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Kedves Olvasó!Kedves Olvasó!
A következő oldalakon az eredetileg Svédországban (Stockholmban 1972-ben) kiadott Ingvar Stenström által
írt Interlingua tankönyv anyaga található.

Ez a könyv két részben került kiadásra, az egyik könyvben az eredeti interlingva szövegek voltak olvashatók, a
másik könyvben pedig a célnyelvű kiegészítések voltak benne. Jelen esetben a második könyv Jeszenszky Fe-
renc által jegyzett Melléklet magyarul beszélők számára című dokumentumot jelenti.

Az itt közreadott anyag a két kötetet egységes egészként kezeli, tehát a két kötetben külön-külön szereplő, de
egymáshoz tartozó részeket együtt, egy helyen, összekapcsolva mutatja be.

A magyarázatok sorrendjét a szöveghez képest újrarendeztem, ezért ez egyes esetekben nem egyezik meg tel-
jes mértékben az eredeti dokumentummal, viszont a jelenlegi megoldás esetében ez a leghasználhatóbb út.

További jó szórakozást!

Gajárszki László
a szerkesztő
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ELŐSZÓ / ELŐSZÓ / PREFACIOPREFACIO

Előszó a Előszó a TextosTextos című könyvhöz című könyvhöz
Iste edition contine le prime parte 'TEXTOS' del ben cognite manual de Ingvar Stenström: INTERLINGUA,
instrumento moderne de communication international.

Iste 'TEXTOS' contine 30 lectiones in Interlingua.

Le parte 'COMMENTARIO' - de origine publicate in svedese - e in que es explicate iste 'TEXTOS' sera editate
in varie linguas.

Előszó a Előszó a CommentarioCommentario című könyvhöz című könyvhöz
Általánosan elterjedt vélemény, hogy  Ingvar Stenström INTERLINGUA című, „Instrumento moderne de
communication international” (Modern nemzetközi érintkezési eszköz) alcímű műve az interlingva nyelv-
könyvek legsikerültebbje. A könyv eredetileg svédül beszélők számára készült; de felépítése olyan, hogy köny-
nyen adaptálható más nyelveken beszélők számára is. Ezért is ajánlotta az Interlingva 7. Nemzetközi Konfe-
renciája (1985), hogy a nyelv alapfokú oktatása világszerte elsősorban ennek a könyvnek az alapján történjék,
és szorgalmazta, hogy minél több nemzeti nyelven készüljön olyan melléklet, amely lehetővé teszi ennek az
ajánlásnak a megvalósítását. Így került sor ennek a magyarul beszélőket szolgáló mellékletnek az elkészítésé-
re is.

Az eredeti mű három részből áll: bevezetésből, szövegekből és kommentárokból. A szövegek kizárólag inter-
lingva nyelvűek – éppen ez teszi lehetővé a könyv könnyű adaptálását. Az olvasó birtokában az eredeti svéd
kiadásnak a Textos (Szövegek) című részét és a műben található feladatmegoldásokat tartalmazó nemzetközi
kiadás van.

Ez a melléklet a bevezetés és a kommentár magyarra fordított, illetve a magyarul beszélők számára átdolgo-
zott változatát foglalja magában. Munkámat a svéd szövegeknek a szerző által jóváhagyott német fordítása, il-
letve átdolgozása segítségével végeztem. A bevezetésben – a szerző jóváhagyásával – csak egészen jelentékte-
len változtatásokat eszközöltem: elhagytam néhány, csak a svéd közönséget érdeklő utalást, és beiktattam né-
hány, a magyar közönség pontos tájékoztatásához elengedhetetlennek látszó megjegyzést. A kommentárban
– a szerző felhatalmazásával – a nyelvtani magyarázatokat a magyar nyelv természetét figyelembe véve kibő-
vítettem, illetve átfogalmaztam. Felhívtam a figyelmet néhány hibára, amely az eredeti kiadásba becsúszott,
és néhány olyan pontra is, amelyekről a szerző másként vélekedik, mint az interlingvisták jelentős része.

Az eredeti mű nemzetközi kiadása és a melléklet szervesen összetartoznak, egymás nélkül használhatatlanok.

Ez a melléklet teszi elsőként lehetővé, hogy a magyarul beszélő érdeklődők alapfokon elsajátítsák az interling-
vát. Bízom benne, hogy rendeltetésének meg fog felelni.

Jeszenszky Ferenc
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BEVEZETÉS / INTRODUCTIONBEVEZETÉS / INTRODUCTION
Ennek a könyvnek az a célja, hogy olvasóinak lehetővé tegye a „nyelvekben levő nyelv” használatát.

Ennek a nyelvnek a szavai – jelentéktelen eltéréseket mutató alakban – kisebb vagy nagyobb számban jelen
vannak valamennyi európai nyelvben. Ezek a szavak valójában nyelvköziek: a legkülönbözőbb nyelveket be-
szélők naponta használják és minden nehézség nélkül megértik őket. A „nyelvekben levő nyelvet” ezért is ne -
vezzük interlingvának, vagyis szó szerinti fordításban nyelvközi nyelvnek.

Ez a könyv

• segédeszközül kíván szolgálni az anyanyelvünk különböző rétegeiben (a mindennapi élet nyelvétől a
különböző szaknyelvekig) és az idegen nyelvekben előforduló nyelvközi szavak eredetének és felépíté-
sének megértéséhez, és ezért számot tarthat mindazok figyelmére, akiket nyelvi kérdések érdekelnek;
de mint kiegészítő, a megértést elősegítő anyag hasznos lehet a nyelvoktatásban is

• hozzá akar segíteni a nyelvközileg leggyakrabban használt 1200 szótő megtanulásához, azzal a maxi-
málisan leegyszerűsített nyelvtannal együtt, amely lehetővé teszi, hogy az interlingvát a megértés esz-
közeként, semleges nemzetközi segédnyelvként alkalmazzuk:

• hogy tudományos ismereteket és kutatási eredményeket nyilvánosságra hozzunk, és az egész
világon élő szakemberek számára hozzáférhetővé tegyünk – hiszen ezek mindegyike az inter-
lingvául írott szakszövegeket azonnal, a nyelv minden előzetes tanulmányozása nélkül meg-
érthető;

• hogy dél-európai vagy latin-amerikai útjainkon bárkivel könnyen megértessük magunkat; 
• hogy aktívan részt vehessünk abban a világszerte elterjedt mozgalomban, amely elő kívánja

mozdítani az interlingva ügyét, és amely arra törekszik, hogy a népek közötti jobb megértés
céljából ezt a nyelvet az iskolákban bevezessék.

• (Például ha 10-20 állam megkötne egy olyan szerződést, amely biztosítaná, hogy pol-
gáraiknak az iskolában 100-200 órás interlingva-oktatást nyújtanak – esetleg a tele-
vízióban is –, ez a közöttünk, emberek közötti nyelvi megértés területén valódi forra-
dalmat jelentene.)

Mi az interlingva?Mi az interlingva?
Mindenekelőtt meg kell szabadulnunk attól a téves elképzeléstől, hogy egy újfajta eszperantóról van szó. Az
interlingva az IALA (International Auxiliary Language Association = Nemzetközi Segédnyelv Egyesület) által
1924-ben megkezdett nyelvészeti kutatásoknak az eredménye; ezek a kutatások 1951-ben Gode Interlingva-
Angol Szótárának és Gode - Blair Interlingva Nyelvtanának kiadásával zárultak le. Az IALA-t a vegyész Fred-
erik  Cottrell alapította, pénzügyileg pedig Mrs. Alice  Morris támogatta bőkezűen. A kutatóközpont először
Liverpoolban működött, de a 2.  világháború kitörésekor New Yorkba telepítették át,  ahol Clark  Stillman,
André Martinet, végül Alexander Gode vezette. Az IALA tanácsadói között foglalt helyet többek között a vi-
lághírű dán nyelvész, Otto Jespersen is.

Az IALA először azt tűzte ki célként maga elé, hogy kompromisszumot teremtsen egy sor olyan mesterséges
„segédnyelv” között, mint az eszperantó, az idó, az eszperantó, ill.  az okcidentál és a noviál. Ez a kísérlet
azonban teljesen csődöt mondott, és ezért a nyelvészek azt az álláspontot foglalták el, hogy a nemzetközi
nyelvet  nem kell  „kitalálni”  vagy  „megalkotni”.  Ez a nyelv  ugyanis  már létezik,  jövevény-  vagy  idegen
szavak  formájában  elrejtve  minden  modern  nyelvben.  Ezek  a  szavak  főként  a  latinból  és  a  görögből
származnak, és – természetesen – leginkább az újlatin nyelvekben fordulnak elő, de nagyrészt az angolban is,
hiszen  ennek  a  nyelvnek  a  szókincse  75%-ban  újlatin  eredetű.  Ezek  a  nyelvek  650  millió  embernek  az
anyanyelvet jelentik,  megszámlálhatatlan százmilliók pedig tanult  nyelvként  ismerik őket.  A germán és a
szláv nyelvekben – és a magyarban is – a nyelvközi jellegű jövevény- és idegen szavak száma pedig sokkalta
nagyobb annál, mint az általában képzelik.

Azokról a diákokról, akik a középiskolából az egyetemre kerülnek, hogy tanulmányaikat ott folytassák, min-
den további nélkül fel kellene tételeznünk, hogy az újságokban és folyóiratokban megjelenő kulturális és tu-
dományos tárgyú szövegeket szótár használata nélkül képesek elolvasni és megérteni. De a valóságban mi a
helyzet? Ha ezek a fiatalok a saját népük és az idegen népek közös kulturális javaiból részesülni akarnak, ter -
jedelmes idegen szókincs birtokában kell lenniük. A latin és a görög nyelv elsajátítása fáradságos út – és
amint azt ma már belátjuk, gyakran felesleges is. Ezen a ponton az interlingva ismerete segít abban, hogy egy
sürgető igényt kielégítsünk, és a középiskolai oktatás egy érezhető hézagját kitöltsük.
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Aki az interlingvát már megtanulta (és ez nem kíván túl nagy erőfeszítést), annak összehasonlíthatatlanul
könnyebb megtanulni franciául, spanyolul, portugálul vagy olaszul, sőt angolul és latinul is, mintha e tudás
nélkül fogna hozzá ezeknek a nyelveknek az elsajátításához; az pedig, hogy a szakirodalmat tanulmányozza az
említett nyelveken, szinte semmilyen előkészületet nem igényel.

Az interlingva mint az érintkezés eszköze a mai Az interlingva mint az érintkezés eszköze a mai 
világbanvilágban

Annak, aki ezen a nemzetközi segédnyelven publikálni óhajt, természetesen több szót kell megtanulnia, és a
nyelvhasználatban nagyobb gyakorlatra kell szert tennie, mint ahány szót és amilyen gyakorlatot ennek a
könyvnek a 30 leckéje ad. Az Interlingva-Angol szótár 27000 címszót tartalmaz (ebből sok a speciális szakki-
fejezés). A nyelv szókincséhez tartozik minden olyan szó, amely a hat úgynevezett forrásnyelv közül legalább
háromban megtalálható. A forrásnyelvek az angol, a francia, a spanyol/portugál (ezt a két nyelvet szempon -
tunkból egyetlen nyelvi egységnek tekintjük), az olasz, a német és az orosz. Azokat az elveket, amelyek szerint
a szavaknak a különböző nyelvekben előforduló, egymástól kissé eltérő formáit egységes alakra hozzuk, az In-
terlingva-Angol Szótár bevezetése részletesen bemutatja.

Az interlingvát a többi segédnyelvtől leginkább az a tény különbözteti meg, hogy a 20. századnak ez a latinja
már most is használható: minden művelt ember megérti anélkül, hogy előzőleg tanulmányozta volna. Az in-
terlingva számos művelője folytat szakmai levelezést olyan kollégáival, akiknek az anyanyelvük a forrásnyel-
vek valamelyike. Ezek az ő interligvául írott leveleiket minden nehézség nélkül megértik, majd anyanyelvü-
kön válaszolnak, válaszaik viszont az interlingva művelői számára ugyancsak könnyen megérthetők.

Hogy az interlingva segítségével nagyon jól lehet társalogni olaszul, spanyolul vagy portugálul beszélő embe-
rekkel, azt a gyakorlat sokszorosan bebizonyította.

Az interlingva mint nemzetközi segédnyelv a holAz interlingva mint nemzetközi segédnyelv a hol--
nap világábannap világában

A gazdasági, a politikai vagy a kulturális fölény következtében a történelem során különböző nyelvek váltak
„világnyelvvé”: a görög, a latin (amely az imperium romanum bukása után, mindenek ellenére, egészen a kö-
zépkor végéig, sőt azon túl is, a műveltek nyelve maradt, és még napjainkban is a Római Katolikus Egyház hi-
vatalos nyelve), a francia (amely a 16.-17. századtól kezdve a 20. század elejéig a diplomácia kizárólagos nyel-
ve volt), legújabban pedig az angol. Ezek közül a nyelvek közül egyik sem tudta volna különleges helyét meg-
szerezni és megtartani, ha nem állt volna mögötte a fent említett gazdasági, politikai és kulturális fölény. Az a
belső erő és dinamika, amely ma az interlingvát ugyanilyen különleges helyzet megszerzésére feljogosítja,
nem kapcsolódik össze semmiféle imperialista törekvéssel, hanem annak a tudományos és technikai kultúrá-
nak minden kényszer nélkül  létrejött  egyetemességén alapul,  amely kultúra az egész világon elterjedt,  és
amely kultúrának a mindenütt elfogadott terminológiája görög-latin eredetű.

Valaki esetleg megkérdezhetné: nem lenne-e az angol nyelv alkalmas arra, hogy betöltse az egyetemes segéd-
nyelv szerepét, hogy a nemzetközi megértés eszközéül szolgáljon? Hiszen az angolt ma már a világ minden
országában tanítják és tanulják! Ez igaz. De sehol sem tanítják annyira jól, hogy bárki megkockáztatná akár
egy ötsoros angol nyelvű szöveg kinyomtattatását anélkül, hogy anyanyelvi lektorral ne nézetné át (aki – eb-
ben biztosak lehetünk – feltétlenül talál benne, ha nem is nyelvtani hibát, de a nyelvszokással nem egyező,
„nem angolos” fordulatot).

Az is nyilvánvaló, hogy a többi nagy nemzet – érdekei jogos védelmében – sohasem fogja megadni az Egye-
sült Királyságnak és az Egyesült Államoknak azt a fantasztikus előnyt, hogy nemzetközi viszonylatokban az
egyetlen elfogadott hivatalos és tárgyalási nyelv örök időkre éppen az angol legyen. A 2. világháború után a
fejlődés egész más irányt vett. A Népszövetségnek még csak két hivatalos nyelve volt: a francia és az angol. Az
Egyesült Nemzetek Szervezetének ma már hat hivatalos nyelve van: az angol, a francia, az orosz, a kínai, a
spanyol és az arab; de újabb nyelvek is egyre határozottabban igénylik, hogy hivatalos nyelvvé nyilvánítsák
őket. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének, a különböző egyéb nemzetközi szervezeteknek és konferenciák-
nak a nyelvi problémái elkeserítők. A különböző dokumentumoknak valamennyi hivatalos nyelvre való lefor-
dítása számos jól képzett fordítót, rengeteg időt és pénzt igényel. A felszólalások szinkrontolmácsolása is sok-
ba kerül, és minősége – még jó tolmácsok esetében is – általában rossz.

A problémák megoldásának egyetlen járható útja:  egy mindenki által könnyen megtanulható nemzetközi
nyelv.
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Mivel erre a célra egyetlen természetes nyelv sem alkalmas, számtalan kísérlet történt egy mesterséges segéd-
nyelv megalkotására. Ezek közül az első, amely említésre méltó elterjedtségre tett szert, a tökéletesen szabá-
lyos és első látásra mindenki számára tökéletesen érthetetlen volapük (1880) volt, Schleyer német katolikus
pap műve: „Ab liedo atos no ebinom mögik sekö def mona! Ko glid flenöfik, olikan.” De a volapüköt hamar
kiszorította az eszperantó (1887), az akkor 27 éves lengyel szemorvos, Zamenhof alkotása. Az eszperantó el-
vileg latin szótövekre épül – noha ezeket olykor valamelyik újlatin nyelvben fellelhető változatukban vagy pe -
dig eltorzítva veszi át –, közéjük azonban önkényesen angol, német, orosz, görög tövek (olykor ezek is torzít-
va), valamint mesterségesen szerkesztett szavak keverednek. A „nyelvtan” is „házi sütésű”, számos olyan vo-
nással, amely az európai nyelvek legtöbbjétől teljesen idegen, és amelyek közül némelyikkel az eszperantisták
többsége sem boldogul. Az eszperantó kifejezőereje nagy, de a nyelv az eszperantisták beavatott körén kívül
használhatatlan. A német és az orosz szavak száma túl kevés ahhoz, hogy a nyelvet a németek vagy az oroszok
számára könnyebbé tegyék, de a kitalált-szerkesztett szavakkal együtt túl sok ahhoz, hogy azok, akiknek vala-
melyik újlatin nyelv az anyanyelvük, előzetes tanulás nélkül megértenék. Az ázsiaiak és az afrikaiak szemében
pedig az eszperantó éppen olyan „nyugati”, mint az interlingva (ahogyan az egész modern tudományos és
technikai kultúra és a belőle szükségszerűen fakadó életforma is az), mégis azzal a különbséggel, hogy az in-
terlingva értékes mellékterméket nyújt nekik: nevezetesen a nyugati nyelvek közös szókincsét, mégpedig tor-
zítatlan formában. Ha erre is gondolunk, egyenesen megbocsáthatatlan egy afrikait a  schola szó helyett a
lernejo szóra megtanítani.

A frenetikus, a túlbuzgóságtól gyakran elvakult propaganda ellenére a szervezett eszperantisták száma nem
éri el az ötvenezret.

Íme, egy eszperantó szövegpróba:

„Ĉiam kiam oni diskutas tiajn problemojn en la Unuiĝintaj Nacioj kaj en aliaj internaciaj organizaĵoj,
preskaŭ ĉiuj ŝajnas nescii ke ekzistas aliaj eblaj solvoj, ne tiel neraciaj.”

A fenti szöveg interlingva fordítása:

„Sempre quando on discute tal problemas in le Nationes Unite e in altere organisationes international,
quasi omnes sembla ignorar que existe altere solutiones possibile, non si irrational.”

A voltaképpeni probléma az, hogy nemzetközi segédnyelvként egy olyan nyelvet kell javasolnunk, amelynek
bevezetéséhez megvannak a  pszichológiai feltételek. Az interlingva ilyen nyelv, ebből a szempontból tehát
reális tervezet, amelyet még azok is alkalmazhatónak és hasznosnak tartanak, akik egy nemzetközi segéd-
nyelv bevezetését utópiának tekintik.
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KIEJTÉS / PRONUNCIATIONKIEJTÉS / PRONUNCIATION
Az interlingvát a latin ábécé szokásos 26 betűjével írjuk: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v,
w, x, y, z. Mellékjeles betűket csak idegen szavakban használunk.

A betűket két csoportra osztjuk; magán- és mássalhangzókat jelölőkre.

A magánhangzót jelölő betűkA magánhangzót jelölő betűk
Mielőtt a magánhangzót jelölő betűket megismernénk, tudnunk kell, hogy az interlingvában - mint a nyelvek-
ben általában - a magánhangzó vagy hangsúlyos vagy hangsúlytalan. A magyarban csak a szó első magán-
hangzója lehet hangsúlyos, az interlingvában viszont a szó akárhányadik, de mindig csak legfeljebb egy ma-
gánhangzója. A hangsúly kérdését később részletesen tárgyaljuk; a továbbiak megértése végett most csak azt
jegyezzük meg, hogy 1. a hangsúlyt általában nem jelöljük, 2. szótárakban, tankönyvekben olykor – szükség
szerint – éles ékezettel jelöljük. (Pl. az interlingua szó harmadik magánhangzója hangsúlyos; ezt így jelöljük:
interlíngua.) Ez az ékezet nem jelöl hosszúságot, mivel az interlingvában a magánhangzókat mindig röviden
ejtjük.

A magánhangzót jelölő betűk és kiejtésük a következő:

a: röviden ejtett magyar „á” (palócosan ejtett „a”),

e: röviden ejtett magyar „é” (az egyes nyelvjárásainkban előforduló zárt „ë”),

i, o, u: mint a magyarban,

y: magyar „i”.

Az i, y és u magánhangzót jelölő betűk bizonyos helyzetekben mássalhangzóként viselkednek:

A hangsúlytalan i és y két magánhangzó között, valamint szó elején, ha magánhangzó követi, magyar „j”-ként
ejtendő (maio [májo], essayo [esszájo], yugoslave [jugoszláve]).

A hangsúlytalan u, q valamint ng és magánhangzó között mindig g és magánhangzó között gyakran, s és ma-
gánhangzó között  olykor  az  angol  „w”-nek  megfelelő  mássalhangzóként  ejtendő  (quinte [kwínte],  lingua
[língwa], guerra [gwérra], suisse [szwíssze]).

A hangsúlytalan u az au és a görög eredetű szavakban előforduló eu kettős hangzókban elveszti önálló jellegét
(mint a magyar „autó” szóban), és mássalhangzónak tekintendő.

A mássalhangzót jelölő betűkA mássalhangzót jelölő betűk
A b, d, f, h, k, l, m, n, p, q, r, v, x, z betűket úgy ejtjük, mint a magyarban.

j: úgy ejtjük, mint a magyar „zs”-t; de úgy is ejthetjük, mint a magyar „dzs”-t.

A szerző előnyben részesítené a második lehetőséget, de tudatában van annak, hogy az elsőnek több
támogatója van (így a fordító is).

s: úgy ejtjük, mint a magyar „sz”-et.

w: úgy ejtjük, mint az angolban.

Ez az interlingva egyetlen olyan hangja, amely a magyarban nincs meg, és ezért kiejtése a magyar
anyanyelvűeknek nehézséget okozhat. Magyar szövegösszefüggésekben általában v-vel helyettesít-
jük,  az  interlingua szót  magyar  szövegben  ezért  is  ejtjük  és  írjuk  „interlingvának”,  de  ha
interlingvául beszélünk, óvakodjunk ettől a kiejtéstől.

Három mássalhangzót jelölő betűnek – a környező betűktől függően – kétféle ejtése van.

c: 1. általában úgy ejtjük, mint a magyar „k”-t,
2. e, i és y előtt, mint a magyar „c”-t.
(circa [cirka], accento [akcénto])
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g: 1. általában úgy ejtjük, mint a magyar „g”-t,
2. e és i előtt olykor, mint a magyar „zs”-t (vagy „dzs”-t, lásd a j betűnél mondottakat). Erre az

ejtésmódra a szótárak mindig felhívják a figyelmet.

t: 1. általában úgy ejtjük, mint a magyar „t”-t,
2. hangsúlytalan i előtt, ha

az i után magánhangzó van,
a  t előtt  nincs  s,  t vagy  x mint a  magyar „c”-t  (nation [nación],  question

[kwesztión], democratia [demokratía]).

Vannak betűcsoportok, amelyeknek ejtése eltér elemeinek összeolvasásától (mint ahogyan a magyarban „sz”
ejtése nem „s + z” stb.). Ezek a következők:

ch: 1. általában úgy ejtjük, mint a „k”-t,
2.  olykor  úgy,  mint  a  magyar  „s”-et.  Erre  az  ejtésmódra  a  szótárak  mindig  felhívják  a

figyelmet. (echo [éko], psychic [pszíkik], chocolate [sokoláteg)

ph: úgy ejtjük, mint az „f”-et (physica [físzika]).

rh: úgy ejtjük, mint az „r”-et (rheuma [réuma]).

th: úgy ejtjük, mint a magyar „t”-t (thema [téma]”).

ci: olykor úgy ejtjük, mint a magyar „c”-t (nuciada [nucáda]).

gi: olykor úgy ejtjük, mint a „zs”-t (vagy „dzs”-t) (coragiose [korazsósze] vagy [koradzsósze]).

Az utóbbi két ejtésmódra a szótárak mindig felhívják a figyelmet.

A fentieket túlmenően van néhány szó, amelyeknek kiejtése szabálytalan. Erre a szótárak mindig felhívják a
figyelmet.

Ezekre a viszonylag bonyolult kiejtési szabályokra azért van szükség, mert az interlingva helyesírása erősen
történeti. Ez tükrözi azt a tényt, hogy a forrásnyelveké is kisebb vagy nagyobb mértékben az: megőrzi azt az
írásképet, amely a császárkori latinitás idején megszilárdult. Az interlingva helyesírás történeti volta a kezdő-
nek bizonyos nehézséget okozhat, de ezt messzemenően ellensúlyozza az, hogy a történeti helyesírás elsajátí-
tásával bekapcsolódik az európai kultúra közel három évezredes történelmi folyamatosságába.

Különben  a  valóságban  a  kiejtés  sokkal  egyszerűbb,  mint  azt  a  felsorolt  szabályokból  gondolni  lehetne;
ugyanis az interlingva szavak helyes kiejtését a magyarban előforduló nemzetközi szavakból (ahogyan azt
már példáink is mutatták) többé-kevésbé ismerjük. – Két dologra kell ügyelnünk, amelyek olykor idegenek a
magyar fülnek: a j „zs” és az s „sz” ejtésére.

A fonetikus átírásA fonetikus átírás
Láttuk, hogy – az interlingva helyesírás történeti volta miatt – olykor szükségünk van a szavak fonetikus át -
írására. Ezt – az interlingva szótárszerkesztésben kialakult gyakorlat szerint – a következőképpen végezzük
el:

• Az i és y betűk közül a magánhangzóként ejtendőt (i)-vel, a mássalhangzóként ejtendőt (y)-nal jelöl-
jük.

• A mássalhangzóként ejtendő u-t (w)-vel jelöljük.
• A fonetikus átírásban a c, q és x betűket nem használjuk; a c-t (k)-val vagy (ts)-szel, a q-t (k)-val, az x-

et (ks)-szel helyettesítjük.
• Az egyes hangokat az interlingvában általában használt betűkkel jelöljük. (Tehát pl. a „g”-nek ejtett

g-t (g)-vel, a „zs”-nek vagy „dzs”-nek ejtettet (j)-vel.)
• A magyar „c” hangot a (ts), a magyar „s” hangot az (sh), a csupán (egy-két szóban előforduló) magyar

„cs” hangot a (tch) betűcsoporttal jelöljük.
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Az egyszerűsített helyesírásAz egyszerűsített helyesírás
Az interlingva helyesírása két vonatkozásban egyszerűsíthető; a nyelv néhány művelője vagy az egyiket, vagy
a másikat, vagy mindkettőt használja.

• A magánhangzó  y-t  i-vel helyettesítjük (a mássalhangzót változatlanul hagyjuk); a (k)-nak ejtendő
ch-t c-vel helyettesítjük, hacsak nem követi e vagy i (y); a ph-t f-fel, az rh-t r-rel, a th-t pedig t-vel he-
lyettesítjük. Ez voltaképpen azt jelenti, hogy a görög eredetű szavakat latinosan írjuk.

• A (j)-nek ejtendő g betűt és a gi betűcsoportot j-vel helyettesítjük.

A hangsúlyA hangsúly
Noha a szavak hangsúlya egyedi, mégis van három szabály, amely 99%-uk hangsúlyát megadja. A maradék
1% hangsúlyát a szótárak mindig feltüntetik.

Az, hogy a hangsúlyt nem jelöljük, a latin helyesírás tökéletlen voltára vezethető vissza. A latinban ugyanis a
hangsúly a magánhangzók hosszúságától függött, ezt viszont az írásban nem jelölték. Az újlatin nyelvek né-
melyikében kialakultak a hangsúly jelölésének különböző rendszerei (az interlingva szótárakban használt a
spanyolhoz áll legközelebb), de ezek egyike sem vált nyelvközivé, ezért általánosságban nem vezethető be,
már csak azért sem, mert az író-, nyomda-, távíró- stb. gépek nincsenek rá berendezkedve.

1. szabály: A hangsúly általában a szó utolsó mássalhangzóját megelőző magánhangzóra esik, feltéve
hogy ez a mássalhangzó nem s vagy m. (Pl. actión, téxto, sátis, álbum) – Ne felejtsük el, hogy az au és
a görög eredetű eu kettős hangzók u-ja mássalhangzóként viselkedik. Ezért: áudi, cáusa, rhéuma; de
neútre. – Ha a szóban nincs mássalhangzó, vagy a mássalhangzó előtt nincs magánhangzó, az első
magánhangzó hangsúlyos. (Pl. ío, díe.)

2. szabály: olyan főnevek és melléknevek esetében, amelyekben kettőnél több magánhangzó van, és ma-
gánhangzót követő  -le, -ne vagy  -re hangcsoporttal végződnek, a hátulról számított  harmadik ma-
gánhangzó hangsúlyos. (Pl. frágile, órdine, témpore; de: novélle, modérne, allégre, nóne.)

3. szabály: Az  -ic, -ide, -ime, -ule végződésű melléknevek és az  -ica, -ico; -ida, -ido; -ima, imo; -ula,
-ulo végződésű főnevek esetében – feltéve, hogy a szóban még legalább egy magánhangzó van – e
végződések magánhangzói hangsúlytalanok; a hangsúly az adott végződést megelőző magánhangzóra
esik. (Pl. práctic, frígide, óptime, vétule, téchnica, régula; de: ríc, príme.)

Az egytagú szavak némelyike (pl. a névelők) általában hangsúlytalan, és a mellette álló szóhoz tapad. Ezeket
enkliktikusoknak nevezzük.

Érdemes felfigyelnünk arra, hogy a nyelvközi szavak hangsúlyos magánhangzója a magyarban gyakran hosz-
szú magánhangzóként jelenik meg.
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MAGYARÁZATOK / EXPLICATIONESMAGYARÁZATOK / EXPLICATIONES

Előszó a leckékhezElőszó a leckékhez
A könyv 30 leckét tartalmaz. Az egyes leckék tanulmányozásához úgy célszerű hozzákezdenünk, hogy először
a szójegyzéket néhányszor hangosan átolvassuk, ügyelve a helyes kiejtésre és hangsúlyozásra. Ennek érdeké-
ben a kiejtést ismertető fejezetet gondosan tanulmányozzuk át, és amíg nem vagyunk biztosak a dolgunkban
– különösen ha egyedül tanulunk! – minden új lecke elkezdése előtt ismételjük át. – Egyébként, a tanulás
megkönnyítése céljából, a feltétlenül szükségesnél jóval több hangsúlyozási útmutatást adunk. – A szabályos-
tól  eltérő  kiejtést  a  következőképpen  jelöljük:  chassar (ch=sh)  (ejtsd:  shassár),  mangiar (gi=j)  (ejtsd:
manjár), que (qu=k) (ejtsd: ke).

Utána olvassuk el többször hangosan a leckéhez tartozó szöveget, amíg olyan folyamatosan nem tudjuk olvas-
ni, mintha magyarul volna. Ekkor már minden bizonnyal többé-kevésbé értjük is azt, amit olvasunk. Ha idáig
eljutottunk, olvassuk el még egypárszor, hiszen tudjuk: „Ismétlés a tudás anyja”.

Most lássunk hozzá a nyelvtani részhez. Addig foglalkozzunk vele, amíg világosan nem értjük, majd végezzük
el a gyakorlatokat. Ezeket írásban oldjuk meg; a leckéhez tartozó valamennyi gyakorlat elvégzése után mun-
kánkat a könyv végén található 2. kulcsban (Clave 2) ellenőrizzük.

Következő lépésként fordítsuk le írásban magyarra a szöveget. Ha valamint nem tudunk, nézzük meg a szó-
jegyzékben, illetve a nyelvtani szabályok között. Ha régebben tanult nyelvtani szabályról van szó, ne nyugod-
junk meg addig, amíg újra meg nem találtuk. (A szövegben az egyes szavak mögött szereplő kis számokat ne
vegyük figyelembe. Ezek a svéd kiadás nyelvtani szabályainak számozására utalnak; de ettől a svéd és a ma-
gyar nyelv igen különböző nyelvtani szerkezete miatt el kellett térnünk.)1

Végül, ugyancsak írásban válaszoljunk a szöveg végén levő kérdésekre (Questiones), majd ellenőrizzük vála-
szainkat a könyv végén található 1. kulcsban (Clave 1). (A teljes egyezés hiánya ne zavarjon; egy-egy kérdésre
olykor több helyes válasz is adható.)

Ha egy leckét befejeztünk,  másnap vegyük elő az interlingváról magyarra lefordított szöveget, és próbáljuk
meg írásban visszafordítani interlingvára, majd hasonlítsuk össze fordításunkat a könyvben lévő szöveggel.

Az 5. lecke elvégzése után kezdjük elölről a tanulást az 1. leckével, és csak az első öt lecke újbóli átvétele után
lássunk neki a 6.-nak. A 10. lecke elvégzése után hasonlóképpen térjünk vissza a 6.-ra; ugyanezt a módszert
kövessük minden ötös leckecsoportnál.

Milyen ütemben haladjunk? Az ideális az, ha naponta egy leckét végzünk el. Ennél gyorsabban nem célszerű
haladni, mert az új anyagot nem tudjuk megemészteni. (Ha több időt akarunk a tanulásra szánni, inkább töb-
bet ismételjünk.) Ezzel a módszerrel két hónap alatt elsajátíthatjuk a könyv anyagát. De ha nincs annyi időnk,
hogy egy nap alatt átvegyünk egy leckét, akkor is naponta legalább 10-20 percet foglalkozzunk a nyelvvel.
Pszichológiai vizsgálatok kimutatták, hogy egy idegen nyelv tanulásának ez a legfontosabb feltétele. A folya-
matosság megszakítása rendkívüli mértékben visszavető hatású. Napi 15-20 perces tanulás (ami hetente kb. 2
órát tesz ki), lényegesen többet ér, mintha hét végén 6-8 órát tanulunk.

Természetesen a fenti módszertani ajánlások főként azoknak szólnak, akik az interlingvát első idegen nyelv-
ként tanulják, illetve forrásnyelveit nem ismerik. A forrásnyelvek ismerői nyilvánvalóan - egyéni adottságaik-
nak megfelelően - gyorsabb ütemben haladhatnak, azonban - a pontos rögzítés érdekében - célszerű, ha ők is
minden lépést végigcsinálnak.

Végül még három megjegyzés.

1. Az interlingva nyilvánvalóan az indoeurópai nyelvcsaládhoz – hiszen forrásnyelvei is ennek a nyelvcsalád-
nak a tagjai – tartozik, míg a magyar uráli nyelv. Az első leckékben számos olyan különbségre fel kell hívnunk
a figyelmet, amelyek a két nyelvcsalád eltérő természetéből fakadnak. Nyilvánvalóan, a svédül beszélők szá-
mára – lévén a svéd is indoeurópai nyelv – ezek a különbségek nem léteznek. Ebből következik, hogy az első
leckék nyelvtani anyaga a svéd eredetihez képest aránytalanul felduzzadt. Sajnos, ez a csak magyarul beszélő
tanuló számára bizonyos nehézséget okoz – vigasztalására csupán azt mondhatjuk, hogy aki átrágta magát
ezen a részen, olyan dolgokat tanult meg, amelyeket minden indoeurópai nyelv tanulásakor hasznosíthat. –

1 Az eredeti szövegben ez így található. Az itt feldolgozott dokumentumra azonban ez nem igaz. Kihasználva
a lehetőséget, itt a számozás a valós megjegyzésekhez kapcsolódik, e szerint tessék figyelembe venni!
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Természetesen  az,  aki  ismer  már  valamilyen  indoeurópai  nyelvet,  a  kérdéses  nyelvtani  megjegyzéseket
triviálisaknak fogja találni.

2. A könyv az interlingva teljes nyelvtanát tartalmazza olyan értelemben, hogy aki a nyelvtani részeket megta-
nulta – megfelelő szókincs birtokában – a nyelven érthetően ki tudja fejezni magát. De nyilvánvaló: az adott
terjedelem nem teszi lehetővé, hogy minden stiláris finomságra is kitérjünk. A nyelv irodalmi szintű haszná-
latához szükség van további tanulmányokra.

3. Segédkönyvünk végén betűrendes szójegyzék található. Ezt egyrészt használhatjuk olyankor, ha egy-egy
korábban tanult szó nem jut az eszünkbe, de másrészt célszerű az egész könyv átvétele után külön áttanulmá-
nyozni – hogy miért, azt később fogjuk megérteni.

ÉS MOST ÉRKEZTÜNK EL ODA, HOGY HOZZÁFOGHATUNK AZ EGYES LECKÉK FELDOLGOZÁSÁHOZ.
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11      Lection un / Prime lectionLection un / Prime lection11

Vos vide2 un3 libro4, un libro nigre5. Le6 libro es7 nigre. Esque8 le libro
es nigre? Si, illo9 es nigre. Esque le libro es grande? No10,  senior, le
libro non es grande; illo es micre. — Io prende un libro blanc. Nunc io
ha11 duo libros12. Un libro + (plus) un libro = (es) duo libros. Esque io
ha duo libros nigre? No, senior, vos13 ha un libro nigre e un libro blanc.

Ecce14 un  senior15!  Ille  es  elegante.  Que16 face  ille?  Ille  sta  ante  un
banco. Esque on17 vide duo seniores? No, on vide solmente un senior,
sed ille non es18 sol. Un seniora sede sur le banco19.

SzójegyzékSzójegyzék
lection lecke  ha bír (van neki)

un egy  duo kettő
prime első  plus meg, plusz

vos ti; Ön, Önök  e és
vide lát  ecce íme

libro könyv  ille ő, az (férfi)
nigre fekete  elegante elegáns

le a, az  que (qu=k) mi? mit? mik? miket?
es van  face csinál

esque (qu=k) vajon  sta áll
si igen  ante előtt

illo ő, az (tárgy)  banco pad
grande nagy  on (általános alany)

senior úr  solmente csak
non, no nem  sed de, hanem

micre kicsi  sol egyedül
io én  seniora úrnő, hölgy

prende vesz (kézbe)  sede ül
blanc fehér  sur -on, -en, -ön

nunc most  súper -on, -en, -ön; felett

MegjegyzésMegjegyzés
A micre szó helyett inkább a parve szó használatos.

NyelvtanNyelvtan
1. A sorszámokat – a magyartól eltérően – bizonyos esetekben – a főnév mögé tett tőszámnévvel is ki-

fejezhetjük.
2. Az igéknek nincsenek személyragjaik. Ezért a főnévi vagy névmási alanyt mindig ki kell tennünk.

Természetesen külön alanyi vagy tárgyas ragozás sincs. io vide 'látok' vagy 'látom', vos vide 'láttok'
vagy 'látjátok'.

3. un – mint a magyarban – egyaránt jelenti a határozatlan névelőt és az 'egy' számnevet. – Figyeljük
meg, hogy az interlingvában a határozatlan névelőt gyakrabban használjuk, mint a magyarban.

4. A főneveknek nincsenek eseteik. A mondat tárgyát nem tárgyrag, hanem a szórend mutatja. A szo-
kásos szórend: alany, állítmány, tárgy, a többi mondatrész.  Un senior vide un seniora 'Egy úr lát
egy  hölgyet'.  Un  seniora  vide  un  senior 'Egy  hölgy  lát  egy  urat'.  –  Az  interlingva  alaktana
egyszerűbb, szórendje viszont kötöttebb, mint a magyaré.
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5. A jelző általában a jelzett szó után áll; de bizonyos esetekben előtte is állhat. (A magyarban mindig
előtte áll.) libro nigre 'fekete könyv'.

6. le a határozott névelő: 'a, az'.
7. A létigét (es) – a magyartól eltérően – a harmadik személyben is mindig ki kell tennünk. Le libro es

nigre 'A könyv fekete'. Az állítmánykiegészítő melléknevet – a magyartól ugyancsak eltérően – nem
tesszük többes számba. Le libros es nigre 'A könyvek feketék'.

8. Az esque szót eldöntendő kérdések bevezetésére használjuk. (Vagyis olyanokéra, amelyekre igennel
vagy nemmel válaszolunk.) Magyarra általában nem (esetleg a 'vajon' szóval) fordítjuk le. Esque le
libro es nigre? 'Fekete a könyv?' – Az eldöntendő kérdést is feltehetjük fordított szórenddel. Ilyen-
kor az esque szót nem használhatjuk. Es le libro nigre? 'Fekete a könyv?'

9. Az 'ő, az' személyes névmásnak három alakja van: hímnemű:  ille, nőnemű:  illa, semleges:  illo. A
hím- és nőnemű alakokat személyekre, a semleges alakot tárgyakra, elvont fogalmakra, állatokra
használjuk.
Kivételek:
   -  ha  az  állat  nemét  ki  akarjuk  hangsúlyozni,  használhatjuk  a  hím-  vagy  nőnemű  alakokat,
   - egészen kicsi gyerekre, ha nemét nem akarjuk hangsúlyozni, használhatjuk a semleges alakot.
Az ille, illa, illo személyes névmások többes számát ('ők, azok') a főnevek módjára képezzük: illes,
illas, illos. – Ha egyszerre utalunk férfiakra és nőkre, az illes alakot használjuk. Illas sede 'Ülnek'.
(Csak nők.) Illes sede 'Ülnek'. (Vagy csak férfiak, vagy férfiak és nők vegyesen.)

10. A tagadást a no vagy non szavakkal történik. A no az egész mondatot tagadja, a non a mögötte álló
szót. No, io non vide le banco 'Nem, nem látom a padot'.

11. A birtoklást a ha 'bír' igével fejezzük ki. 'Van egy könyvem' = 'Bírok egy könyvet' = Io ha un libro.
12. A főnév többes számának jele:  -s. Mássalhangzóval végződő főneveknél az -e- kötőhangot iktatjuk

be. libro 'könyv', libros 'könyvek'; lection 'lecke', lectiones 'leckék'. – Az egynél nagyobb számnevek
után (ide tartoznak a határozatlan számnevek is, mint 'sok, kevés, néhány, minden', stb.) a főnevet
többes számba tesszük. un libro 'egy könyv', duo libros 'két könyv'.

13. Az udvarias megszólítást a többes szám második személyével fejezzük ki.  vos jelentése tehát egy-
aránt lehet 'ti; ön, önök; maga, maguk', stb.).

14. Az ecce 'íme' szó állítmányi értékű. Ecce un banco 'Íme egy pad'.
15. senior 'úr' vagy 'uram'. Megszólításban – a magyartól eltérően – nem jelzünk birtokviszonyt. 
16. A kiegészítendő kérdéseket kérdőszóval vezetjük be. Ilyenkor fordított szórendet használunk: kér-

dőszó, állítmány, alany, tárgy, többi mondatrész. Que face ille? 'Mit csinál?' – A que kérdőnévmás-
nak nincs külön egyes és többes számú alakja. Que vide vos? 'Mit láttok?, Miket láttok?' Természe-
tesen külön alany- és tárgyesete sincs. Que es sur le banco? 'Mi van a padon?, Mik vannak a padon?'

17. Az általános alany kifejezésére az on névmást használjuk. Ezt magyarra sokféleképpen fordíthatjuk.
on vide 'az ember látja, látjuk, látják', stb.

18. A magyar 'nincs, nincsenek' szavaknak egyszerűen a non es kifejezés felel meg. Le libro non es sur
le banco 'A könyv nincs a padon'.

19. A magyar esetragoknak és névutóknak elöljárók felelnek meg. Az elöljáró megelőzi a névelőt. sur le
banco 'a padon', ante un banco 'egy pad előtt'.

GyakorlatGyakorlat
Fordítsuk le a következő kifejezéseket: 1. padok, a fehér padok. 2. Két úr ül egy padon.

A következő mondatokba helyettesítsük be a megfelelő személyes névmásokat: 3. Esque le libro(s) es blanc? -
Si, ...(.) es blanc. 4. Esque le senior(es) es elegante? - Si, ...(.) es elegante.  5. Esque le seniora(s) es elegante?
-Si, ...(.) es elegante.
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22      Lection duo / Secunde lectionLection duo / Secunde lection
Le juvene1 senior reguarda le juvene dama. Illa2 es un senioretta belle, e ille la3

reguarda con interesse. Nostre amico es un senior elegante. Sed illa tamen le re-
guarda sin  interesse.  -  Nos debe constatar4 iste  facto  "tragic"  jam nunc.  -  Ille
pensa: "Io es fatigate; io debe seder." Ille dice a5 illa: "Excusa me6,  senioretta!
Esque vos permitte que io me7 sede?" Illa non responde per parolas, sed face un
signo con le capite8.

QuestionesQuestiones
1. Que face le senior? 2. Esque ille la reguarda sin interesse? 3. Qui es elegante? 4.
Que pensa le juvene senioretta? 5. Esque le senior es multo fatigate?

SzójegyzékSzójegyzék
secunde második  pensa gondol

júvene fiatal  pensar gondolni
reguarda néz  fatigate fáradt

reguardar nézni  seder ülni
dama hölgy  seder se leülni

illa ő, az (nő)  io me sede leülök, leüljek
senioretta kisasszony  dice mond

belle szép  dicer mondani

la őt (nőt)  a
-nak, -nek; -hoz, -hez, 
-höz; -ra, re; -nál -nél; 
stb.

con -val, -vel  excusa bocsáss(-atok stb.) meg
interesse érdeklődés  excusar megbocsátani

interessar érdekeltté tenni  me engem, nekem
interessante érdekes  permitte megenged

interessate érdeklődő, érdekelt  permitter megengedni
nostre -unk, -ünk  que (qu=k) hogy

amíco barát  responde felel, válaszol
nostre amíco barátunk  responder felelni, válaszolni

támen mégis  responsa felelet, válasz
le őt (férfit)  per által

sin nélkül  parola szó
nos mi  signo jel

debe kell  cápite fej
constatar megállapítani  capital fő-

nos debe constatar meg kell állapítanunk  question kérdés
iste ez a(z)  qui? (qu=k) ki? kik? kit? kiket?

facto tény  multo nagyon
trágic tragikus  étiam is

jam már  o vagy
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MegjegyzésMegjegyzés
Az urbe capital 'főváros' kifejezésből az urbe 'város' szót általában elhagyjuk, ezért a capital szó 'fővárost' is
jelent.

NyelvtanNyelvtan
1. Az eddig megismert igéknek a jelen idejű alakjával találkoztunk (io vide, prende, face stb.). Ez -a, -e

vagy -i hanggal végződik.
Az ige alapformája – ahogyan a szótárban is megtaláljuk – a főnévi igenév. Ez mindig r-rel végződik:
reguardar 'nézni',  vider 'látni',  audir 'hallani' stb. A jelen idejű alakot az  -r végződés elhagyásával
kapjuk meg: reguarda 'néz', vide 'lát', audi 'hall'. Ezt az alakot az ige tövének, pontosabban egyidejű
vagy első tövének nevezzük. A tővégződés szerint beszélhetünk a, e és i tövű igékről. A tővégződés el-
hagyásával kapjuk meg az ige gyökét: reguard-, vid-, aud-. A létige főnévi igeneve esser. Az első tő
esse, tehát voltaképpen e tövű igével van dolgunk. Jelen idejű alanyként az esse alak helyett az es rö-
vid formát használjuk. Figyeljük meg, hogy a jelen idő képzésekor a hangsúly eltolódik:  vidér,  de
víde. 

2. Személyes névmások: 

 Egyes szám Többes szám

1. személy io nos
2. személy tu vos

3. személy
      hímnem
      nőnem
      semlegesnem

 
ille
illa
illo

 
illes
illas
illos

Az egyes szám 1. és 2. személyében a személyes névmásnak külön tárgyesete van: me 'engem', te 'té-
ged'. Egyébként a személyes névmások alanyesete – a főnevekéhez hasonlóan – a tárgyesetet is kife-
jezheti. – Az egyes szám 1. és 2. személyében az elöljárók után a személyes névmás tárgyesete áll: con
me 'velem', con te 'veled'.

A nyelvfejlődés korábbi szakaszában a forrásnyelvekben a névszóknak és a névmásoknak volt
külön alany- és tárgyesetük, és az elöljárók után tárgyeset állt. Mivel a két eset közötti kü-
lönbségtétel az idők folyamán az egyes szám 1. és 2. személyű személyes névmások kivételé-
vel eltűnt, az elöljárók vonzatának kérdése csak itt maradt fenn.

3. Egy mondat tárgya lehet hangsúlyozott és hangsúlyozatlan. Nézzük a következő két mondatot: 1. 'Té-
ged látlak.' 2. 'Látlak.' Az elsőben a tárgy hangsúlyozott, a másodikban hangsúlyozatlan. Az interling-
vában, ha a mondat tárgya személyes névmás, a szokásos szórend a tárgy hangsúlyozott voltára utal.
Io vide te 'Téged látlak'. Ha a személyes névmást mint tárgyat nem kívánjuk hangsúlyozni, az alany,
tárgy, állítmány szórendet alkalmazzuk. Io te vide 'Látlak'. – Ebben a szerkezetben az ille, illa, illo;
illes, illas, illos névmásokat nem teljes, hanem rövidített alakjukban használjuk: le, la, lo; les, las, los.
A teljes alak tehát mindig hangsúlyos, a rövid hangsúlytalan. Io vide ille 'őt látom' (és nem mást), io
le vide 'Látom (őt)'. Elöljáró után természetesen mindig a teljes alak áll: con ille 'vele'. – A személyes
névmás mint hangsúlytalan tárgy kifejezheti a hangsúlytalan részeshatározót is.  Tu permitte a me
'Nekem engeded meg',  Tu me permitte 'Megengeded nekem'.  – A személyes  névmás mint  hang-
súlytalan tárgy és az ige közé sohasem kerülhet más szó. Io non te vide 'Nem látlak'. (A *te non vide
hibás szórend lenne.)  Io non vide te 'Téged nem látlak',  lo vide non te 'Nem téged látlak'. – A ma-
gyarban a tárgyas igeragozás megléte miatt a személyes névmás tárgyesetét, ha hangsúlytalan, nem
tesszük ki. Mivel az interlingvában nincs tárgyas ragozás, ügyelnünk kell arra, hogy a tárgyat ne mu-
lasszuk el kitenni. io vide 'látok', io lo vide 'látom'.

4. Io debe constatar lo 'meg kell állapítanom',
tu debe constatar lo 'meg kell állapítanod'
A szükségszerűséget, kényszert stb. a deber módbeli segédigével fejezzük ki. A magyar 'kell' igétől el-
térően, amely személytelen, a deber ige személyes: alanya az, akinek valamit csinálnia kell. – Főnévi
igenév mellett a személyes névmás tárgyesete mindig hangsúlytalan; a főnévi igenév után áll, közéjük
más szó nem kerülhet.

5. Az a elöljáró használata igen széles körű. A részeshatározó kifejezésen túl általában a valamihez való
közeledés kifejezésére használják (átvitt értelemben is: io pensa a un libro 'egy könyvre gondolok'),
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de  legáltalánosabban  használatos  minden olyan  határozó  jelölésére,  amelyre  nincs  egyértelműen
meghatározott elöljáró. Que eveni a ille? 'Mi történik vele?' (A con elöljáró társ- vagy eszközhatározói
értelmű, ezért esetünkben nem használható.)

6. A parancsoló mód formailag az ige tövével egyezik meg. Jellemzője, hogy nincs mellette alany. Csak
az egyes és többes szám 2. személyére értelmezhető: responde! 'válaszolj!, válaszoljatok!, válaszoljon!
(Ön), válaszoljanak! (Önök)'. – Parancsoló mód mellett a személyes névmás tárgyesete mindig hang-
súlyozatlan és az ige mögött áll, közéjük más szó nem kerülhet.  Responde me! 'Válaszolj nekem!',
Prende lo! 'Fogd meg!'. – A magyar „ne” tiltószónak is a no, non tagadószavak felelnek meg. No, non
sede te! 'Nem, ne ülj le!' – Az interlingvában nincs úgynevezett felszólító mód. Helyette mellékmon-
datban a jelen időt használjuk. Permitte que io me sede 'Engedje meg, hogy leüljek'.

7. A visszaható névmás:

 Egyes szám Többes szám
1. személy me nos

2. személy te vos
3. személy se se

Önálló visszaható névmás csak a 3. személyben van: mind az egyes, mind a többes számban; se. Az
első két személyben visszaható névmásként a személyes névmás tárgyesetét használjuk. A visszaható
névmás szórendjére ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a személyes névmás tárgyesetére. Nos
nos vide 'látjuk magunkat', ille se vide 'látja magát'. (Ille le vide 'látja őt' – egyik férfi a másikat.)

8. Con le capite 'a fejével'. Testrészeknél nem jelöljük a birtokviszonyt.
9. Az etiam 'is' szócska mindig az előtt a szó előtt áll, amelyikre vonatkozik. Etiam belle 'szép is'.
10.Az on általános alanynak csak alanyesete van. Általános alanyként használhatjuk az uno névmást is.

Ez tárgy is lehet, elöljáróval határozót alkothat. On lo vide / Uno lo vide 'Az ember látja'. Hugo dice
nihil a uno 'Hugo nem mond semmit az embernek'.

GyakorlatGyakorlat
Fordítsuk le interlingvára: 1. Lát Ön egy fiatal kisasszonyt a padon? 2. Igen uram, látom. 3. Látnia kell őt! 4.
Ő nem csak fiatal, de szép is. 5. Mit mond neki a fiatal úr? 6. Fiatal kisasszonyunk nem felel. 7. Feleljen ne -
kem! 8. Üljön a padon! 9. Lásd! Vagy: Nézd!
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33      Lection tres / Tertie lectionLection tres / Tertie lection
In lection 41 (quatro) nos vide le continuation2 del3 historia in lection 24.

Nunc nos conta:

0 zero    

1 un  1e prime

2 duo  2e secunde

3 tres  3e tertie

4 quatro  4e quarte

5 cinque  5e quinte

6 sex  6e sexte

7 septe  7e séptime

8 octo  8e octave

9 novem  9e none

10 dece  10e décime

11 dece-un  11e dece-prime

20 vinti  20e vintésime

21 vinti-un  21e vinti-prime

30 trenta  30e trentésime

40 quaranta  40e quarantesime

50 cinquanta  50e cinquantesime

60 sexanta  60e sexantesime

70 septanta  70e septantesime

80 octanta  80e octantesime

90 novanta  90e novantesime

100 cento  100e centesime

1000 mille  1000e millesime

2487 duo milles quatro centos octanta-septe
1951 mille novem centos cinquanta-un

1000000 un million; duo milliones, etc.

+ plus
- minus
* vices

: dividite per
= es

SzójegyzékSzójegyzék
in -ban, -ben; -ba, -be  historia történet

continuation folytatás  contar számolni

de
-nak a, -nek a; -ról, -ről;
stb.
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MegjegyzésMegjegyzés
EZ A LECKE TARTALMILAG KÖNNYEN MEGÉRTHETŐ, AZONBAN NAGYON SOK GYAKORLÁST IGÉ-
NYEL, HOGY A SZÁMNEVEKET JÓL MEGTANULJUK, ÉS A HOSSZABB SZÁMOKAT GYORSAN KI TUD-
JUK MONDANI.

NyelvtanNyelvtan
1. A számnevek különböző fajtái közül legfontosabbak a tőszámnevek (egy, kettő, három stb.) és a sor-

számnevek (első, második, harmadik stb.). Az utóbbiakat szabályosan az előbbiekből képezzük, az
esetleges szóvégi mássalhangzó elhagyásával és az -ésime képzővel. De mivel számos nyelvközi szó a
sorszámnevek szabálytalanul képzett latin alakjából származik, az egytől tízig terjedő számok eseté-
ben előnyösebb ezeket használnunk. Figyeljük meg, hogy a sorszámokat, ha számjeggyel írjuk ki őket,
nem ponttal, hanem egy felemelt  e betűvel jelöljük (utalással arra, hogy a sorszámnevek mindig -e-
vel végződnek).

A forrásnyelvek alapján a „kilenc” tőszámnév alakja tulajdonképpen *nove volna. De ez meg-
egyezik a nove 'új' melléknévvel. Félreértések elkerülése végett vezették be a latin novem ala-
kot.

Keltezéskor az újlatin nyelvek gyakorlatát követjük, vagyis a hónap első napját sorszámnévvel, a töb-
bit tőszámnévvel jelöljük. 'szeptember 1.' = le 1 (prime) de septembre, 'szeptember 2.' = le 2 (duo) de
septembre. Hasonlóan járunk el a királyok stb. sorszámozásakor 'I. István' = Stéphano I (prime), 'II.
István' = Stéphano II (duo).

2. le continuation del (= de le) historia 'a történet folytatása'. A birtokviszonyt a de elöljáró segítségével
fejezzük ki. A szórend a magyarhoz képest fordított; elöl áll a birtok, hátul a birtokos. Figyeljük meg a
névelő eltérő használatát és a birtokrag hiányát. A  de elöljárónak több más (főként valamitől való
távolodást jelentő) értelme is van.  de un banco 'egy padról',  pensar de un libro 'gondolkodni egy
könyvről'.

3. Az a és de elöljárók a le határozott névelővel összeolvadnak: a le = al, de le = del. 
4. historia in lection 2 '2. leckebeli történet' vagy '2. leckében levő (található stb.) történet'. A jelzőként

használt határozó (kiegészítő) sokkal gyakoribb, mint a magyarban.  le dama sur le banco 'a padon
ülő hölgy' (szó szerint: 'a hölgy a padon').

GyakorlatGyakorlat
Írjuk ki betűkkel: 1. 76 (hetvenhat). 2. 135. 3. 1971. 4. 12 434. 5. 778 903. 6. 18 765 432. 7. 32 x 4 = 128. 8. a 7.
(hetedik) . 9. a 83.. 10. a 10.. 11. a 11.. 12. a 8.. 13. a 19..

Fordítsuk le: 14. A fiatal úr barátja. 15. Barátunk története (... de nostre ...). 16. A lecke szavait számolja.
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44      Lection quatro / Quarte lectionLection quatro / Quarte lection
Quando1 illes sedeva2 ibi, sur le banco, un presso le altere3, un de
su amicos (de ille) passava. Ille salutava, sed nostre heroe non vi-
deva, non audiva. Altere cosas le absorbeva troppo, e ille non le
remarcava. Tunc le amico se approchava e critava a voce forte:
"Bon die, Hugo ! Como sta tu?" - "Eh ... oh, salute! Gratias, ben! E
tu?" respondeva Hugo, qui se sentiva embarassate. Illes parlava
alcun minutas, sed le conversation non esseva interessante.

QuestionesQuestiones
1. Ubi es nunc le juvene senioretta e le juvene senior?  2. Esque illes
es sol? 3. Como dicer "parlar a voce forte" per un altere parola? 4.  Proque non responde nostre heroe? 5.
Que debeva facer le amico de Hugo pro salutar le?  6.  A que pensava Hugo? 7.  Proque le duo amicos non
parlava longe?

SzójegyzékSzójegyzék
quando amikor  forte erős, erősen
sedeva ült  a forte voce erős hangon, hangosan

ibi ott  bon jó
presso mellett; -nál -nél  die nap

áltere más, másik  como? hogyan?
su (az ő) -a, -e, -ja, -je  como sta tu? hogy vagy?

passava elment  salute üdvözlet
passar elmenni  gratia köszönet

salutava köszönt  gratias köszönöm 
(köszöneteket)

salutar köszönni  regratiar alcuno pro 
alque

megköszönni vkinek 
vmit

heróe hős  ben jól
videva látott  qui (qu=k) aki, akik (csak alany)

audiva hallott  sentiva érzett
audir hallani  sentir érezni

cosa dolog  embarassate zavarodott, zavarodot-
tan

absorbeva lekötött  embarassar zavarba hozni
absorber lekötni  parlava beszélt

troppo túlságosan  parlar beszélni
remarcava észrevett  alcun néhány

tunc akkor  minuta perc
se approchava (ch=sh) közeledett  conversation beszélgetés

approchar (ch=sh) közelíteni  esseva volt
approchar se (ch=sh) közeledni  ubi? hol

critava kiáltott  proqué? (qu=k) miért?

critar kiáltani  pro
-ért; miatt; -ra, -re; szá-
mára

voce hang  longe hosszú, hosszan
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NyelvtanNyelvtan
1. Az interlingvában kérdő- és kötőszóként általában ugyanazok a szavak használatosak. Tehát ubi 'hol?'

és 'ahol', quando 'mikor?' és 'amikor', como 'hogyan?' és 'ahogyan', proque 'miért?' és 'mert'. Quando
la videva tu? 'Mikor láttad?',  Io la videva quando illa sedeva sur le banco 'Akkor láttam, amikor a
padon ült'. (A magyartól eltérően az úgynevezett utalószót általában nem tesszük ki.)

2. A múlt idő jele a  -va.  Ezt az igetőhöz kell  kapcsolnunk.  parlar 'beszélni',  parlava 'beszélt',  seder
'ülni', sedeva 'ült'.

3. Az un - le altere az 'egymás' kölcsönös névmásnak felel meg. Illes vide un le altere 'Látják egymást',
Illes parla un con le altere 'Beszélnek egymással'.

24



Ingvar Stenström – Jeszenszky Ferenc: Interlingua

55      Lection cinque / Quinte lectionLection cinque / Quinte lection
Quando  le  amico  le  ha  abandonate1,  Hugo  pote  lassar  su  pensatas  retornar  a  iste  juvene  femina
charmante. Ille ha discoperite un maniera de informar se concernente illa2. Illa lege un libro. Ille, qui es in
general un homine assatis discrete, es hodie un poco indiscrete. Ille reguarda in su libro de illa e vide que
illa lege un libro re le Nationes Unite e altere organisationes international. Illo es scribite 3 in Interlingua -
le moderne idioma auxiliar que ille ha vidite utilisate in libros e periodicos medical. Hugo es un studente de
medicina e vole devenir un medico.

QuestionesQuestiones
1. Que face le juvene femina? 2. Que face Hugo? 3. Proque ha ille devenite indiscrete? 4. Qual libro lege illa?
5. In que lingua es le libro scribite? 6. Ubi ha Hugo vidite iste lingua? 7. Ha ille legite le libro?

SzójegyzékSzójegyzék
abandonar elhagyni  indiscrete indiszkrét

poter -hatni, -hetni; képesnek
lenni

 re -ról, -ről (csak szellemi 
értelemben)

potente képes, hatalmas  nation nemzet
potentia képesség, hatalom  unir egyesíteni

lassar hagyni  unite egyesített, egyesült
pensata gondolat  organisation szervezet

retornar visszatérni  ínter között
fémina nő  international nemzetközi

feminin nőnemű, női  scriber írni
charmante (ch=sh) elbűvölő  scribite írott, írva

discoperir felfedezni  lingua nyelv

coperir takarni  interlingua
interlingva, nyelvközi 
nyelv

maniera mód  moderne modern, korszerű

informar tájékoztatni  idioma nyelv
information tájékoztatás  auxiliari segéd-

concerner illetni (csak szellemi ér-
telemben)

 que (qu=k) amely, amelyet; ame-
lyek, amelyeket

concernente illetően  utilisar hasznosítani

leger olvasni  utilisate
hasznosított, hasznosít-
va

lectura olvasmány  periódico folyóirat

general általános  medical orvosi, orvos-
in general általában  studente diák, egyetemi hallgató

hómine ember, férfi  medicina orvostudomány
viro férfi  voler akarni

viril férfias  devenir lenni, válni vmivé
virilitate férfiasság  médico orvos

assatis meglehetősen  medicamento orvosság, gyógyszer
discrete diszkrét  medicar orvosolni, gyógykezelni

hodie ma  qual? milyen?
un poco egy kissé  que? melyik?
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NyelvtanNyelvtan
1. A ha ige és a múlt idejű melléknévi igenév segítségével egy további igeidőt képezhetünk: az előidejű

jelent. Ezt magyarra múlt idővel fordítjuk. io ha vidite 'láttam'. A múlt idő és az előidejű jelen elvileg
egyenértékű,  egymással  felcserélhető,  de az  igényesebb nyelvhasználat  különbséget  tesz  közöttük.
Erre a későbbiekben visszatérünk.

2. Ha a főmondat és a mellékmondat alanya azonos, gyakran alkalmazunk főnévi igeneves rövidített
szerkezetet. Ille ha discoperite un maniera de informar se. 'Felfedezett egy módot, hogy tájékozód-
jék.' (A nem rövidített szerkezet – a magyar mondat szó szerinti fordítása – ez lenne: Ille ha discope-
rite un maniera que ille se informa.) A rövidítés módja az, hogy a mellékmondat alanyát elhagyjuk,
állítmányát az ige főnévi igenevével, a „hogy” kötőszót pedig valamilyen elöljáróval helyettesítjük. Ez
az elöljáró leginkább a de, szándékot kifejező mellékmondatnál az a, célhatározói mellékmondatnál a
pro; de egyéb elöljáró is lehet. Ille retornava pro informar vos. 'Visszatért, hogy tájékoztasson tite-
ket.' Ille retornava sin informar vos. 'Visszatért anélkül, hogy tájékoztatott volna titeket.'

3. Az ige múlt idejű melléknévi igenevét úgy képezzük, hogy az igegyökhöz a tövű igék esetében az -ate,
e és i tövű igék esetében az -ite képzőt illesztjük. A melléknévi igenév olykor a határozói igenév szere-
pét is betöltheti.  parlar 'beszélni',  parlate 'beszélt, beszélve'.  le lingua parlate 'a beszélt nyelv',  le
lingua es parlate 'a nyelv beszélve van'. A scriber múlt idejű melléknévi igeneve scribite, audir-é au-
dite.

GyakorlatokGyakorlatok
1. Írjuk le az összes eddig tanult ige múlt idejű alakját.

2. Írjuk le az összes eddig tanult ige előidejű jelen idejű alakját.
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66      Lection sex / Sexte lectionLection sex / Sexte lection
Ille prende un decision: "Io apprendera1 iste lingua. Io comenciara immediatemente. Io visitara un biblio-
theca pro cercar un manual e un dictionario." - Quando ille ha2 retornate a casa ille attaccava3 con grande
diligentia  le  programma  de  studio4 que  ille  habeva  fixate  pro  hodie.  Ille  intendeva  apprender  multo
rapidemente5 su prime lection de Interlingua. Le thema del lection es: "Le division del tempore". Primo ille
apprendeva le nomines del  dece-duo menses del anno6: januario, februario, martio, april, maio, junio,
julio, augusto, septembre, octobre, novembre, decembre.

QuestionesQuestiones
1. Esque Hugo pote leger Interlingua? 2. Proque vole ille apprender iste lingua? 3. Que intendeva ille facer
in le bibliotheca? 4. Esque ille es diligente? 5. Dice (= Explica) in Interlingua que un "dictionario" es! 6. A
que utilisa vos un "manual"?

SzójegyzékSzójegyzék
decision elhatározás  studio tanulmány
prender un decision elhatározni  programma de studio tanulmányi program

apprender megtanulni  fixe fix, rögzített
apprenderá meg fog tanulni  fixar rögzíteni

comenciar elkezdeni  habeva fixate rögzített
immediate közvetlen, azonnali  intender szándékozni

immediatemente azonnal  intention szándék
visitar meglátogatni  multe sok

bibliotheca könyvtár  rápide gyors
cercar keresni  rapidemente gyorsan

manual tankönyv, kézikönyv  thema téma, tárgy
mano kéz  divider in felosztani vmire

manual kézi  division felosztás
dictionario szótár  témpore idő

casa ház  primo először
a casa haza (határozószó)  nómine név

in casa otthon (határozószó)  mense hónap

attaccar
megtámadni, hozzálátni
vmihez

 anno év

diligentia szorgalom  explicar kifejteni

diligente szorgalmas  omne minden
programma program  lo que ami; hogy mi?

MegjegyzésMegjegyzés
A manual 'tankönyv, kézikönyv' voltaképpen a libro manual lerövidült alakja.

NyelvtanNyelvtan
1. Az ige jövő idejének jele a főnévi igenévhez függesztett hangsúlyos a: leger 'olvasni', io legerá 'olvasni

fogok'. – A jövő idő a  va segédige és a főnévi igenév segítségével is képezhető:  io va leger. Megje-
gyezzük azonban, hogy az igényesebb nyelvhasználatban ez az alak az úgynevezett közvetlen jövőt je-
löli; jelentése tehát 'éppen most fogok olvasni'. – (A közvetlen jövőhöz hasonlóan van közvetlen múlt
is: „Éppen most olvastam” = Io veni de leger.)
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2. A haber 'bírni' és a vader 'menni' igék szabályos habe, vade jelen idejű alakjai helyett általában a rö-
videbb ha, va alakok használatosak.

3. A magyar és az interlingva (és forrásnyelvei) időszemlélete között alapvető különbség van. A magyar-
ban a mellékmondat igeideje a főmondathoz képest relatív, míg az interlingvában a mellékmondat
igeideje abszolút. Ez azt jelenti, hogy a magyarban a mellékmondat állítmányát attól függően tesszük
jelen, múlt vagy jövő időbe, hogy a mellékmondatbeli történés a főmondatbeli történéssel egy időben,
vagy pedig azt megelőzően vagy követően következik be. „Mondtam, hogy a padon ül”: az ülés a mon-
dással egyidejű. „Mondtam, hogy a padon ült”: az ülés megelőzte a mondást. De ez igaz erre a mon -
datra is: „Mondani fogom, hogy a padon ült”. Ezzel szemben az interlingvában a jelen, a múlt és a
jövő idő a mellékmondatban is az elbeszélés (nem pedig a főmondatbeli történés) időpontjához való
viszonyt jelzi. Io diceva que illa sede sur le banco azt jelenti, hogy 'mondtam (valamikor), hogy most,
amikor beszélek, ő a padon ül'. Az interlingva logikája szerint a mellékmondat állítmányát is múlt
időbe kell tennünk, ha a múltidőbeli egyidejűséget akarjuk kifejezni: Io diceva que illa sedeva sur le
banco. De hogyan fejezzük ki a múltbeli vagy a jövőbeli előidejűséget? Az interlingvában erre két
külön igeidő szolgál: az előidejű múlt és az előidejű jövő idő. Ezeket – az előidejű jelenhez hasonlóan
– a haber segédigével és a főige múlt idejű melléknévi igenevével képezzük: habeva vidite és habera
vidite. Tehát: 'Mondtam, hogy a padon ült' = Io diceva que illa habeva sedite sur le banco, 'Mondani
fogom, hogy a padon ült' = Io diceva que illa habera sedite sur le banco (ha az ülés a kijelentéshez
képest a jövőben következik be) , Io dicera que illa ha sedite sur le banco (ha az ülés a kijelentéshez
képest már a múltban bekövetkezett).

Mindez nekünk, magyaroknak, meglehetősen bonyolult. De ne felejtsük el, hogy a németek, an-
golok, franciák, spanyolok, olaszok stb. számára az igeidőknek ez a rendszere a természetes, a mi
kifejezésmódunk pedig nehéz és „illogikus”.

A fentiek alapján megérthetjük a múlt idő és az előidejű jelen közötti stiláris különbséget is. A múlt
idő a múltra önmagában utal, az előidejű jelen a jelennel való kapcsolatában. Ezért célszerű a követ -
kező szempontokat szem előtt tartanunk:
a) ha a főmondat állítmánya jelen (vagy jövő) idejű, a mellékmondat állítmányát általában ne te-

gyük múlt időbe, hanem előidejű jelenbe;
b) ha a mellékmondat állítmánya előidejű múltban van, a főmondat állítmányát általában ne tegyük

előidejű jelenbe, hanem múlt időbe;
c) elbeszélésekben, történelmi eseményekkel kapcsolatban a múlt időt használjuk;
d) egyéb esetekben ne felejtsük el, hogy a múlt idő általában nagyobb – valóságos vagy érzelmi – el -

határolódást jelez az ige által jellemzett történéstől, az előidejű jelen közvetlenebb kapcsolatot.
4. Az interlingvában a szóösszetételek sokkal ritkábbak, mint a magyarban. A szóösszetételeket és bizo-

nyos jelzős szerkezeteket a de elöljáróval és névelő nélküli főnévvel fejezhetjük ki. le programma de
studio 'tanulmányi program',  le division de tempore 'az időfelosztás'; míg névelővel  le programma
del studio 'a tanulmány programja', le division del tempore 'az idő felosztása'.

5. Melléknévből határozószót általában a -mente képzővel alkotunk. rapide 'gyors', rapidemente 'gyor-
san'.  -c-vel  végződő mellékneveknél az  -a- kötőhangot iktatjuk be.  tragic 'tragikus',  tragicamente
'tragikusan'. A sorszámnevekből (amelyek voltaképpen melléknevek) az -o képzővel alkotunk határo-
zószót.  primo 'először',  secundo 'másodszor'  stb.  Az  -o képzővel  néhány más esetben is  alkotunk
határozószót, de ezek kivételes formák: multe 'sok', multo 'nagyon', stb. Néhány határozószó azonos a
megfelelő melléknévvel:  longe 'hosszú, hosszan'. – (Ha nem okozhat félreértést, más esetekben is
használhatjuk a határozószó helyett a melléknevet.) – A melléknévből képzett határozószókon kívül
természetesen sok eredeti határozószó is van: nunc, ibi, stb. Összetett kifejezés is tölthet be határozói
funkciót: in general.

6. le nomines del dece-duo menses del anno 'az év tizenkét hónapjának a nevét'. Több birtokos azonos
jellegű, de nem azonos birtokának a jelölésére az interlingvában a többes számot használjuk.
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77      Lection septe / Septime lectionLection septe / Septime lection
Tosto ille habeva apprendite le nomines del menses1. Isto le semblava multo facile,
e postea (post isto) ille legeva a voce alte le septe dies del septimana: dominica,
lunedi, martedi, mercuridi, jovedi, venerdi, sabbato. Dominica significa le die del
Domino Deo, lunedi es in latino "lune dies , i. e. le die del luna , martedi es "le die
del deo del guerra,  Mars (Marte) ("Martis dies"), mercuridi "le die de Mercurius
(Mercurio)"  ("Mercuris  dies"),  jovedi  "le  die  de  Jupiter (Jove)"  ("Jovis  dies"),
venerdi le die del dea del amor,  Venus (Venere)" ("Veneris dies"). Sabbato es de
origine hebree. Il2 es importante que io los sape ben pro poter fixar le datas e dies
de mi incontros futur con ILLA",  ille murmurava.  Jam Hugo soniava de novo
supra su manual de Interlingua!

QuestionesQuestiones
1. Esque le nomines del menses es difficile in Interlingua? 2. Quando pote on vider le luna in le die o in le
nocte? 3. Que es le adjectivo correspondente al substantivo "origine"? 4. Hugo "murmura". Esque ille parla
a voce alte o basse? 5. Proque vole ille apprender si ben le nomines del dies? 6. Ha Hugo ben apprendite le
dies? (Vide le illustration!)

SzójegyzékSzójegyzék
tosto hamar  guerra (u=w) háború
isto ez  amor szeretet, szerelem

semblar tűnni  orígine eredet
fácile könnyű  original eredeti

diffícile nehéz  hebrée héber
postea ezután, majd  il (személytelen alany)

alte magas  importante fontos
a voce alte fennhangon  saper tudni

septimana hét (időegység)  data dátum
domínica vasárnap  mi -am, -om, -em, -öm

lunedí hétfő  incontro találkozás
martedí kedd  futur jövendő

mercuridí szerda  murmurar mormolni
jovedí csütörtök  soniar álmodni

venerdí péntek  sonio álom
sábbato szombat  de novo ismét, újra

significar jelenteni  supra felett
dómino úr  nocte éjjel

deo isten  adjectivo melléknév
dea istennő  correspondente megfelelő

Domino Deo Úristen  substantivo főnév
latin latin  basse alacsony

latino latin (nyelv)  a voce basse halkan
in latino latinul  si olyan (határozószó)

luna hold  illustration illusztráció
i. e.=isto es azaz    
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NyelvtanNyelvtan
1. A magyar „-ú, -ű” stb. képzős mellékneveket a de elöljáróval fejezzük ki. un parola de origine hebree

'héber eredetű szó', un homine de capite grande 'nagy fejű ember', un viro de trenta annos 'harminc
éves férfi' (v. ö. az előző lecke 4. pontjával). 

2. Mivel az interlingvában az ige mellett mindig kell állnia főnévi vagy névmási alanynak, személytelen
állítmányok mellett az il személytelen alanyt tesszük ki. Il es importante… 'fontos …', Il sembla que...
'Úgy tűnik, hogy…'. 
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88      Lection octo / Octave lectionLection octo / Octave lection
Hugo faceva un effortio pro concentrar su pensatas e continuar su studio:

"Trenta dies in novembre
in april, in junio e septembre,
vinti-octo in solo un,
in omne alteres trenta-un."

Le anno es dividite1 in 365 (tres centos sexanta-cinque) dies. Un die consiste de vinti-quatro horas, un hora
ha sexanta minutas e in cata minuta il ha2 sexanta secundas.

Etiam un secunda pote esser longe, benque illo es le periodo le plus curte3 in le mesura practic del tempore.
Quando on attende alcuna o alcuno, illo es longissime4. "Curte" (o "breve") es le opposito de "longe".

QuestionesQuestiones
1.  Que die es hodie? (Dominica etc.) 2.  Que data es /il/ hodie? (Il es le prime /die/ de julio. Il es le /die
numero/ octo de novembre, etc.) 3. Que hora es il? (Il es tres /horas/ e dece-novem /minutas/ = 3h19. Il es
quatro /horas/ e cinquanta /minutas/ = 4h50 = dece minutas ante cinque = cinque horas minus dece
/minutas/. 10h15 = dece horas e dece-cinque o: dece horas e un quarto. 18h30 = dece-octo horas e trenta o :
dece-octo horas e un medie.) 4. Quando arriva le traino? (Le traino arriva a 20h27 = a vinti /horas/ e vinti-
septe o: a octo e vinti-septe del  vespere o: del  postmeridie.) 5.  Que die esseva heri? 6.  Que die essera
deman? 7. A que hora arriva illes?

SzójegyzékSzójegyzék
effortio erőfeszítés  longíssime nagyon hosszú
concentrar koncentrálni  oppósito ellentét

continuar folytatni  número szám
solo=solmente csak  que data es il? hányadika van?

consister de állni vmiből  que hora es il? hány óra van?
hora óra (időegység)  minus mínusz

cata minden egyes  post után
il ha van  quarto negyed

secunda másodperc  medie fél
benqué ámbár, noha  arrivar érkezni

período periódus  partir távozni
curte rövid  tráino (i=y) vonat

breve rövid  véspere este
plus curte rövidebb  postmeridie délután

le plus curte a legrövidebb  heri tegnap
mesura mérés, mérték  deman holnap

práctic gyakorlati  ex -ból, -ből; közül
attender várni  léttera levél

alcuno vki (férfi)  líttera levél
alcuna vki (nő)    

MegjegyzésMegjegyzés
A benque szót szokásosabb külön írni: ben que.
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NyelvtanNyelvtan
1. A szenvedő igealakot akkor használjuk, ha a cselekvés alanyát nem ismerjük, vagy pedig nem akarjuk

megnevezni vagy hangsúlyozni. – A szenvedő igealakot az esser segédigével és a főige múlt idejű mel-
léknévi igenevével képezzük.  Le libro es legite 'A könyvet olvassák', 'A könyv olvastatik'.  Le libro
esseva legite 'A könyvet olvasták', 'A könyv olvastatott', stb. – A szenvedő igealak helyettesíthető az
on általános alanyos vagy pedig – ha ez nem okozhat félreértést – a visszaható szerkezettel. On lege
le libro 'A könyvet olvassák', Le libro se lege 'A könyv olvasódik'. – Ha szenvedő szerkezetben a cse-
lekvés alanyát megnevezzük, ezt általában a per 'által' elöljáróval kapcsoljuk a mondathoz. Le libro es
legite per Hugo 'A könyv olvastatik Hugó által'. Egyenértékű kifejezés: Le libro se lege per Hugo.

2. A létezés, ottlét nyomatékos kifejezésére az il ha szerkezetet használjuk. Sur le banco il ha tres libros
'A padon három könyv van'. A legkülönbözőbb igeidőkben állhat. Sur le banco il habeva tres libros 'A
padon három könyv volt.'

3. A melléknevek és határozószók fokozása a plus és le plus szavak segítségével történik. Ezeket mindig
a fokozott szó elé tesszük. belle 'szép', plus belle 'szebb', le plus belle 'a legszebb'; bellemente 'szépen',
plus  bellemente 'szebben',  le  plus  bellemente 'a  legszebben'.  –  Négy  melléknévnek  és  két  hatá-
rozószónak rendhagyó fokozása is van. Ez a rendhagyó fokozás a latinban és az újlatin nyelvekben is
megtalálható, és a rendhagyó alakok származékai közkeletű nyelvközi szavak, ezért megtanulásuk el-
engedhetetlen. (A különböző változatok egyenértékűen használhatók.)

jó bon
plus bon le plus bon

melior
le melior

le óptime

rossz mal

plus mal le plus mal

pejor
le pejor
le péssime

jól ben
plus ben le plus ben

melio
le melio

le optimemente

rosszul mal

plus mal le plus mal

pejo
le pejo
le pessimemente

nagy magne
plus magne le plus magne

major
le major

le máxime

kicsi parve

plus parve le plus parve

minor
le minor
le mínime

Alapfok mellett az összehasonlítás a tanto (vagy si) … como szópárral történik. Iste libro es tanto (si)
belle como le altere 'Ez a könyv olyan szép, mint a másik'.
Középfok mellett az összehasonlítás a que (qu=k) 'mint' szóval történik. Le avion es plus rapide que
le traino 'A repülőgép gyorsabb, mint a vonat'.
Felsőfok mellett az  ex elöljárót használjuk.  Hugo es le plus elegante ex le seniores 'Hugó a legele-
gánsabb az urak közül'.
Lefelé a minus, le minus szavakkal fokozunk. Le traino es minus rapide que le avion 'A vonat kevés-
bé gyors, mint a repülőgép', Hugo es le minus diligente ex le studentes 'Hugó a legkevésbé szorgal-
mas a diákok közül'.

4. A melléknévhez kapcsolt -íssime képző jelentése: 'nagyon', 'igen'. longe 'hosszú', longíssime = multo
longe 'nagyon hosszú'. – Határozószót -o-val is képezhetünk belőle. longíssimo 'nagyon hosszan'. Az
-íssimo képző a ben határozószóhoz is illeszthető: beníssimo 'nagyon jól'.
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GyakorlatGyakorlat
Fordítsuk le: 1. A könyvet az orvos írta. 2. A könyveket ő írta. 3. A könyvet egy professzor írta. 4. A leveleket
('levél' - léttera vagy líttera; az utóbbit gyakrabban használják) a titkár (titkárnő) fogja megírni ('titkár' - se-
cretario, 'titkárnő' -  secretaria). 5. A programot az elnök (presidente) fejezte be ('befejezni' -  finir). 6. Ulla
szép, Birgitta szebb, de Anna a legszebb. 7. A főnév a legfontosabb szó. 8. Ez a mód olyan könnyű, mint a má -
sik.
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99      Lection novem / None lectionLection novem / None lection
LE DIE DE HUGO. 1: LE MATINO

Nunc nos vole accompaniar Hugo durante un die ordinari de su vita.

A septe horas del matino un horologio eveliator face su ruito tenibile su/pe/r le
tabula presso le lecto de Hugo. Ille se leva1 - sin grande enthusiasmo, io suppone
- se rasa per un rasorio electric, brossa le dentes e se lava in le camera de banio e
postea ille se vesti rapidemente.

Post haber preparate2 un jentaculo modeste ille mangia e lege le novas le plus
importante in su jornal quotidian, que le postero le ha apportate de bon hora.

Phrases structural

io me rasa nos nos rasa

tu te rasa vos vos rasa
ille se rasa illes se rasa

illa non se rasa illas non se rasa
illo non se rasa illos non se rasa

on se rasa  

Attention al position del pronomines personal:

io me rasa, me rasava, me ha rasate, me rasara, me rasarea, sed: io debe rasar me. Rasa me!

QuestionesQuestiones
1. Como dicer "accompaniar" in altere parolas? 2. Esque vos ama dormir in le matino o levar vos de bon
hora? 3. "Ha tu brossate tu dentes?" demanda le matre a su infante in le matino.

Scribe altere questiones que illa pote demandar in le matino!

SzójegyzékSzójegyzék
matino reggel  vestir se öltözködni

accompaniar elkísérni  disvestir vetkőztetni
durante alatt (időben)  vestimento ruházat

durar tartani  preparar elkészíteni
ordinari közönséges  post haber preparate miután elkészített

vita élet  jentáculo reggeli
horologio óra (eszköz)  modeste szerény

eveliator ébresztő  mangiar (gi=j) enni
eveliar ébreszteni  nova hír

ruíto zaj  jornal újság
terríbile szörnyű  quotidian mindennapi

tábula asztal  postero postás
lecto ágy  posta posta

levar emelni  apportar hozni
levar se felkelni  de bona hora korán

enthusiasmo lelkesedés  phrase mondat
supponer feltételezni  structural strukturális

rasar borotválni  attention figyelem
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rasar se borotválkozni  position helyzet
rasorio borotva  pronómine névmás

eléctric villany-  personal személyes
electricitate villamosság  persona személy

brossar kefélni  amar szeretni
brossa kefe  dormir aludni

dente fog  demandar a kérdezni vkitől
lavar mosni  matre anya

lavar se mosakodni  infante gyermek
cámera szoba  comprar vásárolni

banio fürdő  tu a te ...-d
vestir öltöztetni  nove új

NyelvtanNyelvtan
1. Az interlingvában – a magyartól eltérően - nincsenek visszaható igei alakok. Ezeket a visszaható név-

más  használatával  pótoljuk.  lavar 'mosni',  lavar  se 'mosakodni',  finir 'befejezni',  finir se
'befejeződni'.

2. Képezhető az igék előidejű főnévi igeneve: haber vidite. Ezt magyarra szó szerint nem tudjuk lefordí-
tani, azonban kiválóan használható mellékmondatok rövidítésére:  post haber vidite 'miután meglá-
tott'.

3. Előfordulhat, hogy egy ige mellett két hangsúlytalan személyes névmás áll. (Az egyik a tárgyat, a má-
sik a részeshatározót jelöl.) Ilyenkor mindig az első részeshatározói, a második tárgyi értelmű. Il me
lo da 'Nekem adja'.

4. A magyarban gyakran igekötővel fejezzük ki egy cselekvés befejezett voltát (ébreszt - felébreszt, bo-
rotvál - megborotvál, mos - megmos, stb.). Az interlingvában ilyen különbségtétel általában nincs,
ezért ezeket a szavakat a szövegösszefüggésnek megfelelően igekötő nélkül vagy igekötővel fordítjuk
magyarra. Az interlingva szövegekben – ha szükséges – határozószókkal utalunk a cselekvés befeje-
zett vagy be nem fejezett voltára.

GyakorlatGyakorlat
Fordítsuk le: 1. Miután meglátta a könyvet, megvásárolta. 2. Reggel rosszul dolgozik, rosszabbul, mint ahogy
azt este teszi. 3. Neki akarta adni a könyvet? (Nő férfinak!) 4. Igen, neki adta. 5. Új könyveitek is vannak? 6. Ő
(nő) vásárolta nekem azokat.
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1010      Lection dece / Decime lectionLection dece / Decime lection
LE DIE DE HUGO. 2: TRAVALIO

Ante le comenciamento del lectiones al universitate resta un hora, durante le qual 1 ille studia un libro de
medicina. Ille lo lege con interesse, benque illo es multo difficile como omne libros medical. Illos sempre es
difficile, nunquam simple o amusante. Un professor qui1 veni ab un altere urbe va visitar les iste die e va
pronunciar un discurso que1 es multo importante. Le discurso del professor es importante, si, si, sed le
pensatas del studente vola sovente a cosas que1 non appertine al thema, a un certe parco, a un certe banco,
a un certe puera, "de qui1 io non mesmo cognosce le nomine, io idiota", ille pensa.

Post  haber ascoltate  duo discursos ille  va a un bibliotheca pro continuar su studio usque al  lunch (o:
prandio) que1 ille prende a mediedie in un restaurante modic ubi2 le studentes sole3 mangiar.

In le postmeridie le attende tres horas de studio e un demonstration in le clinica del hospital.

Post un altere repasto il es alora jam vespere e tempore pro retornar a casa.

Phrases structural (Pronomines relative)

NOMINATIVO Le persona/s/ qui canta.

GENITIVO Le persona/s/ de qui io cognosce le nomine/s/.
Le persona/s/ cuje nomine/s/ io cognosce.

DATIVO Le persona/s/ a qui io da le libro.
ACCUSATIVO Le persona/s/ que io vide.

  
NOMINATIVO Le cosa/s/ que es sur le tabula.

GENITIVO Le cosa/s/ de que io cognosce le nomine/s/.
Le cosa/s/ cuje nomine/s/ io cognosce.

DATIVO Le cosa/s/ a que on non pote parlar. 
ACCUSATIVO Le cosa/s/ que io vide. 

Le persona qui = le persona le qual etc.
Le personas qui = le personas le quales etc.
Le cosa que = le cosa le qual etc.

SzójegyzékSzójegyzék
travalio munka  idiota hülye

comenciamento kezdet  ascoltar hallgatni
universitate egyetem  usque a -ig

restar maradni  lunch (lantch) ebéd
studiar tanulmányozni  prandio ebéd

sempre mindig  mediedíe dél (napszak)
núnquam soha  merídie dél

simple, símplice egyszerű  restaurante vendéglő, étterem
amusante szórakoztató  módic olcsó

professor professzor, tanár  a precio basse olcsón
venir jönni  car drága

ab -tól, -től, -ból, -ből  expensive drága
urbe város  sole szokott

pronunciar kiejteni (beszédben)  demonstration demonstráció, bemuta-
tó
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discurso előadás  clínica klinika, klinikai részleg
pronunciar un discurso előadást tartani  hospital kórház

volar repülni  repasto étkezés
sovente gyakran  alora akkor

appertiner a tartozni ...-hez  relative viszonylagos, vonatkozó
un certe egy bizonyos  cantar énekelni

parco park  nominativo alanyeset
púera lány  genitivo birtokos eset

de qui akinek a(z)  cuje aki(k)nek a
mesmo sőt, még ... is  dativo részes eset

non mesmo még ... sem  accusativo tárgyeset
cognoscer ismerni    

NyelvtanNyelvtan
1. A vonatkozó névmások a következők: 

a) tárgyak és elvont fogalmak esetén que 'amely', 'amelyet', 'amelyek', 'amelyeket',
b) személyek esetén alanyesetben és elöljárószókkal qui 'aki', 'akik', tárgyesetben que 'akit', 'aki-

ket',
c) mind tárgyak, mind személyek esetében használhatjuk a le qual 'aki', 'amely' vonatkozó név-

mást. Ennek nincs külön alany- és tárgyesete, de van többes száma: le quales. – Ezt a név-
mást akkor célszerű használni, ha hangsúlyozni akarjuk, hogy egy vagy több előtte álló főnév-
re vonatkozik. Le senior e le dama le qual sedeva sur le banco. 'Az úr és a hölgy, akik a padon
ült' (csak a hölgy ült a padon), Le senior e le dama le quales sedeva sur le banco. 'Az úr és a
hölgy, akik a padon ültek' (mindketten).

d) a de que, de qui, del qual(es) alakok helyett egyaránt használhatjuk a cuje névmást,
e) az egész mondatra vonatkozó 'ami' névmás: lo que. Külön tárgyesete nincs. Lo que on vole,

on pote facer. 'Amit az ember akar, azt meg tudja csinálni.', Nos le visitava lo que era multo
interessante. 'Meglátogattuk, ami nagyon érdekes volt.'

2. Az úgynevezett függő kérdést a következőképpen fejezzük ki:
a) eldöntendő kérdés esetén a si kötőszóval és egyenes szórenddel. Io non sape si ille ha legite

iste libro. 'Nem tudom, hogy olvasta-e ezt a könyvet';
b) kiegészítendő kérdés esetén vagy kérdő névmással és fordított szórenddel, vagy vonatkozó

névmással és egyenes szórenddel.  Io non sape, ubi es Hugo vagy  Io non sape ubi Hugo es
'Nem tudom, hogy hol van Hugó'. – Vegyük észre a különbséget: Io non sape, que pensa ille
vagy Io non sape lo que ille pensa 'Nem tudom, hogy mit gondol'.

3. A magyarban a rendszeres cselekvés kifejezésére szolgáló 'szokott' ige csak múlt időben használatos.
Az interlingvában a megfelelő soler ige minden idejét megtaláljuk. Io sole prender le prandio a duo
horas 'Két órakor szoktam ebédelni' (mostanában), Ante 1971 io soleva prender le prandio a un hora
'1971 előtt általában egy órakor ebédeltem'.

SzómagyarázatSzómagyarázat
que – Ennek a szónak a következő jelentései lehetnek:

• Főnévi kérdő névmásként: 'mi?', 'mit?', 'mik?', 'miket?',
• Melléknévi kérdő névmásként: 'melyik?', Que libro lege tu? 'Melyik könyvet olvasod?',
• Vonatkozó névmásként: 'amely', 'amelyet', 'amelyek', 'amelyeket'; 'akit', 'akiket'. A  lo semleges név-

elővel lo que 'ami', 'amit',
• Kötőszóként: 'hogy',
• Határozószóként – a melléknév középfoka mellett: 'mint'.

qual – Ennek a szónak a következő jelentései lehetnek:
• Melléknévi kérdő névmásként: 'milyen?', Qual libro lege tu? 'Milyen könyvet olvasod?',
• Melléknévi vonatkozó névmásként: 'amely', Ecce Hugo, qual senior es studente 'Íme Hugó, amely úr

diák',
• Névelővel főnévi vonatkozó névmásként: 'aki', 'amely?', stb.
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1111      Lection dece-un / Dece-prime lectionLection dece-un / Dece-prime lection
"SI IO HABEVA PECUNIA, IO COMPRAREA UN AUTO ..."

Post un die inusualmente1,2 dur nostre Hugo bicycla a casa. Le via es longe, e il
es pesante bicyclar. "Si io habeva pecunia, io comprarea3,4 un vetere auto", ille
pensa. "In tal caso io donarea mi bicyclo a mi fratre qui sempre se lamenta que
le sue5 es si mal que illo es quasi inusabile6". Io non plus besoniarea viagiar per
autobus quando il face mal tempore - e non me sentirea fatigate justo nunc ! Un
auto usate non costarea multo, sed probabilemente mi moneta non sufficerea. Il
es inevitabile que un vetere auto exige reparationes. Un camerada qui possede
un tal auto dice que illo costa summas incredibile.

QuestionesQuestiones
1. Como veni Hugo a casa? 2. Proque pensa ille a un auto? 3. Proque non pensa ille a un nove auto? 4. Que
facerea Hugo si illa habeva pecunia? 5. Que facerea vos?

SzójegyzékSzójegyzék
si ha  quasi szinte, majdnem
habeva bírna (volna neki)  usar használni

pecunia pénz  usate használt
compraréa vásárolna  usábile használható

auto- ön-  inusábile használhatatlan
móbile mozgó  besoniaréa szüksége volna valamire

auto(móbile) autó(mobil)  besonio szükséglet

uso szokás  besoniar
szükségesnek lenni vmi-
re

usual szokott  non ... plus nem ... többé

inusual szokatlan  viage (g=j) utazás
dur kemény  viagiar (gi=j) utazni

molle lágy  autobús autóbusz
bicyclo kerékpár  il face mal témpore rossz idő van

bicyclar kerékpározni  justo éppen
via út  costaréa kerülne valamibe

pesante nehéz, súlyos  costar kerülni vmibe
leve könnyű (súlyra)  multo sok (főnévként)

vétere öreg  probábile valószínű
tal ilyen, olyan  moneta pénz

caso eset  sufficeréa elég volna
in tal caso ebben az esetben  sufficer elégnek lenni

donaréa ajándékozna  evitar elkerülni
dono ajándék  inevitábile elkerülhetetlen

donar ajándékozni  exiger igényelni
dar adni  reparation javítás

fratre fivér  camerada bajtárs, pajtás
lamentar se panaszkodni  posseder birtokolni

le súe az övé  summa összeg
mal rossz  incredibile hihetetlen
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SzómagyarázatSzómagyarázat
si - Ennek a szónak a következő jelentései lehetnek:

1. Egész mondatra vonatkozóan: 'igen',
2. Határozószóként, melléknév előtt: 'olyan', si grande = tanto grande 'olyan nagy',
3. Határozószóként, ige előtt: 'így', 'úgy', io si videva = io assi videva 'így láttam', si que = assi que 'úgy,

hogy',
4. Kötőszóként, függő kérdés előtt: 'hogy', 'hogy vajon',
5. Kötőszóként, feltételes mellékmondat előtt: 'ha'.

NyelvtanNyelvtan
1. A szóképzés.

Miután az előzőekben az interlingva alapvető nyelvtanát majdnem teljesen megismertük, a kö-
vetkezőkben főként az érdekes és az általános műveltséget elmélyítő szóképzéstannal foglalko-
zunk, amely közvetlenül, gyakorlatilag hasznosítható majdnem minden európai nyelv tanulása-
kor. (Meglepő, hogy a latinitás milyen erősen jelen van még a szláv nyelvekben is.) – Ebben az
összefüggésben bizonyosodik be, hogy milyen nagy nyereség lenne az ázsiai és afrikai népek szá-
mára is, ha első idegen nyelvként az interlingvát tanulnák, mert ezzel megszereznék azt a nyelvi
eszközt, amelynek segítségével hozzáférhetnének a Nyugat tudományos és műszaki kultúrájá-
hoz. Bármi legyen ugyanis különben a véleményük kultúránkról, az, hogy bepillantást nyerjenek
a nyugati nyelvekbe, még beláthatatlan ideig egyszerűen nélkülözhetetlen lesz gazdasági fejlődé-
sük szempontjából.

Az, amit a köznapi beszédben szónak nevezünk, gyakran további kisebb elemekre bontható. Minden
ilyen kisebb elemet, amelynek meghatározott jelentése van, morfémának szokás nevezni. Így például
az 'el/kerül/het/etlen/ül' szó öt morfémából tevődik össze: a "kerül" tő- vagy bázismorfémából és a
"-het", az "-etlen", és az "-ül" utóképzőből. Az interlingvában ennek a szónak az in/evita/bile/mente
felel meg, ahol az  evita a bázismorféma, az  in- előképző, a  -bile és a  -mente pedig utóképzők. - A
morfémák összeillesztését nevezzük szóképzésnek.

2. Szóképzéskor gyakran előfordul, hogy egy morféma utolsó mássalhangzója a következő morféma első
mássalhangzójának hatására megváltozik, hasonul. – Így az in- előképző l előtt  il-lé, b, m és p előtt
im-mé, r előtt pedig ir-ré hasonul. Ez az előképző melléknevek (és melléknevekből képzett főnevek)
előtt a magyar '-atlan', '-etlen', '-talan', '-telen' képzőnek felel meg, vagyis valamilyen tulajdonság ta-
gadását jelenti.

usual szok/ott  in/usual szok/atlan

capabile alkalm/as  in/capabile alkalm/atlan
certe bizony/os  in/certe bizony/talan

discrete diszkrét  in/discrete in/diszkrét
baptisabile megkeresztelhet/ő  im/baptisabile megkeresztelhet/etlen

matur ér/ett  im/matur ér/etlen
patiente türelm/es  im/patiente türelm/etlen

possibile lehet/ő  im/possibile lehet/etlen
legal törvény/es  il/legal törvény/telen

limitate határ/olt  il/limitate határ/talan
logic logik/us  il/logic logik/átlan

legibile olvashat/ó  il/legibile olvashat/atlan
real reális  ir/real ir/reális

regular szabály/os  ir/regular szabály/talan
refutabile cáfolhat/ó  ir/refutabile cáfolhat/atlan

responsabile felel/ős  ir/responsabile felel/őtlen
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Az in- előképző jelentése ige (illetve igéből képzett főnév) előtt be-:

vader menni  in/vader be/menni, be/törni
volver tekerni  in/volver be/tekerni

bracio kar  im/braciar át/ölelni

3. Az ige feltételes módjának jelen idejét a főnévi igenévhez illesztett -éa végződéssel képezzük. A felté-
teles mód múlt idejét a haber segédigével és a főige múlt idejű melléknévi igenevével képezzük. Ille
haberéa comprate 'vásárolt volna'. (Alakilag tehát a feltételes mód múltja voltaképpen annak előide-
jű jelene.) – A feltételes mellékmondatban a si 'ha' kötőszó után az ige sohasem állhat feltételes mód-
ban: a feltételes mód jelen idejét a múlt idő, a feltételes mód múlt idejét az előidejű múlt helyettesíti
Si io habeva pecunia, io comprarea un auto. 'Ha volna pénzem, vennék egy autót.'
Si io habeva habite pecunia, io haberea comprate un auto. 'Ha lett volna pénzem, vettem volna egy
autót.'

4. A mellékmondat a főmondathoz képest nem csak egyidejű vagy előidejű, hanem utóidejű is lehet. Az
utóidejűséget, ha az abszolút értelemben a jövőre vonatkozik, a jövő idővel fejezzük ki. De ha az utó-
idejűség abszolút értelemben a múltra vonatkozik, az  utóidejű múlt időt alkalmazzuk. Ez alakilag
megegyezik a feltételes mód jelen idejével.  Le matino ille diceva que hodie ille non prenderea le
lunch. 'Reggel azt mondta, hogy ma nem fog ebédelni.' (A mondat délután hangzik el.)

5. Azt, hogy valami valakié, a birtokos névmás segítségével fejezzük ki. A birtokos névmás voltaképpen
melléknév. Két alakja van: rövid és hosszú. – A rövid alakok a következők:

 Egyes szám Többes szám
1. személy mi nostre

2. személy tu vostre
3. személy su lor

Ezek mindig a birtok előtt állnak, és magukba foglalják a határozott névelő funkcióját is, ezért határo-
zott névelő nem állhat előttük. mi libro 'könyvem', 'a könyvem', 'az én könyvem'. – A 3. személyben a
tulajdonos olykor bizonytalanságban maradhat, ilyenkor többféleképpen tehetjük világosabbá mon-
danivalónkat:

a) Illa lege su libro de ille
b) Illa lege le libro de ille
c) Illa lege le libro de Hugo

(Az Illa lege su libro mondatot úgy lehetne érteni, hogy egy nő a saját könyvét olvassa.) Az 1. és 2.
személyben birtokos névmás helyett nem szabad a de + személyes névmás szerkezetet használni. – A
hosszú alakok a következők:

 Egyes szám Többes szám
1. személy mie nostre

2. személy tue vostre
3. személy sue lore

(Tehát a többes szám 1. és 2. személyben a két alak megegyezik.) Ezt az alakot használjuk a főnév
után, amikor is nem feltétlenül foglalja magában a határozott névelőt. un amico mie 'egy barátom'.
(Elvileg a le amico mie alak is lehetséges, de ennek igen emelkedett, ünnepélyes színezete van.) – A
birtokos névmás hosszú alakját használjuk az 'enyém', 'tiéd', 'övé', stb. szavak kifejezésére. Iste libro
es le mie. 'Ez a könyv az enyém.' Ilyenkor a többes szám s jelét is felveheti. Iste libros es le mies. 'Ezek
a könyvek  az  enyémek.'  –  Ha személyekről  van szó,  férfiak  (vagy férfiak  és nők)  esetében az  -e
végződés -o-ra, nők esetében -a-ra változik. Ille labora pro le suos. 'Az övéiért dolgozik.'
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6. A -bile utóképző a magyar '-ható', '-hető' utóképzőnek felel meg: 'alkalmas valamire'.

canta/r énekel/ni  canta/bile énekel/hető
usa/r használ/ni  usa/bile használ/ható

porta/r hordoz/ni  porta/bile hordoz/ható
lege/r olvas/ni  legi/bile olvas/ható

audi/r hall/ani  audi/bile hall/ható

(Figyeljük meg, hogy az e tövű igék tőhangja itt is – mint a múlt idejű melléknévi igenév képzésekor –
i-re változik.)

GyakorlatGyakorlat
Mi az ellentéte a következő szavaknak: 1. utile ('hasznos'), 2. probabile ('valószínű'), 3. tolerante ('türelmes'),
4. justitia ('igazságosság'), 5. reparabile ('javítható').

SzómagyarázatSzómagyarázat
Az interlingvában a magyar 'türelmes' szónak két szó felel meg: a patiente és a tolerante. Közöttük jelentés-
beli különbség van. Valaki, aki nem idegeskedik várakozás közben: patiente; aki nem üldözi a vele ellentétes
nézeteket vallókat: tolerante.
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1212      Lection dece-duo / Dece-secunde Lection dece-duo / Dece-secunde 
lectionlection

SYNOPSE DEL FORMAS VERBAL

A cinque horas:

Iste seniora es un cantatrice. Illa ama cantar.
Illa cantara a sex horas.

Iste senior, in le confortabile, non ama le musica. A sex horas ille suffrera quando ille audira
le cantatrice.

A duo minutas ante sex:

Illa va cantar.

A sex horas:

Le seniora canta, e nostre amico in le confortabile, ille suffre quando ille audi le cantar1 del
seniora.

A septe horas:

Le seniora ha cantate. Le senior ha suffrite.

Ille  ha audite le musica infernal.  Ille dice a un altere senior: "Inter sex horas e septe iste
terribile femina cantava. Oh, como io suffreva! Io audiva sonos infernal, benque io probava
coperir mi aures2 per le manos pro non audir." Le altere senior respondeva: "Iste femina es
mi marita. Vos ha suffrite un hora, io - un vita ... "

Iste cantatrice non es Birgit Nilsson. Illa non face suffrer3 le homines.

Imperativos

Canta plus forte! Non suffre, amico! Audi le tonos bellissime!

Conditional

Si on lo permitteva, illa cantarea sempre, io suffrerea constantemente, e io audirea sin interruption su
terribile voce.

SzójegyzékSzójegyzék
synopse áttekintés  inferno pokol

forma alak  infernal pokoli
verbo ige  oh! ó!

verbal igei, ige-  sono hang
canto ének  probar próbálni

cantar énekelni, éneklés  aure fül
cantator énekes  marito férj

cantatrice énekesnő  marita feleség
sedia szék  imperativo parancsoló mód

confortábile kényelmes  tono hang
(sedia) confortábile karosszék  conditional feltételes mód

música zene  constante állandó
suffrer szenvedni  interruption megszakítás

suffrentia szenvedés    
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SzómagyarázatSzómagyarázat
sono 'hang' (általában), 'beszédhang'
tono 'zenei hang'
voce 'emberi hang'

NyelvtanNyelvtan
1. le cantar 'az éneklés'. Ha névelővel látjuk el, a főnévi igenév a magyar -ás, -és végződésű igei főnév-

nek felel meg. Iste viagiar es fatigate 'Ez az utazás fárasztó'; le deber 'a kötelesség', le deberes 'a fel-
adatok'.

2. A magyartól eltérően a páros testrészeket többes számba tesszük. Io probava coperir mi aures per le
manos. 'Megpróbáltam a fülemet betakarni a kezemmel.'

3. Facer suffrer 'szenvedtetni'. A magyar műveltető igének az interlingvában az úgynevezett műveltető
szerkezet felel meg. Ezt a facer 'csinálni' segédigéből és a főige főnévi igenévből alkotjuk meg. Akivel
csináltatunk, műveltetünk valamit, az a segédige tárgya. Io face le puera leger le libro 'Olvastatom a
lánnyal a könyvet', azaz Io la face leger lo.
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1313      Lection dece-tres / Dece-tertie Lection dece-tres / Dece-tertie 
lectionlection

"LE PROFESSOR DEL ROSAS BRUN"

Un die Hugo debeva visitar un professor de medicina pro dar le
un essayo - un parte de su examination.

De facto Hugo habeva visitate iste professor un vice antea - o
plus tosto su jardin - in le nocte e sin esser invitate. A ille1 visita
ille pensava nunc, passante le multe e belle rosieros in le jardin.
Le  professor  esseva  cognoscite  como  cultivator-amator2 de
rosas  e  un  die  le  jornales  habeva  communicate  que  un
congresso de jardineros in le urbe irea vider, le die sequente3, le
rosas del professor. Il  occurreva in le vespere ante iste die, que Hugo e alcun altere studentes, post un
celebration allegrissime, se sentiva inspirate pro facer ancora plus rar, rarissime, le rosas de lor car e
estimate professor. In le silentio del clar nocte estive le gruppo de studentes marchava secretemente al
jardin e pingeva in colores le plus diverse, brun, verde jalne, omne rosas del duo grande rosieros4 al ambe
lateres del entrata del casa...

Un poco disagradabile revenir nunc... Hugo face le campana electric sonar. On aperi. In le porta sta illa -
"su" senioretta del parco!

QuestionesQuestiones
1. Explica nos, que es un "essayo"! 2. Que pote on vider in un jardin? 3. Como exprimer le idea "rar" in alte-
re parolas? 4.  Es il un occurrentia rar que studentes ha "celebrationes"? 5.  Que diceva, crede vos, le pro-
fessor vidente le rosas brun?

SzójegyzékSzójegyzék
rosa rózsa  estive nyári

brun barna  gruppo csoport
essayo próbálkozás, értekezés  marchar (ch=sh) menetelni

parte rész  secreto titok
exámine vizsga  secrete titkos

examinar vizsgálni  secretario titkár
examination vizsgálat  secretaria titkárnő

examinator vizsgáztató  pinger festeni
examinando vizsgázó  color szín

de facto valójában  diverse különböző
un vice egyszer  verde zöld

antea előzőleg  jalne sárga
plus tosto inkább  ambe mindkét

jardin kert  látere oldal
jardinero kertész  bilateral kétoldalú

invitar meghívni  multilateral sokoldalú
ille az a(z)  entrata bejárat

vísita látogatás  agradábile kellemes

passante
amikor elment ... mel-
lett

 disagradábile kellemetlen

rosiero rózsabokor  revenir visszajönni
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cultivar művelni, termeszteni  sonar hangzani
cultivator művelő, termesztő  campana csengő

amator műkedvelő, amatőr  aperir kinyitni
communicar közölni  porta ajtó, kapu

congresso kongresszus  exprimer kifejezni
ir menni  idéa idea, eszme

sequente következő  presentation bemutatás
occurrer történni  flor virág

occurrentia esemény  verdura zöldség
celebrar ünnepelni  árbore fa

celebration ünneplés  frequente gyakori
allegre vidám  manifestation megnyilatkozás

inspirar ihletni  humor humor
ancora még  quanto mennyi, amennyire

rar ritka  sympáthic rokonszenves
estimar nagyra becsülni  fórsan talán

silente csendes  alternativa alternatíva
silentio csend  realístic realisztikus

clar világos, tiszta    

NyelvtanNyelvtan
1. Az ille a távolra, az iste a közelre mutató névmás. Iste traino es plus grande que ille auto. 'Ez a vonat

nagyobb, mint az az autó.'
Az  ille szó a latin  ille távolra mutató névmásból származik, amelynek három alakja volt: a
hímnemű ille, a nőnemű illa és a semlegesnemű illud. Az interlingvában melléknévként bár-
mely főnév előtt az ille alakot használjuk, főnévként mind a három alak él. (Az illud a módo-
sult illo változatban.) A 3. személyű személyes névmás azonos ezzel a mutató névmással (te-
hát az interlingvában tulajdonképpen nincs külön szó az 'ő'-re és az 'az'-ra.) Az ille, illa, illo
alakok lerövidüléséből  származnak egyrészt  a  le,  la,  lo alakok,  mint  személyes  névmások
hangsúlytalan alakjai, de a le, la, lo határozott névelők is, amelyek közül főnevek előtt (az ille-
hez hasonlóan) az egyszerűség kedvéért csak a  le alakot használjuk (v. ö. a magyarban: 'az
a(z)' mint mutató névmás és 'a(z)' mint határozott névelő); másrészt az il személytelen alany.
A lo alakot megtaláljuk a lo que vonatkozó névmásban (tkp. 'ami' = 'az, amely'). – Hasonló a
helyzet az  iste közelre mutató névmással is. Ennek is három alakja van:  iste, ista, isto. Az
isto-val már találkoztunk (isto significa que 'ez azt jelenti, hogy'). Az iste és az ista alakokat
személyekre használhatjuk: ha két azonos nemű személyről van szó arra, akiről hamarabb
beszéltünk, az ill-, arra akiről később az ist- típusú névmással utalunk. Hugo e su amico sede
presso le tabula; ille (Hugo) lege un libro, iste (le amico) scibe un littera.  'Hugó és barátja az
asztalnál  ülnek;  az  előbbi  (Hugó)  könyvet  olvas,  az  utóbbi  (a  barátja)  levelet  ír.'  –
Természetesen valamennyi főnévként használt alak többes számban is megjelenhet.

2. cultivator-amator 'műkedvelő termesztő'. A jelzőként használt főnév (értelmező) a jelzett főnév után
áll.

3. le die sequente 'a következő napon'. Az időhatározó igen gyakran elöljáró nélkül áll. (Hasonlóan a
magyarhoz: vasárnap este színházban voltunk.)

4. Az -iero képző bokorra, fára utal: rosa 'rózsa' - rosiero 'rózsabokor'; pomo 'alma' - pomiero 'almafa';
pira 'körte' - piriero 'körtefa'; pérsica 'őszibarack' - persichiero 'őszibarackfa'. – Vegyük észre, hogy 

a) e képző használatakor a főnév végmagánhangzója kiesik (ha névszóhoz illesztünk utóképzőt,
ez majdnem mindig így van),

b) a  persichiero szóban a  c k ejtésének megőrzése végett egy  h-t iktatunk be (ez csak néhány
képző esetében van így, általában a magánhangzóval kezdődő képzők a c ejtését szabályosan
módosítják: amico 'barát' - amicitate 'barátság').
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1414      Lection dece-quatro / Dece-quarte Lection dece-quatro / Dece-quarte 
lectionlection

Sin dubita vos comprende, car lector, le surprisa de Hugo. Su facie es rubie e etiam le
del juvena1 (o: illo del juvena)2. Ille nota isto con satisfaction subite. Etiam illa le ha
recognoscite,  le sympathic juvene que sedeva presso illa in le parco un belle die -
"mute como un pisce". Certo ille habeva comprendite que illa es un estraniera3,4 e ille
non osava parlar con illa in un lingua estranie. Sed nunc il es Hugo qui surprende
illa: ille parla fluentemente Interlingua, lo que surprende etiam ille ipse5 un poco. "Io
es contente6 revider vos! Io volerea parlar con professor A. Es ille a casa?" - "Si,
entra in le bibliotheca e attende un momento, per favor. Io va cercar le", illa dice e
dispare.

Attendente ille admira le plancas plenate ab solo a tecto per milles de libros cuje
dorsos in omne colores le impressiona como un ver obra de arte - e in su mente ille
forma le phrases per le quales ille la proponera un nove incontro.

Phrases structural con -/e/nte.

• Un persona qui canta es un persona cantante. 
• Un persona qui suffre es un persona suffrente. 
• Un persona qui audi es un persona audiente. 
• Cantante on produce tonos. 
• Legente iste libro vos apprende Interlingua. 
• Audiente le cantar ille coperiva su aures. 
• Il es facile rider con le ridentes e difficile plorar con le plorantes. (IG) 

QuestionesQuestiones
1. Esque iste nove incontro es un surprisa pro vos? 2. Proque nota ille con satisfaction que le facie de illa es
rubie? 3.  Crede vos que ille ama facies rubie in general? 4.  Ha Hugo studiate ben su lectiones de Inter-
lingua? 5. Explica que es un bibliotheca!

SzójegyzékSzójegyzék
dúbita kétség  revider viszontlátni
comprender megérteni  entrar in belépni vhova

lector olvasó  momento pillanat
surprender meglepni  favor jóindulat

surprisa meglepetés  per favor kérem
facie arc  disparer eltűnni

rubie piros  admirar csodálni
júvena fiatal nő  planca polc

notar megjegyezni, észrevenni  plenar megtölteni
satisfaction megelégedés  solo padló, talaj

súbite hirtelen (melléknév)  tecto tető, mennyezet
súbito hirtelen (határozószó)  dorso hát

recognoscer felismerni  impressionar benyomást gyakorolni 
vkire

mute néma  ver igaz
pisce hal  obra mű

certo bizonyára  arte művészet

46



Ingvar Stenström – Jeszenszky Ferenc: Interlingua

estranie idegen, külföldi  obra de arte műalkotás
estraniero külföldi férfi  mente elme

estraniera külföldi nő  proponer javasolni
osar merni, merészelni  producer létrehozni

fluer folyni  rider nevetni
fluentemente folyékonyan  plorar sírni

ipse maga  curso tanfolyam
contente elégedett  collection gyűjtemény

io es contente örülök    

NyelvtanNyelvtan
1. Sok melléknévhez tartozik egy olyan főnév, amely alakilag megegyezik a melléknévvel, jelentése pedig

a  melléknévvel  jellemzett  tulajdonsággal  rendelkező  személy.  amante 'szerető'  (melléknév),  le
amante 'a szerető' (főnév). Vannak olyan melléknevek, amelyeknél ez a főnév a személy neme szerint
-o vagy  -a vesz  fel.  húngare 'magyar',  húngaro 'magyar  férfi',  húngara 'magyar  nő'.  Un femina
hungare  es  un  hungara. Néha  az  első  típusú  melléknevekhez  is  hozzákapcsolják  az  -o vagy  -a
végződést.  júvene 'fiatal'  le  júvene vagy  le  juveno 'az  ifjú',  le  juvena 'a  fiatal  nő'.  (Minderről  a
nyelvtanok  nyújtanak  részletesebb  tájékoztatást.)  –  Olykor  a  melléknévhez  tartozó  főnév  nem
személyt jelent. ideal 'eszményi', le ideal 'az eszmény'; date 'adott', le dato 'az adat'; lógic 'logikus', le
lógica 'a logika'. – Az -o és -a végződést az un határozatlan névelő is felveheti. Ez akkor következhet
be, ha az un főnevet helyettesít. Un libro de mi soror e un de mi patre 'A nővérem egyik könyve és az
apám egyik könyve'.  Sur le banco sede le filia de Hugo e una de Petro 'A padon ül Hugó lánya és
Péter egyik lánya'. libros de Hugo e unes de Petro 'Hugó könyvei és Péteréi'. Ha félreértések veszélye
nem forog fenn, az uno, una; unos, unas alakok helyett használhatjuk az un és unes alakokat is.

2. le facie de mi soror e le de mi patre 'a nővérem arca, meg az apámé'. A második birtokos jelző ese-
tében nem kell megismételnünk a főnevet (... e le face de mi padre), hanem elegendő, ha csak a ha-
tározott névelőt tesszük ki. Mivel ilyenkor a névelő főnevet helyettesít , főnévként viselkedik: megje-
lenhet a hímnemű le, a nőnemű la, és a semlegesnemű lo alakban, valamint felvehetik a többes szám
jelét is.  le fratres de Petro e les de Paulo 'Péter fivérei és Páléi',  le sorores de Petro e las de Paulo
'Péter nővérei és Páléi', le libros de Petro e los Paulo 'Péter könyvei és Páléi'. – Ha félreértés veszélye
nem forog fenn, a la és a lo helyett használhatjuk a le, a las és a los helyett a les alakot is. – A le, la, lo
névelők helyett használhatjuk az  ille, illa, illo távolra mutató névmásokat is:  Le fratres de Petro e
illes de Paulo. Ilyenkor az illa és az illo nem helyettesíthető az ille-vel.

3. -o/-a. Ha egy  -o-ra végződő főnév férfira utal, általában feltehetjük, hogy az azonos tartalmú, nőre
utaló főnév  -a-ra végződik.  filio 'fia valakinek',  filia 'lánya valakinek';  secretario 'titkár',  secretaria
'titkárnő'.  De  amikor  a  nemek  közötti  különbség  lényeges,  külön  szavakat  találunk:  viro 'férfi',
femina 'nő'; patre 'apa', matre 'anya'.

4. -ero,  -era olyan személyt  jelöl,  aki  valamilyen foglalkozást  űz,  vagy tevékenységet  folytat  (olykor
olyat,  akit  valami  jellemez:  estranie 'idegen',  estraniero 'külföldi  férfi',  estraniera 'külföldi  nő').
jardin 'kert', jardinero 'kertész', jardinera 'kertésznő'; posta 'posta', postero 'postás', postera 'postás-
nő'.

5. A 'maga' nyomatékosító névmásnak az ipse felel meg. Hugo ipse 'Hugó maga', 'Hugó magát'. A 3. sze-
mélyű személyes névmásoknál nyomatékosítás esetén tárgyesetben is a teljes alakot használjuk.  Io
vide illa ipse. 'őt magát látom.'

6. A jelen idejű melléknévi igenevet az igetőhöz illesztett -nte végződéssel képezzük. E képző előtt az -i-
tövű igék -i-je és a caper (-ciper), facer (-ficer),  saper igék tövének -e-je -ie-re változik. parlar 'be-
szélni' - parlante 'beszélő', vider 'látni' - vidente 'látó, audir 'hallani' - audiente 'halló', saper 'tudni' -
sapiente 'tudó'. – A melléknévi igeneveket gyakran mondatrövidítésre használjuk.  Cantate on pro-
duce tonos 'Amikor az ember énekel, hangokat hoz létre',  Hugo, sedente sur le banco, es elegante
'Hugó, aki a padon ül, elegáns', Le libro legite per Hugo es interessante 'A könyv amelyet Hugó olvas,
érdekes'. - Egyébként mondatrövidítésre valójában bármely melléknév használható.

7. -ería a foglalkozást, tevékenységet vagy annak helyét jelöli. jardinería 'kertészet'. Senior Lundgren,
le libero, es le possessor de un grande librería 'Lundgren úr, a könyvkereskedő, egy nagy könyvke-
reskedés tulajdonosa'.
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8. Az interlingvában tíz szófajt különböztetünk meg. Ezek a következők: 1. névelő, 2. főnév, 3. mellék-
név, 4. határozószó, 5. névmás, 6. ige, 7. számnév, 8. elöljáró, 9. kötőszó, 10. indulatszó. - Az inter -
lingvában – a magyarhoz hasonlóan – a szavak szófaji hovatartozását hangalakjuk nem mutatja. 

Mégis,  van néhány törvényszerűség,  amelyet érdemes megtanulnunk, mert megkönnyíti  a
szavak közötti eligazodást:

a) A főnevek óriási többsége vagy -o, -a, -e magánhangzóval, vagy hangsúlyos magán-
hangzót követő -l, -n, -r mássalhangzóval végződik. Utóképzők felvételekor az -o, -a,
-e magánhangzó legtöbbször elmarad.

b) A melléknevek  óriási  többsége vagy  -e magánhangzóval,  vagy hangsúlyos  magán-
hangzót követő -l, -n, -r mássalhangzóval, vagy -c-vel, vagy – az -ari és -ori képzők
esetében – -i-vel végződik. Utóképzők felvételekor az -e végződés elmarad.

c) Az igetövek csak -a-ra, -e-re vagy -i-re végződhetnek.
d) A sorszámnevek végződése mindig -e.

Végül érdemes megjegyezni, hogy az interlingvában a szavak legnagyobb része vagy magán-
hangzóval,  vagy  a  következő mássalhangzók  valamelyikével  végződik:  c,  l,  n,  r,  s.  Egyéb
mássalhangzók szóvégi megjelenése ritka kivételnek tekinthető.

GyakorlatGyakorlat
Fordítsuk le: 1. Egy szenvedő ember (férfi). 2. Egy meglepő kérdés. 3. Amikor kinyitotta az ajtót, látta a fiatal
embert. 4. Amikor külföldiekkel beszélt, nem volt udvariatlan (impólite).
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1515      Lection dece-cinque / Dece-quinte Lection dece-cinque / Dece-quinte 
lectionlection

Illa reveni dicente que le professor es occupate ancora alcun minutas, sed ille le  preca attender.  "Con
grande placer", ille responde sin un momentetto1 de hesitation, accentuante le parola "grande" forsan un
poco troppo forte.

E nunc ille comencia demandar la un multitude de questiones: De ubi illa veni? Que face illa in iste pais? E
ille  non mesmo oblida  le  question importante:  "Que es  vostre  nomine?"  Certo  ille  non proba celar  su
interesse in illa! Illa voluntarie le narra, que illa es studente de scientias social, que illa ha un camera
presso le professor, qui es multo amabile. Illa assecura que illa trova toto si agradabile. Le professor e su
marita ha un jardin si belle con rosas e altere flores meraviliose... Audiente la mentionar le parola "rosas"
Hugo hasta cambiar del thema de lor conversation, inquiete que le escappara le occasion de proponer le
nove incontro. Illes parla de toto, e certo illes es de accordo del avantages de un idioma commun como
Interlingua... On audi le passos del professor approchar se in le camera vicin. Sed cinque secundas suffice
pro finir lor conversation e dicer lo essential2: "Pote nos revider nos le sabbato proxime?" - "Oh, si! A que
hora?" - "A septe horas, si isto es bon pro vos. Io venira cercar vos hic?" - "Si, si, de accordo! A revider!" -
"A revider!"

SzójegyzékSzójegyzék
occupar elfoglalni  meravilia csoda

precar kérni  meraviliose csodás
placer tetszés, öröm  mention említés

momentetto pillanatocska  mentionar említeni
hesitation habozás  hastar sietni

accento hangsúly  cambiar de váltani vmit
accentuar hangsúlyozni  quiete nyugodt

multitude sokaság  inquiete nyugtalan
de ubi? honnan?  escappar elszökni

país ország  occasion alkalom
oblido feledés  accordo egyetértés

oblidar elfelejteni  esser de accordo egyetérteni
celar elrejteni  avantage (g=j) előny

voluntarie szívesen  commun közös
narrar mesélni  passo lépés

social társadalmi, társadalom-  vicin szomszédos, szomszéd
scientia tudomány  finir befejezni

amábile szeretetre méltó  essential lényeges
assecurar biztosítani  lo essential a lényeges

trovar találni  próxime következő
toto minden  hic itt

NyelvtanNyelvtan
1. -etto/-etta kicsinyít vagy a szónak gyengéd árnyalatot ad. Az  -etto az általánosan használt alak: az

-etta alakot akkor használjuk, ha vagy nőnemű lényről van szó, vagy a képzőt -a-val végződő, tárgyat
jelölő  főnévhez  kapcsoljuk.  pacco 'nagy  csomag'  -  pacchetto 'kis  csomag';  furca 'szénavilla'  -
furchetta 'asztali villa';  patre 'apa' -  patretto 'apuka';  matre 'anya' -  matretta 'anyuka'. – Az  -ette
képzőt melléknévhez kapcsoljuk: belle 'szép' - bellette 'csinos'; blanc 'fehér' - blanchette 'fehéres'.
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2. lo essential 'a lényeges'. Ez a forma a  lo que es essential 'az, ami lényeges' kifejezés rövidítéseként
fogható fel. A lo semleges névelővel ellátott melléknév valamilyen tulajdonság elvont képzetét fejezi
ki. lo belle 'a szép'. Hasonlítsuk össze: ideal 'eszményi' - le ideal 'az eszmény', lo ideal 'az eszményi'.
Le logica se occupa de lo ver, le esthetica de lo belle, e le ethica de lo bon 'A logika az igazzal, az
esztétika a széppel, az etika pedig a jóval foglalkozik'.
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1616      Lection dece-sex / Dece-sexte lectionLection dece-sex / Dece-sexte lection
LE FAMILIA DE HUGO

Le familia de Hugo habita un urbe non lontan del urbe universitari e ille sovente
visita su parentes le dominicas e altere dies libere. Su familia consiste de su patre,
qui es un ferroviero - non multo ric, sed con su proprie casa - su matre, "le melior
matre  del  mundo!"  -  duo fratres  e  duo sorores,  omnes plus  juvene que Hugo,
excepte un soror. Lor parentes ha, alora, cinque infantes, tres filios e duo filias -
un familia bastante grande ! Un soror es maritate - su marito es le fratre affin de
Hugo.

Quando Hugo iste vice pare inexpectate al focar familial, su matre le reprocha:
"Proque non ha tu annunciate in avantia que tu veni a casa ! Io haberea potite
cocer te un de tu plattos favorite." - "Toto lo que tu coce, oh Matre e Regina del
domo, es mi platto favorite", ille dice, e adde pro jocar, in un sufflo theatral, "si on
lo compara con le mangiar del restaurante del studentes!"

QuestionesQuestiones
1. Es le distantia longe inter le urbe ubi Hugo studia e su urbe natal? 2. Quante personas ha il in le familia
de Hugo? 3. Que es "un platto favorite"? Explica per parolas simple in Interlingua!  4. Que es le opposito de
"lontan!"?

SzójegyzékSzójegyzék
familia család  focar tűzhely
habitar lakik vmiben  familial családi

lontan távoli  reproche (ch=sh) szemrehányás
universitari egyetem  reprochar (ch=sh) szemére hányni vkinek

parentes szülők  annunciar bejelenteni
líbere szabad  in avantia előre

patre apa  cocer sütni, főzni
ferrovía vasút  cocina konyha

ferroviero vasutas  platto tányér, fogás
ric gazdag  favorir kedvelni

ricchessa gazdaság  favorite kedvenc
proprie saját  rege király

mundo világ  regina királyné, -nő
soror nővér  domo ház

excepte kivéve  adder hozzáadni
exception kivétel  addition hozzáadás

alora tehát  joco játék, tréfa
filio fia vkinek  jocar játszani, tréfálni

filia lánya vkinek  sufflo sóhaj
filial leány-, fiók  theatral színházi, színpadias

bastar elégnek lenni  comparar összehasonlítani
bastante elég  distantia távolság

maritar megházasítani  natal születési, szülő-
maritar se megházasodni  Natal Karácsony

maritage (g=j) házasság  quante mennyi
fratre affin sógor  preferer (a) jobban szeretni (vmi-
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nél)
soror affin sógornő  region vidék, táj

affin nem vérrokon  natura természet
iste vice ezúttal  teléphono telefon

apparer megjelenni  cyclo ciklus
parar megjelenni  mercante kereskedő

expectar várni  fragmento töredék
inexpectate váratlan  affinitate nem vérrokonság

foco tűz    

SzómagyarázatSzómagyarázat
filio, filia – 'fia, lánya valakinek'
púero, púera – 'fiú, lány' (nem szülőkhöz való viszonyban)

NyelvtanNyelvtan
-al a leggyakoribb azok közül a képzők közül, amelyek főnévből melléknevet hoznak létre. A kapott
melléknév értelme: 'a főnevet illető, a főnévhez tartozó'. cultura 'kultúra' - cultural 'kulturális'; loco
'hely' - local 'helyi'; nation 'nemzet' - national 'nemzeti'; lege 'törvény' - legal 'törvényes'. – Ez a kép-
ző olykor  -ial vagy  -ual alakban jelenik meg:  parte 'rész' -  partial 'részleges';  sexo 'nem' -  sexual
'nemi'. – Ha a főnévben l hang található, az -al képző gyakran -ar alakban jelenik meg: régula 'sza-
bály' - regular 'szabályos'. – Az -ari egy további változat. Meglehetősen ritka. revolution 'forradalom'
- revolutionari 'forradalmi'; legenda 'legenda' - legendari 'legendás'.

-in 'valamiből származó' a tudományos szakkifejezésekben nagyon gyakori. A mindennapi nyelvhasz-
nálatban is előfordul. femina 'nő' - feminin 'női'; mar 'tenger' - marin 'tengeri'.

-il igen ritka. viro 'férfi' - viril 'férfias'; infante 'gyermek' - infantil 'gyermeki, gyermekes'.

-ic főként görög eredetű szavakban fordul elő. geographia 'földrajz' - geográphic 'földrajzi'; systema
'rendszer' - systemátic 'rendszeres'.

-ose 'bővelkedik valamiben'. dolor 'fájdalom' - dolorose 'fájdalmas'; periculo 'veszély' - periculose 've-
szélyes'.

Nem nehézkes dolog-e 6-7 végződéssel dolgozni, amelyek között értelmileg csak árnyalatnyi
különbség van, amikor főnévből melléknevet akarunk képezni? A gyakorlatban nem, hiszen
amikor használni akarjuk a képzett szavakat, azok olvasmányainkból már régi ismerőseink.
Ha az infantil vagy feminin szavakkal már egyszer találkoztunk interlingva szövegben (vagy –
ami sokkal valószínűbb – jelentéktelen alakú eltéréssel anyanyelvünkben – v. ö. "infantilis",
"feminin" – vagy valamelyik tanult idegen nyelvben), alig képzelhető el, hogy *infantal-t vagy
*feminal-t írjunk, vagy mondjunk. De ha mégis – akkor sem történt semmi baj, mert ezeket
az alakokat is minden bizonnyal megérti az,  aki ismeri az interlingvát, vagy aki – a latin,
valamelyik újlatin nyelv vagy az angol tanulmányozása révén – fogalmat alkotott a nyelvközi
szókincs szerkezetéről.
Miért használja az interlingva ezeket a különböző képzőket? Mert ez a nyelv nem valamilyen
elvont logikára épül, hanem a különböző nyelvekben fellelhető közös elemekre, úgy ahogyan
ezek a valóságban léteznek. – Azoknak, akiknek anyanyelvére a latin nem gyakorolt hatást,
az  efféle  "szabálytalan"  alakok  az  interlingva  elsajátítását  kétségtelenül  megnehezítik,  de
ezért bőségesen kárpótolja őket az, hogy

a) interligva szövegeket az emberiség egy számottevő része közvetlenül megérti,
b) a  nagy európai  nyelvek tanulmányozásához jelentős induló  szókinccsel  vághatnak

neki.
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GyakorlatGyakorlat
Próbáljunk melléknevet képezni a következő főnevekből: 1. region, 2. addition, 3. vita, 4. natura, 5. mundo,
6. telephono, 7. cyclo, 8. mercante, 9. fragmento.
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1717      Lection dece-septe / Dece-septime Lection dece-septe / Dece-septime 
lectionlection

LE VETERE GRANPATRE

Un belle dominica Hugo veni al casa de Anna pro prender la pro un visita al campania. Le granpatre de
Hugo possede un ferma. Ille es san e forte malgrado su etate - un ver viro qui ama su ferma, su village e su
pais. "Le plus belle pais del terra", ille sole dicer a Hugo. Sovente ille lo dice pro provocar su car nepo te e
inducer le in un discussion. A vices ille non comprende le punctos de vista del generation de Hugo qui
mantene le opinion que "le mundo es plen de belle  paises e  de humanos tanto sympathic como nostre
proprie compatriotas" ... Tamen illes se ama ben, le granpatre e Hugo.

Le granpatre dice cordialmente "Benvenite" a Anna. Ille la reguarda con oculos seriose, pare contente e
murmura: "Hm, naturalmente un estraniera ... sed illa non es fede ..."

Ridente Hugo explica a Anna que le granpatre la ha date le plus alte nota de approbation que on pote
expectar ab ille. Probabilemente ille dicerea lo mesme a "Miss Universo".

QuestionesQuestiones
1. Ab certe verbos in iste texto on pote formar substantivos, finiente in -ion. Le quales es illos? (Exemplo:
approbation ab approbar). 2. Le quales es le parolas geographic que vos ha apprendite usque nunc?  3. Que
dicerea vos (si vos es un viro) a Miss Universo? Si vos es un femina: Que vole vos que le homines vos dice -
rea quando vos essera Miss Universo?

SzójegyzékSzójegyzék
granpatre nagyapa  opinar vélni

prender vinni  plen de tele vmivel
campania vidék  humano ember, emberi lény

ferma tanya  compatriota honfitárs
san egészséges  patria haza

malade beteg  amar se ben nagyon szeretni egy-
mást

malgrado ellenére  corde szív
etate kor  cordial szívélyes

village (g=j) falu  benvenir üdvözölni, szívesen látni
terra föld  benvenite! Isten hozott!

provocar provokálni  óculo szem
nepote fiúunoka  seriose komoly

nepota lányunoka  natural természetes
inducer belevinni  fede csúnya

discuter vitatkozni  riso nevetés
discussion vita  nota jel

a vices olykor  approbation elismerés
puncto pont  universo világegyetem

vista látás  texto szöveg
puncto de vista nézőpont, álláspont  geográphic földrajzi

generation nemzedék  usque nunc eddig
mantener tartani  kilo kiló

opinion vélemény  diamante gyémánt
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NyelvtanNyelvtan
-ion, -ura, -or, -ori, -ive.  Ezek előtt a képzők előtt – amelyek segítségével igékből főneveket vagy
mellékneveket származtatunk le –

– az igető -a végződése általában -at-ra változik: crear - creation,
– az igető -i végződése -it-re változik: audir - auditor,
– az igető -e végződése gyakran -it-re változik: adder - addition,
– az igető -e végződése gyakran -t-re változik: scriber - scriptor,
– az igető  -e végződése és az őt megelőző mássalhangzó gyakran  -s-re változik:  exploder -

explosive.
Az interlingva gyakorlati alkalmazásához nem kell többet tudnunk, mint azt, hogy az
első három eset szabályos, és hogy minden más esetben a szótárak külön feltüntetik a
(gyakran megváltozott) tövet, amelyhez a fenti képzők kapcsolódnak. Ezt a tövet az
ige  előidejű vagy második  tövének nevezzük. Szabálytalan alakjai a klasszikus latin
nyelv tanulmányozása révén válnak érthetővé. Ennek részletezésére most nem térhe-
tünk ki, csak azt jegyezzük meg, hogy elvileg a "szabályos" alakokat is használhat-
nánk helyettük, de akkor az olyan megszokott szavak helyett mint a  director vagy
television a meglehetősen furcsa dirigitor vagy televidition szavakat kapnánk. – Nem
nehéz észrevennünk, hogy a múlt idejű melléknévi igenevet voltaképpen a szabályos
előidejű tőhöz kapcsolt -e-vel képezzük.

Az egyes képzők jelentése a következő: 
-ion 'valamilyen cselekvés folyamata vagy eredménye': crear 'teremteni' - creation 'teremtés';

distribuer 'szétosztani' - distribution 'szétosztás'; definir 'meghatározni' - definition 'meg-
határozás'.

-ura 'valamilyen cselekvés eredménye':  crear 'teremteni'  -  creatura 'teremtmény';  pinger
'festeni' - pictura 'festmény'.

-or 'személy vagy készülék, aki vagy ami valamit cselekszik':  crear 'teremteni' -  creator 'te-
remtő'; televider 'tévézni' - televisor 'tévé-készülék'.

-ori 'valamilyen cselekvéssel kapcsolatos': observer 'megfigyelni' - observatori 'megfigyelési'.
Nem gyakori képző. -orio 'hely, ahol valamit cselekszenek': observatorio 'megfigyelőhely',
'obszervatórium'.

-ive 'valamilyen cselekvésre jellemző módon cselekvő':  defender 'védekezni' -  defensive 'vé-
dekező'; aggreder 'támadni' - agressive 'támadó'. – Az -ive-vel képzett melléknévi igenév
közel áll az -nte-vel képzett jelen idejű melléknévi igenévhez. A különbség közöttük legin-
kább  az,  hogy  az  utóbbi  inkább  egyedi,  az  előbbi  állandó  tulajdonságra  utal:  homine
aggredente 'olyan ember, aki éppen most támad' - homine aggressive 'támadó természetű
ember'.

55



Ingvar Stenström – Jeszenszky Ferenc: Interlingua

1818      Lection dece-octo / Dece-octave Lection dece-octo / Dece-octave 
lectionlection

IN LE GRANDE MAGAZIN

Un voce in le telephono voca Hugo: "Ecce Anna qui parla.
Esque  tu  volerea  ir  con  me  al  Grande  Magazin  pro
comprar alcun cosas? Esserea bon haber tu compania." -
"Aha!" responde Hugo, "tu vole dicer que tu me besonia
como portator?" - "No, io non voleva dicer lo; tu ipse lo
ha dicite ..." illa ride. - "Benissimo, 'sempre preparate', io
venira."

Illes se revide al entrata de un grande magazin que forni
cata die milles de personas con milles de merces a precios alte e basse. In un departimento on vende ve-
stimentos, cappellos, scarpas, calceas pro senioras e calcettas pro seniores, camisas, robas etc.  Jam al
prime tabula a vender un venditrice les saluta con un surriso affabile: "Vos desira?" - Anna: "Io volerea un
par de guantos."  -  Venditrice:  "Ecce alcunes in colores  diverse!"  -  Anna: "Io prefere  le  guantos nigre.
Quanto costa istos?" Anna proba un par, duo pares, multes. Hugo non monstra ulle signo de impatientia.
Hugo es un homine extraordinari. Finalmente Anna constata que illa non trova un par conveniente: "Debe
ir a un boteca specialisate", illa conclude.

Nunc illes va comprar alimentos. Rapidemente illes plena un corbe con pan, butyro, caseo, salsicias etc. A
un cassa al exito sede un cassera qui face le conto que Anna paga per un grande nota de banca de cento
coronas. Le cassera debe cambiar lo e retorna le resto a Anna in alcun notas de banca minor e in monetas
de argento e de cupro.

QuestionesQuestiones
1. Que es le verbo ab le qual "portator" es derivate?  2. Venditrice es un femina qui vende. Como se appella
un homine qui vende? 3.  Que es plus grande: un boteca o un magazin? 4.  Que colores ha vos apprendite
usque nunc in Interlingua?

SzójegyzékSzójegyzék
magazin áruház  non ... ulle nulle semmilyen

vocar hívni  mostrar mutatni
compania társaság  impatientia türelmetlenség

portator hordár  extraordinari rendkívüli
preparate kész, készséges  finalmente végül

fornir ellátni  convenir összejönni, megegyezni,
megfelelni

merce áru  boteca üzlet
mercato piac  specialisar szakosítani

mercante kerekedő  specialisate szak-
mercantil kereskedelmi  concluder levonni a következtetést

departimento részleg  conclusion következtetés
vender eladni  alimento élelmiszer

venditor eladó  corbe kosár
venditrice eladónő  pan kenyér

capello kalap  bútyro vaj
scarpa cipő  caseo sajt

calcea harisnya  salsicia kolbász
calcetta zokni  cassa pénztár
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camisa ing  cassera pénztárosnő
roba ruha  exir kimenni

guardar őrizni  éxito kijárat
guardaroba ruhatár  conto számla

tábula a vender pult  pagar fizetni
surrider mosolyogni  banca pad

surriso mosoly  nota de banca bankjegy
affábile barátságos  corona korona

desiro óhaj  resto maradék
desirar óhajtani  argento ezüst

par pár  cupro réz

guanto kesztyű  derivar
levezetni, leszármaztat-
ni

ulle valamilyen  appellar nevezni

NyelvtanNyelvtan
1. A guardaroba szó a guarda 'őriz' és a roba 'ruha' szavak összetétele, szó szerint 'őrizruhát', vagyis

'ruhatér'. Ilyen típusú összetételek az interlingvában nem ritkák.
2. extra-, extro-, intra-, intro- előképzők. Jelentésük:

• extra- 'kívül': muro 'fal' - extramural 'falon kívüli'.
• extro- 'kifelé': verter 'fordulni' - extrovertite 'extrovertált', 'kifelé forduló'.
• intra- 'belül': vena 'véna' - intravenal 'intravénás'.
• intro- 'befelé':  verter 'fordulni' -  introvertite 'introvertált', 'befelé forduló';  ducer 'vezetni' -

introduction 'bevezetés'.
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1919      Lection dece-novem / Dece-none Lection dece-novem / Dece-none 
lectionlection

VIAGE IN TRAINO CON COMPANIA CURIOSE

Un die Hugo debeva viagiar per traino a un congresso. Essente un poco in retardo ille prendeva un taxi al
station central del ferrovias. Ibi ille cercava le platteforma tres, curreva al traino e succedeva attinger lo
justo in le momento del  partita.  Ille  passava /per/ duo compartimentos de fumatores e  un de non-fu-
matores ante trovar un sede que semblava libere. Ille demandava un seniora, indicante per su mano le
sede: "Excusa me, es iste sede occupate?" - "No, senior", illa diceva, "illo es libere, si il vos place!" -"Gratias,
seniora!"

Hugo vide que su con-viagiatrice ha in su compania un parve puera del etate de cinque o sex annos, se-
dente sur le sede opposite. Illa es dulce, con le capillos longe e blonde e le oculos azur - grande oculos que
reguarda con vive interesse toto in su ambiente. Nunc Hugo es in le centro de su interesse: un momento de
concentration e illa explode in questiones: "Que es vostre nomine?" - Hugo responde politemente. - "A ubi
vos vadera?" - Hugo la informa. - "Ha vos un billet?" - Hugo la assecura1 que si.- "Quanto costa vostre
viage?" - Hugo pote dar la un responsa exacte. - "Quante moneta possede vos?" - Hugo continua responder
patiente- sed inexactemente2. - "Qui es le persona le plus ric que vos cognosce?" - Hugo: "Non sape. Forsan
tu?" - "Oh no, sed: como se appella vostre marita?" - Regrettabilemente Hugo non sape que responder 3.
Non importa, illa sape como evitar pausas: "Qual color de oculos prefere vos?" - Hugo reguarda su oculos
azur e pensa a un altere par de oculos brun ... "Senior Hugo, proque non responde vos plus?"

SzójegyzékSzójegyzék
curiose kíváncsi  parve kicsi

retardo késés  oppósite ellenkező
taxi taxi  dulce édes

station állomás, pályaudvar  capillo hajszál
central központi  capillos haj

platteforma peron  blonde szőke
currer futni  azur (égszín)kék

currero futár  vive eleven
succeder sikerülni  viver élni

io succede nekem sikerül  ambiente környezet
successo siker  centro központ

attinger elérni  exploder kitörni
partir elindulni  explosion kitörés

partita indulás  polite udvarias (tkp. csiszolt)
compartimento fülke  a ubi? hova?

fumar dohányozni  billet jegy
fumator dohányzó  exacte pontos

sede ülőhely  inexacte pontatlan
indicar mutatni  patiente türelmes

si il vos place kérem  regrettabilemente sajnos
con-viagiator útitárs  importar fontosnak lenni

con-viagiatrice útitársnő  pausa szünet
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NyelvtanNyelvtan
• ad- előképző jelentése 'hozzá-'. Gyakran hasonul, ilyenkor a  d helyébe a képzett szó kezdő mással-

hangzója lép. secur 'biztos' - assecurar 'biztosítani'. 
• patiente- sed inexactemente. Az egyhangúság elkerülése végett, ha több  -mente végződésű határo-

zószó követi egymást, a végződést csak az utolsóhoz illesztjük hozzá. (De az a kötőhangot kitesszük.
non solo theorica- sed etiam practicamente 'nemcsak elméletileg, hanem gyakorlatilag is'.) 

• Hugo  non  sapeva que responder 'Hugó  nem tudta,  hogy  mit  feleljen'.  Illa  sapeva como  evitar
pausas 'Tudta,  hogyan  kerülje  el  a  szüneteket':  jellegzetes  példák  a  főnévi  igeneves
mondatrövidítésre. 

GyakorlatGyakorlat
Fordítsuk le: 1. Hány lányt láttatok a fülkében? 2. Megkérdezték, mennyit kell fizetniük. 3. Mikor kezdődik a
kongresszus? 4. Ki a lány anyja? 5. Hol van a feleséged? 6. Kit ismertek? 7. Ki ismer titeket? 8. Mit talált? 9.
Melyik könyveket olvastátok? Milyen könyveket olvastatok? 10. Milyen virágokat vásároltatok?
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2020      Lection vinti / Vintesime lectionLection vinti / Vintesime lection
IN UN HOTEL E UN RESTAURANTE

Arrivate al urbe del congresso, que ha etiam un grande porto
e es multo frequentate per estranieros, Hugo hasta a su hotel.
-  "Bon  die,  senior,  e  benvenite  a  nos!"  -  "Bon  die!  Io  ha
reservate un camera a un lecto e con banio pro tres dies. Mi
nomine es Hugo Nordanus." - "Ben, un momento, senior, vos
habera le  camera numero 87 (octanta-septe),  ecce  le  clave.
Vole vos, per favor, reimpler iste formulario e mitter vostre
signatura in nostre registro de viagiatores? Le camerero vos
adjuta con le bagage."

Post  un medie  hora  Hugo  se  dirige  al  restaurante  del  hotel,  ubi  un  servitor  le  da le  menu (carta  de
mangiar). Il ha plure plattos de pisce e de carne, patatas frite o cocite, verdura. Hugo commanda imme -
diatemente suppa e un platto de carne, nam ille es pressate, e le servitor demanda: "E que prende vos pro
biber? Nos ha le biberages sequente: aqua mineral, succos de fructos, vinos, lacte." - "Aqua mineral, per
favor, e pro finir un tassa de caffe, sin crema, nigrissime!" - Un servitrice comencia poner le plattos, un
vitro, un cultello, un furchetta e un coclear, e tosto - certo intra un hora - Hugo habera su dinar.

QuestionesQuestiones
Que  significa  in  Interlingua  e  in  vostre  proprie,  lingua  le  sequente  vocabulos  italian?
1. cucchiaio 2. forchetta 3. piatto 4. coltello

SzójegyzékSzójegyzék
hotel szálloda  frir sütni
porto kikötő  commandar rendelni

frequentar látogatni  suppa leves
reservar foglalni  nam ugyanis

clave kulcs  esser pressate sietni
reimpler kitölteni  biber inni

formulario űrlap  biberage (g=j) ital
mitter helyezni  aqua víz

signatura aláírás  mineral ásványi, ásvány-
registro nyilvántartás  succo lé

viagiator (gi=j) utas  fructo gyümölcs
camerero inas  vino bor

camerera szobalány  lacte tej
adjutar segíteni  tassa csésze

bagage (g=j) poggyász  caffé kávé
diriger irányítani  crema tejszín

diriger se irányulni, menni  poner helyezni
servitor felszolgáló  vitro pohár

servitrice felszolgálónő  cultello kés
menú (u=ü) menü  furchetta villa

carta kártya  coclear kanál
carta de mangiar étlap  intra belül

plure több  dinar estebéd
carne hús  vocabulo szó

patatas burgonya  italian olasz
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NyelvtanNyelvtan
1. -ario:

a) 'gyűjtemény': herba 'fű' - herbario 'növénygyűjtemény';
b) 'valamivel  foglalkozó  vagy  rendelkező  személy':  bibliotheca 'könyvtár'  -  bibliothecario

'könyvtáros', pension 'nyugdíj' - pensionario 'nyugdíjas'.
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2121      Lection vinti-un / Vinti-prime lectionLection vinti-un / Vinti-prime lection
I. HUGO COMO ORATOR PUBLIC

Mangiante su excellente dinar ibi  in le restaurante,  Hugo audi  ex un radio
reportos del cruelitates1 de un guerra in un pais lontan. On reporta hodie de
milles de victimas, plure centos jam morte, alteres o moriente o con vulneres
mortal. Subito le manca le appetito.

Post un o duo horas ille stara ante le congresso del Association del Amicos del
Nationes Unite, parlante re le "Super-population e le problemas alimentari".
Vos, car lector, qui cognosce Hugo, vos sape que ille es un poco timide2. Que
vos le da nunc vostre appoio!3

Jam es le tempore: Hugo ascende le tribuna pro comenciar su discurso. Ille es
nervosissime. Su geniculos tremula, il  le sembla mesmo que illos tremula si
forte que isto debe esser audibile ... Ille senti le sudor a su fronte, su genas es
pallide, su labios sic e in le bucca su lingua es rigide como un pecia de ligno 4.
"Parlar essera impossibile", ille pensa. "Tote le mundo me reguarda. Al ultime
grado del scala io va cader. On ridera usque alcuno trovara que mi corde non
plus batte, que io ha habite un collapso a causa de "timor del scena" ...

QuestionesQuestiones
1. Proque perde Hugo le appetito? 2. Explica nos lo que es un "vulnere mortal". 3. Proque besonia Hugo no-
stre appoio? 4. Explica in simple parolas lo que significa "super-population". 5. Que pote le publico vider de
su nervositate? 6. Que time ille? 7. Que color ha su genas quando illos es "pallide"?

SzójegyzékSzójegyzék
orator szónok  gena orca

públic nyilvános  pállide sápadt
excellente kitűnő  labio ajak

radio rádió  sic száraz
reporto beszámoló  húmide nedves

reportar beszámolni  bucca száj
cruel kegyetlen  rígide merev

cruelitate kegyetlenség  pecia darab
víctima áldozat  ligno fa (nem élő)

morir meghalni  impossíbile lehetetlen
moriente haldokló  tote egész; minden

mor(i)te halott  tote le mundo az egész világ; mindenki
mortal halálos, halandó  últime utolsó

morte halál  grado fok
vúlnere seb  scala lépcső

vulnerar megsebezni  cader esni
mancar hiányozni  cadita esés

appetito étvágy  usque amíg
association egyesület  batter verni

population lakosság  collapso összeomlás
super-population túlnépesedés  causa ok

problema probléma  a causa de miatt
alimentari élelmezési  timor félelem
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tímide félénk  scena színpad
appóio (i=y) támogatás  timor del scena lámpaláz

ascender felmenni vhova  perder elveszíteni
descender lejönni vhonnan  público közönség

tribuna szónoki emelvény  timer félni valamitől
nervose ideges  povre szegény

nervositate idegesség  grave súlyos
geniculo térd  relation viszony

tremular remegni  in relation a vmihez viszonyítva
sudor izzadság  disponíbile rendelkezésre álló

fronte homlok  pallor sápadtság

SzómagyarázatSzómagyarázat
tote,  omne,  cata – E három szó hasonló értelmű. Jelzőként  tote jelentése egyes számban 'egész',  többes
számmal 'minden'. Mindig megelőzi a névelőt. tote le urbe 'az egész város'. Főnévként toto jelentése 'minden',
totos-é 'mindenki'. Toto es in le casa. 'Minden a házban van.',  Totos es in le casa. 'Mindenki a házban van.'
Határozószóként  toto 'egészen',  'teljesen'.  Su  capillos  es  toto  blanc. 'A  haja  teljesen  fehér.'  del  toto
'egyáltalán'. Su capillos non del toto es blanc. 'A haja egyáltalán nem fehér.' – omne melléknévként 'minden',
'az összes'. Egyaránt állhat mögötte egyes és többes szám; az egyes szám inkább általánosító értelmű. Omne
libros es sur le planca. 'Minden könyv a polcon van.' Omne libro esseva scribite a fin que on lo lege. 'Minden
könyvet azért írtak, hogy olvassák.' Főnévként omne 'minden', omnes 'mindenki'. – cata 'minden egyes'. Cata
libro esseva belle. 'Minden egyes könyv szép volt.' cata uno 'minden egyes ember'.

NyelvtanNyelvtan
1. -itate állapotot vagy tulajdonságot jelöl. Melléknévből elvont főnevet képez, és az -essa-val együtt a

leggyakoribb ilyen értelmű képző. Kevésbé használatos, de ugyanezt jelenti az -itude (lásd a követke-
ző leckét). A negyedik rokon jelentésű képző az -ia, amely leginkább a jelen idejű melléknévi igenév
-nt- képzőjéhez kapcsolódik. primitive 'kezdetleges' - primitivitate 'kezdetlegesség'; triste 'szomorú' -
tristessa 'szomorúság';  longe 'hosszú'  -  longitude 'hosszúság';  importante 'fontos'  -  importantia
'fontosság'.

timer félni vmitől riger merevnek lenni
tímide félénk rígide merev
timor félelem rigor merevség

rigor del morte hullamerevség

caler melegnek lenni friger hidegnek lenni
cálide meleg frígide hideg
calor melegség, hő frigor hidegség

2. Ezek a példák néhány gyakran használt szó felépítését mutatják. -e tövű igékből az -ide végződéssel
melléknevet képzünk. Az -ide képző nem aktív (vagyis csak meggyökeresedett szavakban találkozha-
tunk vele,  új szavakat nem hozunk létre a segítségével), azonban sok nyelvközi szó képzésmódját
megérthetjük, ha ismerjük. Az -ide-vel végződő mellékneveket természetesen tovább képezhetjük: ti-
miditate, rigiditate, stb.

3. Az interlingvában nincs felszólító mód. Mellékmondatokban a felszólításra a főmondat állítmánya
utal (vö. 2. lecke). Io sape que ille te da appoio. 'Tudom, hogy támogat téged.' Io pete que ille te da
appoio. 'Kérem, hogy támogasson téged.' Önmagában álló felszólító mondatot a felszólító mellék-
mondat mintájára, a que kötőszó megtartásával képezzük: Que ille te da appoio. 'Támogasson téged.'
– De van felszólító módja az esser igének: sia. Le juvene maritos sia felice. 'A fiatal házasok legyenek
boldogok.'  A létige parancsoló módját is a  sia-val fejezzük ki:  Sia felice! 'Légy boldog!', 'Legyetek
boldogok!', stb.
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4. A mennyiségeket, fokozatot jelentő határozószókat a de elöljáróval jelzőként használhatjuk: multo de
moneta 'sok  pénz',  plus  de moneta 'több pénz',  poco de  moneta 'kevés  pénz',  minus de  moneta
'kevesebb pénz', assatis de moneta 'elég sok pénz', troppo de moneta 'túl sok pénz', stb. Természete-
sen a multe moneta, poc moneta, stb. alakokat is használhatjuk.
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2222      Lection vinti-duo / Vinti-secunde Lection vinti-duo / Vinti-secunde 
lectionlection

II. HUGO COMO ORATOR PUBLIC

Sed in iste momento ille nota - con gratitude - que su altere "ego", le embryon de un medico intra ille,
constata sobriemente: "Aha, ecce un caso de panico ! Io debe calmar iste stupide asino que es io: genicu los
tremulante nunquam es audibile. E vide, ibi sede al minus duo homines que te non reguarda. Illes garrula!
In iste momento solemne! Isto es quasi un offensa! Tu debe eveliar les ! Attraher lor attention al thema de
tu discurso! Tu corde es in ordine perfecte con omne su valvulas e cameras e venas. Toto es in ordine."

QuestionesQuestiones
1.  Como se appellava Hugo, notante que ille esseva troppo nervose? 2.  Que es le opposito de "nervose"?
3. Proque se trovava ille offendite?

SzójegyzékSzójegyzék
grate hálás  solemne ünnepélyes
gratitude hála  offender megsérteni

ego én (filozófiai vagy pszi-
chológiai értelemben)

 offensa sértés

embryon magzat  attraher vonzani
sobrie józan  attraction vonzerő

pánico pánik  attractive vonzó
calme nyugodt  órdine rend

calma nyugalom  disórdine rendetlenség
calmar megnyugtatni  perfecte tökéletes

stúpide ostoba, buta  válvula billentyű
ásino szamár  vena visszér

al minus legalább  respectar tisztelni
garrular fecsegni  comportar se viselkedni

GyakorlatGyakorlat
Fordítsuk le: 1. Legyen szíves, hosszon nekünk halat, burgonyát, két pohár tejet a gyerekek számára és két po-
hár gyümölcslevet a feleségemnek és nekem. 2. Minden háború kegyetlen. 3. "Nehéz elkezdeni egy előadást",
gondolta Hugó. 4. A szíve dobogott, és nem érezte magát nagyon vidámnak. 5. A fiatal orvos nem viselkedett
úgy, mint egy hős.
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2323      Lection vinti-tres / Vinti-tertie Lection vinti-tres / Vinti-tertie 
lectionlection

III. HUGO COMO ORATOR PUBLIC

Nunc ille jam sta sur le tribuna, detra le cathedra. Un o duo secundas ille ha state ibi e isto ha producite in
le auditorio le effecto que illo ha devenite silente.  "Nunc o nunquam!" Ille  audi su proprie voce: "S-se-
nioras  ...  e  seniores!  Car amicos !"  De novo un pausa,  brevissime,  sed con effecto,  ille  constata.  Nunc
mesmo le garrulantes ha incatenate lor linguas. "Io les dominara." Rapidissimo vola a transverso su mente
un pensata de satisfaction: "Benissimo que io ha abandonate mi prime intention de comenciar per ille
phrase antiquate: 'Jam le ancian egyptianos'.1 " Plus belle nunc sona: "Heri, hodie, deman - un problema es
le  mesme.  Heri,  hodie,  deman  -  un  question  remane  de  importantia  indiscutabilemente  vital.  De  ubi
prender nostre pan quotidian? In le regiones de prosperitate que nos, felices, habita, iste question non se
pronuncia tanto sovente, sed nos sape que alterubi"...

Justo in iste momento quando ille ha ganiate su prime victoria super le timor, ille discoperi in le sala, in le
tertie rango de bancos - illa, Anna, su Anna ...

QuestionesQuestiones
1. Ille stava alcun secundas sur le tribuna sin parlar. Proque?  2. Como se appella un homine qui ba ganiate
un victoria? 3. Como explicar le expression "regiones de prosperitate"?

SzójegyzékSzójegyzék
detra mögött  sonar un instrumento játszani egy hangszeren

cáthedra szószék  remaner maradni

auditorio
hallgatóság, előadóte-
rem

 discutíbile vitatható

effecto hatás  indiscutíbile vitathatatlan

reaction reakció  vital életfontosságú
catena lánc  próspere sikeres, virágzó

reaction in catena láncreakció  prosperitate virágzás, fellendülés
incatenar megláncolni  felíce szerencsés

incatenar su lingua féket tenni a nyelvére  tanto olyan
dominar uralni  altérubi máshol

a transverso át  ganiar nyerni
antiquate ócska  vincer győzni

ancian régi  victor győztes
Egypto Egyiptom  sala terem

egyptiano egyiptomi  rango rang; sor, rend
instrumento eszköz, hangszer  rango de bancos padsor

victoria győzelem    

NyelvtanNyelvtan
1. Az  -an, -ano, -ana képző egy földrajzi egységhez, országhoz, vagy pedig valamilyen mozgalomhoz

való tartozást fejez ki. (Olykor -ian, -iano, -iana alakban jelenik meg.)  Italia 'Olaszország' -  italian
'olasz',  italiano 'olasz (férfi vagy nyelv)',  italiana 'olasz nő'.  Le italianos parla le italiano, isto es le
lingua italiana. 'Az olaszok az olaszt beszélik, vagyis az olasz nyelvet.' – Hasonló értelme van az -ese
képzőnek: Francia 'Franciaország' - francese 'francia'.
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2424      Lection vinti-quatro / Vinti-quarte Lection vinti-quatro / Vinti-quarte 
lectionlection

IV. HUGO COMO ORATOR PUBLIC

Anna le  habeva promittite  un  surprisa  -  e  ecce  illo:  Su  presentia  in  le  sala  del
congresso! Ille parla, ille senti un vivificante1 calor sublevar se in su interior, ille
parla, ille es le maestro del thema, le manuscripto ante ille es non-toccate, su voce se
leva e se bassa, ille lo sona como un instrumento2 musical: illo es portator de su
sentimentos, de su argumentos, ille parla - nunc a illa sol; le alteres, le criticos, le
collegas qui forsan le deridera, non importa plus, non existe!

Il es evidente que le publico se ha tornate in favor de su ideas. Illo sede, captivate del
ardor e del brillante argumentation del juveno sur le tribuna. Sed subito un pensata
le  frappa como un fulmine:  "Io  pensa  que  io  parla  a  illa,  durante  que  illa  non
comprende un singule parola de mi lingua maternal...!" Nunc, ille ha arrivate al fin
de  su  discurso,  le  pausetta  quando  "le  fulmine"  le  frappava,  esseva  a  pena
remarcabile.  Ille  fini  per  un  appello,  acceptate  con  applauso  forte  e  plen  de
sympathia.

Etiam Anna applaude, longe, forte e enthusiasticamente...

QuestionesQuestiones
1. Como Anna le surprendeva? 2. Esque le facto que Anna esseva in le auditorio le ha facite plus nervose?  3.
Etiam Anna applaude. Proque, crede vos?

SzójegyzékSzójegyzék
promitter megígérni  evidente nyilvánvaló

promissa ígéret  tornar fordítani
presente jelenlevő, jelen  captivar elfogni

presentia jelenlét  arder izzani
vivificante éltető  ardor izzás

calor melegség, hő  brillar ragyogni
cálide meleg  frappar ütni

sublevar se emelkedni  fúlmine villám
interior belső  durante que miközben

maestro mester  síngule egyetlen
manuscripto kézirat  maternal anyai

toccar érinteni  fin vég
bassar süllyeszteni  a pena alig

musical zenei  remarcábile észrevehető
sentimento érzelem  appello felhívás

argumento érv  acceptar elfogadni
crise krízis, válság  applauder tapsolni

crític kritikus, válságos  applauso taps
crítica kritika  sympathía rokonszenv

crítico kritikus  enthusiástic lelkes
collega kolléga, kartárs  cognoscentia ismeret, tudomás

derider kinevetni  inspiration ihlet
exister létezni    
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NyelvtanNyelvtan
1. Névszóból igét az -ar, -ificar és -isar végződésekkel képezhetünk.

Az -ar képző alkalmazási köre igen általános.
-ificar 'valamit valamivé alakítani': petra 'kő' - petrificar 'megkövesíteni'.
-isar jelentése hasonló, de kevésbé konkrét: neutre 'semleges' - neutralisar 'semlegesíteni'.

2. -mento (az igetőhöz kapcsolódik, előtte e tövű igék töve i-re változik) 'az igével jellemzett cselekvés
vagy annak eredménye': arrangiar (gi=j) 'rendezni' - arrangiamento 'rendezés'; mover 'mozgatni' -
movimento 'mozgalom'.

3. -ista a) 'a személy, aki valamilyen tevékenységet végez':  piano 'zongora' -  pianista 'zongorista'; b)
'személy, aki valamilyen "-izmus"-hoz (-ismo) tartozik'. Az -ista-val képzett szók melléknévként is al-
kalmazhatók. Le socialistas pertine al al partito socialista. 'A szocialisták a szocialista párthoz tar-
toznak.'

4. Amikor az IALA az interlingvát kidolgozta, kiderült, hogy a nyelvközi fogalmak egy kis részére nincs
megfelelő nyelvközi szó. Ez főként az úgynevezett "nyelvtani szavak" (eredeti határozószók, elöljárók,
kötőszók) egy részének hiányát jelentette. Hogy az interlingva működőképes legyen, az IALA két le-
hetőség közül választhatott: vagy a latinból átvenni a hiányzó szót, vagy a újlatin nyelvek valamelyi-
kéből. Sajnos, az IALA elmulasztotta a választást. Ezért az interlingva szövegekben más változatok is
előfordulnak, mint azok, amelyeket a tankönyv szerzője – természetesen alapos megfontolás után –
választott. Ezek közül néhány gyakori a következő:
ad = a; alicun = alcun; álique = alque; alora = tunc; an = esque; anque (qu=k) = etiam; ápud =
presso; aut = o; celle = ille (mutató névmási értelemben); ci = hic; dum = durante que; eder =
mangiar; emer = comprar; enim = nam (csak a mondat második szava lehet); era = esseva; et = e,
etiam; illac = ibi; ja = jam; (non) ... jammais = (n)unquam; juxta = presso; la = illac; ma, máis =
sed; mesme = ipse; nec = ni; necun = nulle; nimis = troppo; ora = nunc; pauc = poc; pois = postea;
pois que = post que; post = detra; qualque (qu=k) = alcun; quam = que (csak hasonlítószóként);
semper = sempre; sera = essera; serea = esserea; son = es (csak többes számú alany mellett);
tamben = etiam. 

A fordító véleménye szerint az IALA-nak az a döntése, hogy több változatot engedett meg, az
adott történeti helyzetben szerencsés volt, mivel elejét vette a meddő vitáknak. Egyébként az
optimális alak kiválasztását annyi szempont befolyásolhatja, hogy a gyors végső döntés el-
képzelhetetlen. Megjegyezzük, hogy a fordító nem ért mindig egyet a szerző által előnyben ré-
szesített alak használatával. – A vitának különben, mivel mindössze egy-két tucatnyi esetről
van szó, nincs túl nagy jelentőségük. 
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2525      Lection vinti-cinque / Vinti-quinte Lection vinti-cinque / Vinti-quinte 
lectionlection

LE PRIME NIVE

Le autumno tosto va transir in hiberno. Le arbores sta nude, jam depost longe
disfoliate. Il es un vespere autumnal, un vespere de autumno tarde.

Hugo e Anna ha passate le ecclesia e nunc se promena a transverso le parco. Le
aere es fresc. Durante tote le die le celo habeva essite obscur e nunc on pote
vider ni le luna ni le stellas.

"Le autumno me pare un tempore triste", dice Anna, "si gris e pluviose. Etiam le
hiberno non me place con su frigor." - "No, etiam a me illo non gusta multo",
consenti Hugo, "sed le natura debe dormir. E pensa a isto: le hiberno precede le
primavera, con su flores e odores. E postea veni le estate, calide, con sol e belle
tempore sempre, sempre!" (Al pluvias estive, que non es si infrequente, illes non
pensa.)  "Ah",  Hugo  continua  con  enthusiasmo  pretendite,  "refrescar  se  per
banios in le undas de un mar salin!" Anna ride: "Evidentemente le autumno non
face  te  troppo  triste!"  -  "No,  iste  autumno  me  sembla  supportabile  ...",  ille
replica  immediatemente,  e  prendente  le  mano molle  de  su  amica,  ille  adde,
seriose, "considerante que io va 'hibernar' e ir al incontro del primavera con te."

Mano in mano illes continua lor promenada, tacente. Subito illes se arresta, e
torna  lor  facies  in  alto.  Lentemente  comencia  cader  le  prime  nive.  Illes  se
reguarda - e lor labios se incontra, teneremente, in le prime basio.

E nunc, car lector, nos dice - discretemente - "Adeo!" a Hugo e Anna.

SzójegyzékSzójegyzék
nive hó  illo me gusta kedvelem

autumno ősz  consentir egyetérteni
autumnal őszi  preceder megelőzni

transir átmenni  primavera tavasz
hiberno tél  odor illat, szag

nude meztelen  estate nyár
depost óta  sol nap (égitest)

depost longe régóta  infrequente ritka
disfoliar lombtalanítani  pretendite állítólagos; mesterkélt

tarde késő  refrescar felfrissíteni

ecclesia
(keresztény) templom, 
egyház

 unda hullám

promenar se sétálni  mar tenger

promenada séta  sal só
áere levegő  salin sós

fresc friss  supportabile elviselhető
celo ég  replicar visszavágni

obscur sötét  considerar meggondolni, tekinteni
ni sem  hibernar telelni

stella csillag  al incontro de felé
triste szomorú  tacente hallgató

gris szürke  arrestar megállítani
pluver esni (eső)  in alto felfelé
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pluvia eső  lente lassú
pluviose esős  ténere gyengéd

frigor hideg(ség)  basio csók
gustar ízleni  adéo istenhozzád
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26 - 2726 - 27      Lection vinti-sex e vinti-septe / Lection vinti-sex e vinti-septe / 
Vinti-sexte e vinti-septime lectionVinti-sexte e vinti-septime lection

EXTRACTO EX UN JORNAL QUOTIDIAN

(Ab le reporter special del Agentia de pressa ABC)

In le recente conferentia de UNESCO - le Organisation del Nationes Unite pro Education, Scientia e Cultura
- le delegatos de plure statos-membros exprimeva lor satisfaction del numerose nove initiativas prendite
per le secretariato pro le disveloppamento de servicios facilitante le excambio de informationes.

In le debattos causate per le propositiones de certe nove mesuras pro attaccar le analphabetismo, quatro
delegationes se univa in un protesto contra le retardamento del planos, que, per consequente, significa
etiam un retardamento correspondente in le realisationes practic. "Proque non", demandava le chef de un
del delegationes in su discurso, pronunciate con multe habilitate e temperamento, "proque non projectar
constructiones de scholas que es usabile  in plus que un region?" Un tal  standardisation diminuerea le
costos  de milliones innumerabile.  Etiam un standardisation de manuales,  p.  ex.  (per  exemplo)  de ma-
thematica, ducerea a economisation, manteneva le porta-voce de un altere delegation, qui addeva que le
manco de instructores pote esser remediate, in multe casos, per emissiones de radio e de television.

Le  resolution,  acceptate  al  fin  del  sessiones,  recommenda:  Primo:  Le  prioritate  del  lucta  contra  le
analphabetismo debe esser manifestate per actiones resolute, rapide e rational. Secundo: Conforme a un
proposition del Presidente del Assemblea General, le Consilios National debe studiar seriosemente omne
possibile solutiones rational del problemas del communication linguistic inter le nationes.

Ante responder iste Questiones, relege grammatica de lection 17 concernente le formation de parolas ab le
radice derivative ("radice duple").

Exemplo del structura

crea|r (morphema de base + r) = infinitivo
crea|t|ion (morphema de base + t + ion) = subst., acto del crear o le resultato del crear
crea|t|or = subst., alcuno qui crea
crea|t|ori = adj., characteristic de alcuno qui crea
crea|t|ive = adj., habente le capacitate de crear
crea|t|ura = subst., toto lo que ha essite create

Forma secundo le structura demonstrate in supra altere series de substantivos e adjectivos con iste suffi xos
e adde le significationes in vostre lingua! (Certe formas pote exiger plure parolas pro lor explication.)

QuestionesQuestiones
1. informa|r, 2. defini|r, 3. con|stru|e|r (-struct-), 4. pos|sed|e|r (-sess-), 5. ag|e|r (-act-), 6. intro|duc|e|r (-
duct-), 7. tele|vid|e|r (-vis-)

SzójegyzékSzójegyzék
extraher kivonni  porta-voce szóvivő
extracto kivonat  manco hiány

reporter riporter  instruer oktatni
special különleges, külön-  instructor oktató

agentia ügynökség  emission adás
pressa sajtó  television televízió

recente legutóbbi  resolution határozat
conferentia konferencia  session ülés

educar nevelni  recommendar ajánlani
education nevelés  prioritate elsőbbség

cultura kultúra  lucta harc
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delegar delegálni  manifestar kinyilvánítani
delegato delegátus  action akció

delegation delegáció  resolute határozott
stato éllapot; állam  rational ésszerű

membro tag  conforme a összhangban lévő vmi-
vel

numerose számos  presidente elnök
innumerábile számtalan  assembléa gyűlés

initiativa kezdeményezés  assembléa general közgyűlés
secretariato titkárság  consilio tanács

disveloppar fejleszteni  solution megoldás

disveloppamento fejlesztés  communication
kommunikáció, érintke-
zés

servicio szolgálat  lingual nyelvi

facilitar megkönnyíteni  linguístic nyelvészeti
excambio csere  releger újraolvasni

debatto vita  formation alakítás
causar okozni  rádice gyökér, gyök

proposition javaslat  derivative itt: előidejű
analphabetismo írástudatlanság  duple kettős

protesto tiltakozás  structura szerkezet, struktúra
contra ellen  crear teremteni

retardamento késlekedés  morphema morféma
plano terv  base bázis

per consequente következésképpen  acto cselekvés, aktus
realisation megvalósítás  resultato eredmény

chef (ch=sh) főnök  characterístic de jellemző vmire
habilitate ügyesség  capacitate képesség

temperamento temperamentum  formar alakítani
projectar tervezni  secundo szerint

construction építés  demonstrar bemutatni
schola iskola  in supra fent

usábile használható  serie sorozat
standardisation szabványosítás  suffixo utóképző

diminuer csökkenteni  significantia jelentés
costo költség  explication magyarázat

per exemplo például  definir definiálni
mathemática matematika  construer építeni

ducer vezetni  ager cselekedni
economisation megtakarítás  introducer bevezetni

mantener állítani  televider televíziózni

MegjegyzésMegjegyzés
Az eredeti mű Le resolution... kezdetű bekezdésének utolsó mondatában a linguistic szó helyett he-
lyesebb lenne a lingual szót használni, azonban a nemzetközi gyakorlat a linguistic-et részesíti előny-
ben. 
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2828      Lection vinti-octo / Vinti-octave Lection vinti-octo / Vinti-octave 
lectionlection

EXTRACTOS AUTHENTIC EX "SCIENTIA INTERNATIONAL - NOVAS DEL MENSE IN INTERLINGUA"

(Publicate per le Division de Interlingua de Science Service) 

RECERCA DE CANCERE

Un sero anticancerose preparate per Dr. B. Björklund de Stockholm, Svedia, e Drs. J. Graham e R. Graham
de Boston, Statos Unite de America, se ha monstrate capace a destruer cellulas cancerose in vitro, durante
que illo non attacca cellulas normal in le mesme culturas. Le sero esseva preparate ex le sanguine de un
cavallo que habeva recipite injectiones de miscite materia cancerose derivate ab 56 personas.

ZOOLOGIA

Un del tortucas gigante que capitano Cook habeva capturate in le Galapagos e que ille presentava in 1777
al rege del insulas Tonga vive ancora e se trova in bon sanitate. Illo es un favorito del familia del regina
Salote.

GEOLOGIA

In duo lacos al interior de Norvegia, aqua salin esseva recentemente constatate a profundos de circa 100
m. Dr. H. Holtan del Instituto Norvegian de Recercas Hydrologic, explica ille facto per le hypothese que 10
000 annos retro, post le plus recente epocha glacial, grande partes de Norvegia esseva infra le superficie
del oceano. Dr. Holtan ha calculate que le superficie del oceano ha descendite depost ille tempore per circa
45 m. 

COMPUTATORES ELECTRONIC

In Scandinavia, computatores electronic es plus numerose - in relativitate al population - que alterubi in
Europa. 

QuestionesQuestiones
1.  Como scribe vos per litteras omne cifras in iste lection?,  2.  Que describe zoologia e geologia, le duo
scientias mentionate in iste textos?, 3. A que branca de scientia pertine le recerca de cancere?

SzójegyzékSzójegyzék
authéntic hiteles  laco tó
publicar publikálni  Norvegia Norvégia

recerca kutatás  norvegian norvég
cáncere rák  profunde mély

cancerose rákos  profundo mélység
anticancerose rákellenes  circa körülbelül

sero szérum  metro méter
doctor doktor  instituto intézet

Svedia Svédország  hydrología hidrológia
svedese svéd  hydrológic hidrológiai

capace képes  hypothese hipotézis
destruer lerombolni  retro ezelőtt

céllula sejt  épocha jégkorszak
normal normális  glacie jég

sánguine vér  glacial jég-
cavallo ló  infra alatt; innen

reciper megkapni  superficie felület, felszín
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injection injekció  oceano óceán
miscer keverni  calcular kiszámítani

mixtura keverék  descender alászállni
materia anyag  computator számítógép

zoología állattan  electrónic elektronikus
tortuca teknősbéka  relativitate viszonylagos

gigante óriás  líttera betű
capitano kapitány  cifra számjegy

capturar elfogni  branca ág
presentar ajándékozni  pertiner tartozni

ínsula sziget  describer leírni
sanitate egészség  animal állat

geología földtan  evolution fejlődés
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2929      Lection vinti-novem / Vinti-none Lection vinti-novem / Vinti-none 
lectionlection

ARCHITECTURA

Ab Russia on reporta enorme progressos in le construction de edificios a partes prefabricate. In Kiev un
prefabricate edificio a cinque etages esseva complite in 63 dies, e in Magnitogorsk dece obreros ha erigi te
un edificio de tres etages con 36 appartamentos in 28 dies. On expecta que verso le fin de 1956 circa 20 pro
cento del russe construction de domicilios urban va usar le technica del partes prefabricate. Architectos
statounitese dubita del exactitude de iste reportos, sed illes possede nulle base de comparation proque in le
Statos Unite le construction ex partes prefabricate es limitate quasi integremente a edificios sin etages.

MORBOS CARDIAC

Recente studios epidemiologic in Japon e le Statos Unite ha demonstrate que morbos cardiac es plus fre -
quente in areas de aqua molle que in areas de aqua dur. (Aqua molle es aqua a basse contento mineral;
aqua dur es aqua a alte contento mineral.) Le mesme correlation es nunc reportate ab Svedia a base de un
vaste studio del causas de morte ab 1950 a 1960 in le complete population de omne citates svedese con plus
que 25 000 habitantes.

COMMUNICATIONES

Phocas e delphinos (como multe altere animales) es capace de communication interindividual per sonos
expressive de dolor, gaudio e varie altere emotiones. On ha succedite a transmitter telephonicamente le
sonos producite per un tal animal in Florida a un altere in Hawai. Il  pare que le duo se comprendeva
perfectemente.  Lor  conversation  telephonic  coperiva  un  distantia  de  circa  9  000  kilometros  e  esseva
conducite in sonos de un frequentia de 2 000 cyclos per secunda.

QuestionesQuestiones
1. Que es un "edificio"? 2. In que organo del corpore se monstra morbos cardiac? 3. Exprime per un phrase
lo que occurre in le notitia "Communicationes"!

SzójegyzékSzójegyzék
architectura építészet  epidemiológic járványos

russe orosz  Japon Japán
Russia Oroszország  japonese japán

enorme rendkívül nagy  area terület
progresso haladás  contento tartalom

edificio épület  correlation korreláció
prefabricar előre gyártott  vaste kiterjedt

etage (g=j) emelet  citate város
compler befejezni  habitante lakos

obrero munkás  phoca fóka
eriger épületet, stb. emelni  delphino delfin

appartamento lakás  interindividual egyedközi
verso felé  expressive kifejező

domicilio lakózás  dolor fájdalom
urban városi  gaudio öröm

téchnica technika  varie különféle
architecto építész  emotion érzelem

statounitese Egyesült Államokbeli  transmitter közvetíteni
dubitar de kételkedni vmiben  telephónic telefonikus
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exactitude pontosság  kilometro kilométer
comparation összehasonlítás  conducer vezetni

limitar korlátozni  frequentia frekvencia, rezgésszám
integre teljes  órgano szerv

morbo betegség  córpore test
cardíac szív  notitia jegyzet

MegjegyzésMegjegyzés
A 28. és 29. leckében megjelenő szavak közül nem mindegyik tartozik a leghasználatosabbak közé. A
szerző mégis úgy véli,  hogy hasznos az olvasó számára, ha olyan területekről lát  szövegmintákat,
amelyeken az interlingvát leginkább használják: a tudományos és művészi ismeretterjesztés és az or-
vosi szakirodalom területéről.
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3030      Lection trenta / Trentesime lectionLection trenta / Trentesime lection
PROVERBIOS IN INTERLINGUA

(Ex un libro non ancora publicate, compilate per Sr P. Dornbach)

Cata rana se crede Diana.
Del dicto al facto es grande tracto.
Palea e foco non sta ben in un loco.
Al tempore de ficos non manca amicos.
Que es licite a Jove, non es licite a bove.

In le introduction de iste curso de Interlingua nos trova indicate un possibile solution del problemas practic
de communication linguistic:  Un convention inter un numero de statos, le qual garantirea a cata cive un
inseniamento elementari  de  Interlingua.  Un tal  instruction non prenderea  tempore  ab altere  subjectos
scholar, proque le cognoscentia del vocabulario international esserea utile e in le lingua materne de quasi
omnes, e in le altere linguas que on debe (o vole) studiar in le scholas etiam in le futuro. (Le publicationes
scientific del grande nationes essera longe necesse pro omnes, le litteratura nunquam superflue!).

Como se realisara un tal introduction official de Interlingua in le scholas? (Le nove, juvene generation lo
facera!) Secundo nostre opinion illo presupponerea i. e. le creation de un instituto international que se
occuparea del elaboration de manuales e cursos pro radio e television e de dictionarios pro omne linguas
concernite, e del education de professores designate a inseniar futur instructores del idioma international.
In  addition  illo  se  occuparea  del  edition  de  un  revista  mensual  dedicate  a  questiones  linguistic  e  al
methodos de diffusion de Interlingua e de un revista mensual cultural e forsan etiam de un septimanal
popular con un contento multo general e variate.

Le centralisation, in le stadio initial, de iste activitates garantirea un alte grado de stabilitate del lingua,
impediente  omne  risco  de  dissolution  del  lingua  in  dialectos.  Le  apprehension  que  un  tal  dissolution
occurrerea es multo exaggerate in nostre era de possibilitates quotidian de contactos global per radio e
television,  in  un tempore quando le  magnetophono e  le  grammophono rende practicabile  le  uso  in  le
scholas de registrationes identic in phonobanda e in disco, assi ben in Argentina como in Zambia.

Naturalmente vostre studios non debe finir ancora: iste curso vos da le mille parolas le plus frequente e le
grammatica,  e duo milles nos sembla un minimo. Nos vos recommenda leger textos como istes:  Moth:
Infantes  e  juvenes  in  campo (con  vocabulario  in  italiano,  espaniol,  francese,  scandinavo,  anglese  e
germano);  Podobsky (Checoslovachia):  Comenius - magistro de nationes;  Sexton (Anglaterra):  Dece-duo
conversationes - e - quando vos es "matur" - Gode: Dece Contos - le perla de nostre litteratura usque nunc.

Studia Wilgenhof: Grammatica essential de Interlingua e, si vos comprende anglese e nederlandese, Gode-
Blair:  Interlingua Grammar e  Wilgenhof:  Grammatikale Handleiding voor Interlingua.  Interlingua-English
Dictionary es  importantissime,  e  pro  scandinavos  es  indispensabile  Nordin:  Svensk-Interlingua  ordbok
(Norstedts).

Scribe a un del adresses in infra e annuncia vos como membro e/o abonante de Currero (organo del Union
Mundial pro Interlingua), Revista de Interlingua (edition de prof. Berger, Morges, Swissia) e Lingua & Vita
(Anglaterra).

E super toto: scribe immediatemente a un organisation pro venir in contacto con altere utilisatores de iste
lingua que pertine a tote le mundo, isto es etiam a vos!

SzójegyzékSzójegyzék
proverbio közmondás  stabilitate stabilitás
compilar összeszedni  impedir megakadályozni

rana béka  risco kockázat
dicto mondás  dissolution feloldódás

tracto utazás  dialecto tájszólás
palea szalma  apprehension aggodalom

loco hely  exaggerar túlozni
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fico füge  era korszak
es lícite szabad  possibilitate lehetőség

bove ökör  contacto kapcsolat
convention megegyezés  global globális, világméretű

garantir szavatolni  magnetóphono magnetofon
garantía szavatosság  grammóphono lemezjátszó

cive polgár  render lehetővé tenni
inseniar tanítani  practicábile kivihető

inseniamento tanítás  registration felvétel
scholar iskolai  identic azonos

útile hasznos  phonobanda hangszalag
é ... é is ... is  disco lemez

materne anyai, anya-  assí így, úgy
futuro jövő  assí ben éppúgy

scientífic tudományos  mínimo minimum
necesse szükséges  campo tábor

litteratura irodalom  vocabulário szójegyzék
superflue feleslegesen  italiano olasz

realisar megvalósítani  espaniol spanyol
official hivatalos  francese francia

presupponer előfeltételezni  scandinavo skandináv
subjecto tantárgy  Anglaterra Anglia

i. a. = ínter alteres többek között  anglese angol
occupar se de foglalkozni vmivel  germano német

elaboration kidolgozás  Checoslovachia 
(ch=tch)

Csehszlovákia

designar kijelölni  magistro tanítómester
in addition továbbá  matur érett

edition kiadás  conto mese
revista szemle  perla gyöngyszem

mensual havi  Nederland Németalföld, Hollandia
dedicar szentelni  nederlandese németalföldi, holland

méthodo módszer  indispensábile nélkülözhetetlen
diffusion terjesztés  adresse cím

cultural kulturális  in infra lent
septimanal hetilap  abonante előfizető

popular népszerű  mundial világ-
variate változatos  utilisator használó

centralisation központosítás  societate társaság
stadio stádium  union szövetség

initial kezdeti  Danmark Dánia
activitate tevékenység    

MegjegyzésMegjegyzés
• A Checoslovachia írásmód helyett újabban egyre inkább terjed a Tchecoslovachia. 
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UtószóUtószó

POSTSCRIPTOPOSTSCRIPTO
(Utószó a "(Utószó a "TextosTextos" könyvhöz)" könyvhöz)

Depost le publication del edition original svedese de iste manual in 1972 le ultime alineas del texto del
lection 30 ha perdite in parte lor actualitate.  Le obras de Moth e de Podolsky non es plus vendita, ma
intertanto ha apparite multe altere publicationes.

Cata anno le Servicio de Libros U. M. I. edita nunc un nove catalogo 'Bibliographia de Interlingua'.

Ex le periodicos le 'Revista de Interlingua' ha cessate (a causa del morte de prof. Berger), ma il ha nunc
nove periodicos como: 'Heraldo de Interlingua' editate per Thomas Breinstrup e 'Biblia' editate per pastor
Paolo Castellina.

Alcun adresses (1987):

• Secretario general  del  UMI: Frank Esterhill,  496 A Hudson Street,  G34,  New York, NY 10014,
U.S.A.

• Administration del UMI: Information Interlingua, Juvelvej 25, DK-5210 Odense NV, Danmark.

• Servicio de Libros UMI: Zonnegloren 30, 7361 Beekbergen, Nederland.

Le UMI (Union Mundial pro Interlingua)ha representates in varie paises. Le adresses recente vos pote tro-
var in le 'Currero' o demandar al administration del UMI in Danmark.

POSTFACIOPOSTFACIO
(Utószó a "(Utószó a "SupplementoSupplemento" könyvhöz)" könyvhöz)

Depost le publication del edition original svedese de iste obra in 1972 le ultime alineas del texto del lection
30 ha perdite in parte lor actualitate.

Assi le obras de Moth, de Podolsky, e de Sexton non es plus in vendita. Sed in le ultime annos on publica va
multe  altere  libros  importante,  i.  a.  Gode:  Discussiones  de  Interlingua,  Wilgenhof:  Grammatica  de
Interlingua, e in addition obras con contento variate. Le qui vole obtener informationes plus detaliate re
illos,  debe solo leger  le  Bibliographia de Interlingua,  editate  cata anno per le  Servicio de Libros UMI
(Union Mundial pro Interlingua). Ex le periodicos le Revista de Interlingua ha cessate (a causa del morte
del  professor  Berger),  sed  il  ha  un  nove  periodico,  le  Heraldo  de  Interlingua,  editate  per  Thomas
Breinstrup.

Que debe un hungaro facer qui ha apprendite lo que se trova in iste obra e vole continuar su studios de
interlingua? Que ille scribe o al representate de UMI in Hungaria o directemente al Information Inter -
lingua. Ille obtenera non solo informationes sed etiam libros e periodicos, inter quadros modeste, gratui -
temente. Isto sub duo conditiones: primo, ille debe declarar que illa ha un attitude positive al diffusion de
interlingua e, secundo, ille debe demonstrar que ille cognosce le elementos del lingua, presentate in iste
libro.

Como legara ille ille libros e periodicos? Un dictionario interlingua-hungara ancora non existe, solmente
un vocabulario breve (Rövid interligva nyelvtan és szójegyzék). Sed qui usa Bakos Ferenc: Idegen szavak
és kifejezések szótára, le dictionarios del  linguas fonte de interlingua e del  hungaro (italiano-hungaro,
espaniol-hungaro,  francese-hungaro,  anglese-hungaro),  forsan  etiam  un  dictionario  latino-hungaro,
comprendera sin dubita facilemente le textos in interlingua. E post haber legite alcun centos de paginas,
ille discoperira que ille non solo comprende le textos sin dictionario, sed ille pote usar le lingua etiam
activemente.

Adresses

• Union Mundial pro Interlingua: 496 Hudson Street, G 34, New York, NY 10014, USA

• Information Interlingua: Juvelvej 25, DK-5210 Odense NV, Danmark
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• Representante del UMI in Hungaria: Dr. Jeszenszky Ferenc, Budapest, Orlay u. 4. 1114.

• Servicio de Libros UMI: Zonnegloren 30, NL-7361 TL Beekbergen, Nederland

• Currero: Beeckzanglaan 84, NL-1942 LT Beverwijk, Nederland

• Heraldo de Interlingua: Høje Taastrup Boulevard 49, lejl. 3 DK-2630 Taastrup, Danmark

Octobre 1986

SzójegyzékSzójegyzék
postfacio utószó  Hungaría Magyarország
publication publikálás  representante képviselő

alinéa bekezdés  directe közvetlen
actualitate időszerűség  quadro keret

véndita eladás  gratuite ingyenes
esser in véndita kapható  sub alatt

obtener kapni  condition feltétel
detaliate részletes  declarar kijelenteni

bibliographía bibliográfia  attitude attitűd
editar kiadni  positive pozitív

cessar megszűnni  elemento elem
heraldo hírnök  fonte forrás

húngare magyar  página oldal
húngaro magyar  active aktív
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BETŰRENDES SZÓJEGYZÉK /BETŰRENDES SZÓJEGYZÉK /
VOCABULARIO ALPHABETICVOCABULARIO ALPHABETIC

Ebben a szójegyzékben a szövegben előforduló valamennyi szó szerepel. (Nem szerepelnek benne azok a sza-
vak, amelyek csak a nyelvtani magyarázatokban jelennek meg; így a 24. leckében elforduló alternatív kifeje-
zések sem, amelyek közül néhány igen fontos.) A tömörség kedvéért a szavak magyar jelentését nem adjuk
meg, hanem a szó mögé tett számmal jelezzük, hogy melyik lecke szójegyzékében található meg. Néhány szó
mögött több szám is áll; ez arra utal, hogy a hivatkozott leckében a szó különböző jelentésárnyalataival találk-
ozhatunk. A 26-27. összevont leckére a 26-os számmal utalunk, a "pf" betűkkel az utószóra (postfacio).

A szójegyzékben a szavakat morfémákra bontva adjuk meg; ezzel azt szeretnénk elérni, hogy az olvasó minél
nagyobb gyakorlatra tegyen szert a szókincs szerkezetének áttekintésében. A bázismorfémákat aláhúzással je-
löljük, az összetett szavakban természetesen két bázismorféma van. Az igék tőhangzóját nem választjuk el a
gyöktől, ez alól csak a névszókból képzett igéknél teszünk kivételt. Nem bontjuk elemeire az igék előidejű tö-
vét sem, ugyancsak a fenti kivételtől eltekintve. A figyelmes olvasó bizonyára könnyen felfedezi a bizonyos
képzők környezetében végbemenő tőváltozásokat, ezek részletes tárgyalása azonban meghaladná e könyvecs-
ke kereteit. Aki alaposabban meg akarja ismerni ezt a kérdést, annak főként Wilgenhof már említett nyelvta-
nát ajánljuk.

AA
a 2, ab 10, abandon|a|r 5, abona|nt|e 30, ab|sorbe|r 4, accent|o 15, accentu|a|r 15, ac|cept|a|r 24, ac|
compani|a|r 9, ac|cord|o 15, ac|cusat|iv|o 10, act|ion 26, act|iv|e pf, act|iv|itat|e 30, act|o 26, act|ual|itat|
e pf, ad|de|r 16, ad|dit|ion 16 30, a|de|o 25.ad|ject|iv|o 7, ad|jut|a|r 20, ad|mira|r 14, adress|e 30, aer|e
25, af|fa|bil|e 18, af|fin 16, af|fin|itat|e 16, age|r 26, age|nt|i|a 26, a|grad|a|bil|e 13, alc|un 4, alc|un|a 8,
alc|un|o 8, ali|ment|ari 21, ali|ment|o 18, aline|a pf, allegr|e 13, a|l|or|a 10 16, al|que 4, alt|e 7, alter|e 4,
alter|n|at|iv|a 13 alter|ubi 23, alt|o 25, ama|bil|e 15, ama|r 9, amat|or 13, amb|e 13, amb|ie|nt|e 19, amic|
o 2, am|or 7, amusa|nt|e 10, an|alphabet|ism|o 26, ancian 23, anc|or|a 13, Angl|a|terr|a 30, angl|es|e 30,
anim|al 28, ann|o 6, an|nunci|a|r 16, ante 1, ant|ea 13, anti|cancer|os|e 28, antiqu|at|e 23, aperi|r 13, ap|
pare|r 16, ap|part|a|ment|o 29, ap|pella|r 18, ap|pell|o 24, ap|per|tine|r 10, ap|petit|o 21, ap|plaude|r 24,
ap|plaus|o 24, ap|porta|r 9, appoi|o 21, ap|prehens|ion 30, ap|prende|r 6, ap|prob|at|ion 17, approcha|r
4, aqu|a 20, arbor|e 13, archi|tect|o 29, archi|tect|ur|a 29, arde|r 24, ard|or 24, are|a 29, argent|o 18,
argu|ment|o 24, ar|re|sta|r 25, arriva|r 8, art|e 14, as|scende|r 21, ascolta|r 10, asin|o 22, as|sati|s 5, as|
secur|a|r 15, assembl|e|a 26, as|si_ 30, as|soci|at|ion 21, attacc|a|r 6, at|tende|r 8, at|tent|ion 9, at|tinge|
r  19,  attitud|e  pf,  at|tract|ion  22,  at|tract|iv|e  22,  at|trahe|r  22,  audi|r  4,  audit|ori|o  23,  aur|e  12,
authentic 28, auto 11, auto|bus 11, auto|mo|bil|e 11, autumn|al 25, autumn|o 25, auxili|ari 5, avant|ag|e 15,
avant|i|a 16, azur 19.

BB
bagag|e 20, banc|a 18, banc|o 1, bani|o 9, bas|e 26, basi|o 25, bass|a|r 24, bass|e 7, basta|r 16, batte|r 21,
bell|e 2, ben 4, ben|que 8, ben|veni|r 17, besoni|o 11, besoni|a|r 11, bibe|r 20, bibe|r|ag|e 20, biblio|graph|i|
a pf, biblio|thec|a 6, bi|cycl|o 11, bi|cycl|a|r 11, bi|later|al 13, billet 19, blanc 1, blond|e 19, bon 4, botec|a 18,
bov|e 30, branc|a 28, brev|e 8, brilla|r 24, bross|a 9, bross|a|r 9, brun 13, bucc|a 21, butyr|o 18.

CC
cade|r 21, cadit|a 21, caffe 20, calc|e|a 18, calc|ett|a 18, calc|ul|a|r 28, cal|id|e 24, calm|a 22, calm|e 22,
calm|a|r 22, cal|or 24, cambia|r 15, camer|a 9, camerad|a 11, camer|er|a 20, camer|er|o 20, camis|a 18,
campan|a 13, camp|ani|a 17, camp|o 30, cancer|e 28, cancer|os|e 28, cant|a|r 10 12, cant|at|or 12, cant|
at|rice 12, cant|o 12, cap|ac|e 28, cap|ac|itat|e 26, capill|o 19, capit|al 2, capit|an|o 28, capit|e 2, capp|ell|
o 18, capt|iv|ar 24, capt|ur|a|r 28, car 10, cardi|ac 29, carn|e 20, cart|a 20, cas|a 6, case|o 18, cas|o 11,
cass|a 18, cass|er|a 18, cata 8, caten|a 23, cathedr|a 23, caus|a 21, caus|a|r 26, cavall|o 28, cela|r 15,
celebr|a|r 13, celebr|at|ion 13, cell|ul|a 28, cel|o 25, centr|al 19, centr|al|isat|ion 30, centr|o 19, cerca|r 6,
cert|e 10, cert|o 14, cessa|r pf, character|ist|ic 26, charm|a|nt|e 5, Chec|o|slovach|i|a 30, chef 26, cifr|a 28,
circa 28, citat|e 29, civ|e 30, clar 13, clav|e 20, clin|ic|a 10, coce|r 16, coc|in|a 16, cocle|ar 20, co|gnosce|r
10, co|gnosce|nt|i|a 24, col|laps|o 21, col|lect|ion 14, colleg|a 24, color 13, comencia|r 6, comencia|ment|o
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10, com|manda|r 20, com|mun 15, com|mun|ica|r 13, com|mun|icat| ion 26, como 4, compani|a 18, com|
par|a|r 16, com|par|at| ion 29, com|part|i|ment|o 19, com|patriot|a 17, com|pil|a|r 30, com|ple|r 29, com|
porta|r 22, compra|r 9, com|prende|r 14, com|putat|or 28, con 2, con|centr|a|r 8, con|cerne|nt|e 5, con|
cerne|r 5, con|clude|r 18, con|clus|ion 18, condition pf, condition|al 12, con|duce|r 29, con|fere|nt|i|a 26,
con|form|e  26,  con|fort|a|bil|e  12,  con|gress|o  13,  con|senti|r  25,  con|seque|nt|e  26,  con|sider|a|r  25,
consili|o 26, con|siste|r 8, con|sta|nt|e 12, constat|a|r 2, con|struct|ion 26, con|strue|r 26, con|tact|o 30,
conta|r 3, con|tent|e 14, con|tent|o 29, continu|a|r 8, continu|at|ion 3, cont|o 18 30, contra 26, con|veni|r
18, con|vent|ion 30, con|vers|at|ion 4, con|vi|agi|at|or 19, con|vi|agi|at|ric|e 19, coperi|r 5,  corb|e 18,
cord|e 17, cord|ial 17, coron|a 18, corpor|e 29, cor|re|lat|ion 29, cor|re|sponde|nt|e 7, cos|a 4, costa|r 11,
cost|o 26, crea|r 26, crede|r 11, crem|a 20, cris|e 24, crita|r 4, critic 24, critic|a 24, critic|o 24, cruel 21,
cruel|itat|e 21, cuj|e 10, cult|ell|o 20, cult|iv|a|r 13, cult|iv|at|or 13, cult|ur|a 26, cult|ur|al 30, cupr|o 18,
curios|e 19, curre|r 19, curr|er|o 19, curs|o 14, curt|e 8, cycl|o 16

DD
dam|a 2, Dan|mark 30, da|r 11, dat|a 7, dat|iv|o 10, de 3, de|a 7, de|batt|o 26, debe|r 2, de|cis|ion 6, de|
clar|a|r pf, de|dica|r 30, de|fin|ir 26, de|lega|r 26, de|legat|ion 26, de|legat|o 26, delphin|o 29, deman 8,
de|manda|r 9, de|monstra|r 26, de|monstrat|ion 10, dent|e 9, de|o 7, de|part|i|ment|o 18, de|post 25, de|
ride|r 24, de|riv|a|r 18, de|riv|at|iv|e 26, de|scende|r 21 28, de|scribe|r 28, de|sign|a|r 30, desira|r 18,
desir|o 18, de|strue|r 28, de|tali|at|e pf, detra 23, de|veni|r 5, dialect|o 30, diamant|e 17, dice|r 2, dict|ion|
ari|o 6, dict|o 30, di|e 4, dif|fic|il|e 7, dif|fus|ion 30, di|lige|nt|e 6, di|lige|nt|i|a 6, di|minu|e|r 26, dinar
20, di|rect|e pf, di|rige|r 20, dis|a|grad|a|bil|e 13, disc|o 30, dis|coperi|r 5, dis|cret|e 5, dis|curs|o 10, dis|
cuss|ion 17, dis|cute|r 17, dis|cuti|bil|e 23, dis|foli|a|r 25, dis|ordin|e 22, dis|pare|r 14, dis|poni|bil|e 21,
dis|solut|ion 30, di|sta|nt|ia 16, dis|veloppa|ment|o 26, dis|veloppa|r 26, dis|ved|i|r 9, di|vers|e 13, di|
vide|r 6, di|vis|ion 6, doct|or 28, dol|or 29, dom|icili|o 29, dom|in|a|r 23, dom|in|ic|a 7, dom|in|o 7, dom|o
16, don|a|r 11, don|o 11, dormi|r 9, dors|o 14, dubit|a 14, dubita|r 29, duce|r 26, dulc|e 19, du|o 1, du| pl_|e
26, dur 11, dur|a|r 9, dur|a|nt|e 9 24

EE
e 1 30, ecce 1, ecclesi|a 25, eco|nom|isat|ion 26, edi|fic| i|o 29, e|dit|a|r pf. e|dit|ion 30, educa|r 26, educat|
ion 26, ef|fecto 23, ef|fort|i|o 8, ego 22, egypt|ian|o 23, Egypt|o 23, e|labor|at|ion 30, electr|ic 9, electr|ic|
itat|e 9, electr|on|ic 28, elegant|e 1, element|o pf, embrassa|r 4, embryon 22, e|miss|ion 26, e|mot|iton 29,
e|norm|e 29, enthusias|m|o 9, enthusias|t|ic 24, entra|r 14, entrat|a 13, epi|demi|o|log|ic 29, epoch|a 28,
er|a 30, e|rige|r 29, es|capp|a|r 15, espani|ol 30, es|que 1, essay|o 13, esse|nt|i|al 15, esse|r 1, estat|e 25,
estima|r 13, est|iv|e 13, estrani|e 14, estrani|er|a 14, estrani|er|o 14, etag|e 29, etat|e 17, etiam 2, e|velia|r
9, e|veliat|or 9, e|vide|nt|e 24| evita|r 11, e|volut|ion 28, ex 8, ex|act|e 19, ex|act|itud|e 29, exaggera|r 30,
examin|a|nd|o 13, examin|a|r 13, examin|at|ion 13, examin|at|or 13, examin|e 13, ex|cambi|o 26, ex|celle|
nt|e 21, ex|cept|e 16, ex|cept|ion 16, ex|cusa|r 2, exempl|o 26, ex|ige|r 11, ex|ir 18, ex|iste|r 24, ex|it|o 18,
ex|pect|a|r 16, ex|pens|iv|e 10, ex|plica|r 6, ex|plicat|ion 26, ex|plode|r 19, ex|plos|ion 19, ex|press|iv|e 29,
ex|prime|r 13, ex|tract|o 26, ex|trahe|r 26, extra|ordin|ari 18

FF
face|r 1, faci|e 14, fac|il|e 7, fac|il|ita|r 26, fact|o 2 13, famili|a 16, famili|al 16, fatigat|e 2, favor 14, favor|
i|r 16, fed|e 17, felic|e 23, femin|a 5, femin|in 5, ferm|a 17, ferr|o|vi|a 16, ferr|o|vier|o 16, fic|o 30, fili|a 16,
fili|al 16, fili|o 16, fin 24, fin|al|mente 18, fin|i| r 15, fix|a|r 6, fix|e 6, flor 13, flue|r 14, foc|ar 16, foc|o 16,
font|e  pf,  form|a  12,  form|a|r  26,  form|at|ion  26,  form|ul|ari|o  20,  forni|r  18,  forsan  13,  fort|e  4,
fragment|o 16, franc|ese 30, frappa|r 24, fratr|e 11, frequent|a|r 20, frequent|e 13, frequent|i|a 29, fresc
25, frig|or 25, fri|r 20, front|e 21, fruct|o 20, fulmin|e 24, fum|a|r 19, fum|at|or 19, furch|ett|a 20, futur 7,
futur|o 30

GG
gani|a|r 23, garant|i|a 30, garant|i|r 30, garrul|a|r 22, gaud|i|o 29, gen|a 21, gener|al 5, gener|at|ion 17,
gen|icul|o 21 gen|it|iv|o 10, ge|o|graph|ic 17, ge|o|log|i|a 28, german|o 30, gigant|e 28, glaci|e 28, glaci|
al 28, glob|al 30, grad|o 21, gramm|o|phon|o 30, grand|e 1, gran| patr|e 17, grat|e 22, grat|i|a 4, -grat|
itud|e 22, gratuit|e pf, grav|e 21, gris 25, grupp|o 13, guant|o 18, guarda|r 18, guarda|rob|a 18, guerr|a 7,
gust|a|r 25
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HH
habe|r 1 8, habil|itat|e 26, habita|nt|e 29, habita|r 16, hast|a|r 15, hebre|e 7, herald|o pf, heri 8, hero|e 4,
hesitat|ion 15, hibern|a|r 25, hibern|o 25, hic 15, histo-ri|a 3, hodie 5, hom|in|e 5, hor|a 8, hor|o|log|i|o 9,
hospit|al  10, hotel  20,  hum|an|o 17,  hum|id|e 21,  hum|or 13, hungar|e pf,  Hungar|i|a pf,  hungar|o pf,
hydr|o|log|i|a 28, hydr|o|log|ic 28, hypo|thes|e 28

II
ibi 4, ide|a 13, ident|ic 30, idiom|a 5, idiot|a 10, il 7, ill|a 2, ill|e 1 13, ill|o 1, il|lustrat|ion 7, im|medi|at|e 6,
im|patie|nt|i|a 18, im|ped|i|r 30, im|perat|iv|o 12, im|porta|nt|e 7, im|porta|r 19, im|possi|bil|e 21, im|
press|ion|a|r 14, in 3, in|caten|a|r 23, in|contr|o 7 25, in|credi|bil|e 11, in|dic|a|r 19, in|dis|cret|e 5, in|dis|
cuti|bil|e 23, in|dis|pens|a|bil|e 30, in|duce|r 17, in| evita|bil|e 11, in|ex|act|e 19, in|ex|pect|at|e 16, in|fa|
nt|e 9, infern|al 12, infern|o 12, in|form|a|r 5, in|form| at|ion 5, infra 28 30, in|frequent|e 25, initi|al 30,
initi|at|iv|a 26, in|ject|ion 28, in|numer|a|bil|e 26, in|quiet|e 15, insenia|ment|o 30, insenia|r 30, in|spira|
r 13, in|spirat|ion 24, in|stitut|o 28, in|struct|or 26, in|strue|r 26, instrument|o 23, insul|a 28, integr|e 29,
in|tende|r 6, in|tent|ion 6, inter 5, interess|a|r 2, interess|a|nt|e 2, interess|at|e 2, interess|e 2, inter|in|di|
vid|ual 29, interior 24, inter|lingu|a 5, inter|nat|ion|al 5, inter|rupt|ion 12, intra 20, intro|duce|r 26, in|
us|a|bil|e 11, in|us|ual 11, invita|r 13, io 1, ipse 14, i|r 13 ist|e 2, ist|o 7, ital|ian 20, ital|ian|o 30

JJ
jaln|e 13, jam 2, Japon 29, japon|es|e 29, jardin 13, jardin|er|o 13, jent|acul|o 9, joc|a|r 16, joc|o jorn|al 9,
jov|e|di 7, just|o 11, juven|a 14, juven|e 2

KK
kil|o 17, kil|o|metr|o 29

LL
l|a 2, labi|o 21, lac|o 28, lament|a|r 11, lassa|r 5, later|e 13, lat|in 7, lat|in|o 7, lava|r 9, l|e 1 2, lect|ion 1,
lect|o 9, lect|or 14, lect|ur|a 5, lege|r 5, lent|e 25, letter|a 8, lev|a|r 9, lev|e 11, liber|e 16, libr|o 1, licit|e30,
lign|o 21, limit|a|r 29, lingu|a 5, lingu|al 26, lingu|ist|ic 26, litter|a 8 28, litter|a|tur|a 30, l|o 6, loc|o 30,
long|e 4, lontan 16, luct|a 26, lun|a 7, lunch 10, lun|e|di 7

MM
maestr|o 24, magazin 18, magistr|o 30, magnet|o|phon|o 30, mal 11, malad|e 17, mal|grad|o 17, manc|a|r
21, manc|o 26, mangia|r 9, manier|a 5, manifest|a|r 26, manifest|at|ion 13, man|o 6, man|tene|r 17 26,
man|ual 6, man|u|script|o 24, mar 25, marcha|r 13, marit|a 12, marit|ag|e 16, marit|a|r 16, marit|o 12,
mart|e|di 7, materi|a 28, mater|n|al 24, mater|n|e 30, matin|o 9, mathematic|a 26, matr|e 9, matur 30,
me 2,  medic|al  5,  medic|a|ment|o  5,  medic|a|r  5,  medic|in|a  5,  medic|o  5,  medi|e  8,  medi|e|di|e  10,
membr|o 26,  mens|e 6,  mens|ual  30,  ment|e  14,  mention 15,  mention|a|r  15,  menu 20,  meravili|a  15,
meravili|os|e 15, merc|a|nt|e 16, merc|a|nt|il 18, merc|at|o 18, merc|e 18, mercuri|di 7, meridi|e 10, mesm|
o 10, mesur|a 8, method|o 30, metr|o 28, mi 7, micr|e 1, mineral 20, min|im|o 30, minus 8 22, minut|a 4,
misce|r 28, mitte|r 20, mixt|ur|a 28, mo|bil|e 11, modern|e 5, modest|e 9, mod|ic 10, moll|e 11, moment|o
14, monet|a 11, monstra|r 18, morb|o 29, morie|nt|e 21, mori|r 21, morit|e 21, morphem|a 26, mort|al 21,
mort|e 21, mult|e 6, mult|i|later|al 13, mult|itud|e 15, mult|o 2 11, mund|ial 30, mund|o 16 21, murmur|a|r
7, mus|ic|a 12, mus|ic|al 24, mut|e 14

NN
nam 20, narra|r 15, nat|al 16, nat|ion 5, nat|ur|a 16, nat|ur|al 17, necess|e 30, Nederland 30, nederland|
es|e 30, nepot|a 17,  nepot|e 17,  nerv|os|e 21,  nerv|os|itat|e 21,  ni  25, nigr|e 1,  niv|e 25, no 1,  noct|e 7,
nomin|at|iv|o 10, nomin|e 6, non 1, norm|al 28, Norveg|i|a 28, norveg|ian 28, nos 2, nostr|e 2, not|a 17,
not|a|r 14, not|iti|a 29, nov|a 9, nov|e 9, nov|o 7, nud|e 25, n|ull|e 18, numer|o 8, numer|os|e 26, nunc 1,
nunquam 10
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OO
o 2, oblid|o 15, oblid|a|r 15, obr|a 14, obr|er|o 29, obscur 25, ob|tene|r pf, oc|cas|ion 15, occupa|r 15 30, oc|
curre|r 13, oc|curre|nt|i|a 13, ocean|o 28, ocul|o 17, odor 25, of|fende|r 22, of|fens|a 22, offi ci|al 30, omn|e
6, on 1, opina|r 17, opinion 17, op|posit|e 19, op|posit|o 8, orat|or 21, ordin|ari 9, ordin|e 22, organ|isat|ion
5, organ|o 29, origin|al 7, origin|e 7, osa|r 14

PP
paga|r 18, pagin|a pf, pais 15, pale|a 30, pall|id|e 21, pall|or 21, pan 18, pan|ic|o 22, par 18, parc|o 10,
pare|nt|e 16, pare|r 16, parla|r 4, parol|a 2, part|e 13, part|i|r 8, part|it|a 19, parv|e 19, pass|o 15, pass|a|
r 4, patat|as 20, parti|nt|e 19, patr|e 16, patr|i|a 17, paus|a 19, peci|a 21, pecuni|a 11, pen|a 24, pensa|r 2,
pensat|a 5, per 2, per|de|r 21, per|fect|e 22, period|o 8, period|ic|o 5, perl|a 30, per|mitte|r 2, person|a 9,
person|al 9, per|tine|r 28, pes|a|nt|e 11, phoc|a 29, phon|o|band|a 30, phras|e 9, pinge|r 13, pisc|e 14,
place|r 15 19, planc|a 14, plan|o 26, platt|e|form|a 19, plen 17, plen|a|r 14, plora|r 14, plur|e 20, plus 1 11
13, pluve|r 25, pluv|i|ar 25, pluv|i|os|e 25, poc|o 5, polit|e 19, pone|r 20, popul|ar 30, popul|at|ion 21, port|
a 13, portat|or 18, porta|voc|e 26, port|o 20, posit|ion 9, posit|iv|e pf, pos|sede|r 11, possi|bil|itat|e 30,
post 8, post|a 9, post|ea 7, post|er|o 9, postfaci|o pf, post|meridi|e 8, pote|nt|e 5, pote|nt|i|a 5, pote|r 5,
povr|e 21, practic 8, practic|a|bil|e 30, prandi|o 10, prec|a|r 15, pre|cede|r 25, preci|o 10, pre|fabric|a|r
29, pre|fere|r 16, prende|r 1 17, pre|para|r 9 18, pre|se|nt|a|r 28, pre|se|nt|at|ion 13, pre|se|nt|e 26, press|
a 26, press|at|e 20, presso 4, pre|sup|pone|r 30,  pre|tendit|e 25, prim|a|ver|a 25, prim|e 1,  prim|o 6,
prior|itat|e 26, pro 3, pro|bab|il|e 11, prob|a|r 12, prob|a|r 12, problem|a 21, pro|duce|r 14, pro|fess|or 10,
profund|e 28, profund|or 28, pro|gress|o 29, programm|a 6, pro|ject|a|r 26, pro|men|ad|a 25, pro|mena|
r 25, pro|miss|a 24, pro|mitte|r 24, pro|nomin|e 9, pro|nunci|ar 10, pro|pone|r 14, pro|posit|ion 26, pro-
pri|e 16, pro|que 4, prosper|e 23, prosper|itat|e 23, pro|test|o 26, pro|verb|i|o 30, pro|voca|r 17, proxim|e
15, public 21, public|a|r 28, public|at|ion pf, public|o 21, puer|a 10, punct|o 17

QQ
quadr|o pf, qual 5, quando 4, quant|e 16, quant|o 13, quart|o 8, qua|si 11, que 1 2 5, quest|ion 2, qui 2 4,
quiet|e 15, quot|i|di|an 9

RR
radic|e 26, radi|o 21, ran|a 30, rang|o 23, rapid|e 6, rar 13, ras|a|r 9, ras|ori|o 9, ration|al 26, re 5, re|act|
ion 23, re|al|sa|r 30, re|al|isa|tion 26, re|al|ist|ic 13, recent|e 26, re|cerc|a 28, re|cipe|r 28, re|co|gnosce|r
14, re|commenda|r 26, re|fresc|a|r 25, reg|e 16, reg|in|a 16, region 16, registr|at|ion 10, registr|o 20, re|
grat|i|a|r 4, regretta|bil|e|mente 19, re|guard|a|r 2, re|im|ple|r 20, re|lat|ion 21, re|lat|iv|itat|e 28, re|
lat|iv|e 10, re|lege|r 26, re|mane|r 30, re|marc|a|bil|e 24, re|marc|a|r 4, remedi|a|r 26, ren|de|r 10, re|
parat|ion 11, re|past|o 10, re|plica|r 25, re|porta|r 21, re|port|er|o 26, re|port|o 21, re|pre|se|nt|a|nt|e pf,
reproch|e 16, reproch|a|r 16, re|serva|r 20, re|solut|e 26, re|solut|ion 26, re|spect|ar 22, re|sponde|r 2, re|
spons|a 2, re|sta|r 10, re|st|o 18, re|staura|nt|e 10, resultat|o 26, re|tard|a|ment|o 26, re|tard|o 19, re|
torn|a|r 5, retro 28, re|veni|r 13, re|vide|r 14, re|vist|a 30, ric 16, ricch|ess|a 16, ride|r 14, rig|id|e 21, risc|
o 30, ris|o 17, rob|a 18, ros|a 13, ros|ier|o 13, rub|i|e 14, ruit|o 9, russ|e 29, Russ|i|a 29

SS
sabbat|o 7, sal 25, sal|a 23, sal|in 25, salsici|a 18, salut|a|r 4, salut|e 4, san 17, sanguin|e 28, san|itat|e 28,
sape|r 7, satis|fact|ion 14, scal|a 21, scandinav|o 30, scarp|a 18, scen|a 21, schol|a 26, schol|ar 30, scie|nt|
i|a 15, scie|nt|ific 30, scribe|r 5, se|cret|e 13, se|cret|o 13, secund|a 8, secund|e 2, secundo 26, sed 1, sed|e
19, sede|r 1 2, sed|i|a 12, sembla|r 7, sempre 10, senior 1, senior|a 1, senior|ett|a 2, senti|ment|o 24, senti|r
4, sptim|an|a 7, septim|an|al 30, seque|nt|e 13, seri|e 26, seri|os|e 17, ser|o 28, serv|ici|o 26, servit|or 20,
servit|ric|e 20, sess|ion 26, si 1 7 11, sic 21, sign|at|ur|a 20, sign|ific|a|nt|i|a 26, sign|ific|a|r 7, sign|o 2,
silent|e 13, silent|i|o 13, sim|pl|e 10, sim|plic|e 10, sin 2, singul|e 24, sobri|e 22, soci|al 15, soci|etat|e 30, sol
1 25, solemn|e 22, sole|r 10, sol|mente 1, sol|o 8 14, solut|ion 26, son|a|r 13 23, soni|a|r 7, soni6o 7, son|o
12, soror 16, sovente 10, speci|al 26, speci|al|isa|r 18, sta|bil|itat|e 30, stadi|o 30, standard|isat|ion 26,
sta|r 1, stat|ion 19, stat|o 26, stat|o|un|it|es|e 29, stell|a 25, struct|ur|a 26, struct|ur|al 9, stude|nt|e 5,
studi|a|r 10, studi|o 6, stup|id|e 22, su 4, sub pf, subit|e 14, subit|o 14, sub|ject|o 30, sub|lev|a|r 24, sub|
sta|nt|iv|o 7, suc|cede|r 19, suc|cess|o 19, succ|o 20, sud|or 21, suf|fice|r 11, suf|fix|o 26, suffl|o 16, suffre|r
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12, suffre|nt|i|a 12, summ|a 11, super 1, super|fici|e 28, super|flu|e 30, super|popul|at|ion 21, supp|a 20,
sup|pone|r 9, sup|porta|bil|e 25, supra 7 26, sur 1, sur|prende|r 14, sur|pris|a 14, sur|ride|r 18, sur|ris|o
18, sved|es|e 28, Sved|i|a 28, sym|path|i|a 24, sym|path|ic 13, syn|ops|e 12

TT
tabul|a 9, tace|nt|e 25, tal 11, tamen 2, tanto 23, tard|e 25, tass|a 20, taxi 19, techn|ic|a 29, tect|o 14, tele|
phon|ic 29, tele|phon|o 16, tele|vide|r 26, tele|vis|ion 26, tempera|ment|o 26, tempor|e 6, tener|e 25, terr|a
17, terri|bil|e 9, text|o 17, theatr|al 16, them|a 6, timer|r 21, tim|id|e 21, tim|or 21, tocca|r 24, ton|o 12,
torn|a|r 24, tortuc|a 28, tosto 7 13, tot|e 21, tot|o 15, tract|o 30, trag|ic 2, train|o 8, trans|i|r 25, trans|
mitte|r 29, trans|vers|o 23, travali|o 10, trem|ul|a|r 21, tribu|n|a 21, trist|e 25, tropp|o 4, trova|r 15, tu 9,
tunc 4

UU
ubi 4 15 19, ull|e 18, ultim|e 21, un 1, und|a 25, un|ion 30, un|i|r 5, un|it|e 5, univers|it|ari 16, uni vers|itat|e
10, univers|o 17, urb|an 29, urb|e 10, us|a|bil|e 26, us|a|r 11, us|at|e 11, us|o 11, usque 10 21, us|ual 11, ut|il|
e 30, ut|il|isa|r 5, ut|il|isat|or 30

VV
valv|ul|a 22, vari|at|e 30, vari|e 29, vast|e 29, ven|a 22, vende|r 18, vendit|a pf, vendit|or 18, vendit|ric|e
18, vener|di 7, veni|r 10, ver 14, verb|al 12, verb|o 12, verd|e 13, verd|ur|a 13, verso 29, vesper|e 8, vest|i|
ment|o 9, vest|i|r 9, veter|e 11, vi|a 11, vi|ag|e 11, vi|agi|a|r 11, vi|agi|at|or 20, vic|e 13 17, vic|in 15, victim|
a 21, vict|or 23, vict|or|i|a 23, vide|r 1, vill|ag|e 17, vince|r 23, vin|o 20, vir|il 5, vir|il|itat|e 5, vir|o 5, visit|
a 13, visit|a|r 6, vist|a 17, vit|a 9, vit|al 23, vitr|o 20, viv|e 19, vive|r 19, viv|ific|a|nt|e 24, voc|abul|ari|o
30, voc|abul|o 20, voc|a|r 18, voc|e 4, vola|r 10, vole|r 5, volunt|ari|e 15, vos 1, vulner|e 21, vulner|a|r 21

ZZ
zoo|log|i|a 28
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CLAVE 1CLAVE 1
RESPONSAS DEL QUESTIONES IN TEXTOS

Attention: Multe varie alternativas es possibile!

LECTION 2LECTION 2
1. Ille reguarda le belle senioretta. 2. No, ille la reguarda con interesse. 3. Le juvene senior es elegante. 4.
Illa pensa: "Le senior elegante me reguarda e ille pensa que io es belle."  5.  No, io non pensa, que ille es
fatigate.

LECTION 4LECTION 4
1. Nunc illes sede su(pe)r le banco, un presso le altere.  2. No, un amico de Hugo se approcha. 3. Critar. 4.
Altere cosas le absorbe. 5.  Ille debeva approchar se e critar. 6.  Hugo pensava al juvene senioretta. 7.  Le
conversation non esseva interessante.

LECTION 5LECTION 5
1. Illa lege su libro. 2. Etiam ille lege le libro de illa. 3. Ille vole informar se concernente illa. 4. Illa lege un
libro re (concernente) le Nationes Unite. 5. Le libro es scribite in interlingua. 6. Hugo ha vidite iste ligua in
libros e periodicos medical. 7. No, ille non lo ha legite.

LECTION 6LECTION 6
1.  Si, Hugo pote leger interlingua. Omne medicos pote leger lo sin studio. 2.  Ille vole etiam parlar con le
belle senioretta. 3. Ille intendeva cercar un manual e un dictionario del idioma international. 4. Si, ille es
multo diligente. 5.  Un dictionario es un libro con multe parolas. 6.  Io / Nos utilisa un manual a (pro)
apprender factos o un lingua.

LECTION 7LECTION 7
1. No, le nomines del menses non es difficile in interlingua.  2. On vide le luna in le nocte. 3. Le adjectivo es
"original". 4. A voce basse. 5. Ille vole poter fixar le dies de su incontros futur con illa.

LECTION 8LECTION 8
1. Hodie es ... 2. Il es le ... 3. Il es duo horas minus quatro (minutas). 4. Le traino arriva a 22h38 (vinti-duo e
trenta-octo). 5. Heri esseva ... 6. Deman essera ... 7. Illes arriva a ... horas.

LECTION 9LECTION 9
1. "Vader con un persona." 2. Io ama ... 3. Ha tu mangiate? Ha tu te lavate? Ubi es tu libros?

LECTION 11LECTION 11
1.  Hugo bicycla. / Hugo veni a casa per bicyclo.  2.  Ille es multo fatigate; bicyclar es pesante. 3.  Un auto
nove costarea multe moneta Illo esserea trobbo car. 4. Ille comprarea un auto pro se e donarea su bicyclo a
su fratre. 5. Io ...-rea ... etc.

LECTION 13LECTION 13
1. Un essayo es un presentation scribite de factos e de explicationes concernente iste factos.  2. In un jardin
on pote vider flores de omne colores, verdura e arbores. 3.  Infrequente, non sovente. 4.  No, isto occurre
frequentemente (sovente). 5.  Le professor dice: "Aha, ecce un charmante manifestation del humor de mi
studentes! Quanto illes es sympathic..." O forsan vos ha un alternativa plus realistic?
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LECTION 14LECTION 14
1.  No,  nos  lo  attendeva durante  13 lectiones. 2.  Ille  comprende que illa  le  recognosce. 3.  No,  ille  ama
solmente le facie de illa. 4. Si, multo ben, como le lector de iste curso! 5. Un bibliotheca es un collection de
libros, multe libros.

LECTION 16LECTION 16
1. No, le distantia es curte. 2. Il ha septe personas. 3. "Un platto favorite" es le mangiar que on ama multo e
sempre prefere. 4. Proxime.

LECTION 17LECTION 17
1.  Possession, diction, provocation, induction, comprension, explication, expectation. 2.  Urbe, campania,
village, pais, terra, mundo, universo. 3. Viro: "Vos es le sol femina qui es tanto belle como mi sonios." Fe-
mina: "Ecce un kilo de diamantes."

LECTION 18LECTION 18
1. Portar. 2. Venditor. 3. Un magazin es plus grande que un boteca. 4. Nigre, blanc, brun, verde, jalne, ru-
bie.

LECTION 20LECTION 20
1. Coclear. 2. Furchetta. 3. Platto. 4. Cultello.

LECTION 21LECTION 21
1.  Ille pensa al povre victimas del guerra. 2.  Un vulnere mortal es un vulnere si grave, si seriose que on
mori a causa de illo. 3. Illo es multo nervose. 4. Super-population significa que il ha troppo de humanos in
relation al alimentos disponibile. 5.  Su pallor. / Que ille es pallide. 6.  Ille time que ille cadera. 7.  Illos es
quasi blanc.

LECTION 22LECTION 22
1. Hugo se appellava un asino. ['asino] 2. Calme. 3. Ille considerava su discurso "un momento solemne", le
qual on deberea respectar.

LECTION 23LECTION 23
1. Ille voleva dar al auditores le occasion de concentrar se e finir lor conversation.  2. Un victor. 3. Partes
del mundo o de un pais, le quales es ric.

LECTION 24LECTION 24
1.  Illa esseva sin su cognoscentia in le sala del congresso. 2.  No, isto esseva un inspiration que le faceva
oblidar su nervositate. 3. Illa le trova sympathic.

LECTION 26-27LECTION 26-27
1.  Information,  informator,  informatori,  informative. 2.  Definition,  definitor,  definitori,  definitive. 3.
Construction, constructor, constructori, constructive, (con)structura. 4.  Possession, possessor, possessori,
possessive. 5.  Action,  actor,  actori,  active.  6.  Introduction,  introductor,  introductori,  introductive.  7.
Television, televisor, televisori, televisive.
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LECTION 28LECTION 28
1.  Cinquanta-sex,  mille  novem centos  cinquanta-cinque,  mille  septe  centos septanta-septe,  mille  novem
centos cinquanta-quatro, cento, dece milles, quaranta-cinque, mille novem centos sexanta-cinque. 2.  Zoo-
logia describe le animales.  Geologia describe le terra, su formation, su structura e su evolution.  3.  Illo
pertine al medicina.

LECTION 29LECTION 29
1. Un domo, un grande casa. 2. In le corde. 3. On ha demonstrate que phocas e delphinos pote communicar
telephonicamente.

LECTION 30LECTION 30
Le responsas del question final es, sin dubita, multo individual e omne iste responsas interessarea le autor
de iste libro. Ille vos preca: invia vostre responsa, longe o breve, a Societate Svedese pro Interlingua, Box
3117, 103 62 STOCKHOLM 3, Svedia, o al organisation interlinguistic de vostre pais!
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CLAVE 2CLAVE 2
SOLUTIONES DEL EXERCITIOS

LECTION 1LECTION 1
1. bancos, le bancos blanc; 2. Duo seniores sede su(pe)r un banco. 3. Si, illo(s) es blanc. 4. Si, ille(s) es ele-
gante. 5. Si, illa(s) es elegante.

LECTION 2LECTION 2
1. Esque vos vide / Vide vos un juvene senioretta super le banco? 2. Si, senior, io la vide. 3. Vos debe vider
la! 4.  Illa es non solmente juvene, sed etiam belle. 5.  Que dice le juvene senior a illa? 6.  Nostre juvene se-
nioretta non responde. 7. Responde me! 8. Sede super le banco! 9. Vide! / Reguarda!

LECTION 3LECTION 3
1. 76 = septanta-sex; 2. 135 = cento trenta-cinque; 3. 1971 = mille novem centos septanta-un; 4. 12 434 =
dece-duo milles quatro centos trenta-quatro; 5. 778 903 = septe centos septanta-octo milles novem centos
tres; 6. 18 765 432 = dece-octo milliones septe centos sexanta-cinque milles quatro centos trenta-duo; 7. 32 *
4 = 128 = trenta-duo vices quatro es cento vinti-octo; 8. le septime; 9. le octanta-tertie; 10. le decime; 11. le
dece-prime / le dece-unesime; 12. le octave / le octesime 13. le dece-none / le dece-novesime; 14. Le amico
del juvene senior. 15. Le historia de nostre amico. 16. Ille conta le parolas del lection.

LECTION 5LECTION 5
1. videva, esseva, prendeva, habeva; faceva, stava, videva, sedeva; reguardava, debeva, pensava, diceva,
premitteva, respondeva, faceva; (Lection 5) abandonava, poteva, discoperiva, legeva, reguardava, videva,
volema; 2.  ha vidite,  ha essite,  ha prendite,  ha habite,  ha facite,  ha state,  ha vidite,  ha sedite;  ha re -
guardate, ha debite, ha pensate, ha dicite, ha permittite, ha respondite, ha facite; (Lection 4) ha sedite, ha
passate, ha salutate, ha vidite, ha audite, ha absorbite, ha remarcate, ha approchate, ha critate, ha state,
ha respondite, ha sentite, ha parlate, ha essite; ha potite, ha legite, ha essite, ha reguardate, ha vidite, ha
legite, ha essite, ha volite.

LECTION 8LECTION 8
1.  Le libro ha essite scribite per le medico. 2.  Le libros esseva scribite per ille. 3.  Le libro habeva essite
scribite per un professor. 4. Esque le letteras essera scribite per le secretario/secretaria? 5. Le programma
esseva finite  per  le  presidente. 6.  Ulla es  belle,  Birgitta  es  plus  belle,  sed  Anna es  le  plus  belle. 7.  Le
substantivo es le parola le plus importante. 8. Iste maniera es tanto facile como le altere.

LECTION 9LECTION 9
1. Quando ille habeva vidite / Post haber vidite le libro, ille lo comprava / lo ha comprate.  2. Del matino /
In le matino ille labora mal, pejo que ille lo face del vespere / in le vespere.  3.  Esque illa voleva dar le le
libro? / Voleva illa dar le le libro? 4. Si, illa le lo dava. / Si, illa lo dava a ille. 5. Ha vos etiam libros nove? 6.
Illa me los ha comprate. / Illa los ha comprate a me.

LECTION 11LECTION 11
1. inutile; 2. improbabile; 3. intolerante; 4. injustitia; 5. irreparabile.

LECTION 14LECTION 14
1. Un homine / viro suffrente. 2. Un question surprendente. 3. Aperiente le porta / Quando illa aperiva le
porta, illa videva le juvene homine. 4. Parlante con estranieros, ille non esseva impolite.
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LECTION 16LECTION 16
1. regional; 2. additional; 3. vital; 4. natural; 5 mundial; 6. telephonic; 7. cyclic; 8. mercantil; 9. fragmenta-
ri.

LECTION 19LECTION 19
1. Quante pueras videva vos in le compartimento? 2. Illes / Illas demandava quanto illes / illas debeva pa-
gar. 3. Quando comencia(ra) le congresso? 4. Qui es le matre del puera? 5. Ubi es tu marita? 6. Qui cogno-
sce vos? 7. Qui vos cognosce? 8. Que trovava ille? 9. Que / Qual libros ha vos legite? 10. Qual flores compra-
va illes?

LECTION 22LECTION 22
1. Per favor, apporta nos pisce, patatas, duo vitros de lacte pro le infantes e duo vitros de succo de fructos /
juice pro mi marita e me. 2.  Omne guerras es cruel. 3.  "(Il)  es difficile comenciar un discurso", Hugo
pensava. 4.  Su corde batteva e ille non se sentiva multo allegre. 5.  Le juvene medico non se comportava
como un heroe.
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