völgyeken át, a völgyeken végig.

116. to (tu gyengülve td) ,,-nak, -nek; -hoz, -höz; 
-ra, re“ s a t.

a) képez részestárgyat (részeshatározót) a „ki
nek? minek?“ kérdésekre: to my father (tu mái 
fádhdr) atyámnak; to a friend (tu о fr'énd) egy 
barátnak; to the children (tu dhd csildrzn) a gyer
mekeknek.

A névmások közül többnek van függőesete, 
mely lehet a mondatban részestárgy, azonban ezek
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elé is tehető erősbítésül a to viszonyszó: me (mi) 
vagy to me =  nekem; you (jii) vagy to you =  
neked, önnek; her (haar) vagy to her — neki, őneki; 
us (asz) vagy to us =  nekünk; it vagy to it — 
annak; them (dhem) vagy to them =  azoknak, ne
kik; whom (hűm) vagy to whom =  kinek? s a t.;

ß) képezhet igazi és képes helyhatározókat: to 
church (tu csaarcs) templomba; to the earth (tu 
dhi aarth) a földre; to the right of the river (tu 
dhe relit av dha rivar) a folyó jobb oldalán; to the 
country inns and taverns (tu dha kantri inz an 
tfivarnz) a vidéki vendéglőkbe és csárdákba; he 
was very kind to me (hi woz véri küind tu mi) 
ő nagyon szives volt hozzám (irányomban); up to 
the very top of the tree (ар ta dha véri top av dha 
tri)~lö\ a fa legtetejéig.

у) Néha of helyett is áll: Romeo, son to the 
old lord Montague (II. szán tu dhi öld lard Mon- 
tiigjfi)  Romeo, az öreg M. urnák fia.

cl) Rendesen megelőzi az igék főnévi alakját: 
to go (tu gö) menni; to try (tu träi) megpróbálni 
s a t .

till, until (til, ant'd) ,,-ig“ : till midnight ( t i l i l i .  
midnciit) éjfélig; until the day of their return
(until dha de av dhear ritdarn) visszatérésük napjáig.

towards (töardz gyengülve tärdz) „eilen“, „felé“ : 118. 
towards him =  ellene, feléje.

under (andar) ..alatt“, „alá“ : under a tea-bush 119. 
(andar a ti-bus) egy theacserje alatt; under Gueen 
Elizabeth’s government (andar kivin Elizobcthsz 
gavarnvient) E. királyné uralkodása alatt.

with (widh) ,,-val, -vei; -nál, -nél“ : with a little 120. 
brush (widh a litl bras) egy kis söprűvel; mixed 
with flowers (mikszt widh flauarz) virágokkal ke
verve; with one of my friends (tvidh tvan av mdi 
fr'éndz) barátaim egyikével.

within, (widhin) „-ban, -ben“, „belsejében“ 121. 
„alatt“.

without (widhuut) „nélkül“ : without all this 122. 
water (widhaut &l dhisz w&tar) mindezen viz nélkül.

M egjegyzések a viszonyszókhoz.
Kérdő- és jelzői mellékmondatokban a viszonyszó 123. 

gyakran kerül a mondat elejéről a mondat végére: 
where does the rain come from (hwear duz dha 
гёп. кат from) honnan jön az eső? — A from
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viszony szó a where szóhoz tartozik! Lásd továbbá: 
64. §•

124. A viszonyszók, melyek mint olyanok, a folyé
kony beszédben hangsúlytalan voltuk miatt hang
anyagukban is elgyengülnek, szerepelhetnek mint 
igekötök is. amikor mindig hangsúlyosak is és kiej
tésben sem gyengülnek: to go in =  bemenni; to 
go down (tu gö daun) lemenni; to cut through (tu 
kat thril)  keresztül vágni, s a t.

125. Az igekötők rendesen az ige után állanak: torn- 
off branches (tarn of bránsiz) leszakított gályák. 
Néha az ige előtt különös nyomatékkai: in came 
the two children (in kein dhs til children) bejött a 
két gyermek.

6. FEJEZET.
A z ige.

126. Az angol ige gyakran ugyanazon alakjában 
átható vagy bennható jelentésű: to change (tu 
csendzs) változni, változtatni.

127. Az angol ige személyragot alig vesz fel s így a 
személyes névmásokra esik a magyar igei személy
ragok szerepe: I called (äi ЫЫ) én hívtam, you 
called — te hívtál, we called =  mi hívtunk s a t.

128. Az angol ige a következő mód és időalakokat 
képezi: főnévi igenev (jelen- és múlt- idővel), mel
léknévi igenév (jelen és múlt- idővel), jelentő mód 
(jelen, elbeszélő múlt. végzett jelen, végzett múlt, 
jövő, végzett jövő időalakokkal), feltételes mód 
(jelen- és múlt- idővel) kötömód (jelen- és mult- 
idővel), felszólító, vagy parancsoló mód.

A z ige tőalakjai.
129. Az angol igének három főalakja van, melynek 

‘ ismerete föltétlenül szükséges a ragozásához. Ezek:
1) a főnévi igenév jelen ideje, 2) a jelentő mód el
beszélő múltja, 3) a melléknévi igenévnek egyszerű 
múlt ideje, mely átható igéknél mindig szenvedő 
(passiv) jelentésű. Ezen alakokra vonatkozólag 
megjegyzendő, hogy:

о-) a jelentő mód elbeszélő múltja képezhető a 
főnévi igenév alakjából -ed képzővel (vagy -d vei 
ha az ige tőalakja néma e-re végződik) vagy pedig 
tőbéli hangváltozással.
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ti) a melléknévi igenévnek egyszerű multidejű 
(szenvedő jelentésű) alakja képezhető ugyancsak -ed 
vei, vagy -d-vel, vagy tőbéli hangváltozással és néha 
még -n vagy -ne raggal.

Az ed rag d és t végű igetövek után -id-nek, 130 
különben cs, k, t, p, f, s, sz után t-nek, egyéb 
mássalhangzók és magánhangzók után d-nek hangzik.

Azon igéket, melyek az elbeszélő múltat s az 131 
egyszerű multidejű melléknevet -ed vagy -d raggal 
képezik gyengeragozásuaknak, azon igéket pedig, 
melyek ezen alakokat hangváltozással képezik, erős- 
rag ozásu igéknek nevezzük.

Főnévi igenév
I. to call (tu kai)

hívni
to carry (tu

kari) vinni 
to live (tu liv) 

élni, lakni 
to open (tu 

0/mykinyitni 
to pack(tupäk) 

csomagolni 
to polish (tu 

polis) simí
tani

to heapóíM hip) 
felhalmozni 

to intend (tu
intend) szán
dékozni 

to heat (tuhit) 
hevítem

II. to give (tu-
giv) adni 

to grow (tu
grö) nőni 

to tear (tu
tear) szakí
tani

to go (tu gö) 
menni

to do (tu dii) 
tenni

to he (Ы) lenni

Példák:
Elbeszélő mult 
called (küld)

carried (kürid)

lived (livd)

opened (öpnd)

packed (pdkt)

polished(fm!t'si>

heaped (hipt)

intended (inten
ded)

heated (h\tid) 

gave (дёо) 

grew (gru) 

tore (tar)

went (went) 

did (did) 

was (wozx. waz)

Mult i. m. igenév 
called (kaid) .

carried (kürid)

lived (livd)

opened (öpnd)

packed (pdkt)

polishedópolisí^)

heaped (hipt)

intended (inten
di d)

heated (hitid) 

given (givn) 

grown (grön) 

torn (tarn)

gone (gon) 

donne (dun) 

been (bin)
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132. Amint látjuk a rendes gyengeragozású igéknél 
az elbeszélő múlt és a multidejű melléknévi igenév 
mindig egyforma.

Segítő  igék.
133. Minthogy az angol ige legtöbb mód- és idő- 

alakját segítő-igékkel való összetétel által képezi, 
szükséges először ezekkel megismerkedni. Ezek 
közül a legfontosabbak: to have, had, had (tu häv, 
häd, hüd) birni — íjaben, batte, flê abt — és to be, 
was, been, (tu bi, woz, bin) lenni.

134. «) Főnévi igenév: jelen idő.
to have (tu häv) birni to be (tu by lenni 

ß) Főnévi igenév: mult ülő. 
to have had (tu häv häd) to have been (tuhävbin)

135. «) Melléknévi igenév: jelen idő. 
having (havin) bírva, being (b\ih) lévő, lévén

bírván
ß) Mellékuévi igenév: mult idő (összetett), 

having had (havin häd\) having been (hävin hin)
у) Mellékuévi igenév: mult idő (egyszerű), 

had (häd) birt, gehabt been (bin) volt, geiecfcu 
13ö. a) Jelentő mód: jelen idő.

I have (äi häv) nekem I am (ä i dm) vagyok 
van (vannak)

you have (ju häv) neked you are (jü ár) vagy 
van

he has (hi hdz) neki he is (hi iz) van 
van

we have (wi häv) ne- we are (wi ár) vagyunk 
künk van w

you have (ju häv) nek- you are (jü ár) vagytok 
tek van _ ""

they have (dhe häv) ne- they are (dM ár) van- 
kik van nak.
ß) Jelentő mód: elbeszélő mult.

I had (häd) nekem volt I was (äi woz) valók,
voltam

you hűd you were (jinvear) valid,
voltál
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he had 

we had 

you had 

they had

y) Jelentő mód:
I have had (hiio häd) 

nekem volt
you have had (häv häd) 

he has had (häz liäd) 

we have had (häv häd) 

you have had (häv häd) 

they have had (häv häd)

ő) Jelentő mód
I had had (äi liäd liäd) 

nekem volt vala 
you had had

he had had 
we had had

you had had

they had had

e) Jelentő mó
I shall have (säl häv) 

nekem lesz
you will have (toil häv) 

he will have (wil häv) 

we shall have (säl häv) 

you will have (wil häv)

he was (In woz) vala, 
volt

we were (wT гоёэг) va- 
lánk, voltunk 

you were ( jи weir) va
lóitok, voltatok 

they were (dhe w hr) 
valónak, voltak.

végzett jelen.
I have been (häv bin) 

voltam
you have been (häv bin) 

voltál
he has been (häz bin) 

volt
we have been (häv bin) 

voltunk
you have been (häv 

bin) voltatok 
they have been (häv 

bin) voltak.
: végzett mult.
I had been (äi liäd bin) 

voltam vala 
you had been voltál 

vala
he had been volt vala 
we had been voltunk 

vala
you had been voltatok 

vala
they had been voltak 

vala
d: jövő idő.
I shall be (säl bi) le

szek, fogok lenni 
you will be (wil bi) 

fogsz lenni
he will be (wil bi) fag 

lenni
we shall be (säl bi) fo 

gunk lenni
you will be (wil bi) fog

tok lenni
3,P r  6 h l e : Angol nyelvtan.
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they will have ( ivil häv)

C) Jelentő ш
I shall have had nekem 

leend
you will have had 
he will have had 
we shall have had 
you will have had 
they will have had

«) Feltételes
137. I should have (üi snd 

liciv) nekem volna 
you would have (wud 

liciv)
he would have (wud 

häv)
we should have (sad 

häv)
you would have (wud 

häv)
they would have (wud 

liäv)

they will be (wil Ът) 
fognak lenni, 

végzett .jövő.
I shall have been leen- 

dek
you will have been 
he will have been 
we shall have been 
you will have been 
they will have been

mód : jelen idő.
I should be (sud bi) 

volnék
you would be (wud bi) 

volnál
he would be (wucl bi) 

volna
we should be (sud bi) 

volnánk
you would be (wucl bi) 

volnátok
they would be (wud bi) 

volnának.
ß) feltételes mód: mult idő.

I should have had nekem 
lett volna

you would have had

he would have had 
we should have had 
you would have had 
they would have had

I should have been let
tem volna

you would have been 
lettél volna 

he would have been 
we should have been 
you would have been 
they would have been

«) Kötömód:
13S. (if) I have ( i f  äi liäv) 

ha nekem van 
you have 
he have 
we have 
you have 
they have

jelen idő.
(if) I be ( i f  äi bi) ha 

én vagyok 
you be 
he be 
we be 
you be 
they be

ß) Kötömód:
(if) I had ha nekem volna

mult idő.
(if) I were ( i f  äi wear) 

ha volnék

^  — —
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you had 
he had 
we had 
you had 
they had

you were 
he were 
we were 
you were 
they were

Bendes igék cselekvő ragozása.
Példák:

Gyenge: to call, called, called (tu kai, kaid, kaid) 
hívni

E rős: to give, gave, given (tu giv, gev, givn) adni.
«) Főnévi igenév: jelen idő.

to call (tu Ы1) hívni to giv (tu giv) adni 
ß) Főnévi igenév: múlt idő.

to have called (tu häv to have given (tu häv 
kaid) givn)
a) Melléknévi igenév: jelen idő.

calling (kálin) hivó, giving (g'winjadó, adván
híván
ß) Melléknévi igenév: múlt idő (összetett), 

having called (havin having given (hävin 
kaid) híván givn) adván
у) Melléknévi igenév: múlt idő (egyszerű), 

called (kaid) hívott, ne- given (givn) adott, ge= 
vezeti, gerufen geben
r<) Jelentő mód: jelen idő.

I call (kai) hívok 
you call hívsz 
he calls (kälz) hív 
we call hívunk 
you call hívtok 
they call hívnak

I give (giv) adok 
you give adsz 
he gives, (givz) adsz 
we give adunk 
you give adtok 
they give adnak.

ß) Jelentő mód:
I called (kaid) hívtam 
you called hívtál 
he called hívott (hitt) 
we called hívtunk 
you called hívtatok 
they called, hívtak

elbeszélő mult.
I gave (g¥v) adtam, adók 
you gave adtál 
he gave adott 
we gave adtunk 
you gave adtatok 
they gave adtak.

139.

110.

Ш .

3*
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у)  J e l e n t ő  m ó d :

I have called (häv küld)  
hívtam

you have called 
he has called (häz küld) 
we have called 
you have called 
they have called

végzett  jelen.
I have given (häv  givn)  

adtam
you have given 
he has given (häz  givn)  
we have given 
you have given 
they have given

J )  J e l e n t ő  m ó d :

I had called (had küld)  
hívtam va la  

you had called 
he had called 
we had called 
you had called 
they had called

végzett mult.
I had given ad tam  vala

you had given 
he had given 
we had given 
you had given 
they had given

J e l e n t ő  m ó d :  jö vő  idő.f)
I shall call (säl kEl) 

híni fogok
you will call (w i l  kEl) 
he will call (w i l  kEl) 
we shall call ( sä l  kEl) 
you will call (w i l  kEl) 
they will call (w i l  kEl)

I shall give ( sä l  giv) 
a dn i  fogok 

you will give 
he will give 
we shall give 
you will give 
they will give

Í )  J e l e n t ő  n r

I shall have called h i-
vandok

you will have called 
he will have called 
we shall have called 
you will have called 
they will have called

1 4 2 .  « )  F e l t é t e l e s

I should call ( sud  kEl)
hívnék

you would call (wud kEl) 

he would call (w u d  kEl) 

we should call ( su d  kEl) 

you would call (wud kEl)

) d :  végzett jövő .
I shall have given a d a n 

dók
you will have given 
he will have given 
we shall have given 
you will have given 
they will have given

m ó d :  je len  idő.
I should give (sud giv)  

adnék
you would give (wud  

giv)  adnál
he would give (wud  

giv)  adn a
we should give ( sud  

giv)  adnánk  
you would give (wud, 

giv)  adnátok
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they would call (wud 
Ш1)
ß) Feltételes

1 should have called 
hívtam volna 

you would have called 
he would have called 
we should have called 
you would have called 
they would have called

they would give (wud 
giv) adnának.

mód: mult idő.
I should have given 

adtam volna 
you would have given 
he would have given 
we should have given 
you would have given 
they would have given

«) Kötőinód: jelen idő.
(if) I call ha én hívok 

you call 
he call 
we call 
you call 
they call

(if) I give ha én adok 
you give 
he give 
we give 
you give 
they give

Kötő mód: mult idő.ß)
(if) I called ha én hívok 

you called 
he called 
we called 
you called 
they called

(if) I gave ha én adok 
you gave 
he gave 
we gave 
you gave 
they gave

Parancsoló mód.
A parancsoló módnak csak egy alakja van, 

mely az egyes- és többesszám második személyére 
egyaránt szól és mindig az ige főnévi alakjának 
tövével egyenlő: be (Ы) légy, legyen, legyen ön, 
legyenek önök; have (häv) legyen neked, legyen 
nektek, legyen önnek, legyen önöknek; call (Ш ) 
hívj, hívjatok, hívjon ön, hívjanak önök; give (giv) 
adj, adjatok, adjon ön, adjanak önök.

M egjegyzések az igeidők képzésére és 
használatára vonatkozólag.

a) A főnévi igenév jelen ideje előtt rendesen to 
(tu) viszonyszó áll, mely csak a módképző segitő- 
igék után marad el, lásd: 116. §.

Ezen igealak állhat mint czélhatározó: every 
cottage has its tea-plants growing outside, to supply 
the family with thea ('évri kotidzs ház itsz tiplántsz

113.

114.

115.
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minden kunyhónak megvan a maga theaültetvénye, 
mely odakünn nő, hogy a családot ellássa theával.

/3) A főnévi igenév múlt ideje áll a to have 
segimige jelen idejű főnévi igenevéből és a rago
zandó igének egyszerű multidejű melléknévi ige
nevéből: to have had, to have been, to have called, 
to have given.

Ezen igealak legtöbbször oly alanyi vagy tárgyi 
mellékmondatok megrövidítésére szolgál, melyeknek 
igéje múlt időben állana: I do not remember tó 
have seen him (äi dii not rim'émbar tu häv szín 
him) nem emlékszem, hogy láttam volna.

146. A melléknévi igenévnek jelen ideje -ing képzővel 
alakul az ige főnévi alakjának tövéből: having, 
being, calling, giving Ezen képző előtt a néma e 
kiesik, — oly igék pedig, melyeknek végén egyszerű 
mássalhangzó, az előtt meg rövid magánhangzó van, 
végső mássalhangzójukat megkettőzik: to bud (bad) 
rügyedzeni: budding (badin); to stop (sztop) meg- 
állani: stopping (sztopin).

147. A melléknévi igenév jelen ideje állhat a) jelzőül: 
the falling rain (dha f&liü ren) a hulló eső.

_ ß) főnév gyanánt: going (goin) menés; making 
(m'ékiil) csinálás; amely esetben viszonyszókat is 
vehet fel. by heating the tea- leaves (bäi Kitin dhd 
tilivz) az által, hogy a thealeveleket melegítjük; 
by his running about (bäi híz ranin abaut) az által, 
hogy ő ide s tova szalad; before going to church 
(bifar going ta csoarcs templomba menés előtt; 
instead of shaking them (inszt'éd av siskin dhem) a 
helyett, hogy azokat megrázná (vagy: megráznám, 
aszerint hogy mi az alany!) by its being so (bäiitsz 
biin sző) az által, hogy igy van; így állván a dolog.

y) ha a melléknévi igenév jelen ideje főnév 
után áll, rendesen jelzői mellékmondat megrövidü
lését jelenti: bushes just budding in spring- time =  
cserjék, melyek épen rügyedzenek tavasz idején; 
tea-plants growing outside =  theanövények, melyek 
odakünn nőnek.

dj lehet mód- vagy czélhatározó: calling híva, 
shaking rázva to go angling (tu gö tínglin) horgászni 
menni.

e) ha a to have igének jelenidejű melléknévi 
igenevéhez hozzácsatoljuk,, valamely igének múlt 
idejű (szenvedő ah^^f^unmjynévi igenevét, akkor
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megkapjuk az illető igének összetett mult-idejű 
melléknévi igenevét: having had, having been, having 
called, having given, mely idő általában ugyanolyan 
szerepű, mint a melléknévi igenév jelen ideje, csak
hogy múlt időre vonatkozik: having called the boy 
=  híván a fiút, miután a fiút hívta; having taken 
it away (hüvin télen it эго'ё) miután azt elvette; by 
his having done so (bäi híz havin dan sző) az által, 
hogy úgy tett.

A melléknévi igenévnek egyszerű alakjáról már 148. 
beszéltünk, lásd: 129. §. ß).

Ezen igealak átható igékből képezve mindig 
szenvedő jelentésű és lehet:

«) jelző: a learned man (э loornid mán) tanult 
ember, torn off branches (turn of bránsiz) leszakí
tott gályák.

ß) főnév után állva jelzői mellékmondatnak 
megrövidülése: flowers grown in many parts of 
China =  virágok, melyek Khinának számos vidékein 
termesztetnek, a boy called John (э bői küld dzson) 
egy fiú, ki Jánosnak neveztetik, egy János nevezetű fiú.

y) Ezen igealak, a mellett, hogy a cselekvő ige
ragozásban számos idő képzésére szolgál, alapja az 
egész szenvedő igeragozásnak.

A jelentő mód különböző időire vonatkozólag 119. 
a következők jegyzendők meg:

a) A jelentő mód jelen ideje az ige főnévi alak
jának tövéből képeztetik.

Külön ragja csak az egyesszámú harmadik sze
mélynek van: -s, sziszegő hangok (s, sz, cs, dzs)  
után -es. Az -s rendesen z-nek, f , k , p  t után 
sz-nek hangzik. Sziszegő hangok után -es mindig iz, 
akár a tőhöz, akár a raghoz tartozik az e: he calls (hí 
kale) ő hív; — he gives (hí givz) ő ad; — he 
makes fái meksz) 6 csinál; — to make =  csinálni; — 
he stops (hí sztopsz) ő megáll; — to stop =  meg- 
állani; he changes (hí cs’éndzsiz) ő változtat; — to 
change (tu csendes) változtatni; — he polishes (hí 
polisiz) ő simít; — to polish (tu polis) simítani.

Megjegyzendő, hogy ezen személyben az y-végű 
igék -ies végzettel, írandók: he carries (hi kűrié) б 
visz; — to carry (tu kűri) vinni; — he tries (hí 
träiz) ő próbál; — to try (tu treii) próbálni. 
Helyesírás dolgában idetartoznak: he does (hí daz) 
ő tesz, to do (tu dü) tenni; — he goes (hl gőz) ő 
megy, to go (tu gö) menni.
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ß) Az elbeszélő múltnak képzéséről lásd: 129. §.«)
A helyesírásra vonatkozólag még megjegyzendő, 

hogy az у végű igék ezen időben ied-vel Írandók, 
továbbá, hogy a rövid tőhangzóval biró és egyszerű 
mássalhangzón végződő igék végső mássalhangzó
jukat az -ed rag előtt megkettőzik: to carry (tu 
kűri) vinni, I carried (äi kärid) én vittem; — to 
try (tuträi) próbálni, I tried (äi träid) próbáltam; 
— to stop (tu sztop) megállani, I stopped (äi 
sztopt) megállottám.

у) A végzett jelent úgy képezzük, hogy a to 
have segítő igének jelentő mód jelenidejéhez hozzá- 
teszszük a ragozandó igének egyszerű multidejű 
melléknévi igenevét.

d) Avégzett múlt időt úgy képezzük, hogy a to have 
segítőigének elbeszélő múltjához kapcsoljuka ragozan
dó igének egyszerű múlt idejű melléknévi igenevét.

A végzett múlt idő oly múlt cselekvés kifeje
zésére szolgál, mely egy másik múlt cselekvés kez
detekor már be volt fejezve.

f) A jövő időt úgy képezzük hogy az egyes- és 
többes szám első személyében a shall (sül), a 
többi személyekben a will (will) igét veszszük se
gítségül és ehhez csatoljuk a ragozandó igének 
főnévi igenevét to viszonyszó nélkül.

C) A végzett jövőt úgy képezzük, hogy a to have 
igének jövő idejéhez hozzáteszszük a ragozandó 
igének egyszerű multidejű melléknévi igenevét.

A végzett jövő idő oly jövő cselekvést jelent, 
mely egy másik jövő cselekvés előtt befejeztetett, 
vagy egyszerűen a cselekvésnek a jövőben való 
befejezettségét jelenti.

150. A feltételes mód megfelel a magyar feltételes 
vagy óhajtó módnak.

a) A feltételes mód jelen idejét úgy képezzük, 
hogy az egyes- és többesszám első személyében a 
should (sud), a többi személyekben a would (wud) 
igealakot veszszük segítségül és ehhez csatoljuk a 
ragozandó igének főnévi igenevét to viszonyszó nélkül

ß) A feltételes mód múlt idejét úgy képezzük, 
hogy a to have igének feltételes mód jelen idejéhez 
csatoljuk a ragozandó igének egyszerű multidjeű 
melléknévi igenevét.

151. A kötőmód nagyon ritka használatú, jelen ideje 
a jelentő mód jelen idejével, múlt ideje a jelentő 
mód elbeszélő múltjával egy tőből képeztetik, de 
egy személyben sem vesz fel személyragot.
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Példák: were it so (wear it szó) ha úgy volna; 
humble though they be (hambl dhö dlii Ы) ha még
oly szerények is.

A cselekvés folyamatossága.
Azt, hogy a cselekvés folyamatban van, volt, 152. 

vagy lesz, az angolban úgy fejezzük ki, hogy a to 
be igének megfelelő alakjaihoz hozzácsatoljuk a 
folyamatos cselekvésben ragozandó igének jelen 
idejű melléknévi igenevét, Például: to gather (tu gä- 
dhar) szedni, gyüiteni, jelen idejű melléknévi ige
neve: gathering (gädharin) gyűjtő.

F olyam atos cselekvés.
Főnévi igenév: to be gathering =  gyűj

teni
Jelentő mód jelen idő: I am gathering =  gyűjtök

s a t .
elbeszélő mult: I was gathering =  gyűj

tök vala s a t .
végzett jelen: I have been gathering =

gyűjtöttem.
jövő idő: I shall be gathering =

gyűjteni fogok s a t .
Az adott példák szgrint minden mód, idő és 

személy könnyen képezhető.

Szenvedő igeragozás.
A szenvedő igeragozás alapja az egyszerű 153. 

multidejű melléknévi igenév (lásd: 129 §. /3)), mely 
átható igékből képezve mindig szenvedő jelentésű.

A szenvedő alak különböző módjait és ideit 154. 
úgy képezzük, hogy a to be igének megfelelő alak
jaihoz hozzácsatoljuk a szenvedő alakú múlt idejű 
melléknévi igenevet.

Példa: to call (tu ksil) nevezni, hívni.
Főnévi igenév: jelen idő. 

to be called (tu ЪТ küld) neveztetni.
Főnévi igeuév: múlt idő.

to have been called (tu hüv bin küld) neveztetés (a 
múltban)

Melléknévi igenév: jelen idő. 
being called (blin kaid) neveztetvén.
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Melléknévi igenév: múlt idő. 
called (kaid) nevezett, akit neveznek, aki neveztetik. 

Jelentő mód: jelen idő.
I am called (üi dm kaid) neveztetem
you are called neveztetel
he is called neveztetik
we are called neveztetünk
you are called neveztettek
they are called neveztetnek.

Jelentő mód: elbeszélő múlt.
I Avas called (di ivoz kaid)  neveztettem 
you were called (jn wear 

kaid)
he was called 
we were called 
you were called 
they were called

Jelentő mód: végzett jelen.
I have been called neveztettem s a t.

Jelentő mód: végzett mult.
I had been called neveztettem vala s a t .  % >

Jelentő mód: jövő idő.
I shall be called neveztetni fogok s a t .

Jelentő mód: végzett jövő.
I shall have been called

Feltételes mód: jelen idő.
I should be called =  neveztetném s a t .

Feltételes mód: mult idő.
I should have been called =  neveztettem volna sat.

Jegyzet: ha bennható igéknek egyszerű múlt 
idejű melléknévi igenevét kapcsoljuk össze a to be 
ige különböző alakjaival, akkor befejezett állapotról 
van szó: to go, went, gone (gö. tvent, gon) menni: 
its colour is gone (itsz kabr iz gon) szine elment, 
színtelenné lett, be gone (bt gon) légy elmenve, 
hordd el magad.
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M ódképző segítő igék.
A módképző segítő igék mindig az ige főnévi 

alakját veszik maguk mellé to viszonyszó nélkül. A 
legtöbbnek csak jelen ideje és elbeszélő múltja 
van. minden személyrag nélkül:

shall (sül)  kell, elbeszélő múlt should (s í id )  
kelle, kellene, rendesen a jövő idő egyes és többes- 
számú első személyét képezi: I  shall have, ive 
shall h a v e ; I  shall be, we shall b e ; I  shall call, 
we shall ca l l ; I  shall give, we shall give.  Elbeszélő 
múltja a feltételes mód jelen idejének ugyanazon 
személyeit képezi: I  should have, ive should h a ve; I  
should call, we should call.

will (wil)akar, elbeszélő múlt whuld (w u d )  akarna, 
akart. Jelen ideje a jelentő mód jövő idejének 2. 
és 3. személyeit képezi az egyes és többesszámban, 
elbeszélő múltja (ami egyszersmind kötőmódjának 
múlt ideje) a feltételes módnak ugyanazon sze
mélyeit: you  wil l  have, they wil l  call;  he tvould  
b e ; they would give.

can (kein)  tud, elbeszélő mult could (k u d )  tud, 
tudna. Ezen ige, mint a német „tonnen" a cselekvés 1®®- 
lehetőségét fejezi ki: he can give =  ő adhat, we 
could give - mi adhattunk, mi adhatnánk, you  
could have given  =  te adhattál volna.

may (me)  elbeszélő múlt might (m á i t )  szintén 
a cselekvés lehetőségére mutat: yo u  m a y  give  — 
ön adhat: you  might have given — ön adhatott, 
ön adhatott volna, i t  m a y  be sa id  — az mondat- 
hatik, azt mondhatná valaki.

must (m a sz t )  elbeszélő mult must (m a sz t )  a 
cselekvés szükségességét jelenti: I  must give =  
adnom kell, kell adnom: he m ust have had — neki 
kellett lenni; ti  m ust  be taken oft' — annak el kell 
vétetni, azt el kell venni.

ought (ä t )  =  kell: as it ought to be ( ä z  it  at 
tu  bt)  ahogy annak lenni kell; you ought have1” 1, 
taught him better manners ( j a  ät häv  tat him b'étdr 
тйпэгг) — jobb viseletre taoíthattad volna őt.

dare (d¥ar)  szabad, merni, elbeszélő mult durst 
(daarszt)  a cselekvés megengedettségére mutat: 1  
dare s a y  =  merem mondani (mint határozó, az 
egész kifejezés: „minden esetre“). й

need (n id )  szükségességet fejez ki: water need 
not be made very  hot — a vizet nem szükséges 
nagyon megmelegíteni. _  ^
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164. let (let) hagyni, rendesen a felszólító vagy pa- , 
rancsoló mód egyes személyeit képezi, úgy hogy a 
személyes névmás tárgyesetben teendő utána: let
me go =  hadd menjek; let him go, let her go, let
it go =  hadd menjen; let us go =  menjünk; let 
them go =  hadd menjenek!

165. to do, did, done (tu da, did. dan) tenni, csele
kedni. Ezen ige, a ragozandó igének főnévi alakjával 
a jelen időben és az elbeszélő múltban a cselekvés 
megtörténéséről vagy megtörténtéről határozottság
gal, bizonyossággal szól: I do go (cii dü gö) me
gyek, valóban megyek; he did come (hl did kam) 
ő megjött, valóban eljött, s a t.

166. Mint módképzó segítő igék szerepelnek to have 
és to be az ily kifejezésekben: you have to go =  
önnek mennie kell, it is to be seen =  látható, it 
teas not to be had =■ nem volt kapható, s a t .

167. To be about (tu bl sbatit) főnévi igenévvel a 
cselekvés szándékoltságára vall: I  am about to go 
=  menni készülök, menőfélben vagyok; what were
you about to do =  mihez akart ön fogni, mit akart ** 
ön tenni?

168. A to happen (tu häpn) történni, ige más igének 
főnévi igenevével a cselekvés esetlegességére utal: a 
brick happened to fall — le talált esni egy tégla;
i f  the air happens to be very cold =  ha a levegő é té  
véletlenül (történetesen) nagyon hideg. *

169. A to be going (tu bl goin) „menni“ kifejezés 
más igének főnévi igenevével szintén a cselekvésre 
való készülést, nekikezdést jelenti. I am going to 
write (räit): írni fogok, azonnal irok.

170. A jelentő mód egyesszámú harmadik személyé
ben régente -th (th) rag volt: he giveth =  he 
gives; he hath =  he has.

171. A jelentő mód jelen idejének és elbeszélő múlt
jának egyesszámú második személyében a thou 
(dhau) személyes névmásnak megfelelően előfordul 
a rendes igéknél -est, -st, a rendhagyó módképző 
igéknél -st és -t rag: thou callest (dhau kőliszt) te 
hívsz; thou calledst (dhau k&lidszt) te hívtál; thou 
wilt give (dhau wilt giv) te fogsz adni, thou wouldst 
give (dhau wudszt giv) te adnál. Ép úgy: thou 
canst (dhau künszt), thou couldst (dhau kudszt);

Régies igeragok.
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thou shalt (dhau salt), thou shouldst (sudszt); thou 
mayst (meszt), thou mightst (mäitszt)-, thou doest
(daszt) te tész, thou didst (didszt)  tettél; thou art 
(árt) te vagy, thou wast (woszt) te voltál; thou hast 
(hdszt) neked van, thou hadst (hüdszt) neked volt.

Kérdés és tagadás.
Kérdés esetén a segítő igéknél és a többi 172. 

igéknek összetett alakjaiban úgy járunk el, hogy a 
segitő igét a névmás elé teszszük: 
am I? =  vagyok-e én? have I been? =  voltam?

voltam-e?
are you? have you been?
is he? has he been?
are we? have we been?
are you? have you been?
are they? have they been?
do I =  teszek én? did 1? =  tettem én?
do you? did you?
does he (daz hi)? did he? '
do лее? did we?
do you? did you?
do they? did they?

Megjegyzendő, hogy kérdés esetén a jövő idő 173 
második személyében will helyett shall, a feltételes 
mód jelen idejének második személyében would 
helyett should áll: you will give =  ön fog adni; 
de: shall you give — fog ön adni? you tvould give 
=  ön adna; de: should you grve =  adna ön?

A többi igéknél a jelentő mód jelen idejében 1 7 4 . 
és elbeszélő múltjában a kérdés a to do ige segít
ségével történik:

Je len  idő: E lbeszélő m últ:
do I call? =  hivok-e én? didIgive? =  adtam-eén? 
do you call? did you give?
does he call? (daz hi k&l) did he give? 
do ллге call? did we give?
do you call? did you give?
do they call? did they give?

A tagadást a segítő igéknél és a többi igéknek 175. 
összetett alakjaiban a not (not) „nem“ tagadó 
szóval fejezzük ki: 1 have not — nekem nincs,
I  shall not be =  én nem leszek, he has not given 
— ő nem adott.

A többi igéknél a jelentő mód jelen idejében és 176.
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elbeszélő múltjában a tagadást is a to do ige segít
ségével fejezzük ki.
I do not call =  én nem did I not give? =  щт 

hívok adtam én?
you do not call did you not give?
he does not call did he not give?
we do not call did we not give?
you do not call did you not give?
they do not call did they not give?

177. A not szó a segítő igékkel össze is vonható.
don’t (dönt)  =  do not shan’t (sánt) =  shall not 
didn’t (didnt) — did not won’t (wont) =  will not 
cannot (kcinot) \ _  s a t .

5x / i  t  i \ / -----  L c l l l  I l U  lcan t (kant) I
178. Kérdésre való egyszerű feleletül „igen“ =  „yes“ 

(jess), „nem“ =  no (no) Azonban az angol nem szereti 
e kurta feleletet és a kérdő mondat igéjét ismétli, 
vagy ha az igealak összetett, úgy csak a segítő igét: 
did you see him? látta ön őt? yes, I did =  igen.láttam!

179. A tagadás erősbíthető at all (dt Ш) kifejezéssel: 
I  have no pens at all =  egyetlen egy toliam sincs; 
you did not see him at all =  te egyáltalában nem 
is láttad.

Erősmgozíisú és rendhagyó igék.
180. Az igeragozásról szóló fejezet bevégzéséül fel

soroljuk már most az erősragozású és rendhagyó 
igéket, melyeket szabályokban tárgyalni igen nagy 
terjedelmet kivánna.

A főnévi igenév elől a to viszonyszót elhagyjuk: 
ask, asked, asked, (ászk, ászt, ászt) kérni.

abide, abode, abode (obäid, sböd, oböd) tartóz
kodni, lalmi.
awake, awoke vagy awaked, awaked (эгиёк, owök 

vagy oiv'ékt, ow'ékt) felébredni, felébreszteni, 
bear, bore, born (Ьёэг, bar, bűm) vinni, 
bear, bore, borne (Ьеэг, b&r, barn) szülni, 
beat, beat, beaten (bit, bit, bitn) ütni, verni, 
begin, began, begun (bigin, bigän, bigan) kezdeni, 
bend, bent, bent (bend, bent, bent) hajlítani 
bereave, bereft, bereft (biriv, bir'éft, bir'éft) meg

rabolni.
beseech, besought, besought (biszics, biszät, bisz&t). 

megkérni
bid, bade vagy bid, bidden vagy bid (bid, bed v. 

bid, bidn V. bid) parancsolni; mondani, hogy . . .
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bind, bound, bound ( büind, baund, baund) kötni 
bite, bit, bitten vagy bit (bűit, bit, bitn v. bit) 

harapni.
bleed, bled, bled (blid, bled, bled) vérzeni 
blow, blew, blown (bio, blii, blön) fújni, 
break, broke, broken (Ьгёк, brök, brökn)  törni 
breed, bred, bred (brid, bred, bred) nemzeni 
bring, brought, brought (briil, brät, brät.) hozni 
build, built, built (bild, bilt, bilt) épiteni 
burn, burnt, burnt (Ъээгп, bdsrnt, ЪээгЫ) égetni 
burst, burst, burst (basrszt . . . .) repedni, 
buy, bought, bought (bäi, bät, bät) venni, vásárolni 
cast, cast, cast (kdszt . . . .) vetni, dobni 
catch, caught, caught ( kcics, kät, kät) megfogni 
chide, chid, chidden vagy chid (csäid, csid, csidn 

v. csid)  szidni, szidalmazni 
choose, chose, chosen (csilz, csöz, csözn) választani, 
cleave, cleft vagy clove, cleft vagy cloven (khv, 

kUft v. klöv, kllift v. klövn) hasítani, 
cling, clung, clung (Min, klaii, klán) hozzátapadni, 
come, came, come (кат, кёт, kam) jönni 
cost, cost, cost (koszt . . . )  kerülni vmbe, foften . . . 
creep, crept, crept (krip, krept, krept) mászni 
cut, cut, cut (kat . . .) metszeni, vágni 
deal, dealt, dealt (dil, delt, deltj kiosztani 
die, died, dead (dai, däid, ded) meghalni, 
dig, dug, dug (dig, dag, dag) ásni, kiásni, 
draw, drew, drawn (drä, drii, drän) húzni rajzolni, 
dream, dreamt vagy dreamed, dreamt vagy dreamed 

(drtm, dremt v. drimd, dremt v. drímd) álmodni, 
drink, drank, drunk (drink, dránk, drank) inni 
drive, drove, driven (drüiv, dröv, drivn) hajtani 
dwell, dwelt, dwelt (divel, dwelt, dwelt)  lakni 
eat, ate v. eat, eaten (it, et, v. et, Ttn) enni. 
fall, fell, fallen (f&l, fel, fűin) esni 
feed, fed, fed (fid, fed, fed) táplálni, etetni 
feel, felt, felt (fii, felt, felt) érezni, 
light, fought, fought (fáit, fät, fät) vívni, 
find, found, found (fáind, faund, faund) találni 
flee, fled, fled (fll, fled, fled) menekülni, 
fling, flung, flung flin, flail, flail) lódítani, vetni, 
fly, flew, flown (fiái, flü, flön) röpülni, 
forsake, forsook, forsaken (farsz'ék, farszuk, fsr- 

sz'ékn) elhagyni.
freeze, froze, frozen (friz, fröz, frözn) fagyni 
get, got, got (get, got, got) kapni, jutni.



gild, gilt vagy gilded, gilt vagy gilded (gild, gilt 
vagy gildid, gilt vagy gildid) megaranyozni 

gird, girt vagy girded, girt vagy girded (gssrd дэЫ 
V. gddrdid)  дзэН v. gadrdid) övezni, 

give, gave, given (giv, geo, givnj adni. 
grind, ground, ground (gräind, graand, ground) 

őrleni
grow, grew, grown (grö, grU, grön) nőni 
hang, hung, hung (hän, hail, ban) lógni, függni 
hear, heard, heard (hlsr, hddrd, hssrd) hallani, 
hew, hewed, hewn (hjü, hjiid, hjun) vágni 
hide, hid, hidden vagy hid (hűid, hid hidn v. hid) 

rejteni.
hit, hit, hit (hit eltalálni
hold, held, held (hold, held, held) tartani, 
hurt, hurt, hurt (hddrt . ■ . .) megsérteni, 
keep, kept, kept (hip, kept, kept) tartani 
kneel, knelt, knelt (nil, nőit, nelt) térdelni, letérdelni, 
knit, knit vagy knitted, knit vagg knitted (nit, nit 

v. nitid, nit v. nitid) kötni, 
know, knew, known (no, nju, non) _tudni, jsmerni 
lade, laded, laded vagy laden (led, Védid, Yédid v.

Védn) rakni, megrakni (teherrel) 
lay, laid, laid (le, led, led) letenni, lefektetni 
lead, led, led ltd, led, led) vezetni 
lean, leaned vagy leant, leaned vagy leant (lln 

Und v. lent, Und v. lent) támaszkodni, 
leape, leaped vagy leapt, leaped vagy leapt (Up, 

lipt v. lépt, Upt v. Vépt) ugrani, átugrani, 
learn, learned vagy learnt, learned vagy learnt 

(1ээгп, hsrnd v. hdrnt, . . . .) tanulni, 
leave, left, left (liv, left, left) hagyni 
lend, lent, lent (lend, lent, lent) kölcsönözni 
let, let. let (let , . ._.) Jragyni 
lie, lay, lain (läi, le, Un) feküdni, lefeküdni, 
light, íighted vagy lit, lighted vagy lit (Iáit, liiitid v.

lit, läitid  v. lit) viíágitani, sütni (a nap), gyújtani, 
lose, lost, lost (lüz, loszt, loszt) elveszteni, 
make, made, made (тек, med, mid) csinálni, készíteni 
mean, meant, meant (min, ment, ment) jelenteni, vélni 
meet, met, met (mit, met, met) találkozni, 
mow, mowed, mowed vagy mown (mo, mod, mod 

vagy mön) kaszálni,_aratni. 
pay, paid, paid (рё, ped, pid) fizetni 
put, put, put (put ■ . . .) tenni, helyezni, 
read, read, read (rid, red, red!) olvasni.
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rend, rent, rent (rend, rent, rent)  széttépni, 
rid, rid, rid ( r id  . . . .) megszabadítani, 
ride, rode, ridden ( ra id ,  röd, r idn)  lovagolni, 
ring, rang, rung (rin, rän, ran)  csendíteni, harangozni, 
rise, rose, risen (rä iz ,  rö z , r iz n )  felkelni, felemelkedni, 
rive, rived, rived vagy  riven (rä iv ,  rä ivd ,  rciivd v.

n v n )  repeszteni, hasitani. 
run, ran, run (ran, rän, ran)  futni, szaladni, 
saw, sawed, sawed, vagy  sawn (szE, szEd, szEd v. 

szEn)  fűrészelni._
say, said, said (sz'é, szed, szed!)  mondani; he says 

(h l  szez!)  ő mondja, 
see, saw, seen (szi,  szE, s z ín )  látni, 
seek, sought, sought (szili, szEt, szEt)  keresni, 
sell, sold, sold (szel,  szóld, szóld)  eladni, 
send, sent, sent (sz'énd, szent, szent)  elküldeni, 
set, set, set (szét . . .)_ tenni, helyezni,
shake, shook, shaken (sek, suk, seien) rázni 
shear, sheared, sheared vagy  shorn (star,  s lsrd,  

sidrd  v. sErn levágni (ollóval), 
shed, shed, shed (sed . . . .) ontani, 
shine, shone, shone (säin, son, son)  fényleni, vi

lágítani.
shoe, shod, shod (síi, sod, sod)  patkalni. 
shoot, shot, shot (süt, sot, sot)  lőni. 
show, showed, shown (sö. söd, sön)  mutatni, 
shrink, shrank vagy  shrunk, shrunk (srink, sränk  

v. srank, srank)  meggörbülni, megvetemedni (fa) 
shut, shut, shut ( sa t  . . . )  bezárni, 
sing, sang, sung (sz in, szän, szafi)  énekelni 
sink, sánk, sunk (szink, szänk, szánk)  süllyedni, 

alászállani.
sit, sat, sat (sz i t ,  szät ,  s z ä t )  ülni. 
slay, slew, slain (szle, szlil, sz len)  agyonütni, vágni, 
sleep, slept, slept (szlip. szlept, sz lept)  aludni, 
slide, slid, slid va g y  slidden (sz lä id ,  szlid, sz l id  v. 

sz l idn)  csúszni.
sling, slung, slung (sz lin, szlan, sz lan)  lóditani, 

hajítani, vetni.
slink, slunk, slunk (szlink, szlank, sz lank)  csúszni, 

lopva menni.
smell, smelled vagy smelt, smelled vagy smelt 

( szmül, szmeld  v. szmelt, szmeld  v. szmelt)  sza
golni, szaglani.

smite, smote, smitten (szmäit,  szmöt, szm itn )  dobni, 
megdobni

Г г 6 h 1 e : Angol nyelvtan. 4
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sow. sowed, sown (sző, szöd, szön) vetni (gabonát), 
speak, spoke, spoken (szpik, szpök, szpőkn) beszélni, 
speed, speeded vagy sped, speeded vagy sped (szpld 

szp\did V. szped, szpxdid v. szped) sietni 
spell, spelled vagy spelt, spelled vagy spelt (szpid, 

szpeld V. szpelt, szpeld v. szpelt) bötüzni 
spend, spent, spent (szpend, szpent, szpent)  kiadni, 

eltölteni.
spill, spilled vagy spilt, spilled vagy spilt (szpil, 

szpild v. szpüt, szpüd v. szpüt) kiönteni, elönteni, 
spin, spun, spun (szpin, szpan, szpan) fonni, 
spit, spit vagy spat, spit (szpit, szpit vagy szpüt, 

szpit) köpni, — lehet rendes ragozású is: spitted 
(szpitid) s a t.

split, split, split (szplit . . . .) hasítani 
spread, spread, spread (szpred . . . .) kiteriteni. 
spring, sprang, sprung (szprift, szprän, szpran) 

ugrani,
stand, stood, stood (sztünd, sztud, sztud) állani. 
steal, stole, stolen (szilt, sztől, sztőln) lopni, 
stick, stuck, stuck (sztik, sztak, sztaícj megakadni, 

megragadni.
sting, stung, stung (szliü. sztan, sztan) szúrni 
stink, stunk, stunk (sztink, sztank, sztank) bűzleni. 
strew, strewed, strewn v. strewed (szirti, sztriid, 

sztrün v. sztriid) szórni, hinteni, 
stride, strode, stridden (sztrüid, szlrőd, sztridn) 

lépdelni.
strike, struck, struck (szträik, sztrak, sztrak) ütni, 

vágni.
string, strung, strung (sztrin, sztran, sztran) meg

kötni, felhúrozni
strive, strove, striven (szträiv, sztröv, sztrivn) 

törekedni, viaskodni.
strow, strowed, strowed vagy strown (sztrő, sztröd, 

sztröd v. sztrön) szórni, hinteni, lásd: strew, 
swear, swore, sworn (szivSsr, swKr, szw&rn) esküdni, 
sweat, sweat, sweat (szivet, . . . .  )  izzadni, (lehet 

rendes is!)
sweep, swept, swept (szwTp, szw'épt, szwept) söpörni, 
swell, swelled, swelled vagy swollen (szwel, szweld, 

sziveid v. szwőlnj dagadni, 
swim, swam, swum (szwim, szwüm, szwam) úszni, 
swing, swung, swung (szwin, szwaii, szwan) him

bálni.
take, took, taken (tSk, tűk, tekn) venni, elvenni.



51

teach, taught, taught files, tat, tat) tanítani, 
tear, tore, torn (tear, tűr, tarn) tépni, szakítani, 
teli, told, told (tel, töld, töld)  elbeszélni, 
think, thought, thought (think, that, that) gondolni, 
thrive, throve, thriven (thrdiv, thröo, thrivn) nőni, 

gyarapodni.
throw, threw, thrown (thrö, thru, thrön) dobni, vetni, 
thrust, thrust, thrust (thraszt . . .) lökni, szúrni, 
tread, trod, trod vagy trodden (tred, trod, trod vagy 

trodn) rálépni, taposni.
wake, waked vagy woke, waked vagy woke (ivek, 

wekt V, wök. wekt v. wök) ébreszteni, 
wear, wore, worn (wear, war, warn) viselni (ruhát) 
weave, wove, woven (wiv, wöv, ivövn) szőni 
weep, wept, wept (wip, wept, w'épt) sirni. 
wet, wetted vagy wet, wetted vagy wet (w'ét, w'étid 

v. ivet, w'étid v. wet) nedvesíteni, 
win, w'on, won (win. wan, wan) nyerni 
wind, wound, wound (iväind, waund, waund) körül

fonni, körülcsavarni.
work, worked vagy wrought, worked vagy wrought 

(waarlc, waarkt v. rät, waarkt v. rät) dolgozni, 
wring, wrung, wrung (rin, ran, rati) csavarni, 

kínozni.
write, wrote, written (räit, rőt, ritn) irni.

Olvasmányok.
1. TH E H IST O R Y  OF A TEA-LEAF.

I. — Look in your tea-cups at this leaf — this 
common tea-leaf. If common things could tell us 
tales, what a story this thea-leaf could tell!

II. — It has been amongst strange people, in a 
very strange country; but few think of what or 
where it was before it found its way into a shop, 
packed whith thousands of others, crisp and dry, 
in a tea-chest. Let us put a story together for it, 
and tell it for ourselves?

III. — Far away in China, on the sunny slopes 
of the hills, there are little bushes just budding in 
spring-time — bushes growing in long even rows, 
each standing a few feet apart from the next one.

IV. — Scattered over this hilly tea-country are 
roughly-built cottages. The people who live in them

4*
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grow their own rice and vegetables; and every 
cottage has its own tea-plants growing outside, to 
supply the family with tea.

V. — As soon as the leaf-buds begin to open 
on these plants they are all plucked off, and the 
tea prepared from them being the first, is sent about 
in little packages from house to house, every one 
giving his own in presents to his friends.

VI. — The second gathering begins about May, 
when the leaves have grown again, and are now 
large and green. The cottagers go out, men, women, 
and children, to work together, leaving their doors 
locked behind them, for every one is on the hills. 
There they remain all day in groups, going from 
plant to plant, tearing off the leaves quickly, and 
throwing them into round flat baskets made of split 
bamboo.

VII. — When these are heaped high with leaves, 
they are carried back to the cottages, and the drying 
begins. A fire is lighted in a stove of brickwork, a 
row of flat iron pans being let into the top of it; 
on these the leaves are dropped, a few at a time, 
and presently they begin te crackle from the slow 
heat of the fire underneath, and they are quite 
moist when they are taken off again.

VIII. — Next they are thrown on a table, the top 
of which is formed of split bamboos, so that it is'a 
surface of rounded ridges, all polished. Men and 
women stand round this table and each takes a 
little heap of tea-leaves, and begins to knead them 
with both hands, just as you may have seen a 
person kneading dough to make bread.

IX. —Now and again they raise the lump in their 
hands, and shake the leaves loose again on the 
table to begin the working afresh.

In about five minutes the leaves have become 
twisted, and so well squeezed, that four basketfuls 
fresh gathered could be packed into one after this 
kneading; and all the while a green juice has been 
oozing out of them, and trickling down through the 
crevices of the bamboo table on to the floor.

X. — After this they are sometimes dried in the 
air, but they always have again to be heated on 
pans over the fire. This time they are left there for 
about an hour, being turned and shaken about with 
a little brush, so that they all catch the heat; and
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at last they are removed, crisp and twisted, all 
their juice is gone; but the flavour, by this careful 
process, has been preserved.

XI. — Now baskets or boxes are brought to hold 
the tea, and a man in clean cloth shoes treads on 
it, as fast as it is thrown in, to press it closely 
down. Then it is ready for sale; at this time the 
tea-growers may be seen going along the roads, 
each with a bamboo pole across his shoulder, and 
a box of tea slung at each end of it. They are 
going to they country inns and taverns, where the 
merchants have come out from the towns to meet 
them. They show their samples; the merchants 
taste and smell and try them in varions ways be
fore they complete the purchase.

XII. — As fast as the bargains are made, the tea 
owners go home again, carrying their money. The 
Chinese coins ar brass and copper, with a hole cut 
in each, and by running a string trough them, the 
man can carry them all hanging over his shoulder.

When the merchants receive the tea they have 
ordered, they have it packed again for sending to 
other countries. But first it has to be picked and 
sorted, for all the leaves are not a like; and they 
must be quite even in size and quality for the 
different kinds of tea. Besides that, some of the tea 
has to be scented, by being left for a long time 
mixed with flowers — orange and jessamine blos
soms, and other flowers grown in many parts of 
China specially for the purpose.

Magyara za tok.
A tanuló jól teszi, ha mindjárt kezdettől fogva 

különös figyelmet fordít az igékre, ezeknek alapos 
ismeretétől függ jórészben az akadálytalan haladás 
és nyelvtudás, minden egyéb inkább emlékezet és 
gyakorlat dolga. Jó lesz mindjárt e helyütt, mig a 
tanuló a rendszeres nyelvtanban az igéig jut, meg
jegyezni a következő szabályokat:

c) Az angol igének három föalakja van, melyet 
ismerni kell, hogy az ige különféle alakjait képez
hessük, ezek: a főnévi igenev, az elbeszélő múlt és 
a multidejü melléknévi igenév

/3) A főnévi igenév előtt rendesen to (tu, Ы
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viszonyszó áll. mely azonban segitó' igék után el is 
maradhat.

y) Az elbeszélő múlt képezhető-ed, -d, -t ragok
kal. vagy tőbeli hangzóváltozással.

d) A multidejíi melléknévi igenév, mely az átható 
igéknél szenvedő (passiv) jelentésű, képezhető ugyan
csak -ed, -d, -t ragokkal vagy tőbéli hangzóváltozással.

s) Azon igék, melyek az említett időket hangzó
változással képezik erős ragozásuak, a többiek 
gyengék.

L) A gyenge ragozásu igéknél a multidejű mellék
névi igenév mindig olyan, mint az elbeszélő múlt.

Példák:
F ő n é v i  
i g e n é  V

Gyenge igék: to scatter 
(szkätdr) 
szórni

to look (luk) 
nézni

Erős igék:
to find

(fäind)
találni

to go (go) 
menni

to grow (gro) 
nőni

E l b e s z é l ő  M u l t i d e j ű  
m u l t  m. i,

scattered scattered
(szkätdr d)

looked looked
(lukt) ( lukt)

found found
(faimd) (faund)

wert (went) gone (gon)

grew (grü) grown
(grün)

Lásd végül a rövidítések jegyzékét!
I. — the (dhd,  magánhangzó előtt dhi)  h. n. e. 

=  a, az. — history (hisztor i)  történet — a, magán
hangzó előtt an (3, 3n)  htl. n. e ..=  egy. — tea ( t i )  
thea, — leaf ( I l f )  levél, 8 (att, tea-leaf (txlif)  thea- 
levél. — of (dv) V. sz. itt birtokos jelzőt képez: the 
history of a tea-leaf (dhd hisz tori  dv э t i l i f )  egy 
thealevél története.

to look, looked, looked ( tu  luk. lukt, lukt)  
nézni, look =  nézz, nézzetek, nézzen ön, nézzenek 
önök. Az ige puszta tő alakjában parancsoló mód
ként szerepel! — tea-cup ( t ikap)  theáscsésze, t. sz: 
tea-cups (Cikapsz),  your tea-cups (p r  t ikapsz)  theás- 
csészéitek, in your tea-cups =  theáscsészéitekben — 
in V. sz. 1: 102. §. — your b. n. 1: 46. §. — this 
(dhisz)  ez, ez a, at this leaf (dt dhisz l i f )  erre a 
levélre — at (üt, st) v. sz. 1: 86. §. — common

L
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(kovi9n) közönséges, mindennapi. — if (if) ha. — 
thing (thin) dolog, tárgy, tsz: things (thiüz) =  dol
gok, tárgyak. — can, could (kán, kud) =  tudni, 
főimen, s. i. could (kud) tudna, tudnának, to teli, 
told. told (tel, töld, töld) elbeszélni, mondani; a teli 
szó előtt kimaradt a to. mert a could segitő ige 
előzi meg. — us (asz) nekünk — tale (tel) elbeszélés 
történet, mese: tales (tele) történetek, történeteket. 
Az angol főnév tárgyragot nem kap! — what, (hwot) 
mi? micsoda? — story (szlávi) történet, what a 
story (whot э szlávi) micsoda egy történetet. — 
figyelni kell mindenütt az angol és magyar szórend 
közti külömbségre!

II. —■ it (it) az, személyes névmás, mindig 
tárgyra vonatkozik (itt például ten-leaf-re!), a ma
gyarban nem is szükséges kitenni, — has been (ház 
bin) volt, a to be, was, been (Ы, ivoz, Ып) igének 
végzett jelen ideje — amongst (amahszt) között, 
vsz. — strange (sztr'éndzs) különös, furcsa. — people 
(pipi) nép, emberek; ez a szó'mindig többesszámu- 
nak veendő! — amongst strange people =  furcsa 
emberek között; a viszonyszók a főnév élőit állanak! 
— very (veri) nagyon, — country (kantri) vidék, 
tájék, ország — in a very strange country — egy 
nagyon különös országban. Az angolban a viszony
szók ugyanazt a szolgálatot teszik, amit a magyar
ban a viszonyragok (in — . . . ■ban -ben) vagy a 
névutók (amongst =  . . . között). — but (bat) de, 
azonban. — few (fjü) kevés, kevesen. — to think, 
thought, thought (think, that, that) gondolni. — of 
(ov, av) vsz. itt a think ige vonzatához tartozik és 
a következő mondatra vonatkozik; tehát: but few 
think of . . .  — azonban kevesen gondolnak arra, 
hogy . . .  — where (hwear) hol? — it was (it woz) 
volt. — before (bifar) mielőtt. — to find, found, 
found (fáind, faund, faund) találni, megtalálni; 
before it found =  mielőtt megtalálta. Az it névmás 
nem fordítandó; az angolban arra való, hogy az 
említett tea-leaf-re mutasson, mint a found ige 
alanyára. — way (wi) út, its way (itsz we) útja, 
útját. — its b. n. 1: 46. §. — shop (sop) bolt, into 
a shop =  egy boltba, valamely boltba, — into 
(intu) vsz. packed (päkt) becsomagolva; a to 
pack, packed, $&cWeú(pák, päkt, päkt) igének mult- 
idejű melléknévi igeneve — thousand (thauznd) 
ezer, t. sz.: thousands (thauzndz) — other (adliar)



56

más, others (adhdrz)  mások, with thousands of 
others (loidli thauzndz dv adhdrs) ezer meg eze,r 
mással. — with (width) "vsz. 1.: 120. §. — crisp 
(kriszp) összekunkorodott, összekunkorodva. — and 
(and, and, en) és. — dry (drdi) száraz, megszá
radva. — tea-chest (ücs'észt) theás láda. — to put, 
put, put (put, put, put) tenni, helyezni, rakni. — 
together (tsg'édhdr) együtt, össze. — to let (tu lét) 
hagyni, engedni: let us put a story together (let dsz 
put э sztori tagédhar) rakjunk össze egy történetet.
— A let ige gyakran szolgál a fölszólító mód töb
besszámú első személyének képzésére, mint a német 
laffen, (laf§t un§ eine ©eícbidpe gufammenfteűen — us 
(asz) un§, minket, nekünk. — teli még a íef-nek 
vonzatához tartozik: és mondjuk el . . . .  it — azt 
(t. i. a történetet!) — ourselves (audszélvz) magunk, 
for ourselves (for audsz'élvz) magunknak. — for 
vsz. 1.: 100. §. for it (for it) arra vonatkozólag.

III. — far (far) messze, távol, away (awe) el, 
far away (fár awé) távol. — China (csriina) Khina
— sunny (szani) napos, napsütötte, the sun (dha 
szan) a nap, tie ©onne. — slope (szlöp) hegyoldal, 
lejtő, slopes (szlöpsz) lejtők. — hill (hil) domb, 
hills (hilz) dombok, on the sunny slopes of the 
hills =  a dombok napsütötte lejtőin. — on (on) 
vsz, 1: 109. §. — there (dhear) ott, there are 
(dhear ár) vannak, there is (dhear iz) van, there 
was (dhiar woz) volt, idiomatikus kifejezések a 
lenni, létezni jelentésre, mint a német e§ gibt vagy 
franczia il у a, il у avait s a t. — little (litt) 
kicsiny, kis. — bush (bus) cserje, bushes (busiz) 
cserjék. — A sziszegő hangon végződő főnevek -es 
(iz)-zel képezik többesszámukat! — just (dzsaszt, 
dzsaszt) éppen. — bud (bad) rügy, to bud (tu bad) 
rügyedzeni. — budding (badiii) a to bud igének jelen
idejű melléknévi igeneve, =  rügyedző. A magyarra 
az ilyen melléknévi igenév gyakran jelzői mellék- 
mondattal fordítandó, amikor persze tekintettel kell 
lenni a megelőző főnév számára: bushes just bud
ding . . . .  =  cserjék, melyek éppen rügyedzenek 
. . . . — spring (szprin) tavasz, time (tűim) idő; 
in spring-time =- tavaszi időben. — growing (groin) 
a to grow, grew, grown (grö, дгй, дгШ) — nőm, 
teremni, igének jelenidejű melléknévi igeneve; lásd 
amit a budding szóról mondottunk! — long (Ion)
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hosszú, — even (ívn) egyenes. — row (rö) sor, 
rows (röz) sorok. — each (les) mindegyik. — 
standing (sztündih) a to stand, stood, stood (sztänd, 
sztud, sztud) igének jelenidejű melléknévi igeneve; 
lásd fentebb: budding, growing! — each a bushes 
szóra vonatkozik! — foot (fűt) láb (testrész és 
hosszúsági mérték).feet (fit) lábak, lásd: 7. §. — 
a few fest (a (ja fit)  néhány lábnyira. — apart 
(ajiárt) külön, távol — next (nekszt)  legközelebb, 
the next one (dha nekszt wan) a legközelebbi — 
from (from gyengülve fram) vsz., megfelel a magyar 
-tói. -töl ragnak. — one (wan) tulajdonképen „еду“; 
melléknevek mellé tehető, ha a melléknév főnév 
nélkül áll: black (bläk) fekete, the black one =  a 
fekete (nem másik!)

IV. — scattered (szkütard) szétszórva, gerftreut, 
a to scatter, scattered, scattered (tu szkätdr, szkü
tard) szétszórni, elszórni, igének multidejű mellék
névi igeneve. — hilly (hili) dombos. — over this 
hilly tea-country (ovar dhisz hili tikantri) ezen a 
dombos theás-vidéken. — over (ovar) vsz. — are 
(ár) vannak. rough (raf) durva, roughly (rafli) 
durván. — built (bűt! az и nem hangzik!) épült, 
gebaut, a to build, built, built (bűd. bűt, bűt) 
épiteni, igének multidejű melléknévi ige neve. — 
roughly-built (rafl-bűt) durván épült. — cottage 
(kotidzs) kunyhó, cottages (kotidzsiz) kunyhók. 
— who (hu!) aki, akik. — live (liv) élnek, 
laknak, a to live, lived, lived (liv. livd. livd) 
igének jelen ideje. — in them (in dhem) azokban, 
them =  őnekik, azoknak, azokat. A névmások 
viszonyszó után tárgyesetben állanak! — grow 
(grö) termelnek, termelik, a to grow, grew, grown 
=: termelni, teremni, nőni, igének jelen ideje. — 
own (ön) saját. — rice (räisz) rizs. — vegetables 
(v'édzsetablz) növények, tápláló növények, their 
own rice and vegetables (dher ön räisz ап 
v'édzsetablz) samt rizsüket és tápláló növényeiket. — 
their (dhear) b. n. 1.: 46. §. — every (évri) mind
egyik. — has (ház) hat. a to have, had, had (tu 
häv, häd, häd) haben, igének jelen idejű egyesszám 
harmadik személye. Az angol a bírást a magyartól 
eltérőleg úgy fejezi ki mint a német: I have (äi 
häv) id) beibe, nekem van, you have (ju häv) neked 
van, every cottage has (évri kotidzs häz) jete §ütte 
bat =  mindegyik kunyhónak megvannak — ijts
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own tea-plants (itsz ön tiplántsz) saját theanövényei
— plant (plánt) növény. — outside (autszäid) 
kívül, künn, ottkünn — to supply (tu szaplői)  el
látni. — A főnévi igenév itt czélhatározó! the 
family (dha fömili) a család, a családot. — with 
tea (widh ti) theával.

V. — soon (szün) hamar, nemsokára, as soon 
as (äz szün äz) mihelyest, mihelyt. — leaf-buds 
(Tifbadz)  levélrügyek.— begin (Ыу\п)  elkezdenek, a 
to begin, began, begun (bigin, bigéin, bigan) elkez
deni, kezdeni, igének jelen ideje. — to open, opened, 
opened (tu öpn, öpnd, öpnd) nyitni, nyílni. — these
(dhiz) ezek a ........... , a this (dhisz) ez, mutató
névmásnak többesszáma. — they (dhd) ők, azok 
szn. itt a leaf-buds szóra vonatkozik és magyarra 
nem fordítandó. — all (&l) mind, valamennyi. -  
plucked (plakt) leszedve, abgeHaubt, übgcpfliicft, a 
to pluck (tu plak) leszedni, lecsípni, pfíücfen, igének 
multidejű melléknévi igeneve; they are all plucked 
off (dhe ár &l plakt of) valamennyi leszedetik, 
aűe werben abgepflücft Az angolban az igét szenvedő
alakban úgy ragozzuk, hogy az illető igének múlt 
idejű melléknévi igenevét összekapcsoljuk a to be 
(tu bt) „lenni“ igének megfelelő alakjaival: are 
(ár) vannak, a to be igének jelenidejű többesszám 
harmadik személye s igy are plucked a to pluck 
igének ugyanaz a személye szenvedő alakban! — 
off (of) le, el, mint igekötő tartozik a to pluck 
igéhez — prepared (prip'éard)_ készített, mely ké
szíttetik, a to prepare (prip'éar) készíteni igének 
multidejű melléknévi igeneve, mely igealak szintén 
gyakran fordítandó jelzői mellékmondattal, melyben 
azonban az igét szenvedő alakba kell tenni! - 
from them =  azokból. — being (bűn) lévén. — 
the first (dhd fadíszt) az első, is (iz) van, a to be 
igének jelenidejű egyesszámú harmadik személye.
— sent (szent) elküldött, elküldve, ge|'d)icft, gefenbet, 
a to send, sent, sent (sz'énd, szent, szent) igének 
multidejű melléknévi igeneve. „is sent“ szenvedő 
alak! — is sent about (iz szent abaut) szétkütdetik
— about (abaut) =  szét, szerte — vsz. és hsz. 1.: 
74. §. — house (hausz) ház, from house to house 
(from hausz la hausz) házról házra. — to (tu, ta) 
legtöbbször megfelel a magyar -пак, -пек, -hoz, -hez 
ragoknak. — every one (üvriwan) mindenki, ein jebev.
— giving (givin) adván, minthogy adja, a to give,
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gave, given (giv, gev, givn) adni, igének jelenidejű 
melléknévi igeneve. A jelenidejű melléknévi igenév 
gyakran okhatározónak veendő és okhatározói 
mellékmondattal fordítandó! — his own (híz ön) a 
magáé, a magáét. — his b. n. de csak személyekre 
vonatkozik; ha a birtokos tárgy (nem személy) 
akkor its áll! — present (preznt) ajándék, in pre
sents (in preznts'z) ajándékba, ajándékul. — to his 
friends (tu híz fr'éndz) barátainak, friend (fr'énd) 
barát.

VI. — second (szeknd)  második. — gathering 
(gädhdrin) szedő, szedve, szedés, a to gather (tu 
gädhdr) szedni, gyűjteni, igének jelenidejű melléknévi 
igeneve. A jelen idejű melléknévi igenév gyakran áll 
főnévül s akkor a magyarra -ás, -és végű főnév
vel fordítandó: gathering =  szedés, giving =  
adás, s a t. —■ begins ( biginz) kezdődik. Az igék a 
jelentőmód jelenidő egyesszámú harmadik személyében 
s-ragot kapnak, különben az angol ige minden sze
mélyre egyforma alakot mutat! — about May 
(9baut mb) május körül, május hó táján. — when 
(híven) ha, mikor. — leaves (livz) levelek, egyes
szám: leaf! — have grown (häv grön) kinőttek, 
megnőttek, a to grow ige végzett jelen idejének 
többesszám harmadik személye. — A végzett 
jelent az angol a to have igének jelen ide
jéből s a ragozandó igének múlt idejű melléknévi 
igenevéből képezi: has been =  volt, have been =  
voltak. again (ágén)  ismét, újra. —- are (ár) 
vannak, finb, a magyarra nem fordítandó. — now (паи) 
most. — large (lárdzs) nagy, széles, — green (grív) 
zöld. — Az angolban a melléknév nem kap többes- 
ragot! — the cottagers (dlu kotidzsarz) a kunyhó
lakók. — go (gö) mennek, a to go, went, gone (go, 
went, gon) menni, igének jelen ideje. — out (aut) 
ki, hinaus. — man (műn) férfi, теп (тёп) férfiak. 
— woman Yívuvun) nő, women (wimin) nők. — child 
(csäild) gyermek, children (csildran) gyermekek. — 
to work (tu тээгк) dolgozni; together (tag'édhsr) 
együtt. — leaving (living) hagyva, a to leave, left, 
left (liv, left, left) hagyni, igéből. — door (dart 
ajtó, their doors (dhear d&rz) ajtaik, ajtaikat. — 
to lock (tu loh) bezárni, locked (löki) bezárva.^ — 
behind them (bihäind dhem) maguk, mögött, behind, 
vsz. ..mögött.“ -  for (far) mert, minthogy. — they 
(dhbj ők. — remain (fim'én) maradnak, to remain,
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maradni. — day (de) nap, Jag, — all day isii dé') 
egész nap. — group (дгйр) csoport, in groups (in 
griipsz) csoportokban. — going (göin) menve, 
tearing off (tesrin of) letépve, to tear, tore, torn 
(tear tar, tarn) letépni, tépni. — quick (kwik) gyors; 
quickly (lcwikli) gyorsan, szaporán. — throwing 
(ikrein) dobálva, to throw, threw, thrown (thro, thru, 
thron) dobni, — round (round) kerek. — flat (flat) 
lapos (nem mély), basket (bászkit) kosár, b skets 
(bászkitsz) kosarak. — made (mid) csinálva, készitve, 
melyek készítve vannak; a to make, made, made 
(тёк, тёЛ, m'éd) igének mult idejű melléknévi ige
neve. — A melléknévi igenevek ép úgy mint a közön
séges melléknevek, nem kapnak többesragot, bárha 
többesszámú főnévre vonatkoznak is. — split (szplit) 
hasított — a to spjit, split, split =  hasítani igéből.
— bamboo (bämbu) bambusz, of split bamboo =  
hasított bambuszból.

VII. — these (dhíz) ezek. are heaped (ár ;;
hipt) meg vannak rakva (szenvedő alak!), to heap, 
heaped, heaped (hip, hipt, hipt) megrakni, felhal
mozni. — high (häi) magas, magasan. — to carry, 
carried, carried (köri, kürid, kiirid) vinni, hordani.
— back (bak) vissza. — the drying (dhd drüiin) a 
szárítás, to dry, dried, dried (dräi, dräid, dräid) 
szárítani, fire (fahr) tűz, — is lighted (iz läitid) * 
gyujtatik (szenvedő), to light, lighted, lighted vagy
lit (tu Iáit, läitid, läitid v. lit) világítani, gyúj
tani, to light a fire =  tüzet rakni, tüzet gyújtani.
— stove (sztöv) kályha, kemencze. — brickwork 
(Ьйкюээгк) =  tégla, a stove of brickwork =  tégla- 
kemencze. — itt az of vsz. eredethatározót képez.
•— [brick =  tégla, work =  munka!] iron (йлэгп) 
vas. — pan (pan) tepsi, iron pans (äisrn pänz) 
vastepsik. — to let, let, let =  hagyni, tenni, rakni, 
being let =  lévén rakva — top (top) =  tető, into 
the top of it =  a tetejére, of it =  its. — on these 
(on dhiz) ezeken. — to drop, dropped, dropped 
(drop, dropt, dropt) ejteni, dobni, szórni. — at a 
time (cit о tűim) egyszer, egyszerre. — presently 
(prezntli) most. — to crackle (tu kräkl) ropogni, 
pattogni, sisteregni. — slow (szlö) csendes lassú.— 
heat (hit) meleg, hőség. — underneath (andarnVh) 
alant, alatt. — „elkezdenek pattogni az alattuk lévő 
tűznek lassú hevétől“ — quite (kwäit) egészen. —
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moist (moiszt) nedves, — to take, took, taken, (tek, 
talc, tekn) venni, to take off =  elvenni, levenni.

VIII. — next (nekszt) legközelebb, közvetlen 
azután. — table (teli) asztal, on a table =  egy asz
talra. — which (hwics) amely, amelyek, the top of 
which =  melynek teteje, felső része. — to form, 
formed, formed (farm, farm i, farm i) képezni, csi
nálni, alkotni.— bamboos (bämbüz) bambuszdarabok.

so (sző) úgy, that (dhüt) hogy. — surface 
(szoorfasz) felület. — rounded (raundid) kerekített.

ridge (ridzs) hát, barázda. — all (ad) egészen, 
mind. to polish, polished, polished (tu polis polist, 
polist) simítani, kisimítani. — stand (sztänd) álla
nak. — round (round) körül. — takes (teksz) jelen
idő egyesszám 3. szem. — heap (hip) rakás, to heap 
=  rakni, felhalmozni. Az angolban az ige és a hoz
zája tartozó főnév gyakran egészen egyforma: búd 
=  rügy, to bud — rügyedzeni, sat. — to knead 
(níd! a к nem hangzik n előtt!) gyúrni. -— both 
(both) mindkettő, mindkét. — hand (hcind) kéz, 
with both hands (width both häridz) mindkét kezé
vel. — just as (dzsaszt äz) éppen úgy mint. — 
you may have seen (ju me hüv szín) láthattatok.— 
a may, might (me, máit) segitő ige a magyar -hat, 
-hét igeképzőnek megfelelően megengedő jelentésű: 
you may go =  elmehetsz, elmehettek, ön elmehet, 
you (jü, ju ) =  te, ti, ön, önök. — to see, saw, 
seen (tu szí, sza, szín) látni. — person (paarszn) 
személy, a person =  valaki, valakit. — dough (d(i) 
kovász, tészta. — bread (bred) kenyér.

IX. — now and again (паи эпа ágén) újra meg 
újra. — to raise (réz) felemelni, felvenni. — lump 
(lamp) csomó. — to shake, shook, shaken (säk. suk, 
sükn) megrázni. — loose (lüsz)  szabadon, széllyel, 
to shake loose =  széllyel rázni. — to begin =  hogy 
elkezdjék, the working (woorkin) a munka, a meg
dolgozás. — afresh (afr'és) újból. — five (fäiv) =  
öt, minute (minit) perez, in about five minutes (in 
abaut fäiv minitsz) körülbelül öt perez alatt —• 
have become (häv bikám) lettek, a to become, be
came, become (bikám, bik'ém, bikám) lenni, roerben, 
igének végzett jelene, to twist, twisted, twisted (tu 
twiszt, twisztid, twisztid) sodorni, összesodorni. — 
,,a levelek összesodródnak“ — so (sző) úgy, olyan. 
— well (wel) jól. — to squeeze, squeezed, squeezed 
(szkwTz, szkwizd, szkwízd) nyomni, összezúzni;
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squeezed még a have become vonzatához tartozik!
— four basketfuls (fär bászkitfulz) négy kosárra 
való — fresh (fres) friss, frissen — be packed ’a to 
pack ige szenvedő' alakjának főnévi igeneve; could 
be packed (lcud bi pükt) becsomagoltathatnék, volna 
csomagolható, rakható, into one (intu wan) egybe 
(t. i.: egy kosárba!) — after (áftar)  után: „frissen 
szedettből négy kosárra valót ezen gyúrás után egy 
kosárba lehetne rakni“. — while (hwäil) idő. idő
köz, időtartam, all the while =  az egész idő alatt.
— juice (dzsúsz) lé, nedv. — to ooze (tu üz) szi
várogni: has been oozing out (häz bln uzih ant) 
volt kiszivárgó =  szivárgott ki. — of them (avdh'ém) 
azokból. — to trickle (tu trikl) csöpögni. — A trick
ling elé kiegészítendő a has been; tehát „és csöpö
gött“. — through (thru) keresztül, át. — crevice 
(kr'évisz) nyilás, repedés, t. sz.: crevices (krevisziz)
— bamboo table =  bambusz-asztal. floor (fl&ar) 
padló, on to the floor =  a padlóra.

X. — after this (áftar dhisz) ezután. — some
times (szamtäimz) néha, olykor. — dried (dräid) 
a to dry (dräi) szárítani, igének multidejű mellék
névi, i. neve. Az у végű igék az ed rag előtt у 
helyeU г-vel Írandók: dried, carried^ s a t .  — the air 
(dhi e>r) a levegő. — always (&lwez, &lwiz)  min
dig. — to heat, heated, heated (hit, hxtid, hitid) 
hevíteni, melegíteni. Az -ed rag t és d után id-nek 
olvasandó, különben az e néma, a d pedig vagy 
d-nek, vagy f-nek hangzik! — they have to be hea
ted (dhe häv tu bi hitid) =  meg kell őket mele
gíteni, hevíteni kell őket. — A to have ige gyakran 
szolgál a magyar „kell“ kifejezésére: it has to be 
carried =  azt el kell venni.. — you have to go =  
önnek mennie kell s a t .  — to be heated szenvedő 
alakú főnévi igenév „gemannt rorvben." — over the 
fire (övar dha faiar) a tűz fölött. — this time 
(dhisz tőim) ez az idő, most. — are left, a to leave, 
left, left (liv. left left) hagyni, igének szenvedő 
alakú jelen ideje. — there (dhgar) ott (t. i. a tűz 
fölött.) for about an hour (for abaut эп auar) kö
rülbelül egy óra hosszait. — hour (аиэг) óra, 
©tinibe. — to turn, turned, turned (taarn, taarnd, 
taarnd) fordítani, forgatni. — being turned and 
shaken about (bhn taarnd an s'ekn about) „megfor- 
gattatván és össze-vissza rázatván“ a to turn és 
to shake about igéknek szenvedő alakú jelenidejű
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melléknévi igeneve, a being igenév mindkét igéhez 
tartozván. Az about (abaiit) szó mint viszonyszó 
és mint határozó egyaránt a legkülönfélébb szóla
mokban használatos: about May =  május felé, 
május táján; for about an hour =  körülbelül egy 
óra hosszatt; to go about =  szerte járni, kelni; to 
shake about =  össze-vissza rázni, s a t .  — brush 
(bras) kefe, söprü. — to catch, caught, caught (tu 
käcs. kät, kät) kapni, megfogni: ,, úgy hogy mind 
megkapják a meleget“ azaz valamennyit éri a 
meleg! — last ( lászi) utolsó, at last (at Jászt) 
végre. — to remove, removed, removed (rimuv. ri- 
muvd, rivmvd) eltávolítani, elvenni. — all their 
juice (äl dhear dzsüsz) minden levük, nedvességük
— is-gone (iz gon) elment. — the flavour (dha 
0var)  íz, illat, zamat. -— by (bűi) vsz. által, mel
lett. — careful (k'éarful) gondos. — process (prc- 
szisz) eljárás, kezelés. — to preserve, preserved, 
preserved (prizoorv, prizoorvd, prizoorvd) megtar
tani, megőrizni; has been preserved =  „megőrizte
tett“ a to preserve igének szenvedő alakú végzett 
jelene.

XI. — or (Sr) vagy, ober. — box (boksz) 
skatulya, ládika, boxes (boksziz) skatulyák, ládikák.

brought (brät) a to bring, brought, brought (brin, 
brät, brät) igének szenvedő alakú multidejű mellék
névi i. neve, are brought — „merbeu gebracht!" — 
to hold, held, held (höld. held. held) tartani, befo
gadni, to hold czélhatározó! — clean (kiln)
tiszta. —■. cloth (kloth) vászon. — shoe (sit) czipo, 
shoes (süz) czipők. — cloth shoes =  vászonczipő,
— to tread, trod, trod vagy trodden (tred, trod, 
trod vagy trodn) rálépni, rátaposni. — treads 
(tredz) jelenidő egyesszám 3. szem.! — on it =  
arra. — as fast as (dz faszt äz) amint, mihelyt.
— to press, pressed, pressed (presz, pr'észt, preszt> 
nyomni, szorítani. — closely (klöszli) szorosan, 
tömötten. — down (daun) le mint iqekötő tartozik 
a to press igéhez. — then (dh'én) akkor. — ready 
(fid)) kész. — sale (szSl) eladás, „kész az eladásra“
— at this time (át dhisz tűim) ekkor, ilyenkor.
— the tea growers (dhe tigröarz) a theatermelők. — 
may be seen (тё Ът szín) láthatók! — going (goin) 
■menve, ballagva. — along (aloü) hosszában, végig.
— the road (röd) az út, the roads (dha rödz) az 
utak. — pole (pöl) rúd, dorong. — across (äkrosz)
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keresztbe. — shoulder (söhhr) váll, across his — 
shoulder (akrasz híz sölchrj keresztben a vállán.— 
a box of tea (э boksz sv ti) egy láda thea! theás- 
láda — tea-box! — slung (szlan)  vetve, akasztva, a 
to sling, slung, slung (szlin, szlan, szlail) vetni, 
hajítani, lóbálózni igéből. — end (end) vég: at each 
end of it =  annak mindegyik végén. — they are 
going =  „ azok mennek“ a to go igének folyamatos 
jelene. Az angolban úgy fejezzük ki a cselekvés 
folyamatosságát vagy tartósságát, hogy az igének 
jelen idejű melléknévi igenevét összekapcsoljuk a 
to be ige megfelelő alakjaival, they are =  ők 
vannak, they are going =  ők mennek, ballagnak; 
they go is annyit jelent, hogy „ők mennek“ de 
ebben nincs kifejezve a cselekvésről, hogy az a 
beszélés ideje alatt történik! — to the country inns 
(tu dli9 kantri inz) a vidéki vendéglőkbe, inn =  
vendéglő, tavern (tävarn) csárda, taverns (tävornz) 
csárdák. — where (hwesr) ahol. — merchant (тЭ9г- 
esdnt) kereskedő, merchants (mwcsontsz) keres
kedők. — have come) (häv kam) jöttek, a to come, 
came, come (kam, kém, kam) igének végzett jelene.
— out (aut) ki, mint igekötő tartozik a come 
igéhez. — town (taun) város, from the towns 
(from dhd taunz) a városokból. — to meet, met, 
met (mit, met, met) találkozni, to meet them == 
hogy találkozzanak velük (t. i: a theatermelőkkel!).
— to show, showed, shown (sö, söd, sön) megmu
tatni. — sample (számpl) mustra, minta. — they 
show their samples (dhe sö dhesr számplz) azok 
megmutatják mintáikat. — to taste (teszt) megiz- 
lelni. — to smell (szm'él) megszagolni. — to try, 
tried, tried (träi, träid, träid) megpróbálni. — 
various (v'érissz) különféle, — way (wé) út, mód,— 
in various ways (in v'éridsz wez) különféle módon.
— to complete (kampUt) teljesíteni, végezni, befe
jezni. — purchase (paarcsäsz) vásárlás, — „mielőtt 
megkötik a vásárt.“ —

XII. — bargain (bárgin) vétel, üzlet, keres
kedés. — „mihelyt az üzletek megköttetnek“ — the 
tea owners (dhe й-опэгг) a theatulajdonosok. — 
home (hőm) haza. — money (mani) pénz. — carry
ing their money (ktiriin dhéBr mani) magukkal vivén 
pénzüket. — Chinese (csainiz) khinai. — coin (kőin) 
érczpénz. — brass (brász) érez, pakfon. — copper 
(корэг) réz. — hole (hői) lyuk. — to cut, cut, cut
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(kát, hat, kát)  metszeni, vágni, „egy lyukkal bele
vágva mindegyikbe“ =  mindegyiken lyuk van 
vágva! — to run, ran, run (ran, rein, run) futni, 
fűzni; — string (sztrih) zsinór. — by running 
a string through them (bäi ranin э sztrin thru 
dh'ém) „ha zsinórt fűznek azokon keresztül.“ — 
to hang, hung, hung (häi\ hah, hah), lógni, 
akasztani.

to receive, received, received (risziv. riszhd, 
riszivd)  megkapni, kézhez kapni. — to order, 
ordered, ordered (лгЛэг, &rddrd ärdard) megrendelni, 
have ordered =  megrendeltek (végzett jelen) — 
„Mikor a kereskedők megkapják a theát, melyet 
megrendeltek!“ Az angolban a melyet-nek megfelelő 
visszahozó névmás (which,) kimaradt a tea szó után. 
A visszahozó névmás elhagyása az angolban nagyon 
gyakori; the man you see coming =  az ember akit 
ön jönni lát, sat. — they have it packed again =  
újra becsomagolják (fte babén ihn ttneber eingepaeft!)

for sending =  hogy elküldjék. — to other coun
tries (tu adhdr kantriz) más országokba. — to pick, 
picked, picked (pik, pikt, pikt) csipkedni, válogatni.
— „it has to be picked and sorted“ (it häz tu bl 
jiikt эп szart id) meg kell válogatni és osztályozni! 
to sort (szűrt) osztályozni. — tor -  mert. — not =  
nem, are not =  finb nicht. — alike (эШгк) egyforma.
— must (muszt) kell. — size (szdiz) alak, nagyság
— пня lit v (kw*1 •*•>' ai«rorf>n4
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2. D IF F E R E N T  FO RM S OF W ATER,
I. Where does the rain come from? This seems 

a \>ry simple question, and a great many would 
an s werit-íd—once, by saying that is comes from the

/^cloud's. But how did the water get into the clouds ? 
Are the clouds made of water?

II. Yes; those grey and white masses which 
we call clouds, and which we see floating in the 
blue sky above us, are, in reality, water; but, of 
course, the water is not in the same form as we 
see it in rain.

III. Water is able to. take three forms: it can 
be liquid, as it is when we drink it, or when we 
see it in a lake or a river; it can be solid, as it is 
when frozen into ice; and it takes the form of 
steam or vapour when it is heated to a certain 
degree. The steam which we see pouring out of 
the spout of a kettle is simply the water changed 
into vapour by the action of the heat.

IY. The clouds are water in a state of vapour. 
Hence, if we want to.know where the rain comes 
from, we must first find out where the vapour 
comes from, of which the clouds are made. Now, 
nearly all this vapour comes from the sea.

Y Bv far th-> 1 r>nrt:̂ n of the earth’s
■i*rb*а-.ь V*.■ ~ ’*
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aporation, a word which means simply the turning 
of water into vapour by means of heat.

IX. Water need not be made very hot in order 
to send off some portion of itself in the shape of 
vapour. Great heat only makes the change go on 
faster; bufthe warmth of the sun, even on a winter’s 
day, is quite enough to produce some evaporation.

X. It will thus be easily understood how it is 
that the warm rays of the sun, as they fall on the 
broad surface of the ocean, are constantly changing 
large quantities of the water into vapour. This 
vapour, when it first rises from the ocean, is invi
sible; but as it cools it becomes denser, and then 
we see it in the form of mists or clouds, just as we 
see the steam rising from boiling water.

XI. The winds waft these clouds over the land, 
and after they have floated some time in the air 
(hey become so cold that they return to their for
mer state of water, and fall to the earth in drops 
of rain. If the air happens to be very cold indeed 
when the rain-drops fall, they freeze, and reach the 
earth in the shape of snow or hail.

XII. But it may be said that sea-water is salt 
and hitter, while that of springs and rivers, as well 
as the rain which falls from the sky, has no such 
taste. If the rain came from the ocean, would it 
not be salt like the water of the ocean?

XIII. No; for when water is changed into va
pour, it leaves behind it whatever other substance 
may have been mixed with it. Mud is water mixed 
with earth; but when the water evaporates out of 
a muddy ditch, the earth is left behind, and 
nothing but the pure water rises into the air.

It is the same with the salt sea-water: the 
water only evaporates, and the salt is left behind; 
and when this water falls back to the earth it is 
pure and tasteless.

XIV. This is one of the many instances of God’s 
good providence; for were it otherwise, the rain 
would fall back on the earth charged with salt or 
other substances, which would destroy vegetation, 
while the springs and rivers, which owe their origin 
to the rain, would be quite unfit to drink.

XV. All the rain that falls does not lie on the 
surface of the earth; some of it soaks into the soil, 
and makes it rich and fertile, nourishing the roots

5 * ~
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of plants, and feeding their stems with juice or sap. 
Some of it falls on the tops of mountains, and runs 
down their sides in the form of rivulets. When
many of these unite they swell into rivers, which
flow through valleys and plains, till at last they 
once more find their way back into the ocean.

XYI. Sometimes the rain, after sinking into the 
earth, reaches a layer of clay or hard rock, through
which it cannot pass. It thus rests in a sort of
underground basin, whence it gushes forth again, in 
the form of springs, wherever it finds outlets through 
which it can make its way. How many duties are 
thus performed by a little drop of rain before it 
fulfils the part given to it in nature!

M agyaráz a tok.
I. form (f&rm) forma, alak, alakulat. — water 

(w&tэг) viz. — does (daz, d?z) a to do did done 
(du, did, dan) tenni, csinálni igének jelenidejű 
egyesszámú 3. személye. — to come — jönni, az 
angol igék, a segítő igék kivételével, kérdőalukjukat 
a to do ige segítségével szerkesztik: do you come ? 
(du yu kam?) jön-e ö n ? jöttök-e? does it come? 
=  jön-e? did the tea-growers go to the town =  
elmentek a theatermelők a városba ? — the rain 
(ahd ren)  az eső. — A from viszonyszó a where 
(hwezr) hol ? hová ? határozóhoz tartozik s vele 
együtt azt teszi, hogy „honnan?“ Kérdő mondatban 
a mondat elején álló kérdő névmáshoz vagy kérdő 
határozóhoz tartozó viszonyszót rendesen a mondat 
végére teszik! — seems (szirnz) látszik; to seem, 
seemed, seemed (szím, szímd, szímd) látszani. - 
simple (szimpl) egyszerű. — question (ktv'észcssn) 
kérdés. — great (gr'ét) nagy, a great many (э gr et 
m'ém) nagyon sokan. — to answer, answered, ans
wered (á  ns гэг, <ins гэг d, ánszard) felelni. [A w e 
szóban nem hangzik!] =  would answer (ívűd ánszdr) 
felelnék, felelnének. A will, would (wíl, wud  — az 
1 néma!) akarni, ige a jö vő  idő és a feltételes  vagy 
óhajtó  mód képzésére szolgál! — it =  az, arra, 
rá. — at once (9t wansz) azonnal. — to say, said, 
said (sze, szed. szed)  mondani, by saying (bäi szem) 
azt mondván. — it comes (kam z)  jön. — cloud 
(k la u d )  felhő. — how (h a u )  hogyan? — to get,
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got, got (get, got, got)  jutni. — did get (kérdő 
alak!) elbeszélő mult. — are made szenvedő 
alak!

II. Yes (jesz)  igen, igen is; ellentéte no (no) 
nem. — those (dhöz)  azok, azok a; a that (dhät) 
mutató névmásnak többese: that cloud =  az a 
felhő, those clouds =  azok a felhők. — grey (grü) 
szürke. — white (hwäit) fehér. — mass (mász) 
tömeg, masses (másziz) tömegek.— which (hwich) 
mely, melyek, melyet, melyeket. — we (w%) sz. n. 
mi, mink. — to call, called, called (k&l, kaid, kaid) 
nevezni: we call =  mi nevezünk. — we see (wi 
szí) mi látunk. — to float, floated, floated (flöt, 
flxitid, flotid)  úszni. — blue (Ый) kék, — sky 
(szküi) ég, levegő ég. — above (abav) fölött, above 
us (эЪахi asz) fölöttünk. — reality (moliti) valóság, 
in reality =  valósággal. — of course (av k&rsz)  
természetesen, persze. — in the same form _ =  
ugyanazon formában. — the same (dha szem) 
ugyanaz. — as (dz) mint, mint a hogy. —

III. able (ёЫ) képes. — to take (tek) felvenni, 
three (thrí) három. — can, could (kdn, kud)

segítő ige, németül „formen" — magyarul az igéhez 
tett -Mi, -hét képző fejezi ki: can be (kdn bi) 
lehet, can go (kdn gö) mehet, can do (kdn dü) 
tehet. — liquid (likwid) folyékony, cseppfolyós. — 
to drink, drank, drunk (drink, drank, draflk) inni, 
meginni. — lake {lek) tó. — river (r'wdr) folyó. — 
solid (szolid)  szilárd. — frozen (frözn) fagyva, 
mefagyva, to freeze, froze, frozen friz, fröz, frözn)  
fagyni, megfagyni. — ice (disz) jég, into ice (intu 
disz) jéggé. — steam (sztim) gőz, vapour (v'épar) 
gőz, vizgőz. — a certain (э szaartin) egy bizonyos.

degree (digri) fok, (hőfok). — to pour (tu yär) 
önteni, ömléni, áradni. — spout (szpaut) cső, csap. 
— kettle (ketl) kazán, üst. — simply (sz'mpli) egy
szerűen. — changed (csendzsd), átváltozva, válva 
. . .  to change (csendzs) változtatni, változni, válni 
valamivé. — by (bdi) által, folytán. —' action 
(riksán) cselekvés^ hatás, behatás.

IV. state (sztet)  állapot. hence (kensz) innen, 
ezért, ennek folytán. — to want (wont) kívánni.— 
to know, knew, known (no, nju, non) tudni. — 
we must find out (wi maszt fdind aut) ki kell ta
lálnunk, ki kell puhatolnunk. — first (fasrszt) első, 
előbb, először. — of which =  amelyből. — now
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(паи) most, nos hát . . .  — nearly (n\orli) csaknem, 
majdnem. — the sea (dha szí) a tenger.

V. large ( lá rdzs)  nagy, larger ( lá rd zsa r)  
nagyobb.—Az angolban a melléknév középfoka -er, 
-r képzővel alakul! — portion (p&rsan) rész. — 
„by far the larger portion“ =  távolról a nagyobb 
része =  a hasonlítlanul nagyobb része. — the 
earth (d h i aarth) a föld. — the earth's surface 
(d h i aarth-sz szzo rfü sz)  a föld fölszine. Az angolban 
birtokos jelzőt képezhetünk az 's raggal is! Az ’s 
raggal képezett birtokos jelző a birtokszó előtt, az 
of viszonyszó segítségével képzett a birtokszó után 
van: the cottage of the tea-grower =  the tea- 
grower’s cottage =  a theatermelőnek a kunyhója. — 
to cover, covered, covered (kavar, k a va rd , kavard)  
födni, takarni. — perhaps (p arh típ sz)  talán. - 
sight ( s z d it )  látás, at first sight =  első látásra. — 
it may seem (m e szím )  úgy látszhatik, úgy hint
hetik fel. —  as though (ä z  dho)  mintha. —  there 
was wasted (dhear w oz iv'észtid)  el volna pusztítva.
— to waste (w¥szt) elpusztítani, pusztán hagyni.
— deal (díl) rész, darab. — room (rum) tér, a 
great deal of room •== jó darab terület. — world 
(waarld) a világ. — by its being so — az által, 
hogy ez így van. — cannot live (kännot liv) nem 
lakhatnak, nem élhetnek. — not =  nem — the 
ocean (dhi osan) az óceán, a tenger. — sea-water 
(sziwütar) tengeri viz.

YI. without (widhaut) nélkül. — on which 
=  amelyen. — would be (wud bí) lenne, volna. - - 
nothing (nathiü) semmi, but (bat) csak: „a föld, 
melyen élünk nem volna más mint . . .“ — par
ched (párost) égett, elégett, elszáradt. — to parch 
(páros) égetni, pörkölni, szárítani. — barren (barin) 
terméketlen. — desert (d'ézart) sivatag. — drop 
(drop) csöpp. — to render (render) tenni, változ
tatni valamivé, valamilyenné. — soil (szoil) talaj.
— fertile (foortil) termő, termékeny, to render 
fertile =  termékenynyé tenni, megtermékenyíteni.

VII. whether (hwedhar) akár. — to fall, feli, 
fallen (fül, fel, fú n )  esni, hullani. — shape (sep) 
alak, forma. — dew (djü) harmat. — to gush (gas) 
áradni, gushes (gasiz) árad. — A sziszegő hangon 
végződő igék es-t kapnak a jelenidő egyes 3. sze
mélyében. — the ground (graund) a föld, a talaj.
— clear (kliar) tiszta — crystal (kúsztál) kristály.
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— spring (szprin) forrás, tavasz. — to flow (flo) 
folyni, flows along (flözaloü) végig folyik. — stream 
(sztrím) folyam, — first of all (faarszt av al) 
mindenek előtt. — salt (szält) só, sós. — to that 
same ocean =  ugyanahhoz az óceánhoz. — greater 
(gr'étar) nagyobb. — sooner or later (szunarar Гё- 
tar) előbb vagy utóbb, late (1st) =  késő. — to 
return (ritddru)  visszatérni.

VIII. source (szarsz) forrás. — from which =  
amelyből. — supply (szaploi) többesszám: supplies 
(szaplüiz) pótlásra, ellátásra való mennyiség, tömeg.
— continually (kantinj  nail i) folytonosan. — to draw, 
drew drawn (drä, drü, di an) húzni, vonni, nyerni, 
elvonni. — to refresh (rifr'és) felfrissíteni. — land 
(länd) ország, föld. — this is done (dhisz iz dan) 
ez tétetik, ez történik — by =  által, what (hwot) 
ami — is called (iz kaid) neveztetik. — evaporation 
(eveipor'ésan) kigőzölgés. — word (waard) szó. - 
means (minz) jelent, jelenti, to mean, meant, meant 
(min, ment, ment) jelenteni. Alább a means (minz) 
szó eszközt jelent és ,,by means of heat“ (bäi 
nnnz av Int) a meleg által, a meleg folytán. — 
turning iaanin) változás, to turn, turned, turned 
(taarn, taarnd, taarnd) változni, változtatni, át
változtatni.

IX. need (nid) szükség, szükségesnek lenni — 
hot (hot) meleg, forró. — in order to (in ärdar tu) 
oly őzéiből hogy . . .  — to send off =  kibocsátani.
— some portion (szám p&rsari) egy részt. — of 
itself (av itsz'élv) önmagából. — only (ojdi) csak, 
csupán. — makes (meksz) csinálja, okozza. — the 
change (cs'éndzs) változás, átváltozás. =  go on (go 
on) végbemenni, hogy végbe menjen. — faster 
(fásztar) gyorsabban, hamarább.— warmth (warmth) 
a meleg, me äilätme. — the sun (dha szán) а пар, 
the ©Dime. — even (ivn) éppen, „még . . . is.“ — 
winter (wintar) tél.— enough (inaf) elég, elegendő, 
to produce (prodjüsz) előidézni. — some (szam,- 
szám) némi.

X. thus (dhasz, dhasz) — igy, ily módon. — 
to understand, understood, understood (undLarszltind, 
andarsztud, andarsztud) megérteni. Az it e mondat 
elején olyan használatú, mint a német e§ is szokott 
lenni. — A will segítő ige a jövő idő képzésére 
szolgál: will be (wil bi) lesz, will be understood 
pedig az understand igének szenvedd alakú jövöiclfje:
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meg fog értetni, meg lesz érthető. — easily (izili) 
könnyen, easy fizi) könnyű. — how (hau) hogyan?
— warm (wärm) meleg. — ray (гё) sugár. — ás 
(äz) amint, midőn. — broad (bröd) széles. — 
constantly (коnsztsntli) folytonosan. -- „folytonosan 
átváltoztatnak“ are changing — folyamatos jelen!) 
Az igető végén lévő néma e a -ing képző előtt ki 
esik! — quantity (kwantiti) mennyiség, többessz.: 
quantities (kwontitiz). — rises (rüiziz) emelkedik, 
felemelkedik, to rise, rose, risen (räiz. röz, mzn) 
felemelkedni, felkelni, felszállni. — invisible (invi- 
zibl) láthatatlan. — to cool (tu kid) lehűlni, ki
hűlni, cool (kid) hűvös, hideg. — becomes (kiuamz) 
lesz, válik. — dense (densz) sűrű, denser (d’énszzr 
sűrűbb. — then (dhen) akkor. — mist (iniszt) köd, 
mists (misztsz) ködök, párák. — just as (dzssszt 
äz) =  épúgy mint. — rising (rüizin) felszállva, fel- 
szállani. — to boil (boil) forrani, boiling — forró.

XI. — wind (wind) szél, winds (winde) szelek.
— to waft (wáft) lebegtetni. — after (áftsr) mi
után. — have floated (häv flütid) úsztak, végzett 
jelen! — some time (szám tűim) egy ideig. — the 
air (dhi ё»г) a levegő. — cold (küld) hideg. — 
they become so cold =  úgy lehűlnek. — former 
(former) előbbi. — to happen, happened, happened 
(häpn, häpnd, hüpnd) történni, megtörténni. Ezen 
igének bármely alakja más igének főnévi igeneve 
előtt az esetlegesség kifejezésére szolgál: happens to 
fall (häpnz tu föl) véletlen leesik, le talál esni; 
happened to fall (häpnd tu föl) véletlenül le esett, 
le talált esni; tehát ebben az esetben: „ha a levegő 
történetesen valóban nagyon hideg . . .“ indeed 
(indul) tényleg, valóban. — to reach (rícs) érni, 
jutni. — snow (sznö) hó. — ha[l (hel) jégeső.

XII. — it may be said (it me bi szed) az mond
ható =  „azt mondhatná valaki.“ — bitter (bitsr) 
keserű. — while (hwäil) míg, amíg. — that of 
springs and rivers — forrásoké és folyamoké. — A 
that szó itt a water szót helyettesíti lásd: 49. §. — 
as well as (äz wel äz) ép úgy mint. — such (szacs) 
olyan, ilyen. — taste (tészt) íz. — has no such 
taste =  nincs olyan íze. — if . . . came (if . . . 
кёт)Ъа . . . jönne. — would it not be (wud it not 
b\) nem volna-e? like (läik) mint.

XIII. — no (nö) nem. — for =  mert. — is 
changed (iz csёndzsd) át van változva (szenvedő
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alak). — into vapour (intu v'épar) gőzzé. — leaves 
(livz) hagy. — behind (bihäind) mögött, behind 
it =  maga mögött. — whatever (hwotevar) bármi, 
akármi. — substance (szabsztansz) anyag. — may 
have been mixed (me häv bin mikszt) volt is keverve; 
a may segítő ige it megengedő jelentésű. — mud 
(mad) iszap =  mixed =  összekeverve, keverve, 
kevert — „az iszap viz földdel keverve“ vagy „az 
iszap földdel kevert viz“. — evaporates (eväporetsz) 
elpárolog, to evaporate (eviiporet) elpárologni. — 
out of (aut av) =  -bői, -bői. — muddy (madi) 
iszapos. — ditch (dics) árok. — is left behind =  
hátra hagyatik, hátra marad. — nothing but (nathiii 
bat) csupán. — pure (pjüar) tiszta.

it is the same — e§ ift basSfelbe =  ugyan úgy 
áll a dolog. — the water only (dlia watar onli) 
csupán a viz . . . — back (bük) vissza. — tasteless 
(t'észtlesz) íztelen, izetlen.

XIY. one (wan) egyike. — instarce (msztansz) 
példa. — God (god) Isten. — good (gud) jó. --- 
providence (providensz) gondviselés, were (wear) 
volna, ha volna. — otherwise (adharwüiz) más
képen. — would fall back (wud fal bük) vissza
hullana. — charged (csárdzsd) megtelve, megter
helve. — to charge (csárdzs) megterhelni, megtöl
teni. — substances szabsztansziz) anyagok. — would 
destroy (wud disztroi) elpusztítanák, to destroy 
(disztroi) elpusztítani. — vegetation (vedzset'ésan) a 
vegetátió. növényélet. — to owe (ö) tartozni, köszönni.
— origin (оridzsin) eredet, keletkezés. — would be 
(wud bt) lennének, volnának. — unfit (anfit) alkal
matlan, hasznavehetetlen.

XY. that (dhüt) amely, ami. — A that szó 
számos jelentésben fordult már elő: that =  az, az 
a . . (m. n.) amely, ami (vh. n.) hogy (kötőszó) -  
does not lie (daz not läi) nem fekszik. — to lie, 
lay, lain (Iái. le, len) feküdni. Az angol igék a 
tagadás esetén is a to do igét veszik maguk mellé.
— some of it (szám av it) egy része. — to soak 
(tu szűk) beszivárogni. — rich fries) gazdag. — 
nourishing (várisin) táplálva, éltetve, to nourish 
(nnris) táplálni. — root (rut) gyökér. — feeding 
(fidin) táplálva, to feed, fed, fed (fid, fed, fed) 
táplálni, etetni. — stem (süliem) törzs. — their 
stems (dhear sztemz) törzseiket. — sap (szüp) 
nedv, juice (dzsüsz) lé, nedű. — top (top) tető. —
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mountain (mauntin) hegy; megjegyzendő: the tops 
of mountains (d/гэ topsz эп m auntm z) hegytetők, 
the tops of the mountains =  a hegyek teteje. - 
runs down their sides (ranz daun dliesr szäidz) 
lefut oldalaikon. — side ( szäid)  oldal. — rivujet 
(r'wjuVét) patak. — many of these (tn'éni sv dhiz) 
ezekből sok. — to unite (juniiit) egyesülni, egyesí
teni. — to swell (szivet) dagadni. — flow through
........... (flö thru)  végig folynak . L . — valley
(vüli) völgy, lásd: 12. §. — plain (р1ёп) síkság. — 
till at last (til 9t lászt)  mig végre. — once more 
(wansz mdr) ismét, újra.

XYI. to sink, sunk vagy sank, sunk ( szink, szarik 
vagy szánk, szánk) süllyedni, alászállani, — after 
sinking (áftar szihkin) iftiután alászállott. — reaches 
(ncsiz) elér, eljut, jut, talál, to reach (ncs) elérni, 
eljutni. — layer (l'éjar) réteg. — clay (kU) agyag.
— hard (hárd) kemény. — rock (rok) kő, szikla. 
=  a layer of clay or hard rock =  agyag vagy 
kemény szikla-réteg. — through which (thru hwics) 
melyen át. — to pass, passed, passed (pász. pászt. 
pászt) átmenni, elmúlni. =  to rest (reszt) maradni, 
megmaradni. — sort (szűrt) féle, fajta, nem, — a 
sort of . . . holmi . . ., valami . . . underground 
(anddrgraund) földalatti. — basin (b'észn) medencze.
— whence (hwensz) ahonnan. — forth (f&rth) ki, 
elő — igekötő, tartozik a gushes (gasiz) árad, igé
hez. — wherever (кгиёэг'ёгэг) bárhol. — it finds 
(it fäindz) talál. — outlet (autle )  kijárás, hasadék.
— it can make (it kän тёк) megcsinálhatja, 
how many (hau m'éni) milyen sok, milyen számos.
•— duty (djüti) kötelesség, feladat; többesszáma; 
duties (djütiz). — to perform (parf &rm) teljesíteni.
— are performed (ár рэгfarmd) teljesíttetnek szen
vedő alak!) — by (bäi) által. — to fulfil (fulfil) 
elvégezni, teljesíteni. — before (bif&r) mielőtt. — 
the part (párt) a rész, a feladat. — to give, gave, 
given (giv, цёо, givn) adni, given to it (givn tu it) 
mely neki adatott. — nature (névsor) természet, in 
nature =  a természetben.
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3. THE D IF F E R E N T RAC ES OF MEN.
Although all men have something in common 

that distinguishes them from animals, yet there is 
a good deal of difference between the different 
races of men. They differ in height. The average 
height of an Englishman is about five feet eight. 
We do not consider a man of five feet eight either 
tall or short: we call him „middle-sized.“ But in 
China be would be looked on as a giant. The 
average height of a Chinaman is four inches less 
than that of an Englishman. A Chinese man and 
an English women are about the same height. 
Some races have longer limbs than others. Negroes 
have longer arms and legs than Europeans. Even 
when a Negro stands straight upright, he can 
nearly touch his knees with the tips of his middle 
fingers. The shape of the head differs. A Chinaman 
has a very broad head, a Negro has a very long 
one. A Negro’s jaws too stick out more than a 
European’s, and his forehead slopes backwards. 
Negroes have turned-up noses, and thick lips, and 
woolly hair. They are not really black, but only very 
dark brown: we can easily see the brown colour 
in they palms of their hands. The Chinese are 
yellow, and have straight hair without any curl in 
it, like a horse’s mane. Even among English people 
we can see a good deal of difference. Some are 
dark, some are fair. Some have dark hair — black 
or brown, some have light hair. People that have 
light hair generally have blue or grey eyes.

M agyarázatok.
Different (d\frant) különféle, külömböző. — 

race (rész) faj, races (r'észiz) fajok. — men (тёп) 
emberek. — although (äldhö)  ámbár. — all (äl) 
minden. — something (szamthifí) valami.— common 
(komán)  közös. — that (dhäl) a mi. — to distin
guish (disztingwis)  megkülönbözteti, distinguishes 
(disztbigwisiz) megkülönbözteti. — them (dhemj 
őket. — animal (animal v. iiniml) állat, from ani
mals (fram änjmalz) az állatoktól — yet (jet) mégis. 
— there is (dheariz) van. — good (gud) jó. — deal
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(dii) rész. — difference (difransz) külömbség, a 
good deal of difference =  elég külömbség. — be
tween (bitwln) között. — to differ (difar) külöm- 
bözni. — height (häit) magasság. — average 
(ävridzs) átlagos. — about (abaut) körülbelül. — 
five (fäiv) =  5. — eight (et) =  8, five feet eight 
=  5 láb és nyoiz hüvelyk; az angolban az inch 
(ins) hüvelyk szó nincs kitéve. — to consider 
(kanszidar) tekinteni, tártán! valaminek. — either . . . 
or (äidhar . . . Er) =  sem. . . sem. — tall (tál) 
nagy, magas. — short (sErt) rövid, kicsiny. — to 
call (Ы1) nevezni, mondani. — him (him, im) őt.
— middle-sized (midlszäizd)  középtermetű. — but 
(bst) azonban. — he would be looked on (hi wud Ы 
lukt on) — úgy néznének rája. — as (äz) mint.
— giant (dzsäiant) óriás. — four inches (far insiz) 
4 hüvelykkel. — less (lesz) kevesebb, than (dhcin) 
mint. — that ov an Englishman, lásd: 49. §. _ — 
Chinese (csäinlz) khinai. — the same (dha szem( 
ugyanaz. — some (szám, szám) némely. — limb 
(hm) =  tag, limbs (limz) tagok. — Negroes (nigröz) 
négerek. — arm (árm) kar. — leg (Vég) lábszár. — 
European (jusrspTsn) európai. — even (ívn) épen, 
még . is. — when (hwen) =  ha. — straight 
(sztret) egyenesen. — upright (apräit) fel, aufrecht.
— can (kán) lásd: 158. §. — nearly (nhrli) csak
nem. — touch (tacs) érinteni. — knee (ni) térd.
— tip (tip) hegye, vége valaminek. — middle 
(midi) középső. — finger (fiügsr) ujj. — shape 
(sep) alak, forma, alkat. — head (hed) fő, fej. - 
broad (br&d) széles. — jaw (dzsei) áll, állkapocs.
— too (tű) =  is. — to stick out (ts sztik aut) ki- 
állani, kiszökellni. — more (mär) jobban, inkább, 
forehead (forid) homlok. — to slope (tu szlöp) 
hajlani. — backwards (btikwsrdz) visszafelé, hátra
felé. — turned-up (tBdmdap) pisze. — nose (nöz) 
orr. — thick (thik) vastag. — lip (lip) ajak. — 
woolly (wuli) gyapjas. — hair (Ызг) haj. — really 
(riali) valóban, igazán, tényleg. — black (bläk) 
fekete. — only (önli) csupán. — dark (dárk) sötét.
— brown (braun) barna. — easily (izili) könnyen.
— colour (kalar) szin. — palm (pám) tenyér. — 
yellow (j'élö) sárga. — without (widhnut) nélkül.
— any (éni) bármi. — curl (kaarl) göndörség. — 
like (läik) hasonlóan, mint. — horse (h&rsz) ló, 
mane (тёп) sörény. — like a horse’s mane (Iáik а
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hsirsziz тёп) =  mint a lósörény. — among (этап) 
között. — some (szám, szdm) némelyek. — fair 
(1'ёэг) szőke. — light (Iáit) világos. — generally 
(Az'inrdli) általában, rendesen. — blue (Ый) kék. — 
grey (дгё) szürke. — eye (äi) szem, t. sz.: eyez (äiz).



R ö v id ítések  je g y zék e .
b. n. =  birtokos névmás
h. n. e. =  határozott névelő
h. sz. =  határozószó
htl n. e. =  határozatlan névelő
i. n. —- igenév
1: =  lásd
m. i. =  melléknévi igenév
m. n. =  mutató névmás.
s. i. =  segítő ige
sz. n. =  személyes névmás
t. sz. =  többesszám
vh. n. =  visszahozó névmás
V. sz. =  viszonyszó.
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